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Wprowadzenie 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badania społecznego pn. Ocena jakości i funkcjonowania asy-

sty rodzinnej realizowanej w gminach województwa mazowieckiego oraz wykonanie usługi polegającej 

na składzie, łamaniu, korekcie edytorskiej i druku Raportu z powyższego badania w nakładzie 1000 eg-

zemplarzy, wraz z dostawą do siedziby Wydziału ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Spo-

łecznej zlokalizowanego w Warszawie.  

Badanie przeprowadzono w oparciu o analizę danych zastanych i badania ilościowe zrealizowane 

we wszystkich gminach województwa mazowieckiego, a także wśród pracujących obecnie asystentów 

rodziny. Dzięki takiemu podejściu możliwa była realizacja założonych celów badania omówionych poni-

żej. 

Cele badania 

Głównym celem badania była ocena jakości i funkcjonalności asysty rodzinnej realizowanej w gminach 

województwa mazowieckiego. 

Cele szczegółowe badania objęły: 

 Określenie sposobu realizacji przez miasta i gminy województwa mazowieckiego wymogu za-

trudniania asystenta rodziny.  

 Uzyskania informacji na temat osób wykonujących zadania asystenta rodziny w miastach i gmi-

nach województwa mazowieckiego.  

 Określenie zapotrzebowania na działania asystentów rodziny w miastach i gminach wojewódz-

twa mazowieckiego według oceny jednostek samorządu terytorialnego.  

 Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej. 

 Upublicznienie Raportu z badania poprzez rozprowadzenie go w liczbie 1000 egzemplarzy 

w jednostkach pomocy i integracji społecznej oraz jednostkach samorządu lokalnego na szcze-

blu gminy i powiatu. 
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Zakres badania 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiot badania stanowi asysta rodzinna realizowana w gminach województwa mazowieckiego. Ba-

daniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, realizu-

jące zadania dotyczące asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Zakres terytorialny 

Badanie przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego. W niniejszym badaniu zastosowano 

podział województwa na gminy oraz dzielnice Warszawy, co skutkuje liczbą 313 gmin i 18 dzielnic, a więc 

łącznie 331 jednostek. Podział taki wynika z faktu, że w każdej z dzielnic Warszawy asysta rodzinna rea-

lizowana jest osobno – przez odrębną jednostkę (ośrodek pomocy społecznej danej dzielnicy) – jak wy-

kazało badanie, nie w każdej dzielnicy w analizowanym okresie funkcjonowała asysta w sposób ciągły.  

Metodyka badania 

Metodologia realizacji badań 

W ramach badania Wykonawca przeprowadził: 

 analizę danych zastanych, 

 badanie gmin/dzielnic Warszawy techniką CAWI, 

 badanie asystentów rodziny techniką CATI. 
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Metody i techniki badawcze 

Analiza danych zastanych 

To analiza dokumentów projektowych, prawnych, rejestrów danych i innych materiałów źródłowych, 

która stanowiły bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją kolejnych etapów ba-

dania. Przeprowadzona została w oparciu o unormowania prawne dotyczące asysty rodzinnej, aktualne 

dokumenty strategiczne oraz pozyskane dane m.in. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Badanie techniką CAWI 

CAWI to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (z ang. computer-assisted web 

interview). Polegał on na przesłaniu za pomocą sieci pytań kwestionariuszowych, które były pobierane 

ze strony internetowej organizatora badania do dowolnego miejsca, w jakim znajdował się respondent, 

a także urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci. Ankietowany za pośrednictwem tej techniki od-

powiadał na pytania zawarte w ankiecie samodzielnie bądź w asyście ankietera. Odpowiedzi udzielane 

przez badanych zostały rejestrowane na serwerze. 

Przy pomocy formularza CAWI Wykonawca zebrał informacje z urzędów gmin oraz podmiotów, którym 

powierzono realizację zadania asysty rodzinnej. W sytuacji, gdy z powodów technicznych gminy miały 

trudność z wypełnieniem formularza CAWI, Wykonawca przesyłał respondentom ankietę w formacie 

docx i pdf do samodzielnego wypełnienia i odesłania.  

Niezależnie od formy przeprowadzenia badania, zostało wykorzystane to samo narzędzie badawcze, 

umieszczone w załączniku pn. Kwestionariusz – badanie CAWI. Badanie CAWI zostało przeprowadzone 

z przedstawicielami każdej gminy w województwie mazowieckim/z jednostkami, którym gminy powie-

rzyły realizację zadania asysty rodzinnej. Łącznie przeprowadzono wywiady w 313 gminach i 18 dzielni-

cach Warszawy, co dało sumę 331 respondentów. 

Badanie techniką CATI 

Badanie techniką CATI (ang. computer-assisted telephone interview) to wywiad telefoniczny wspoma-

gany komputerowo. Wywiady przeprowadzone zostały przez przeszkolonych ankieterów, którzy połą-

czyli się telefonicznie z respondentami i przeprowadzili z nimi wywiad kwestionariuszowy w oparciu 

o scenariusz z załącznika, tj. Kwestionariusz – badanie CATI. Ankieter odczytywał pytania z przygotowa-

nego programu i notował w nim uzyskane odpowiedzi. Programy wykorzystywane w CATI wspomogły 
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pracę ankietera, zarządzając filtrowaniem zadawanych pytań, dobierając odpowiednią kolejność i wery-

fikując logiczną poprawność gromadzonych danych. Uzupełniająco przeprowadzono badanie przesyła-

jąc do wybranych asystentów kwestionariusz w formacie docx i pdf do samodzielnego wypełnienia 

i odesłania. 

Badanie przeprowadzono ze 159 asystentami rodziny pracującymi w gminach województwa mazowiec-

kiego.  

Dobór próby badawczej 

Wskazane powyżej ilościowe metody badawcze dotyczyły odrębnych grup respondentów: 

1. Badanie techniką CAWI zrealizowano ze wszystkimi (314) gminami województwa mazowiec-

kiego, przy czym w Warszawie przebadano każdą dzielnicę z osobna, wobec czego łączna liczba 

respondentów wyniosła 331.  

2. Badanie techniką CATI przeprowadzono z asystentami rodziny, pracującymi w gminach woje-

wództwa mazowieckiego. Namiary na asystentów pozyskiwano z gmin drogą mailową i telefo-

niczną – łącznie zebrano namiary na 275 asystentów, z których 152 zgodziło się na przeprowa-

dzenie wywiadu drogą telefoniczną, a 7 wyłącznie poprzez samodzielne wypełnienie ankiety 

i przesłanie jej za pośrednictwem e-maila. Łącznie przeprowadzono 159 wywiadów z asysten-

tami rodziny. Wobec tego przeprowadzono badanie populacyjne z poniższymi wskaźnikami re-

sponsywności: 

Tabela 1. Dobór próby badawczej w badaniu ilościowym asystentów rodziny 

Oznaczenie Wyszczególnienie N / odsetek 

A Liczba JST, do których zawnioskowano o namiary na asystentów 331 

B Liczba JST, które odpowiedziały na zapytanie A 181 

Wskaźnik responsywności (A/B) 54,7% 

C Liczba asystentów rodziny w gminach w I połowie 2018 r. (wg CAWI) 423 

D Liczba otrzymanych namiarów na asystentów 275 

E Liczba przeprowadzonych wywiadów 159 

Wskaźnik responsywności (E/C) 37,6% 

Wskaźnik responsywności (E/D) 57,8% 
Źródło: opracowanie własne 

  



 

 

 

Ocena jakości i funkcjonowania asysty rodzinnej realizowanej w gminach województwa mazowieckiego 6 

Asysta rodzinna – uwarunkowania prawne 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 

poz. 887 z późniejszymi zmianami) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmo-

wania działań na rzecz dzieci i środowiska rodzinnego, które ma trudności w wypełnianiu funkcji opie-

kuńczo-wychowawczych. Wsparcie w przezwyciężeniu trudności rodzinie okazuje asystent rodziny.  

Zgodnie z ustawą, asystentem rodziny może być osoba, która (art. 12.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku): 

1. Posiada: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie 

lub praca socjalna lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy 

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub ro-

dziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia okre-

ślony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udoku-

mentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawie-

szona ani ograniczona;  

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wy-

nika z tytułu egzekucyjnego;  

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.  

Asystent prowadzi pracę z rodziną w jej miejscu zamieszkania bądź miejscu wskazanym przez rodzinę. 

Jednocześnie, może pracować maksymalnie z 20 rodzinami, a ich dokładna liczba zależy od stopnia trud-

ności wykonywanych zadań na rzecz danej rodziny.  
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Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej i wskazuje na katalog następujących czynności: 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsulta-

cji z pracownikiem socjalnym;  

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu 

w pieczy zastępczej;  

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejęt-

ności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

6.  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;  

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;  

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;  

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin;  

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;  

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny; 

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.  

