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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest m. in.: do tworzenia oraz rozwoju 

systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracą z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez 

zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Na terenie Gminy Jordanów prowadzi się stałą i rzetelną analizę środowiska lokalnego 

wyłaniając rodziny borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w których 

wychowują się małoletnie dzieci. Jednakowo dokłada się wszelkich starań by poprawić ich 

sytuację korzystając z zasobów rodziny oraz współpracując z instytucjami zajmującymi się 

wspieraniem rodziny. 



I. Asystent rodziny w Gminie Jordanów

Na terenie Gminy Jordanów prowadzi się stałą i rzetelną analizę środowiska lokalnego wyłaniając rodziny 

borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w których wychowują się małoletnie dzieci. 

Jednakowo dokłada się wszelkich starań by poprawić ich sytuację korzystając z zasobów rodziny oraz 

współpracując z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rodziny.   Jedną z form pomocy rodzinie oferowanej 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie jest praca asystenta rodziny. Funkcja asystenta 

rodziny została wprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie od maja 2013 roku. 

Asystent rodziny zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zatrudniony jest w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokładnie wskazuje wymagania, jakie musi spełniać osoba 

zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny. Zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jordanowie asystent posiada stosowne wykształcenie uprawniające go do pracy na powyższym stanowisku. 

Ponadto asystent rodziny stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach 

dotyczących kwestii pracy z rodziną. 



Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary
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II. Beneficjenci Asystentury 

Profesjonalna pomoc asystenta rodziny powinna rozpoczynać się od zrozumienia rodziny i jej problemów. 

Mimo, że ustawa nie podaje w jakich sytuacjach konieczne jest przydzielenie asystenta, zwykle pracuje on 

z rodzinami, w których występują takie problemy jak:
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 Przed pierwszą wizytą asystent rodziny konsultuje się z pracownikiem socjalnym celem pozyskania szczegółowych 

informacji na temat danej rodziny, a jednocześnie ogólnego obrazu sytuacji rodzinnej. Asystent ma także dostęp do 

dokumentacji dotyczącej rodziny, w tym do wywiadu środowiskowego tworzonego przez pracownika socjalnego. 

Najczęściej asystent rodziny nie ma wcześniej kontaktu z daną rodziną, musi więc zdobyć jej zaufanie, uzasadnić swoją 

obecność oraz „wejść” w jej środowisko, by skutecznie pomóc w konkretnym obszarze. Podczas pierwszej wizyty 

asystentowi towarzyszy pracownik socjalny, który przedstawia jego zadania rodzinie. Innowacyjny charakter asystentury 

rodzinnej sprawia, że przy pierwszych spotkaniach z asystentem rodzinom niejednokrotnie towarzyszy lęk, wynikający 

z nieznajomości tego instrumentu. U podstaw początkowej niechęci zazwyczaj leżą takie czynniki jak:

 obawa przed ingerencją obcych osób w życie prywatne rodziny; 

 problemy m. in. z alkoholem lub brakiem zaradności w prowadzeniu domu i życia rodzinnego, do których wiele osób nie 

potrafi się przyznać;

 negatywne stereotypy związane z profesją asystenta rodziny, dotyczące szczególnie obawy 

o odebranie praw rodzicielskich. 

Wraz z upowszechnianiem się wiedzy na temat asystentury rodziny, jak również w miarę codziennej współpracy 

z rodzinami, strach stopniowo ustępuje miejsca pozytywnemu odbiorowi, zaufaniu oraz chęci skorzystania z pomocy.

  III.  Wprowadzenie asystenta rodziny 
w rodowiskoś



IV. Dzia ania w ł pracy asystenta rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny nie określa, jakimi metodami ma się posługiwać asystent 

rodziny, ustawodawca nie przewidział również wzorów dokumentów. Ustawa mówi 

jedynie o trzech dokumentach, jakie powinien sporządzić asystent rodziny – to:

plan pracy z rodziną, 

okresowa ocena sytuacji rodziny, 

sporządzenie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

Ustawa nakłada również na asystenta obowiązek prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej pracy z rodziną, jednak nie precyzuje, o jaką dokumentację chodzi. 

Brak narzędzi jest bardzo odczuwalny w pracy asystenta rodziny i stanowi 

utrudnienie w profesjonalnym wsparciu rodziny.



