
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pn. Partnerstwo dla
rodziny, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest
podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie wsparciem
szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych
w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu
wsparcia.

Potrzeby szkoleniowe osób
zaangażowanych w realizację ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

 

W badaniu wzięło udział 335 osób, z czego
większość (155 osób) stanowiły pracownice i
pracownicy służb: policji, sądów i ochrony
zdrowia. Drugą największą grupą była kadra
Ośrodków Pomocy Społecznej (97 osób), a w
dalszej kolejności  kadra Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie i organizatorzy pieczy
zastępczej (51 osób). Pozostałe 32 osoby to
najbardziej zróżnicowana zawodowo grupa,
którą tworzą pracownice i pracownicy NGO,
poradni pedagogiczno - psychologicznych,
ośrodków adopcyjnych, ośrodków
interwencyjnych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych.

Niniejszy raport jest podsumowaniem wyników ankiety przeprowadzonej w listopadzie i
grudniu 2019 roku, celem rozpoznania potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w
realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

97

51

kadra Ośrodków Pomocy Społecznej

kadra Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie i organizatorzy pieczy zastępczej

155 pracownice i pracownicy służb: policji,
sądów i ochrony zdrowia

32
pracownice/y NGO, poradni pedagogiczno-
psychologicznych, ośrodków adopcyjnych,
ośrodków interwencyjnych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych



I. Szkolenia dla kadry zarządzającej,
 
II. Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel,
 
III. Szkolenia z zakresu stosowania prawa,
 
V. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami oraz
dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy
zastępczej oraz adopcji,

a. Praca z dziećmi ze specyficznymi potrzebami,
b. Praca z rodzinami wymagającymi wsparcia,
 

V. Szkolenia dotyczące kontroli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Badane i badani wybierali najbardziej interesujące ich zagadnienia w siedmiu obszarach
tematycznych, zawartych w założeniach szkoleniowych projektu Partnerstwo dla rodziny,
tj.:

Największe zainteresowanie respondentki i respondenci wykazywali obszarem
tematycznym pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami, w którym wskazania
każdego z proponowanych tematów oscylowały wokół 200.



Wśród respondentek i respondentów ze wszystkich grup zawodowych, najbardziej
popularne w poszczególnych blokach tematycznych były tematy:

I. Wzmacnianie pracowników i
przeciwdziałanie wypaleniu

zawodowemu. Superwizja pracy
wsparciem w realizacji zadań

pracowników.

II. Usprawnianie współpracy
instytucji pracujących na rzecz
dziecka i rodziny (m.in. policja,

oświata, zdrowie), celem
wypracowania jednolitych

schematów postępowania w
danych sytuacjach.

III. Prawo w praktyce: ustawa o
wspieraniu rodziny i pieczy

zastępczej.

IV. Współpraca interdyscyplinarna
na rzecz wspierania rodziny z

udziałem podmiotów
zaangażowanych w realizację

zadań wynikających z ustawy o
wspieraniu rodziny i pieczy

zastępczej, w tym
interdyscyplinarna diagnoza.

IVa. Rozpoznanie
zachowań ryzykownych i
profilaktyka uzależnień

młodzieży.

IVb. Praca z
osobą doświadczającą

przemocy.

V. Elementy prawa rodzinnego,
administracyjnego, karnego,

prawa pracy.

188 235

206 165

217170

188



Inne często wybierane przez kadrę OPS zagadnienia dotyczyły kwestii zarządzania
zespołem i wypalenia zawodowego, zagadnień prawnych z zakresu dwóch ustaw – o
pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast
najczęściej wskazywane tematy związane z bezpośrednią pracą z korzystającymi z
pomocy społecznej to kwestie pracy z osobą stosującą przemoc oraz pracy z rodziną z
problemem uzależnienia.

Usprawniania
współpracy instytucji
pracujących na rzecz

dziecka i rodziny (m.in.
policja, oświata,
zdrowie), celem
wypracowania

jednolitych schematów
postępowania w danych

sytuacjach.

Wśród respondentów i respondentek stanowiących kadrę Ośrodków Pomocy
Społecznej, najczęściej wskazywane tematy to kolejno:

Asystent rodziny –
zadania,

metodyka pracy,
uprawnienia i

dokumentowanie
pracy z rodziną

Praca z osobą
doświadczającą

 przemocy



Wśród respondentów i respondentek stanowiących kadrę Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz organizatorów pieczy zastępczej, najczęściej wskazywane tematy
to w kolejności:

Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny
(m.in. policja, oświata, zdrowie), celem wypracowania jednolitych schematów

postępowania w danych sytuacjach

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami

Praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z
dzieckiem w depresji

Prawo w praktyce: ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Wczesne wykrywanie/rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko
jako ofiara przemocy - diagnoza i forma pomocy.

W dalszej kolejności, kadra PCPR i organizatorzy pieczy zastępczej wskazywali
zagadnienia dotyczycę kwestii systemowych, tj. koordynacji pieczy zastępczej oraz
współpracy interdyscyplinarnej. Oprócz tego, chętnie wybierane były tematy związane z 
 pracą z dziećmi z FAS, z osobami doświadczającymi przemocy oraz z
usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej.



Wśród respondentów i respondentek będących pracownicami/kami służb: policji, sądów
i ochrony zdrowia, najczęściej wskazywane tematy to:

 Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na
rzecz dziecka i rodziny (m.in. policja, oświata, zdrowie),

celem wypracowania jednolitych schematów
postępowania w danych sytuacjach.

Elelementy prawa rodzinnego,
administracyjnego, karnego, prawa pracy.

Praca z osobą doświadczającą przemocy.

Kolejne, nieco mniej liczne wyboru pracownic i pracowników służb: policji, sądów i
ochrony zdrowia zagadnienia dotyczyły aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, tj.
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, wsparcia pracowników i superwizji. Poza tym
przedstawicielki i przedstawiciele służb często wskazywali na dedykowany dla nich
temat pn. Zadania sądów, kuratorów, organów państwowych i jednostek
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści
kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do
problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny. Z zakresu tematów
prawnych   grupa ta zainteresowana była również rozwijaniem wiedzy dotyczącej ściśle
ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Z kolei spośród zagadnień związanych
z pracą z rodzinami, najczęściej wskazywane pozycje dotyczyły kwestii uzależnień,
przemocy oraz mediacji rodzinnych jako metody rozwiązywania problemów w rodzinie.



Wśród respondentów i respondentek będących pracownicami/kami NGO, poradni
pedagogiczno- psychologicznych, ośrodków adopcyjnych, ośrodków interwencyjnych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych, najczęściej wskazywane tematy to:

Prawo w praktyce: ustawa o
wspieraniu rodziny i pieczy

zastępczej.

Praca z dzieckiem z zaburzeniami
osobowości, zachowań i rozwoju

oraz praca z dzieckiem w depresji.

Usprawnianie współpracy instytucji
pracujących na rzecz dziecka i
rodziny (m.in. policja, oświata,
zdrowie), celem wypracowania

jednolitych schematów
postępowania w danych sytuacjach.

Inne często wybierane przez pracownice i pracowników NGO, poradni pedagogiczno-
psychologicznych, ośrodków adopcyjnych, ośrodków interwencyjnych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych zagadnienia dotyczyły sposobów i specyfiki pracy z
dorosłymi i dziećmi z określonym problemem, tj. praca z osobą uzależnioną i
profilaktyka uzależnień młodzieży, praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, dialog
motywacyjny jako metoda pracy z dziećmi.