Możliwość korzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2016 r., poz.1860) otrzymała każda kobieta 

w ciąży i jej rodzina. Informator „Za życiem” przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej wskazuje, że w tym przypadku asystent rodziny odpowie na każde pytanie, a na podstawie 

pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać sprawy i kwestie formalne w instytucjach. Ze wsparcia 

asystenta rodziny skorzystać można w każdej chwili. W tym celu wystarczy złożyć w gminie odpowiedni 

wniosek.  

Praca asystenta rodzin wykonywana jest w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy 

albo umowy o świadczenie usług. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że coraz 

większa liczba asystentów rodziny zatrudniona jest na umowę o pracę – w 2017 roku liczba ta wynosiła 

3 251 asystentów, a w roku ubiegłym było to 2 913 osób1. Zmiany w tym zakresie związane są z ogłasza-

nym od 2017 roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) programem dofinanso-

wania zatrudnienia asystentów, w którym wzmocniono preferencję w zatrudnianiu asystentów 

na umowę o pracę.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że w województwie mazowieckim również coraz powszechniejsze 

jest zatrudnianie asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, jednocześnie zmniejszając odsetek 

osób pracujących w ramach umowy o świadczenie usług. Stosunkowo dużo gmin korzysta ze wsparcia 

MRPiPS – w latach 2016-2017 dotacji z tego źródła nie pobrało zaledwie około 2,5% mazowieckich gmin.  

 

  

                                                           

1 https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10143,wiecej-asystentow-rodziny-na-etacie.html 
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Wyniki badania 

Realizacja asysty rodzinnej w gminach województwa mazo-

wieckiego 

Według danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w badanym okresie 2016- VI 2018 regularnie 

malała liczba gmin, w których funkcjonowała asysta rodzinna. W 2016 roku była ona zorganizowana 

w 299 gminach, w 2017 roku w 285, a w pierwszym półroczu 2018 roku w 276 gminach.  

Przeprowadzone badanie ilościowe z przedstawicielami gmin i dzielnic Warszawy wykazało podobną 

tendencję w organizacji asysty rodzinnej – spośród 331 jednostek uczestniczących w badaniu: 

 w 19 JST asysta nie funkcjonowała w 2016 roku, 

 w 35 JST asysta nie funkcjonowała w 2017 roku (w tym jedna dzielnica Warszawy), 

 w 56 JST asysta nie funkcjonowała w pierwszej połowie 2018 roku (w tym jedna dzielnica War-

szawy), 

 w 13 JST asysta nie funkcjonowała przez cały analizowany okres – od 2016 roku do końca 

czerwca 2018 roku; są to następujące gminy: Brańszczyk, Brok, Gozdowo, Jasieniec, Karniewo, 

Młynarze, Opinogóra Górna, Osieck, Potworów, Szczawin Kościelny, Szulborze Wielkie, Wy-

szków i Wyszogród. 

Należy jednak zauważyć, że wśród gmin zdarzyły się sytuacje, gdy jedyny asystent rodzinny przebywał 

w danym okresie na zwolnieniu lekarskim, przez co cała asysta rodzinna w gminie była wstrzymana. 

Wówczas, choć formalnie asystent był zatrudniony, w gminie asysta nie funkcjonowała, przez co w ba-

daniu zakwalifikowano daną gminę jako nieprowadzącą asysty we wskazanym roku.  

Z kolei w trakcie pozyskiwania danych część gmin podała powody, dla których obecnie nie funkcjonuje 

u nich asysta rodzinna. Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest brak chętnych do wykonywania tej funk-

cji w gminie, choć jedna z gmin (Bielany, powiat sokołowski) również wskazała, że na jej terenie nie ma 

rodzin, w których asystent mógłby pracować. 

Podmiotami realizującymi asystę rodzinną w gminach województwa mazowieckiego są przeważnie 

ośrodki pomocy społecznej. Sporadycznie realizacja ta zlecona była osobie fizyczne bądź też organizo-

wała ją gmina. Taka sytuacja dotyczy zaledwie kilku gmin w każdym z badanych okresów.  
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Według danych udostępnionych przez gminy/dzielnice Warszawy, w 2016 w województwie mazowiec-

kim pracowało 456 asystentów rodziny, w kolejnym roku 444, w pierwszej połowie 2018 roku – 423 

asystentów. Zauważa się zatem spadek liczby asystentów, choć nie tak wyraźny, jak spadek JST organi-

zujących asystę – liczba asystentów na przestrzeni analizowanego 2,5-letniego okresu zmalała o 7%, na-

tomiast liczba gmin/dzielnic z asystą – o 12%.  

Rysunek 1. Liczba asystentów rodziny w województwie mazowieckim (N=331) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

W kolejnej tabeli zamieszczono szczegółowe zestawienie wykazujące, ilu asystentów pracowało na te-

renie mazowieckich gmin i dzielnic Warszawy (jedna gmina nie wskazała liczby asystentów w poszcze-

gólnych latach). Zauważyć można, że najczęściej jest to po jednym asystencie na jednostkę. Około 40 

JST każdego roku ma dwóch asystentów, natomiast po kilkanaście (2016 r. – 14; 2017 r. – 11; 

30.06.2018 r. – 12) JST zatrudnia trzech asystentów. W każdym z badanych okresów było 10 gmin/dziel-

nic Warszawy, w których pracowało po 4 asystentów rodziny. Większe liczby asystentów w gminie/dziel-

nicy to rzadkość. Pojedyncze wskazania wynosiły po 9, 10 czy 11 asystentów w roku. Sytuacja ta miała 

miejsce w warszawskich dzielnicach Mokotów i Wola, a także w Płocku. 

Zebrane dane na temat formy zatrudnienia asystentów rodziny wskazują na malejący odsetek osób pra-

cujących na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz umowy o pracę. Według stanu na koniec 

czerwca 2018 roku umowę o świadczenie usług realizowało około połowy mniej asystentów rodziny ani-

żeli w roku 2016. Obecnie zaledwie co piąty asystent związany jest umową o świadczenie usług. 
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Tabela 2. Liczba asystentów rodziny w gminach/ dzielnicach 
Warszawy w poszczególnych okresach (N=330) 

Liczba asy-
stentów ro-

dziny 

Okres 

2016 2017 
I połowa 

2018 

1 239 220 204 

2 41 44 38 

3 14 11 12 

4 10 10 10 

5 2 5 5 

6 1 2 0 

7 0 0 1 

8 2 2 2 

9 0 0 1 

10 1 1 1 

11 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

Rysunek 2. Forma zatrudnienia asystentów rodziny w gmi-
nach/ dzielnicach Warszawy (N=330) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

Dwoma głównymi źródłami finansowania asysty rodzinnej w gminach województwa mazowieckiego są 

środki własne gmin oraz dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(MRPiPS), w tym rezerwa celowa i środki z Funduszu Pracy. Spośród badanych gmin źródła finansowania 

asysty rodzinnej w 2016 roku wskazało 297 JST, w 2017 – 284 jednostki, a w pierwszej połowie 2018 

roku – 261 jednostek. Tylko około 1-2% jednostek korzystało z innych źródeł niż dofinansowanie z bu-

dżetu państwa lub z własnych środków. Wymieniane inne źródła to między innymi powiatowy urząd 

pracy czy środki EFS, niemniej jednak stanowią one marginalny odsetek wydatków na asystę rodzinną 

w gminach. 

Udział poszczególnych źródeł finansowania w ogólnych wydatkach na asystę przedstawiono w formie 

tabelarycznej (Tabela 3) i graficznej (Rysunek 3). Zauważa się, że w roku 2016 łączny udział wydatków 

na asystę, pokrywany z Budżetu Państwa (MRPiPS) był wyraźnie wyższy, aniżeli partycypowanie gmin. 

W kolejnym roku wartości te uległy pewnym zmianom – dysproporcje pomiędzy udziałem środków wła-

snych gmin a środków MRPiPS zmalały. Inaczej natomiast kształtowała się sytuacja w pierwszym półro-

czu 2018 roku, gdy aż 62,5% gmin poniosło 100% kosztów związanych z funkcjonowaniem asysty rodzin-

nej, natomiast nieco więcej (64,4%) wskazało na zerowy udział środków z Ministerstwa. Wynika to 

z kwestii organizacyjnych – środki z MRPiPS przyznawane są gminom dopiero w drugiej połowie roku, 

wobec czego finalnie proporcje udziału poszczególnych źródeł finansowania będą najprawdopodobniej 

zbliżone do lat poprzednich.  
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Według danych udostępnionych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w latach 2016-2018 na dofinan-

sowanie wynagrodzeń dla asystentów rodziny przeznaczono dla gmin ponad 21 milionów złotych – 

7,385 mln w 2016 roku, 7,6 mln w 2017 roku oraz 6,33 mln w roku 2018. Część gmin biorących udział 

w badaniu zaznaczyła, że istnieje szereg kosztów związanych z funkcjonowaniem asysty rodzinnej, któ-

rych nie pokrywają dotacje otrzymywane z Budżetu Państwa. Wśród wymienianych przez gminy pozycji, 

koniecznych do pokrycia z własnych środków, znalazły się takie koszty, jak: 

 pozostała część wynagrodzenia ze składkami pracodawcy,  

 koszty badań lekarskich i BHP, 

 koszty związane z wypłatą nagrody rocznej (tzw. ”trzynastka”), 

 zakup materiałów i wyposażenia, 

 zakup usług telekomunikacyjnych,  

 podróże służbowe: dopłaty do przejazdów komunikacji miejskiej, koszty ryczałtu za używanie 

samochodu prywatnego do celów służbowych, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

 szkolenie pracowników, 

 wydatki na organizację imprez okolicznościowych, 

 wydatki na organizację warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia 

dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny. 

