
Asystent rodziny 

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw 

życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny 

i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności 

pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej 

o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. 

Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne 

strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces 

pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania 

lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

 Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 

opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli 

nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, 

aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy 

do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny 

wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy 

do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez 

pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności 

życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

2) terapii i mediacji; 

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

W pracy z rodziną bardzo ważne jest wsparcie środowiska lokalnego. Asystent może 

pomagać rodzinie poprzez zorganizowanie i integrowanie działań : 

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;  

2) placówek wsparcia dziennego; 

3) rodzin wspierających. 

 


