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Plan wystąpienia 

 

 Asystent rodziny w pracy z rodzinami z wieloma 

problemami 

 Organizacja pracy asystenta rodziny 

 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych 

rodziców – wprowadzanie w świat wartości  

 



Asystent rodziny w pracy z 

rodziną z wieloma problemami 

 długotrwałe bezrobocie i 

ubóstwo, 

 uzależnienia, 

 przemoc domowa, 

 bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych,  

 

 

 niewydolność w 

prowadzeniu 

gospodarstwa domowego,  

 długotrwała choroba 

fizyczna lub psychiczna,  

 niepełnosprawność 

rodziców i/lub dzieci,  

 konflikty małżeńskie, 

międzypokoleniowe,  

 zaniedbania w zakresie 

higieny i ochrony zdrowia, 

 problemy szkolne dzieci 

 

Różne problemy, dysfunkcje, ale 

najgorsza jest wyuczona 

bezradność, niechęć do zmian w 

swoim życiu, jakby brak nadziei, że 

coś jeszcze da się zrobić [AR]. 

I. Krasiejko, 2012 



ZADANIA ASYSTENTA RODZINY 

PLANOWANIE Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we 

współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 

pracownikiem socjalnym  

POMOC Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu 

różnych problemów  

DOKUMENTACJA Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z 

rodziną; ocena okresowa, monitoring po 

zakończeniu pracy  

INTERWENCJA Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych 

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i 

rodzin. 

WSPARCIE-

MOTYWACJA 
Wspieranie rodzin i motywowanie do podejmowania 

pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej  

WSPÓŁPRACA Współpraca z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi 

Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym 
E. Matusik, 2012 



Etapy pomocy i wspierania rodziny przez 

asystenta rodziny 

Trzeci etap:  

reintegracja społeczna 

Drugi etap:  

kształtowanie kompetencji rodziców w zakresie: 1) prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 2) wychowania i opieki, 3) dbania o zdrowie 

Pierwszy etap: 
 codzienne problemy socjalne 

I. Krasiejko,  

M. Szpunar 



Pierwszy etap – codzienne problemy socjalne 

pomoc w wyrobieniu dokumentów, 

przygotowanie i złożenie pism urzędowych różnego typu 

organizowanie wsparcia materialnego w postaci rzeczowej 

zwiększenie zasobów finansowych na bieżące funkcjonowanie, 

pomoc w załatwieniu spraw mieszkaniowych 

realizacja zaległych i bieżących spraw urzędowych, 

pomoc w zorganizowaniu wizyt lekarskich 

pomoc w realizacji różnych uprawnień 



Drugi etap – kształtowanie kompetencji 

rodziców w różnych zakresach 

Prowadzenie gosp.  

dom. 

Dbanie o zdrowie Wychowanie i opieka 

prowadzenie 

gospodarstwa 

domowego, podział 

obowiązków 

profilaktyka i higiena 

zdrowotna w 

rodzinie 

prawidłowe więzi i 

komunikacja, 

wzmacniania systemu 

wartości 

gospodarowanie 

budżetem domowym 

prawidłowe żywienie 

dzieci i ich 

pielęgnacja 

organizowanie czasu 

wolnego 

pozyskiwanie usług 

związanych z 

naprawą, zakupem, 

koniecznymi pracami 

remontowymi 

uzyskanie diagnozy 

stanu zdrowia i 

rozwoju dzieci oraz 

podjęcie leczenia 

lub rehabilitacji 

problemy 

wychowawcze i 

sposobów radzenia 

sobie z nimi 



Trzeci etap – reintegracja społeczna 

motywowanie rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
kontynuowania nauki, poszukiwania pracy 

motywowanie do korzystania z poradnictwa rodzinnego, do 
udziału w terapii uzależnień i w szkołach dla rodziców 

doskonalących umiejętności wychowawcze itp.,  

zwiększanie poczucia wartości, samodzielności, zaradności 
rodziców  

edukacja i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia 
społecznego  

pomoc w poprawie relacji międzysąsiedzkich, 

motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym 
dziecka 



Wzmacnianie kompetencji wychowawczych 

rodziców – wprowadzanie w świat wartości  

 Znaczącą część systemu wartości dziecko 

nabywa w trakcie procesu wychowawczego w 

rodzinie. 

 Poprzez dialog w rodzinie dziecko nie tylko zdobywa 

wiedzę o wartościach, ale także doświadcza tego co 

liczy się w życiu rodziców i własnej rodziny. 

 .  

 
Innymi słowy rodzice są pierwszymi, naturalnymi i 

najlepszymi przekaźnikami systemu dla dziecka. Uczy się 

ono od nich postrzegania i rozumienia otaczającego 

świata, a także buduje własny system wartości, 

integralnie wynikający z systemu wartości preferowanych 

przez rodziców 



Proces kształtowania wartości w 

rodzinie zależy głównie od: 

osobowości rodziców 

postaw rodzicielskich 

stylu wychowawczego 

technik wychowawczych 

preferowanych przez rodziców 
wartości 



Na co może zwracać uwagę asystent rodziny w 

procesie przekazywania wartości w rodzinie? 

 Wierność wypowiadanym słowom, poglądom i 

głoszonym wartościom, 

 Jedność postaw, zachowań i czynów rodziców w 

życiu codziennym, 

 Bezpośredni kontakt interpersonalny między 

rodzicami i dziećmi,  

 Partnerstwo w przekazie wartości, 

 Przekazywanie rzeczywistych wartości w rodzinie, 

 Przekazywanie wartości jako proces, a nie 

jednorazowa sytuacja. 
W. Muszyński (red.) 



Sposoby pracy z rodziną  
– wprowadzanie w świat wartości 

Poszukiwanie rodzinnych 

skarbów – technika TSR 

 Zabawa z rodziną, 

polegająca na tym, by 

odpowiadać na pytania, 

obejmujące historię, 

tradycję, wartości i inne 

interesujące fakty, 

dotyczące rodziny. Dzięki 

niej dzieci mogą 

dowiedzieć się więcej o 

historii swojej rodziny. 

Techniki wychowawcze 

 Metoda perswazji 

 Metoda modelowania 

 



Konkluzje  

 

 

 

 

 

  

 

 

W rodzinach, z którymi pracuje asystent rodziny proces 

przekazywania wartości może być często utrudniony.  

Asystent może wspierać rodzinę w tym procesie poprzez: 

pracę nad świadomością 

wychowawczą rodziców  

oddziaływanie własnym 

przykładem 
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