Tabela 3. Udział poszczególnych źródeł finansowania w ogólnych kosztach związanych z funkcjonowaniem asystentów rodziny 
w gminach/dzielnicach Warszawy (2016 r. – N=297, 2017 r. – N=284, I połowa 2018 r. – N=261) 

Udział 
2016 2017 I połowa 2018 

MRPiPS 
środki wła-
sne gminy 

inne źródła MRPiPS 
środki wła-
sne gminy 

inne źródła MRPiPS 
środki wła-
sne gminy 

inne źródła 

0% 2,7% 10,8% 98,8% 2,5% 2,1% 97,4% 64,4% 4,6% 98,0% 

1-9% 0,3% 4,0% 0,3% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10-19% 0,3% 5,7% 0,3% 0,7% 0,3% 1,4% 1,1% 0,0% 0,8% 

20-29% 7,1% 13,5% 0,0% 4,9% 3,5% 0,0% 3,5% 1,5% 0,0% 

30-39% 9,8% 15,8% 0,0% 12,6% 25,7% 0,0% 5,4% 12,3% 0,4% 

40-49% 9,8% 18,9% 0,0% 21,1% 14,4% 0,0% 1,9% 5,4% 0,0% 

50-59% 17,5% 11,5% 0,0% 25,0% 33,1% 0,0% 4,6% 2,7% 0,0% 

60-69% 17,2% 9,4% 0,0% 26,4% 12,0% 0,4% 13,0% 5,0% 0,0% 

70-79% 12,1% 7,4% 0,3% 1,4% 4,6% 0,4% 0,8% 4,2% 0,0% 

80-89% 7,7% 0,7% 0,0% 2,5% 1,1% 0,0% 1,1% 1,9% 0,4% 

90-99% 6,1% 1,0% 0,3% 1,1% 1,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 

100% 9,4% 1,3% 0,0% 1,1% 1,4% 0,4% 3,8% 62,4% 0,4% 

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 
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Rysunek 3. Udział poszczególnych źródeł finansowania w ogólnych kosztach związanych z funkcjonowaniem asystentów rodziny 
w gminach/dzielnicach Warszawy (2016 r. – N=297, 2017 r. – N=284, I połowa 2018 r. – N=261) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

Według informacji podanych przez gminy i dziel-

nice Warszawy w 2016 roku asystą rodzinną ob-

jęto 4809 rodzin, w 2017 – 4831 rodzin, a w pierw-

szej połowie 2018 roku – 4163 rodziny. Wobec 

tego odnotowano spadek liczby rodzin pod opieką 

asystenta w latach 2016- VI 2018 wynoszący 13%. 

Tabela 4. Liczba rodzin objętych asystą rodziną w gminach 
i dzielnicach Warszawy w poszczególnych okresach (N=331) 

Okres Liczba rodzin 

2016 4809 

2017 4831 

I połowa 2018 4163 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

Podsumowując podstawowe dane uzyskane od gmin województwa mazowieckiego oraz dzielnic War-

szawy opracowano zestawienie ilustrujące średnią liczbę asystentów w JST w danym roku, średnią liczbę 

rodzin przypadającą na asystenta, a także średnią liczbę rodzin objętych asystą w gminie/dzielnicy War-

szawy. Z danych wynika, że minimalnie wzrósł wskaźnik liczby asystentów przypadających na 1 gminę 

(wzrost o 5%), spadła średnia liczba rodzin przypadających na 1 asystenta (-7%), minimalnie zmniejszyła 

się także średnia liczba rodzin objętych asystą w danej jednostce samorządu terytorialnego (-2%). 
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Tabela 5. Średnia liczba asystentów w gminie, ro-
dzin przypadających na 1 asystenta i rodzin obję-
tych asystą w gminie (N=331)  

Wyszczególnie-
nie 

2016 2017 
I połowa 

2018 

Liczby bezwzględne 

gminy/dzielnice 
Warszawy 

312 296 275 

asystenci 456 444 423 

rodziny 4809 4831 4163 

Wskaźniki 

asystenci/gmina 
[os] 

1,46 1,50 1,54 

rodziny/asystent 
[szt] 

10,55 10,88 9,84 

rodziny/gmina  
[szt] 

15,41 16,32 15,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 

CAWI 

Rysunek 4. Średnia liczba asystentów w gminie, rodzin przypadających 
na 1 asystenta i rodzin objętych asystą w gminie (N=331) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 
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Charakterystyka asystentów rodzinnych w gminach woje-

wództwa mazowieckiego 

Według danych udostępnionych przez gminy województwa mazowieckiego, w regionie tym na koniec 

czerwca 2018 pracowało 423 asystentów rodziny. Zamawiający przeprowadził badanie na próbie 159 

(tj. 37,59%) osób pełniących rolę asystenta rodziny w ostatnim kwartale 2018 roku – przeprowadzono 

zatem badanie na populacji asystentów, do których dane kontaktowe zostały udostępnione przez gminy.  

Wśród badanych aż 92,5% stanowiły kobiety. Niemal połowa ankietowanych asystentów urodziła się 

w latach 80 XX wieku, a co czwarty w latach 70. Troje na pięcioro asystentów ukończyło studia wyższe 

na kierunku pedagogika, a co ósmy – na kierunku psychologia. Tylko 1,3% respondentów ma wykształ-

cenie średnie. 

Rysunek 5. Płeć, rok urodzenia i wykształcenie badanych asystentów rodziny (N=159) 

 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Najczęstsze zawody, jakie wykonywali asystenci rodziny przed obecną funkcją, są: pracownik socjalny 

(10,7% wskazań) oraz nauczyciel (10,1% wskazań). Ponadto 6,9% osób pracowało jako sprzedawca, 4,4% 

jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i tyle samo jako pedagog. Należy również zauważyć, że 

5,7% respondentów nie pracowało wcześniej w innym zawodzie. 
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Co trzeci (35,8%) badany asystent rodziny w zawodzie tym pracuje od roku do trzech lat, co czwarty 

(27,7%) od trzech do pięciu lat, a 17,0% – powyżej pięciu lat. Najmniejsze grupy badanych stanowią 

osoby trudniące się tym zawodem krócej niż rok. 

Rysunek 6. Jak długo pracuje Pan/i jako asystent rodziny? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Łącznie 92,5% asystentów rodzinnych uczestniczących w badaniu ilościowym jest zatrudnionych na pod-

stawie umowy o pracę, przy czym co drugi (49,1%) ma umowę na czas nieokreślony. Tylko 2,5% ankie-

towanych współpracuje z gminą na podstawie umowy o świadczenie usług, a 5,0% – na podstawie innej 

umowy – przeważnie umowy zlecenie. 

Rysunek 7. Na podstawie jakiej umowy jest Pan/i zatrudniony/a? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Co drugi (49,7%) badany asystent rodziny średnio tygodniowo poświęca 40 godzin na pracę zawodową. 

Co czwarty pracuje od 21 do 40 godzin, natomiast co szósty mniej niż 20 godzin. Więcej niż pełny etat 

(40 godzin) na asystę rodzinną w tygodniu przeznacza 8,8% respondentów. 

Rysunek 8. Ile godzin tygodniowo poświęca Pan/i na pracę asystenta rodziny? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Co trzeci (32,1%) badany asystent rodziny pracuje dla ośrodka na terenie wiejskim, natomiast 22,0% – 

w najmniejszych miastach (do 20 tysięcy mieszkańców). Co piąty (20,7%) asystent pracuje w mieście od 

20 do 50 tysięcy mieszkańców, co dziesiąty – w mieście do 100 tysięcy mieszkańców, a co siódmy 
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(14,5%) w największych miastach województwa mazowieckiego. Jednocześnie mniej więcej podobny 

odsetek asystentów rodziny pracuje w gminie wiejskiej, co w gminie miejskiej.  

