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Zarządzenie NR 25 /2016

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

z dnia 29 grudnia ż016 r.

W sprawie wprowadzenia roProcedury po§tępowania prz€z asystenta rodziny i pracowników
socjalnych W przypadku rodzin przeżywających trudności w łypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawcTych)'

Na podstawie § 13 pkt. 2 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
wProwadzonego Zarządzeniem Nr 10/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia
18 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

§1

WProwadzam do stosowania w codziennej pracy przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych
,,Procedury postępowania asystenta rodziny i pracowników socjalnych w przypadku rodzin
Przerywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawlzych", stanowiący załącznik
do niniejsze go zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem 1 stycznia 2017 r.

}{ierclrnznik
Ośrodka Prtnroc,y Spqłecznej

l\{i.^=ł";S';ilp.#



Załącznik do Zarządzenia Nr 25lż016
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia29.12.2016 r.

PROCEDURA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ASYSTENTA RODZINY W
PRZYPADKU RODZIN PRZEZYWAJACYCH TRUDNOŚCr W WYPELNIANIU FUNKCJI

OPIEKUNCZO _ WYCHOWAWCZYCH
§1

Organizacja pracy z rodziną.

1, Organizatorem pracy z rodziną w Gminie Leszno, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w

Lesznie.

2. Procedura określa zasady nadzoru, kontroli oraz działań podejmowanych na rzęcz rodzin

objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

§2
1. Nadzór nad praca asystenta rodziny i pracownika socjalnego w zakresie wspierania rodziny

sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

2, W pierwszej kolejności wsparcie asystenta rodziny skierowane jest do rodzin naturalnych w

przypadku których istnieje możliwość powrotu dziecka do rodziny z pieczy zastępczej, w

której zostało umieszczone postanowieniem Sądu oraz zagrożonych umieszczeniem w

placówce opiekuńczo wychowawczej .

3. W przypadku dużej liczby rodzin, w których zachodzi konieczność wprowadzenia asystenta

rodziny pierwszeństwo w przyznanill pomocy asystenta rodziny mają rodziny w których

dodatkowo występuje: uza|eżnienie rodziców lub/i dzieci, nieletnie i młodociane matki,

rodziny z widocznym zaniedbaniem u dzieci ( np. zaniedbanie zdrowotne, ubranie nie

adekwatne do warunków atmosferycznych, nie realizowanie obowiązku szkolnego), zdarzenia

losowe w rodzinie (np. śmieró bliskiej rodzlny, rozwód), wielodzietnośó z występowaniem

dodatkowej dysfunkcj i, ograniczenia intelektualne rodziców lub opiekunów.

4. Przy kwalifikacji rodziny, która w pierwszej kolejności zostanie objęta wsparciem asystenta

rodziny, decydować może deklarowana przez rodzinę chęó współpracy z asystentem rodziny.

5. Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny, następuje po sporządzeniu wyrviadu

środowiskowego, na wniosek pracownika socjalnego, który to wniosek zatwięrdza Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej (wzór wniosku, zał. Nr 1).

6. Osoba wprowadzającą bezpośredni asystenta rodziny w środowisko jest pracownik socjalny

prowadzący rodzinę.

7. Asystent rodziny w ciągu 7 dni obejmuje wsparciem rodzinę, od chwili powzięcia informacji

od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o potrzebie objęcia rodziny wsparciem, w

przypadkach nagłych i pilnych asystent wchodzi niezwłocznie.



(
8. AsYstent rodzinY prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

uzgodnionym zrodziną

§3
Zakres zadań asystenta rodziny

l. AsYstent rodziny udziela wsparcia rodzinie, w zależności cld jej zdiagnozowanych problemów
i potrzeb.