Etapy metodycznego dzia ania asystenta ł
rodziny

1. Diagnoza:

Zapoznanie się z oczekiwaniami 

rodziny oraz przedstawienie zasad 

i możliwości oferowanego wsparcia, 

pogłębienie wiedzy o sytuacji 

związanej z problemem rodziny. 

Dokonanie oceny analizy sytuacji 

rodziny z dziećmi.

2. Opracowanie planu pracy 
z rodziną:

Przy określaniu planu pracy z rodziną 

i wyznaczaniu celów należy:

wziąć pod uwagę możliwości, zasoby 

rodziny i jej środowiska, deficyty 

i bariery;

przyjąć zasadę opracowania planu dla 

całej rodziny. 

3. Realizacja planu działania 
i ewentualna modyfikacja planu 

pracy.

Czynna realizacja postawionych 

w planie działań. Jeśli wymaga tego 

sytuacja można zaktualizować plan 

pracy ze względu na zmianę sytuacji 

rodziny i zgłaszanych potrzeb.

6. Okresowy monitoring rodziny 

po zakończeniu współpracy: 

Na zasadzie wsparcia, a nie kontroli.

5. Zakończenie współpracy 

ewaluacja końcowa: 

Istotne jest by przy zakończeniu 

współpracy, w podsumowaniu 

końcowym wzięli udział wszyscy 

członkowie rodziny.  porównanie 

z rodziną sytuacji z początku 

współpracy i pokazanie zmian, jakie 

zaszły.

4. Okresowa ocena sytuacji 

rodziny: 

Ocena prowadzona jest wspólnie 

z rodziną. Służy ona ocenie, czy 

podejmowane działania przybliżają 

rodzinę do założonych celów 

i wpływają na poprawę sytuacji.



V. Wspó praca z w adzami gminy, innymi ł ł
s u bami spo ecznymi, organizacjami.ł ż ł

Asystent rodziny podczas pracy z rodziną,  kontaktuje się  różnymi specjalistami 

takimi jak  m. in.:

 Pracownicy socjalni;  

 Nauczyciele;

  Pedagodzy;

   Kuratorzy;

 Policja;

 Ośrodki Zdrowia.



  

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia więzi wśród członków grupy, jak też rodzą poczucie 

tożsamości z zespołem, co zapewnia trwałe i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania 

wspólnych celów jej członków. Przy działaniach asystenta rodziny nie można pominąć tak istotnej kwestii 

jak współdziałanie z koalicjantami poszczególnych jednostek pomocowych oraz innych instytucji. 

Najściślejszą współpracę asystent rodziny prowadzi z pracownikami socjalnymi, którzy pełnia ważną rolę, 

zwłaszcza początkowym okresie współpracy rodziny z asystentem rodziny. Dzięki wiedzy na temat 

rodziny asystent rodziny poznaje wstępnie sytuację. Pozyskuje również informację od zespołu 

interdyscyplinarnego, jeśli w rodzinie prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Asystent 

współpracuje również z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, do której uczęszczają dzieci, 

dzielnicowym kuratorem oraz innymi instytucjami. Dzięki regularnym kontaktom - zarówno 

bezpośrednim, jak również telefonicznym z ww. koalicjantami asystent ma lepszy wgląd w sytuację 

rodziny.” Zatem w pracy asystenta rodziny bardzo ważna jest dobra współpraca z innymi specjalistami 

znającymi rodzinę. Informacje pozyskane od tych osób mogą być pomocne przy konstruowaniu diagnozy, 

jak również w samej pracy z rodziną. 



VI. Efektywno  asystenturyść
Skuteczność podejmowanych przez asystenta rodziny działań bywa różna. W większości przypadków jest 

zadowalająca, jednak w pewnych obszarach wymagająca od rodziny i asystenta większego nakładu 

pracy, siły i czasu. Doświadczenie w pracy jako asystent rodziny często weryfikuje początkowe 

przewidywania odnośnie tempa zmian.

Efektywność pracy asystenta zależy przede wszystkim od chęci rodziny do zmiany swojego życia. Jeżeli 

rodzina naprawdę chce zmiany, to może we współpracy z pracownikami OPS wiele osiągnąć. Jeśli 

jednak owa „cheć” jest przymuszona, przykładowo postanowieniem sądu – rodzina jest bardziej oporna 

na zmiany. 