Rysunek 9. Proszę wskazać, gdzie zlokalizowany jest ośrodek, który 
Pana/ią zatrudnia  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Rysunek 10. Proszę wskazać typ jednostki administra-
cyjnej, na terenie której jest zlokalizowany podmiot, 
który Pana/ią zatrudnia (N=159) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pięcioro na sześcioro (85%) asystentów rodziny dotychczas zrealizowało kursy i szkolenia przydatne 

w wykonywanej obecnie pracy. Szkolenia te to przede wszystkim ogólne w zakresie asysty rodzinnej 

(wskazane przez 18,9% badanych), jak również Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia, II 

stopnia i bez wskazania poziomu (12,6% badanych). Szkolenie w tematyce przemocy w rodzinie podjęło 

6,9% ankietowanych, a 5,0% dokształcało się w zakresie ustawy za życiem. Wśród innych kursów i szko-

leń wymienionych przez co najmniej 2 respondentów znalazły się: 

 Współpraca asystenta z innymi instytucjami i pracownikami socjalnymi, 

 ABC zadań i dokumentacji asystenta rodziny, 

 asystent rodziny – dokumentacja i wnioski, 

 autyzm, 

 dialog motywujący, 

 niebieska karta, 

 superwizja, 

 mediacje. 

Asystenci rodziny najczęściej nie potrafili wskazać jednostki prowadzącej szkolenie, w którym uczestni-

czyli, jednak wśród tych, które zapadły im w pamięć, najczęściej wymieniano: Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Terapii 
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Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodki pomocy społecznej i firmę Profilaktyka Kier. Szkolenia naj-

częściej trwały dzień, dwa lub trzy. Rzadziej badani wymieniali szkolenia trwające przez wyraźnie dłuższy 

okres (kilku tygodni lub miesięcy). Zakres szkoleń i kursów obejmował przede wszystkim tematykę asysty 

rodzinnej, przemocy w rodzinie i dokumentacji istotnej w pracy. 

Podsumowując, na badania ilościowego wśród asystentów rodziny utworzono profil asystenta rodziny 

pracującego w gminie na terenie województwa mazowieckiego. 

Tabela 6. Charakterystyka mazowieckiego asystenta rodziny 

Zmienne Charakterystyka 

Płeć Kobieta 

Wiek Urodzona w latach 80. 

Staż pracy jako asystent rodziny 1-3 lata 

Wykształcenie Wyższe na kierunku pedagogika 

Poprzednie stanowiska pracy Pracownik socjalny / nauczyciel 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo 

Miejsce zatrudnienia Ośrodek pomocy społecznej, gmina miejska 

Źródła finansowania asystenta rodziny MRPiPS, środki własne gminy 

Zrealizowane szkolenia 
Asystent rodziny, terapia skoncentrowana na rozwiąza-

niach 

Szkolenia, w jakich asystent chciałby 

wziąć udział 
Przemoc, uzależnienia, asysta rodzinna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI/CAWI 
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Zapotrzebowanie na działania asystentów rodziny w gmi-

nach województwa mazowieckiego 

Liczba rodzin objętych pomocą asystentów rodziny obecnie oraz 

w latach 2019-2023 

Asystenci rodzinni uczestniczący w badaniu ilościowym obecnie pracują łącznie z 1438 rodzinami, co 

daje średnią 9 rodzin na jednego asystenta. Pokrywa się to z danymi udostępnionymi przez gminy w ba-

daniu CAWI (por. Tabela 4 str.13). Największy odsetek asystentów pracuje obecnie z ośmioma rodzinami 

(15,7% badanych), 10,7% ankietowanych wspiera po 10 rodzin, natomiast 10,1% respondentów współ-

pracuje z 6 rodzinami. Najmniejsze odsetki asystentów rodziny pracuje z jedną bądź dwiema rodzinami. 

Tabela 7. Z iloma rodzinami w chwili obecnej Pan/i pracuje? 
(N=159) 

 

Liczba rodzin % asystentów 

1 0,6% 

2 0,6% 

3 3,8% 

4 1,9% 

5 6,9% 

6 10,1% 

7 9,4% 

8 15,7% 

9 6,9% 

10 10,7% 

11 6,3% 

12 8,8% 

13 8,2% 

14 4,4% 

15 5,7% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Rysunek 11. Jak, Pana/i zdaniem, zmieni się liczba rodzin, na 
rzecz których powinien pracować asystent rodziny w 2019 
roku i w latach następnych? (N=159) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Ponad połowa (56,6%) asystentów rodziny nie jest w stanie określić czy w kolejnych latach liczba rodzin 

objętych asystą rodzinną ulegnie zmianie. Zdaniem 22,0% badanych liczba ta wzrośnie, co uzasadniają 

przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem wśród rodzin, a także zmianami legislacyjnymi, umożli-

wiającymi objęcie wsparciem kolejnych rodzin. W opinii ankietowanych do wzrostu liczby rodzin, którym 

pomaga asystent rodziny, przyczyni się również fakt powracania rodzin, które wcześniej zakończyły 

współpracę. Co piąty respondent jest przekonany, że liczba rodzin, na rzecz których pracować będzie 

asystent, nie ulegnie zmianie, a zaledwie 1,3% badanych sądzi, że liczba ta się zmniejszy z powodu końca 

współpracy oraz wsparcia finansowego. 

22,0%

20,1%

1,3%

56,6% Trudno powiedzieć

Zmniejszy się

Będzie taka sama

Będzie większa
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Asysta rodzinna w latach 2019 – 2023 według badanych JST 

Każda spośród badanych 331 gmin i dzielnic Warszawy została poproszona o oszacowanie, ile rodzin 

powinno zostać objętych pomocą asystentów rodziny w gminie (dzielnicy) w kolejnych pięciu latach, 

a także ilu asystentów będzie zatrudnionych do końca roku 2018, a także w 2019 i 2020. Zauważa się, 

że gminy miały trudność z oszacowaniem zapotrzebowania w kolejnych latach, a mianowicie z każdym 

następnym rokiem rosła liczba gmin, które nie potrafiły ocenić, ile rodzin będzie wymagać opieki asy-

stenta oraz ilu asystentów będzie trzeba zatrudnić. W wyniku wskazań wyrażonych przez 90,3% bada-

nych JST w 2019 roku w województwie mazowieckim asystą rodzinną objęte będą 4492 rodziny. Liczby 

podawane w kolejnych latach z roku na rok malały, co jednak może wiązać się z tym, że coraz mniej gmin 

wskazywało jakiekolwiek wartości w tym zakresie, co zobrazowano na rysunku 12. 

W związku z rosnącym brakiem wskazań gmin wraz z dalszymi latami, analizie poddano także wyłącznie 

pełne odpowiedzi JST, to znaczy zawierające wskazania liczbowe dla każdego roku z przedziału 2019-

2023 – pełne wskazania podało 258 gmin i dzielnic Warszawy. Pozwoliło to na zbadanie, jaka jest pro-

gnozowana tendencja w zakresie liczby rodzin objętych asystą rodzinną w tym czasie. Wskazania te 

oznaczono kolorem pomarańczowym. Można zauważyć, że nie przewiduje się wyraźnych zmian w li-

czebności rodzin objętych asystą rodzinną do roku 2023. Gminy zakładają niewielki wzrost tej liczby do 

roku 2022, a następnie spadek niemalże do wartości z roku 2019.  

Podsumowując, można wnioskować, że ogólna liczba rodzin objętych asystą rodzinną w ciągu najbliż-

szych 5 lat nie ulegnie znaczącym zmianom, a jedynie niewielkim wahaniom, najprawdopodobniej w kie-

runku dodatnim. 
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Rysunek 12. Szacowana liczba rodzin objętych asystą rodzinną do roku 2023 (N=331) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

W poniższej tabeli zawarto szacowane liczby rodzin objętych asystą rodziną w poszczególnych powia-

tach województwa mazowieckiego. W tabeli uwzględniono wszystkie wskazania otrzymane w trakcie 

badania.  