2. Do zdań asYstenta rodziny należąwsrystkie zadaniawymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie piecry zastępczej, a takżew szczególności:

1) edukacja w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dzieómi, poprzez
modelowanie w trakcie wizyt, rozmowa i dyskusji stosowanego przez rodzeni systemu

wychowawczego,

wYPracowaniu właŚciwych postaw rodzicielskich, eliminowanie nieprawidłowych metod

wYchowawczYch w pracy z rodzina poprzęz edukację i poradnictwo, wskaąrwaniu

moźliwości wykorzystania konsultacji z psychologiem i pedagogiem,

wypracowania z rodziną adekwatnego systemu kar i nagroda, zachęcania do

modYfikowania stosowanych przez rodzinę metod wychowania , doradzania w sprawie

sPosobów organizowania czasu wolnego dzieciom, sposobów rozbldzanazainteresowań

poprzez rozmowy orazzachęcaniai zapoznania dzieci z dostępną ofertą,

uwrażliwienie na okołiczności wymagające szczególnego nadzoru rodziców za pomocą

metodY wsPÓlnYch rozmów z członkami rodziny ( m. in. koniecznośó zapewnienia

naleĄĄej oPieki i opieki zdrowotnej dzieciom, koniecznośó monitorowania przez

rodziców sYtuacji szklonej dzieci,przeciwdziałanie demoralizacji społecznej dzieci),

Pomoc w budowaniu Prawidłowych więzi i komunikacji między członkami rodziny,
wsPieranie rodziców w diagnozowaniu sy.tuacji szkolnej dzieci, w szczególności w
zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz funkcjonowaniu dzieci w środowisku

szkolnym ( rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawc ą dziecka, wizyta u

wYchowY/Pedagoga szkolnego wraz z rodzicem dziecka), mołwowanie, wspieranie
rodziców do adekwatnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka,

Pomoc w dbaniu o zdrowie (edukacja w kwestiach higieny, pielęgnacji, prawidłowego

odĄrviania, rekreacji, w razie potrzeby: pomoc w planowaniu wiz}ty ulekarza, dentysty,

sprawdzeniu b ilan sów zdrowotnyc l^l, księeczek szczepi eń),

trening umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowęgo przęz rodziny m. in. nauka
gotowania, wsPÓlnego przygotowyrvania posiłków, splzątania, robienia zakupów,, trening
budżetowy"

nauka dbanie o higienę mieszkania, podział obowiązków domowych, tworzenie
odPowiednich warunków sprzyjających wypoczynkowi, nauce i spędzania wolnego czasu,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)



1O)wsparcie w zńat:wianiu spraw urzędowych przez rodzinę, wyrobienie umiejętnoŚci

korzystania ze wsparcia insty.tucji środowiska lokalnego - wspólne wiryty w urzędach,

insĘĄucjach, metoda warsźatowa - nauka pisania pism urzędowych i poruszania się w

ins§Ąucji,

11) ksźałtowanie postawy pro zawodowej, ksźałtowania umiejętnoŚci poruszania się Po

rynku pracy, mo§rvowania do uzupełnienia wyksźałcenia i podniesienia kwalifikacji

poprzęz rozmowy, zastosowanie metody warsźatowej, nauka tworzenia dokumentów

aplikacyjnych,

12) podejmowanie dzińań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenta

bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13) wsparcie osoby zagrożonej problemem alkoholowymizrozpoznaniem picia szkodliwego

lub uzależnienia w utrzymaniu trzeźwego stylu Ącia.

3. Do zadań asystenta rodziny należy taMez

1) sporządzanie oceny, diagnory sytuacji rodziny i określenie najistotniejszych potrzeb

rodziny w porozumi enil z rodziną oraz wspólne określenie celów i opracowanie z rodzina

,,planu pracy z rodziną",

2) spisanie z dorosĘmi członkami rodziny zasad współpracy (zał. Nr 2),

3) prowadzenie przez asystenta rodziny dokumentacji do§czącej pracy z rodziną m.in,

kartotekę rodziny, kaĄ pracy z rodziną zawierające informacje o dacie spotkań, oPisie

tematyki spotkań, zakresu podejmowanych przez rodzinę i asystenta rodziny DziaĘń,

potwierdzenie przezrodzinę odbytych spotka (zał. Nr 4)

4) sporządzanie okresowej oceny sl.tuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku oraz

sprawozdanie posumowania końcowego i po zakończęnil wspóĘracy i opracowanie

wskazówek do dalszej pacy z rodziną dla pracownika socjalnego (zał. Nr 5)

5) podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodziny tj; informowanie nięrwłocznie odpowiednich słuźb:

Kierownika OPS, Policje, kuratora sądowego, Pogotowie Ratunkowe, pracownika

socjalnego,

6) asystent rodziny zobowiązanyjest do pracy w środowisku w wymiarze nie mniejszym, nlż

70Yo zadaniowego czasu pracy,30oń czasu pracy asystent rodziny wykorzystuje na pracę

administracyjna; konsultacje z pracownikiem socjalnym, udział w spotkaniach Zespołu

Interdyscyplinarnego i innych spotkaniach niezbędnych do efektywnej pracy.

