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Jak długo moja rodzina będzie 
współpracować z asystentem 
rodziny?
Wszystko zależy od Ciebie! Potrzeby Twojej 
rodziny, jak również jej mocne strony, postępy, 
bezpieczeństwo i zagrożenia, będą stale oceniane 
w celu ustalenia czasu, przez który sprawa musi 
być otwarta.  Rodziny mogą dobrowolnie wycofać 
się z programu w dowolnym momencie.  Usługi 
dotyczące pełnej rodziny są dobrowolne, jednak 
utrzymujące się zagrożenia dotyczące dzieci 
mogą skutkować interwencją sądu.  W takich 
przypadkach to sąd ustali czas, przez który 
sprawa powinna pozostać otwarta.

Dlaczego moja rodzina powinna 
uczestniczyć w programie?

• Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom

• Aby stać się częścią zespołu

• Aby nawiązać kontakty w ramach aktualnie 
świadczonych usług

• Aby pracować nad budowaniem 
samodzielności i wzmocnieniem rodziny

• Aby wprowadzić trwałe, pozytywne zmiany

Rodzina przede wszystkim



Czym jest program usług 
dotyczących pełnej rodziny?
Program usług dotyczących pełnej rodziny 
opracowano na potrzeby zagrożonych rodzin 
skierowanych do otrzymywania stałej pomocy i 
monitorowania w wyniku prowadzonego przez 
opiekę społeczną postępowania pod kątem 
znęcania się nad dziećmi lub ich zaniedbywania. 
Istnieją dwa rodzaje skierowań rodzinnych: 
dobrowolne i przymusowe (na podstawie nakazu 
sądowego). 

Cele programu:

• Umożliwienie dzieciom bezpiecznego pobytu 
w domu

• Zapewnienie bezpiecznego, pomyślnego i 
niezakłóconego, zdrowego rozwoju dzieci

• Podejmowanie uzasadnionych działań na 
rzecz utrzymania rodzin razem

• Rozwiązywanie problemów stwarzających 
zagrożenie dla dzieci

• Zapobieganie oddzielaniu dzieci od ich 
rodziny i środowiska w wyniku sprawowania 
pieczy zastępczej

Na czym polega program?
Pracownik opieki społecznej pomoże 
Twojej rodzinie opracować krótkookresowy, 
uzgodniony plan wprowadzania zmian, który 
pozwoli zapewnić bezpieczeństwo Twoim 
dzieciom. Wiele rodzin potrzebuje pomocy 
przy wprowadzaniu zmian w zachowaniu. Takie 
problemy jak przemoc domowa, uzależnienia, 
problemy psychiczne i nieodpowiednie warunki 
mieszkaniowe mogą stanowić zagrożenie dla 
dzieci. Dzięki takim usługom jak doradztwo, 
zapobieganie przemocy domowej, leczenie 
uzależnień, leczenie chorób psychicznych, zajęcia/
szkolenia dotyczące wychowywania dzieci czy 
zapewnienie lepszych warunków mieszkaniowych 
możemy pomóc Ci zidentyfikować obszary 
wymagające zmiany.

Czego można oczekiwać w 
przypadku korzystania z usług 
dotyczących pełnej rodziny?
Przez pierwszych 45 dni asystent rodziny będzie 
co tydzień przychodzić do Twojego domu, aby 
pracować z Tobą i Twoją rodziną. Asystent zapyta 
Cię o zmiany, które chcesz wprowadzić, oceniając 

jednocześnie te czynniki bezpieczeństwa i ryzyka, 
które doprowadziły do skierowania Cię do 
poradni rodzinnej.

• Asystent będzie współpracować z Twoją 
rodziną w celu opracowania pisemnego planu 
usług, wyznaczając Twoje cele oraz sposoby 
działania na rzecz ich wspólnej realizacji. 

• Asystent rodziny pomoże Ci ze skierowaniami 
dotyczącymi usług wsparcia w celu nawiązania 
kontaktów, które umożliwią Ci wprowadzenie 
zmian w zachowaniu.

• Asystent rodziny będzie utrzymywać bliski 
kontakt z usługodawcami, aby monitorować 
Twoją frekwencję, uzyskiwać raporty z 
postępów oraz upewnić się, że korzystasz z 
usług w sposób umożliwiający Ci opracowanie 
zmian i wprowadzenie ich w życie.

Po pierwszych 45 dniach asystent rodziny 
będzie składać niezapowiedziane wizyty i może 
ograniczyć kontakty z Tobą, ale nadal będzie 
monitorować rozwój Twojej rodziny i zachodzące 
w niej zmiany. Liczba kontaktów Twojej rodziny z 
asystentem będzie zależeć od tego, na ile poważne 
są problemy związane z bezpieczeństwem oraz 
ryzyko dla dzieci.  Po rozwiązaniu problemów, 
które naraziły dzieci na ryzyko, Twój asystent 
i jego przełożony mogą zmniejszyć liczbę 
niezbędnych wizyt, lecz spotkania z asystentem 
będą się odbywać co najmniej dwa razy w 
miesiącu.  Po ograniczeniu ryzyka i zapewnieniu 
dzieciom bezpieczeństwa w domu możesz 
wspólnie z asystentem rodziny przedyskutować 
kwestię zamknięcia sprawy dotyczącej usług 
rodzinnych.