Tabela 8. Szacowana liczba rodzin objętych asystą rodzinną do roku 2023 wg powiatów (N=331) 

Powiat 2019 2020 2021 2022 2023  Powiat 2019 2020 2021 2022 2023 

białobrzeski 72 65 64 64 49  otwocki 140 146 148 153 156 

ciechanowski 129 121 120 119 118  piaseczyński 123 124 125 126 66 

garwoliński 103 105 92 93 92  płocki 168 122 120 122 110 

gostyniński 24 24 25 25 25  płoński 117 112 113 111 111 

grodziski 99 104 107 109 111  pruszkowski 46 46 46 46 42 

grójecki 80 80 80 77 78  przasnyski 69 69 69 69 69 

kozienicki 66 36 35 35 29  przysuski 40 29 29 30 24 

legionowski 96 101 106 111 111  pułtuski 87 78 78 77 70 

lipski 59 61 62 56 53  radomski 133 132 133 135 133 

łosicki 51 51 52 51 51  siedlecki 157 157 157 142 130 

m. st. Warszawa 955 687 692 695 623  sierpecki 97 101 103 104 79 

m. Ostrołęka 15 15 15 15 15  sochaczewski 137 137 137 115 115 

m. Płock 126 141 156 156 156  sokołowski 78 81 69 54 33 

m. Radom b/d b/d b/d b/d b/d  szydłowiecki 61 62 64 54 39 

m. Siedlce b/d b/d b/d b/d b/d  warszawski zachodni 76 63 53 53 46 

makowski 73 82 75 63 43  węgrowski 80 80 81 82 76 

miński 180 166 157 133 130  wołomiński 211 212 214 218 221 

mławski 92 85 88 89 89  wyszkowski 57 56 58 45 44 

nowodworski 54 56 58 58 58  zwoleński 64 72 78 79 85 

ostrołęcki 92 66 63 65 65  żuromiński 33 33 34 34 24 

ostrowski 59 69 70 72 62  żyrardowski 93 101 103 105 108 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 
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Katalog problemów społecznych, z jakimi spotykają się asystenci 

podczas wykonywania swoich obowiązków w rodzinach 

Ponad cztery na pięć rodzin, z którym współpracują badani asystenci rodziny, borykają się z problemem 

nałogu rodzica. W trzech czwartych rodzin występują trudności wychowawcze, a w 69,8% – bezrobocie. 

Trzy na pięć rodzin nie potrafi rozwiązywać problemów, wyraźnie ponad połowa ma niski status mate-

rialny, a dziecko napotyka na trudności w szkole. Połowa rodzin jest niepełnych, w połowie również wy-

stępuje agresja rodziców. Niewiele niższy odsetek rodzin wykazuje brak umiejętności zarządzania bu-

dżetem domkowym, 44,0% nie ma umiejętności komunikacyjnych. W co trzeciej rodzinie problemem 

jest agresja dziecka, w co czwartej – ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba za-

grażającą życiu dziecka lub też nałóg dziecka. Co dziesiąta rodzina boryka się z problemem powikłanej 

ciąży. Wśród innych trudności wymienianych przez asystentów rodziny znalazły się najczęściej choroby 

psychiczne i niepełnosprawność 

Tabela 9. Proszę wskazać, jakie problemy mają rodziny, z którymi Pan/i współpracuje (N=159) 
Problemy występujące w rodzinach Odsetek  

 

Nałóg rodzica 83,6% 

Trudności wychowawcze 73,0% 

Bezrobocie  69,8% 

Brak umiejętności rozwiązywania problemów 59,1% 

Niski status materialny  56,6% 

Trudności szkolne dziecka 56,0% 

Rodzina niepełna  52,2% 

Agresja rodzica/ów 52,2% 

Brak umiejętności zarządzania budżetem domowym  48,4% 

Brak umiejętności komunikacyjnych  44,0% 

Agresja dziecka  32,7% 

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie/ nieuleczalna 
choroba zagrażającą życiu dziecka  

27,7% 

Nałóg dziecka 24,5% 

Ciąża powikłana 10,7% 

Inne 22,6% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Według danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w każdym z analizowanych okresów współ-

pracę kończyło około 600-800 rodzin, a dokładniej: 700 rodzin w 2016 roku, 791 rodzin w 2017 roku 

oraz 637 rodzin w pierwszej połowie 2018 roku. Najczęstszym powodem zakończenia współpracy są 

osiągnięte cele, lecz niewiele rzadziej to rodzina zaprzestaje współpracy. W każdym z analizowanych 

okresów zakończenie współpracy w przypadku około 6-7% rodzin wynikało z braku efektów i podobnie 

– ze zmiany metod pracy. Poniższy wykres przedstawia te dane w liczbach bezwzględnych. 
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Rysunek 13. Liczba rodzin, z którymi asystenci rodziny zakończyli współpracę wraz z powodem jej zakończenia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Prognozowana liczba i miejsce zatrudnienia asystentów rodziny w la-

tach 2018-2020 

Według stanu na koniec czerwca 2018 roku w gminach województwa mazowieckiego pracowało 423 

asystentów. Badane JST prognozują, że na koniec tego roku zatrudniać będą 443 asystentów, przy czym 

16 gmin nie wypowiedziało się w tej kwestii. W kolejnym roku gminy zamierzają zatrudnić 431 asysten-

tów, natomiast w 2020 – 463 asystentów rodzinnych. Podobnie jak w przypadku pytania o szacowaną 

liczbę rodzin objętych wsparciem w najbliższych latach, część gmin nie potrafiła ocenić zapotrzebowania 

na asystentów rodzinnych we wspomnianych trzech okresach. Wobec tego popyt na asystentów przea-

nalizowano również uwzględniając wyłącznie odpowiedzi JST, które wskazały wartości liczbowe dla każ-

dego okresu, a mianowicie końca roku 2018, a także lat 2019 i 2020. Na poniższym wykresie wartości te 

oznaczono kolorem pomarańczowym. Wynika z nich jednoznacznie, że szacowany jest wyraźny wzrost 

zatrudnienia asystentów rodziny w gminach województwa mazowieckiego. Na koniec roku 2020 ich 

liczba może być o 16% wyższa niż na koniec roku 2018. 
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Rysunek 14. Szacowana liczba asystentów rodziny zatrudnionych w województwie mazowieckim w latach 2018-2020 (N=331) 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 

W poniższej tabeli zawarto wskazania liczbowe odnośnie do planowanego zatrudnienia asystentów ro-

dziny w każdym z powiatów w województwie mazowieckim. Zestawienie uwzględnia wszystkie wskaza-

nia otrzymane w trakcie badania. 

Tabela 10. Szacowana liczba asystentów rodziny zatrudnionych w województwie mazowieckim w latach 2018-2020 wg powiatów 
(N=331) 

Powiat XII 2018 2019 2020  Powiat XII 2018 2019 2020 

białobrzeski 6 5 5  otwocki 13 12 13 

ciechanowski 14 13 12  piaseczyński 12 13 13 

garwoliński 11 13 14  płocki 16 12 13 

gostyniński 4 4 4  płoński 11 10 10 

grodziski 13 10 11  pruszkowski 11 11 12 

grójecki 8 10 11  przasnyski 6 8 9 

kozienicki 6 8 8  przysuski 6 6 6 

legionowski 9 9 9  pułtuski 8 8 7 

lipski 7 7 8  radomski 15 13 14 

łosicki 5 5 5  siedlecki 13 13 13 

m. st. Warszawa 76 64 61  sierpecki 8 8 9 

m. Ostrołęka 6 6 1  sochaczewski 11 11 11 

m. Płock 9 9 10  sokołowski 7 8 9 

m. Radom 7 0 0  szydłowiecki 6 6 6 

m. Siedlce 5 4 5  warszawski zachodni 7 9 10 

makowski 7 9 10  węgrowski 8 10 10 

miński 15 17 19  wołomiński 17 17 42 

mławski 11 11 11  wyszkowski 7 9 9 

nowodworski 6 7 7  zwoleński 5 5 6 

ostrołęcki 11 10 10  żuromiński 6 6 5 

ostrowski 6 7 7  żyrardowski 8 8 8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI 
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Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne dla asystentów rodziny 

Troje na czworo (76,7%) asystentów rodziny wymieniło szkolenia i kursy w zakresie asysty rodzinnej, 

w jakich chętnie wzięliby udział. Zaproponowana tematyka obejmuje zróżnicowane problemy skoncen-

trowane wokół asysty rodzinnej i wykonywania zawodu asystenta. Ankietowani wymienili najczęściej 

następujące obszary szkoleniowe: 

 przemoc w rodzinie, praca ze sprawcami przemocy (w tym dziećmi), cyberprzemoc 

 dialog motywujący 

 stres w pracy 

 samoobrona, radzenie sobie z agresją 

 uzależnienia (alkohol, używki, telefon, gry, Internet), praca z osobami uzależnionymi, w tym 

z młodzieżą 

 asystent rodziny 

 prawo rodzinne 

 psychologia 

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 

 wypalenie zawodowe, autoterapia 

 Niebieska karta 

 Kurs prawny 

 Ustawa za życiem 

 kompetencje wychowawcze 

 mediacje 

 praca z trudnym klientem, w tym z trudną rodziną, trudnym dzieckiem 

 socjoterapia 

 dokumentacja w pracy asystenta rodziny 

 zaburzenia psychiczne, umysłowe 

 problemy wychowawcze 

 niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność dzieci 

 praca z rodziną po odbiorze dziecka (po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej) 

Badani asystenci rodziny w dużej mierze nie wskazywali preferowanego czasu trwania szkolenia, nato-

miast wśród wymienionych odpowiedzi najczęściej pojawiały się opcje jedno-, dwu- i trzydniowe.  
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Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej  

W opinii połowy ankietowanych asystentów rodziny usługa asysty rodzinnej zdecydowanie była realizo-

wana zgodnie z obowiązującymi standardami jakości, zaś 45,3% asystentów raczej zgadza się z tym 

stwierdzeniem. Tylko jedna osoba twierdzi, że standardy raczej nie zostały dochowane.  