7) decyĄę o zakończęniu pracy asystenta rodziny zrodziną podejmuje Kierownik OPS Po

uzyskaniu informacji i wniosku od pracownika socjalnego. Wniosek ten jest wynikiem

wypracowania wspólnego stanowiska asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz

reprezentanta insĘtucji, która wnioskowała o wsparcie rodziny przez asystenta rodziny

(pedagog szkolny, dzielnicowy, lekarz).



/ §4
Sposób realizacji wsparcia rodziny

1. Rekrutacja rodzin

1) pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy, na podstawie analizy

sltuacji rodziny, po konsultacji z kierownikięm OPS może zawnioskować o objęcie

rodziny wsparciem asystenta rodziny. Stosowny wniosek (zał. Nr 1) wypełnia po

zapoznanil rodziny z ofertą pomocy świadczonej w ramach usług i uzyskania zgody

rodziny naldział we wspóĘracy z asystentem rodziny,

w przypadku, gdy o objęcie wsparciem asystenta rodziny wnioskuje ins§tucja

zewnętrzną, np. Sąd, placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła, zgłoszenie

przekarywane jest bezpośrednio do pracownika socjalnego, który niezwłocznie nawiązuje

kontakt i ustala, czy rodzina wyraża zgodę na wsparcie asystenta rodziny. W razie

potrzeby przygotowuje stosowną informacje do ins§tucji, która złoĘła wniosek o objęcie

rodziny wsparciem. W sytuacji, gdy rodziny v"yrażą zgodę na objęcie wsparciem przez

asystenta rodziny podejmuje niezwłocznie działania opisane w § 3 pkt. 4.

w przypadku, gdy o objęcie wparciem asystenta rodziny naturalnej dziecka

umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce poza terenem gminy Leszno

wnioskuje inny powiat, zg]oszenie przekazywane jest pracownikowi socjalnemu, który

niezwłocznie nawiązuje kontakt i ustala, czy rodzina wyraża zgodę na wsparcie asystenta

rodziny. Następnie przeprowadza się wl.wiad środowiskowy, i ustala się czy zasadne jest

objęcie rodziny naturalnej w związku z możliwością powrotu do niej dziecka wsparciem

asystenta rodziny. Pracownik socjalny przygotowuje również stosowną informację do

ins§rtucji, która złoĘła wniosek o objęcie wsparciem asystenta rodziny.

pracownik socjalny niezyvłocznie po przęprowadzonym w}rviadzie środowiskowym,

sporządza wniosek o wsparcie rodziny przez asystenta rodziny. Jednocześnie, jeśli

zachodzi koni eczno śó podpi suj e kontrakt z r o dziną.

w sytuacji, gdy odmowa udziŃu we wsparciu rodziny przez asystenta rodziny rodzi

konsekwencje w postaci pogorszenia sl,tuacji dzieci, wówczas Ośrodek występuje do

Sądu/innych ins§,tucji (w zależności od sytuacji rodziny) z wnioskięm o podjecie

stosownych działań (np. ograniczenie/odebranie praw rodzicielskich, umieszczenie dzieci

w placówce),

maksymalna liczbarodzin obję§ch wsparciem asystenta rodziny wynosi 15.

§5
Pracownik socjalny jako główna osoba prowadząca rodzinę

1. Do zadań pracownika socjalnego naleĘ w szczególności:

ż)

3)

4)

5)

6)



l.

1) przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego po powzięciu informacji o

rodzinie przeĘwającej trudności w"wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w

celu ustalenia zasadności objęcia wsparciem asystenta rodziny ,

ż) występowanie do Kierównika Ośrodka z wnioskiem o przydzie|enie asystenta rodziny

jeżeli zachodzitaka konieczność (zał. Nr 1),

3) przekazywanie wniosku o objęcie wsparciem asystenta rodziny asystentowi rodziny

w znaczonego przez Kierownika Ośrodka,

4) wprowadzenie asystenta rodziny w środowisko,

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad rodzlnąobjętą wsparciem asystenta rodziny,

6) prowadzenie pracy socjalnej narzęcz rodziny

7) podejmowanie dziŃań interwencyjnych i zaradczych w sy,tuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

8) stała współpraca z asystentem rodziny, koordynatorem pieczy zastępczej, zespołem

interdyscyplinarnym lub grupą robocza doĘczącą przeciwdziŃania przemocy w rodzinie,

właściwymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i

samorządowej orazpodmiotami specjalizującymi się w pracy zrodziną

9) kierowanie dziecka do placówki wsparcia dziennego (świetlica) (zał, Nr 6)

ł

§6
Nawiązanie współpracy z rodziną oraz realizacja wsparcia rodziny.

Asystent rodziny wraz pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę zakwalifikowana do

wsparcia przez asystenta rodziny, ustala termin wspólnego spotkania, w trakcie którego

zapoznaje się z diagnoza rodziny opracowaną przęz pracownika socjalnego, długofalowym

planem pracy socjalnej oraz całością dokumentacji rodziny. Ustalają niezwłoczny termin

wspólnego wejścia do rodziny , który powinien odbyć się do 7 dni od momentu zgłoszenia

rodziny.

Podczas wiryty asystent rodziny zapoznaje się z rodzina, stara się uzyskać jak najwięcej

informacji dotyczących sltuacji rodziny, występujących problemach, ograniczeń, oczekiwań

poszczególnych członków rodziny. Precyzuje, w razle potrzeby, zakres usług oferowanych w

ramach praay z rodziną. Wspólnie ustala z rodziną celelzadania do osiągnięcia oraz sposoby

ich realizaeji, omawia zasady współpracy, które rodzina akceptuje poprzęz złożęnie

własnoręcznego podpisu (zŃ. nr 3).

Współpraca z rodziną zal<łada w szczególności położenie nacisku na motywowanie członków

rodziny do aktywno ści, zaangażowania i otwartości na nowe sposoby radzenia sobie z

dotychczas doświadczanymi problemami i kryzysami.

2.

-
_,, -



4.
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AsYstent rodzinY zakłada i prowadzi dokumentacj ę dcĘczącą danej rodziny w sposób
rzetelnY, chronologicznY i spójny, kńdy dokument winien posiadać datę sporządzenia i
PodPis asYstenta. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sltuacji rodzinie (sytuac_ja

zawodowa, finansowa, szkolno-wychowawcza, sytuacja zdrowotna), sporządza swoją
diagnozę sYtuacji rodziny i we współpracy z rodziną opracowuje długofalowy plan pracy z
rodziną (zał. Nr 3) , który w dalszej pracy z rodzinąjest realizowany. Dla realizacji zadań
nawiązuje współpracę z podmiotami środowiska lokalnego,

KaŻda rodzina Prowadzona jest z udziałem pracownika socjalnego prowadzącego rodzinę,
Kierownika OŚrodka, oraz innych osób prowadzących pracę z rodztłlą (kurator, psycholog,
pedagog, dzielnicowy),

CzęstotliwoŚÓ sPotkań i czas wizyt uzależnione są od indywidualnych potrzeb rodziny, nie
rzadkiej jednak, niż 1 spotkanie na 2 tygodnie. spotkania odbyrvają się w miejscu
zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę, Godziny wizyt są elastyczne i
dostosowane do Potrzeb rodziny. Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodzina
asystenta rodziny.

Ścisła wsPÓłPraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym trwa przez caĘ okres
realizacji wsParcia rodziny i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacj i poprzezkontakty
osobiste, telefoniczne, a w sytuacj ach szczególnych, w formie pisemnej.

W PrzYPadku braku możliwości realizacji planu pracy z rodziną, asystent rodziny zwofuje
zespół interdyscyplinarny, który podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań,

'F{ie;-<>w,*ik;
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5.

6.

7.

8.