Zakończenie pracy z rodziną przez asystenta rodziny może być wynikiem zrealizowania wszystkich 

celów zawartych w planie pracy, ale może też mieć przyczynę w braku postępów w funkcjonowaniu 

rodziny.

 Po pomyślnym zakończeniu stałej współpracy asystenta z rodziną zazwyczaj prowadzony jest 

monitoring, który przybiera formy kontaktu telefonicznego, okazjonalnych wizyt. Ma on na celu kontrolę 

trwałości realnie uzyskanych postępów.



VII. Inne formy pomocy oferowane przez 
GOPS w Jordanowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie stara się również stwarzać 

warunki sprzyjające wspieraniu rodziny celem jej prawidłowego funkcjonowania 

poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

Ośrodek realizując zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb. 



1. Pomoc finansowa

Wsparcie finansowe w Ośrodku realizowane jest w postaci pomocy w formie: 

dożywiania dla dzieci i młodzieży w szkołach; 

stypendiów szkolnych; 

zasiłków szkolnych; 

zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych;

 pomoc rzeczową ubogim rodziną znajdującym się w trudnej sytuacji; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również swoich podopiecznych 

o możliwości skorzystania z gminnych stypendiów szkolnych oraz zasiłków 

szkolnych udzielanych przez Gminę Jordanów. 



2. Opieka nad dzieckiem poza rodziną

W sytuacji gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub 

władza ta zostaje im ograniczona Sąd postanawia o ustanawianiu nad dzieckiem opieki 

zastępczej i o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną. W każdym  takim przypadku 

Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań by zapewnić środki na pobyt dzieci 

w rodzinach zastępczych, rodzinnyc h domach dziecka czy placówkach opiekuńczo 

wychowawczych.  Zgodnie z art. 191 ust 8 i 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina 

właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, ponosi odpłatność za jego pobyt. Zgodnie 

z zapisami Ustawy tut. Ośrodek pokrywał częściowe koszty pobytu dzieci w ww. formach 

opieki zastępczej.



3. Wsparcie specjalistyczne

 Na terenie Gminy Jordanów prowadzone są również działania mające na celu zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach. Wśród rodzin objętych działaniami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie znajdowała się duża ilość osób 

i rodzin, które wymagały nie tylko wsparcia finansowego, ale również wsparcia 

o charakterze specjalistycznym. Pracownicy Ośrodka organizowali pomoc dla tych rodzin 

zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z innymi jednostkami. Realizowane były 

inicjatywy interdyscyplinarne, gdzie współpracowały różne służby m. in. pomoc społeczna, 

policja, kuratorzy, szkoły czy specjalistyczne poradnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie w formie:

 pracy socjalnej,

 poradnictwa oraz udzielania informacji;

pomocy psychologicznej udzielonej jest poprzez kontakt z psychologiem w ramach 

współpracy GOPS w Jordanowie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Suchej 

Beskidzkiej oraz placówkami oświatowymi.



4. Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

Na terenie Gminy Jordanów został powołany również Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół podejmuje szereg działań zmierzających do 

integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów 

z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje 

problemy, podejmuje działania oraz interwencje w środowisku dotkniętym przemocą 

w rodzinie. Rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy oraz inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W ramach działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego podjętych zostało wiele 

działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 



5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Jordanów, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie ściele współpracuje również z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej. W ramach współpracy podejmowanych jest szereg 

działań mających na celu wyłonienie osób długotrwale bezrobotnych oraz ich aktywizację 

społeczno – zawodową. Podejmowane są również działania mające na celu podniesienie 

wiedzy oraz kompetencji zawodowych klientów pomocy społecznej. 



Podsumowanie
Sytuacja rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Jordanów podlega stałemu 

monitoringowi przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jordanowie. Ośrodek Pomocy podejmowanymi działaniami dąży do zminimalizowania 

ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Praca pracowników socjalnych oraz 

asystenta rodziny prowadzona jest także w rodzinach, z których dzieci zostały już 

umieszczone w pieczy zastępczej. Celem pracy z tymi rodzinami jest możliwość powrotu 

dzieci do rodzin biologicznych. Zauważa się potrzebę kontynuacji podjętych do tej pory 

działań na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej w formie wsparcia ze strony asystenta rodziny.
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