Rysunek 15. Czy w Pana/i opinii usługa asysty rodzinnej była realizowana zgodnie z obowiązującymi standardami jakości? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Należy podkreślić, że wśród ankietowanych asystentów nikt nie wyraża się negatywnie o sformułowaniu 

celów asysty rodzinnej – łącznie 94,3% osób uważa, że właściwie je opracowano, zaś 5,7% nie potrafi 

tego ocenić. 

Rysunek 16. Czy w Pana/i opinii cele asysty rodzinnej zostały właściwie sformułowane? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Spośród badanej grupy pracowników co piątemu (18,2%) zdecydowanie udało się osiągnąć zamierzone 

cele i rezultaty, dwie trzecie raczej twierdzi, że ten etap zrealizowało, natomiast 2,5% uważa, że cele 

i rezultaty nie zostały osiągnięte. W ich opinii wynika to przede wszystkim z niskiej motywacji rodzin do 

zmian, z ich bierności i niechęci do współpracy i terapii. 

Rysunek 17. Czy udało się osiągnąć zamierzone cele i rezultaty? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Zdaniem asystentów rodziny uczestniczących w badaniu plan pracy z rodziną jest zarówno narzędziem 

skutecznym, użytecznym, jak i efektywnym. Oceny negatywne dotyczące tych trzech aspektów omawia-

nego instrumentu stanowiły co najwyżej 6,3% wszystkich ocen, a więc to dość marginalne wskazania. 

Rysunek 18. Czy w Pana/i opinii, plan pracy z rodziną jest narzędziem, które jest...? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Ze wszystkich ankietowanych asystentów 84,3% radzi sobie z codzienną realizacją założeń planu pracy 

z rodziną. Ci, którym aspekt ten sprawia trudność, uzasadniają to podejściem danej rodziny – jej moty-

wacją i chęcią do pracy, a raczej od strony negatywnej – biernością i oporem. 

Rysunek 19. Czy w Pana/i codziennej pracy udaje się zrealizować założenia planu pracy z rodziną? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Co piąty (20,8%) asystent rodziny uczestniczący w badaniu zdecydowanie twierdzi, że działania, które 

podejmuje w pracy, są skuteczne i wpływają na poprawę sytuacji rodziny, zaś 70,4% raczej zgadza się 

z taką tezą. Tylko dwie osoby, tj. 1,3% badanych raczej nie zauważa skutków swojej pracy – ponownie 

uzasadniane jest to poziomem motywacji i chęci rodziny do współpracy, ale także tym, że wsparcie jest 

procesem długofalowym, na którego efekty nierzadko trzeba długo czekać. 
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Rysunek 20. Czy w Pana/i opinii, działania które podejmuje Pan/i jako asystent rodzinny są skuteczne i wpływają na poprawę 
sytuacji rodziny? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Badani asystenci rodziny ocenili szereg form wsparcia, jakie oferowane są beneficjentom asysty rodzin-

nej. Każdą z nich ocenili pod kątem jej skuteczności, użyteczności oraz efektywności. Rysunek 21 ilu-

struje opinie asystentów rodziny. Dominacja odpowiedzi pozytywnych, tj. o wysokiej o bardzo wysokiej 

skuteczności, użyteczności i efektywności pozwala wnioskować, że ankietowani w dużej mierze zadowo-

leni są z tego, jak sprawdzają się poszczególne narzędzia. Analizując wyniki pod kątem odsetka osób 

nadających poszczególne oceny, zauważa się następujące kwestie: 

 Najskuteczniejsze formy wsparcia: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

wsparcie informacyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (ponad 80% od-

powiedzi „wysoka” i „bardzo wysoka skuteczność”); 

 Formy wsparcia o najwyższym odsetku odpowiedzi negatywnych w odniesieniu do skuteczno-

ści, tj. suma ocen „niska” i „bardzo niska skuteczność”: wsparcie instrumentalne (np. organizo-

wanie wolontariatu-korepetycji), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (po 10,1% 

wskazań), ponadto nisko oceniono także skuteczność innych form wsparcia, wśród których an-

kietowani wskazali: pomoc prawną, monitorowanie przez pół roku, wsparcie kobiet, które uro-

dziły niepełnosprawne dziecko, lecz były to jednostkowe wskazania; 

 Najbardziej użyteczne formy wsparcia: pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, wspar-

cie informacyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wsparcie emocjo-

nalne (ponad 80% odpowiedzi „wysoka” i „bardzo wysoka użyteczność”); 

 Formy wsparcia o najwyższym odsetku odpowiedzi negatywnych w odniesieniu do użyteczno-

ści, tj. suma ocen „niska” i „bardzo niska użyteczność”: wsparcie instrumentalne (np. organizo-

wanie wolontariatu-korepetycji) oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (po 5,0% 

wskazań); 

 Najefektywniejsza forma wsparcia: pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej (83,0% 

wskazań „wysoka” i „bardzo wysoka efektywność”); 

20,8% 70,4% 7,5%1,3%
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 Formy wsparcia o najwyższym odsetku odpowiedzi negatywnych w odniesieniu do efektywno-

ści, tj. suma ocen „niska” i „bardzo niska efektywność”: wsparcie instrumentalne (np. organizo-

wanie wolontariatu-korepetycji), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i pomoc 

w poszukiwaniu zatrudnienia (po 6-7% wskazań). 

Podsumowując, każda z form wsparcia wykorzystywanych w asyście rodzinnej ocenia jest jako sku-

teczna, użyteczna i efektywna przez co najmniej dwie trzecie asystentów rodziny uczestniczących w ba-

daniu. Negatywne wskazania są mało liczne, stanowią co najwyżej 10% w przypadku skuteczności dwóch 

form wymienionych powyżej. 
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Rysunek 21. Ocena form wsparcia oferowanych w ramach asysty rodzinnej pod względem jej skuteczności, użyteczności oraz efektywności (N=159) 
 
 

1 Plan pracy z rodziną 
2 Pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji 

życiowej 
3 Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu pro-

blemów socjalnych 
4 Wsparcie informacyjne 
5 Wsparcie instrumentalne (np. organizo-

wanie wolontariatu-korepetycji) 
6 Przekazywanie wiedzy i umiejętności 

dotyczących prowadzenia gospodar-
stwa domowego 

7 Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych 

8 Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych 

9 Wspieranie aktywności społecznej ro-
dzin 

10 Wsparcie emocjonalne 
11 Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji za-

wodowych 
12 Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia 
13 Działania interwencyjne i zaradcze 

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
14 Indywidualne konsultacje wychowaw-

cze 
15 Monitorowanie postępów 
16 Monitorowanie funkcjonowania ro-

dziny po zakończeniu pracy 
17 Inne 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Zdaniem czworga na pięcioro asystentów rodziny oferowana pomoc rodzinie jest wystarczająca. Co 

siódmemu trudno było ocenić ten aspekt, natomiast 3,8% uważa, że pomoc ta nie wystarcza. Wśród 

powodów, dla których negatywnie oceniają oferowaną pomoc znalazły się takie problemy, jak: ograni-

czony dostęp do specjalistów, trudności w przypadku rodzin wielodzietnych, zbyt mało czasu na realiza-

cję, utrudnienia podczas poszukiwania przez asystenta pomocy w innych instytucjach. 

Rysunek 22. Czy w Pana/i opinii oferowana pomoc rodzinie jest wystarczająca? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W opinii trzech na czterech ankietowanych asystentów rodziny długość okresu, w jakim rodziny mogą 

korzystać z asysty, jest wystarczająca. Jednocześnie 8,8% osób uważa wprost przeciwnie. Zauważają, że 

ten czas jest zbyt krótki zwłaszcza w przypadku współpracy z rodzinami, w których występuje problem 

niepełnosprawności, przede wszystkim umysłowej. Ponadto podkreślają, że budowa zaufania trwa 

długo, a sam proces wspierania rodziny i otrzymywania efektów również wymaga czasu – nierzadko re-

zultaty pojawiają się dopiero w długim okresie. 