Załącznik Nr 1 do ,,Procedur działań Podejmowanych przez asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżWających trudności w wypełnianiu
fuŃcj i opiekńczo-wychowawczych''

WNIOSEK PRACOWNIKA SOCJALNEGO NR l
O OBJĘCIE WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY

PANI/PANA

1, W jakich obszarach rodzina wymaga wsparcia/pomocy?(proszę podkreślić wybrane
obszary)

1) wsparcie w wychowaniu dzieci

2) pomoc w pielęgnacji i opiece nad dziećmi

3) budowanie relacji w rodzinie

4) poprawa funkcjonowania szkolnego dzieci

5) lepsze gospodarowanie posiadanym budżetem

6) poprawieniewarunkówmieszkaniowych

7) Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach, placówkach służby zdrowiao placówkach
oświatowych itp.,

8) rozbudzaniezainteresowań członkówrodziny
9) gospodarowanie czasem wolnym,

10) inne (iakie?)

2. Dodatkowe uwagi, wskazówki do pracy asystenta rodziny oraz oczekiwania, trudności i zasoby
rodziny

Data

Podpis i pieczątka pracownika socjalnego

Po ,zaPoznaniu się z dokumentacją i treścią wniosku przychylam się do wniosku pracownika
Socjalnego

Leszno, dn

(Kierownik OPS w Lesznie)



/ Załącznik Nr 2 do ..procedur działń podejmowanychprzez asystenta rodziny w przypadku rodzinprzeżyłvających trudności w wypełnianiu

funkcj i opiekuńczo-wychowawczych"

Leszno, dnia .........
( Imię i nazwisko)

( Adres zamieszkania )

ZASADY WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY

1. Zasadywspółpracy

1) asystent rodziny podejmuje współpracę ze wszystkimi członkami rodziny.

2) podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowię rodziny objęci wsparciem asystenta

rodziny dbają o zapęwnięnię właściwej atmosfęry, klimatu wspóĘracy, aktywnie uczestnicząc w

dążeniu do realizacji założolyah celów. Ponadto wazne jest aby podczas spotkań była

przestrzegana zasada wypowiadania się i zachowywania w sposób kulturalny, respektowania prawa

innych do wyrażania własnych opinii.

3) spotkania z asystentem rodziny odbywają się nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie, w

ustalonych wspólnie zrodziną dniach i godzinach, w miejscu zamieszkania rodziny bądźw miejscu

wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb ( np; urząd, szkoła, placówka służby

zdrowia, parafi a itp.,),

4) zakłada się, że wsparcie asystenta rodziny będzie realizowane nie krócej niż 3 miesiące z

możliwością jej przedłużeni w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, za zgodą rodziny,

5) rodziny przyjmują do wiadomości, ze asystent rodziny w trakcie pracy zrodziną współpracuje na

jej rzecz ze wszystkimi specjalistami.

2. Asystent rodziny kończy pracę gdy nastąpi:

1) osiągnięcie założonych indlłvidualnie dla rodziny celów,

2) zakończęnie czasu okresu trwania wsparcia asystenta rodziny,

3) zęrwanie współpracy przezrodzinę,

4) rezygnacja rodziny ze wspóĘracy z asystentęm rodziny,

5) zmiana formy pomocy- na jaka? Np. praca socjalna, piecza zastępcza, usługi opiekuńcze , kuratela

sądowa, inne(jakie?),

6) brak efektów,

7) istotna sytuacja losowa,/szczególna uniemożliwiającarealizację dalszej pracy asystentarodziny,

8) inne(jakie?),

Informuję, że Pana/Pani rodzina została objęta wsparcie asystenta rodziny. Organizatorem pieczy

zastępczej w gminie Leszno jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Oświadczam, że zapoznałemlzapoznałam się z treścią niniejszych zasad i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.

( podpis asystenta rodziny)(podpis dorosłego członka rodziny)
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OCENA / DIAGNOZA RODZINY

OCENA / DIAGNOZA RODZINY
(IMIĘ I NAZwIsKo)

ASYSTENT RODZINY
(IMIĘ INAZWISKO)

I. OCENA/DIAGNOZASYTUACJIRODZINY
1. Sytuacja rodzinna

2. Sytuacja mieszkaniowa

3. Sytuacja zawodowa

4. Sytuacja zdrowotna

5. Sytuacja finansowa

II. ANALIZA SWOT

1. Zasoby/mocne strony rodziny

2. Deficyty/słabe strony rodziny

3. Szanse na poprawę sytuacji rodziny

4. Ąagrożenia utrudniaj ące realizacj ę wyznaczonych celów