Rysunek 23. Czy w Pana/i opinii długość okresu, w jakim rodziny mogą korzystać z asysty, jest wystarczająca? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Dziewięcioro na dziesięcioro asystentów rodziny uważa, że wystarczająco często kontaktuje się z rodzi-

nami, które ma powierzone. W opinii 1,9% ankietowanych częstotliwość ta nie jest zadowalająca. Prze-

szkodę stanowi przeważnie zbyt dużo zajęć, jakie realizuje asystent, m.in. związanych z obowiązkową 

dokumentacją. Ponadto sytuacja konkretnej rodziny również warunkuje jej potrzeby w zakresie poświę-

conego czasu. 
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Rysunek 24. Czy częstotliwość Pana/i kontaktów z rodziną jest wystarczająca? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Nieco ponad trzy czwarte badanych asystentów uważa, że superwizja w przypadku asysty rodzinnej jest 

przydatna. Aż co piątemu trudno jest ocenić jej użyteczność, natomiast 1,9% raczej źle ją ocenia, twier-

dząc, że jest nieprzydatna. Wynika to z postrzeganej zbyt niskiej częstotliwości („raz w miesiącu to za 

mało”), braku otrzymywania przez asystenta wsparcia, a także opinii, że superwizja ta jest mało profe-

sjonalna. 

Rysunek 25. Jak Pan/i ocenia przydatność możliwości korzystania z superwizji w przypadku asysty rodzinnej? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Prowadzenie dokumentacji przez asystentów rodziny jest aspektem wielokrotnie pojawiającym się 

w wynikach niniejszego badania – asystenci zwrócili uwagę m.in. na to, że to zajęcie czasochłonne i po-

trzebowaliby wsparcia w postaci szkoleń z prowadzenia jej. Niemniej jednak czworo na pięcioro asysten-

tów uważa, że jest to element przydatny w pracy, choć jednocześnie w opinii 6,9% jest wprost przeciw-

nie – uważają, że prowadzenie dokumentacji nie przydaje się. W ich opinii aspekt ten nosi znamiona 

biurokracji, wymaga poświęcania zbyt dużo czasu kosztem czasu poświęconego podopiecznym, a jed-

nocześnie brak jednolitego standardu dokumentacji dodatkowo utrudnia pracę asystentom.  

 Dokumentacja sama w sobie jest dobrym narzędziem, jednak każdy asystent prowadzi we-

dług własnego uznania i wzoru, brak jednolitych standardów. 

Źródło: uczestnik badania CATI 
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Rysunek 26. Jak Pan/i ocenia prowadzenie dokumentacji przez asystentów rodziny? Czy jest ona w Pana/i opinii przydatna? 
(N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W opinii trzech czwartych ankietowanych asystentów rodziny kontakt socjalny, który jest podpisywany 

z rodziną, można określić jako narzędzie efektywne, skuteczne i użyteczne. Co czwartej osobie trudno 

jest ocenić jego skuteczność i efektywność, a co piątej – użyteczność. Negatywne oceny odnośnie do 

tych cech kontraktu socjalnego pojawiły się sporadycznie. 

Rysunek 27. Czy Pana/i zdaniem, kontrakt socjalny, który jest podpisywany z rodziną jest... (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Wobec powyższego 78,7% badanych uważa, że kontrakt socjalny raczej lub zdecydowanie spełnia swoją 

rolę, co piąty nie potrafi tego ocenić, natomiast w opinii 1,3% narzędzie to należałoby zastąpić czymś 

innym, lecz asystenci ci nie zaproponowali alternatywnych rozwiązań. 

Rysunek 28. Czy kontakt socjalny spełnia swoją rolę, czy powinien być zastąpiony innym narzędziem? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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W swojej pracy zawodowej asystenci rodziny podejmują współpracę z różnego typu jednostkami i insty-

tucjami. Aż 93,1% badanych współpracuje z sądem bądź kuratorem, 91,8% ze wychowawcą lub peda-

gogiem w szkole/przedszkolu, 86,2% ze służbami porządkowymi – dzielnicowym, policją, strażą miejską, 

a 82,4% z pracownikiem socjalnym/ośrodkiem pomocy społecznej. Na poniższym wykresie przedsta-

wiono pełen zestaw instytucji, z jakimi współpracują badani asystenci rodziny. Wśród podmiotów innych 

niż wymienione znalazły się: Caritas i klub rodzica, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, ośrodki kultury, poradnie: psychologiczno-pedagogiczna, zdrowia psychicznego, anonimowych al-

koholików, prawnik, urząd gminy, ośrodek interwencji kryzysowej czy dom samotnej matki. Należy pod-

kreślić, że każdy z badanych asystentów rodziny kontaktuje się w swojej pracy z co najmniej jednym 

z wymienionych podmiotów. Świadczyć to może o tym, że współpraca z różnymi instytucjami i osobami 

jest nieodłącznym elementem w kierowaniu wsparcia do rodzin objętych asystą rodzinną. 

Rysunek 29. Czy podejmuje Pani/i współpracę z poniżej wskazanymi jednostkami/instytucjami? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Asystenci rodziny pozytywnie oceniają współpracę z każdym podmiotem – oceny pozytywne wyraziło 

od 79,7% oceniających współpracę z sądem/kuratorem po 94,4% współpracujących z centrum pomocy 

rodzinie (CPR). Negatywne odczucia co do podejmowanej współpracy występują marginalnie i dotyczą 

przede wszystkim ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, centrów pomocy rodzinie czy innego pod-

miotu – wskazano tu Caritas i klub rodzica. Rysunek 30 przedstawia oceny współpracy z poszczególnymi 

podmiotami i instytucjami wraz ze wskazaniem liczby badanych, którzy daną współpracę podjęli (ko-

lumna N). 
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Głównymi powodami, dla których asystenci podejmują współpracę z wyżej wymienionymi instytucjami 

są przede wszystkim możliwość kompleksowej pomocy rodzinom, a także zdobycie i wymiana informacji 

na temat jej członków. Dzięki tego typu współpracy asystenci mają możliwość opracowania planu po-

mocy rodzinie razem z przedstawicielami omówionych instytucji. W przypadku współpracy ze służbami 

porządkowymi asystenci przyznają, że następuje ona często z powodu agresji podopiecznych, koniecz-

ności interwencji w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie obecność innych instytucji podczas wizyt 

asystenta rodziny w mieszkaniu poprawia jego pozycję, sprawia, że rodzina nie ignoruje pomocy. Szersza 

współpraca umożliwia lepszy nadzór nad rodziną i skuteczniejszą pomoc. Asystenci prowadzenie współ-

pracy z wyżej wymienionymi instytucjami uzasadniali tym, że: 

 Wymaga tego sytuacja, np. po zmianie prawa dotyczącego edukacji niepełnosprawnych 

dzieci jesteśmy zmuszeni poszukiwać innych instytucji wspierających edukację, to samo do-

tyczy rehabilitacji. 

Źródło: uczestnik badania CATI 

 Zdobycie informacji – możemy zdobyć prawdziwe i rzetelne informacje nt. rodziny np. od-

nośnie wyników w nauce dziecka bądź odnośnie tego czy regularnie chodzi do szkoły. 

Źródło: uczestnik badania CATI 

Asystenci rodziny wśród najważniejszych zalet współpracy z różnego typu podmiotami wymieniają moż-

liwość kompleksowej pomocy rodzinom, wymianę informacji i inne spojrzenie na daną sytuację, większą 

efektywność pracy, wzajemne wsparcie, podział obowiązków, transparentność i integrowanie działań. 

Z kolei wadami tego typu współpracy są głównie: biurokracja i procedury, różne koncepcje pomocy ro-

dzinie, niechęć do współpracy ze strony pewnych instytucji, brak czasu, postawa przedstawicieli insty-

tucji, przerzucanie obowiązków na asystenta, brak wiedzy innych podmiotów na temat pracy i obowiąz-

ków asystenta, ignorowanie lub niechęć do zaangażowania się w działanie przede wszystkim wyrażana 

przez kuratorów. 
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Rysunek 30. Proszę ocenić współpracę z poniżej wskazanymi jednostkami/instytucjami 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Siedmioro na ośmioro badanych asystentów rodziny (87,4%) dobrze ocenia monitoring rodziny prowa-

dzony po zakończeniu z nią pracy – uważają, że jest to przydatne działanie. Z kolei w opinii 1,9% ankie-

towanych takie kroki są niepotrzebne, co uzasadniają zależnością od rodziny, rozwiązań, a także tym, że 

rodziny powracają do asystentów, jeśli czują taką potrzebę lub w opinii asystentów wymaga tego aktu-

alnie zła sytuacja rodziny. 

Rysunek 31. Czy Pana/i zdaniem, monitoring rodziny prowadzony po zakończeniu z nią pracy jest przydatny? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Czworo na pięcioro asystentów rodziny uczestniczących w badaniu ilościowym uważa, że ich samoewa-

luacja jest przydatna. Tylko jedna osoba jest przeciwnego zdania, a jej opinia wynika z braku darmowych 

szkoleń, podczas gdy prywatne są kosztowne.  

Rysunek 32. Jak Pan/i ocenia przydatność samoewaluacji asystentów rodziny? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Skuteczność ewaluacji pracy asystentów rodziny realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej oceniana 

jest przede wszystkim pozytywnie – zdanie takie wyraża trzy czwarte badanych asystentów. W opinii 

jednej osoby skuteczność ta jest zła, ponieważ nie ma możliwości rozwoju. 

Rysunek 33. Jak Pan/i ocenia skuteczność ewaluacji pracy asystentów rodziny realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej? 
(N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Asystenci rodziny wskazali, że poszczególne rodzaje zasobów ośrodka pomocy społecznej są wystarcza-

jące do skutecznej realizacji zadań asysty rodzinnej. Najwyżej ocenili zasób w postaci wiedzy i doświad-

czenia – zdaniem aż 85,0% osób jest on na odpowiednim poziomie, by skutecznie prowadzić asystę ro-

dzinną. Ponad trzy czwarte (77,4%) asystentów uważa, że zasoby kadrowe pozwalają na osiąganie zało-

żonych efektów. Najniżej oceniono kwestie finansowe – w opinii połowy (51,6%) respondentów umoż-

liwiają one skuteczne wdrażanie zadań asysty rodzinnej, choć jednocześnie aż co trzeci (34,6%) asystent 

twierdzi, że zasoby finansowe są niewystarczające. 
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Rysunek 34. Czy Pana/i zdaniem, zasoby ośrodka pomocy społecznej są wystarczające do skutecznej realizacji zadań asysty ro-
dzinnej? (N=159) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Największymi przeszkodami w skutecznej pracy z rodzinami objętymi asystą rodzinną są, w opinii asy-

stentów, nadmierna biurokracja oraz brak chęci do współpracy (po 58,5% wskazań). Niemal równie czę-

sto pojawia się niechęć rodziny do asystenta, a połowa (51,6%) badanych spotyka się z brakiem moty-

wacji do współpracy. Roszczeniowość rodziny (44,0%) i jej skomplikowana sytuacja (35,2%) również zna-

lazły się wśród częstych czynników utrudniających współpracę. Co czwartemu (23,9%) asystentowi 

w pracy doskwiera brak skutecznych form wsparcia, a co piątemu (18,2%) brak możliwości rozwoju jako 

asystent rodziny. Jeden na dziesięcioro asystentów (10,1%) wskazał jeszcze inne czynniki przeszkadza-

jące mu w osiąganiu efektów w codziennej pracy. Pojawiły się wśród nich: bierność członków rodziny, 

brak chęci do zmian lub poczucia potrzeby zmian, zmuszanie rodzin do terapii drogą sądową, ale także 

czynniki po stronie organizacyjnej, a mianowicie problemy z dojazdem do rodzin (brak samochodu służ-

bowego, niski ryczałt na paliwo, czasochłonność dojazdów), brak sieci wsparcia czy szkoleń dla asy-

stenta.  

 [Przeszkodą jest] opiniowanie rodziny i rodziny się wycofują wtedy i ta współpraca jest 

utrudniona. 

Źródło: uczestnik badania CATI 

Rysunek 35. Co utrudnia Panu/i pracę z rodzinami objętymi asystą? (N=159) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Najmocniejszą stroną asysty rodzinnej, z perspektywy badanych asystentów, jest przede wszystkim po-

moc rodzinom potrzebującym. Asystenci pozytywnie oceniają przedmiot swojej pracy, są zadowoleni 

z faktu, że mają możliwość udzielania wsparcia, odczuwają satysfakcję z pracy z ludźmi i wpływania na 

poprawę ich jakości życia. Ważne jest dla nich to, że mogą zbudować zaufanie, relacje, mogą pomagać, 

przy czym nie jest to pomoc finansowa. Doceniają to, że ich pomoc jest skuteczna, dzięki indywidual-

nemu podejściu do rodzin są w stanie łagodzić ich problemy, m.in. takie jak przemoc, choroby, niepeł-

nosprawność, uzależnienia. Zdają sobie sprawę, że dzięki wejściu w środowisko, w jakim żyje rodzina, 

łatwiej jest im nawiązać więzi, motywować, a więc i realnie być w stanie pomóc rodzinie, odnaleźć jej 

mocne strony, móc nakierować na dobry tor zmian. Satysfakcję asystentom przynosi obserwacja zacho-

dzących przemian w rodzinie, a także faktyczne zdarzenia będące efektem interwencji asystenta, np. 

powrót dziecka z pieczy zastępczej bądź też zapobieżenie rozdzieleniu rodziny. Asystenci nierzadko bu-

dują z rodziną emocjonalne więzi, stają się dla beneficjentów pomocy oparciem psychologicznym, budzą 

w nich większe zaufanie niż pracownicy socjalni, niekoniecznie są oni utożsamiani z instytucją pomo-

cową, co korzystnie wpływa na relacje z rodziną. Poniżej umieszczono kilka bezpośrednich wskazań moc-

nych stron asysty rodzinnej, wymienionych przez badanych asystentów: 

 Budowanie relacji z rodziną, pomoc rodzinie i dzieciom, pokazywanie innego modelu życia, 

nauka organizacji życia i prowadzenia gospodarstwa domowego od podstaw. 

 Inna perspektywa rodziny, rola wsparcia, nawiązywanie więzi, częste kontakty, znajomość 

problemów. 

 Intensywność pracy z rodziną, koncentracja na problemach dzieci, pomoc w dotarciu form 

wsparcia. 

 Możemy wejść głębiej w problemy rodziny niż pracownik socjalny, większa możliwość 

współpracy, a tym samym pomocy. 

 Najbardziej to, że jedno dziecko wróciło z rodziny zastępczej do biologicznej, psycholo-

giczne wsparcie. Jestem dumna, że mogę pomagać. 
Źródło: uczestnicy badania CATI 

Z kolei wśród słabych stron asysty rodzinnej na pierwszym miejscu asystenci wymienili biurokrację. 

Obecne wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji sprawiają, że asystent poświęca sporo czasu na 

jej realizację, co dodatkowo utrudnione jest przez brak jednolitych standardów co do zakresu i wyglądu 

tworzonych opracowań.  
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Utrudnieniem w wykonywaniu pracy asystenta jest niedobór instrumentów, które pomogłyby realizo-

wać założony plan. Asystent nie ma możliwości zmuszenia nikogo do współpracy, bywa, że rodziny nie 

wykazują wystarczającej motywacji, a realizacja asysty jest obowiązkiem. Wówczas wsparcie takiej ro-

dziny jest wyjątkową trudnością dla pracownika, co dodatkowo wzmacniane jest przez brak zaufania 

i, co czasem się zdarza, postrzeganie asystenta jako „intruza”, przedstawiciela instytucji, który kontro-

luje, a nie wspiera, postrzegany jest bardziej jako kurator, aniżeli pomoc. 

 Trudności np. pomiędzy sądem wówczas gdy asystent pisze sprawozdanie odnośnie do ro-

dziny – musimy opisać jej wady i zalety, rodzina nie zawsze chce nawiązać współpracę 

z asystentem, ponieważ wie, że wszelkie jej wady zostaną ujawnione potem w sądzie. 

 Mam 15 rodzin, z czego dla 5 osób jestem intruzem, te rodziny mnie tolerują, bo muszą, 

ale niekoniecznie współpraca daje pozytywne efekty. 

 Stereotypy: na wsi [postrzegany jako] osoba z instytucji i że kontroluje, nie widzą światełka, 

nie chcą wprowadzać zmian. 

Źródło: uczestnicy badania CATI 

Z uwagi na środowisko, w jakim poruszają się asystenci zawodowi w swojej pracy, nierzadko odczuwają 

oni strach i zagrożenie własnego bezpieczeństwa, spotykają się z agresją, przez co obawiają się wizyt 

u rodzin. Częściej jest to agresja słowna, nie fizyczna, a asystenci obawiają się przede wszystkim rodzin, 

w których występuje przemoc i używki. 

Negatywne odczucia badanych co do asysty rodzinnej wynikają także z braku zrozumienia specyfiki ich 

pracy – nie odnosi się to tylko do rodzin, lecz przede wszystkim do innych podmiotów i instytucji – asy-

stenci nierzadko proszeni są o realizowanie zadań nieleżących w ich obowiązkach.  

 Od asystenta oczekuje się nadmiernej ilości obowiązków, zrzuca się obowiązki z kuratorów, 

nienormowany czas pracy. 

 Nie ma poważnego traktowania wśród policji, kuratorów. 

 Wiele osób nie rozumie, na czym to polega i niektóre służby próbują nas wrzucić jako in-

terwentów. 

Źródło: uczestnicy badania CATI 
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Praca asystenta rodziny ma na celu poprawę sytuacji danej rodziny, do czego konieczne jest zbudowanie 

zaufania. Asystenci z jednej strony uważają, że stworzenie więzi jest zaletą, wręcz koniecznością, z dru-

giej strony przywiązują się emocjonalnie do rodziny, zżywają się z nią, przez co tolerują bądź też pomijają 

pewne zjawiska, na które powinni reagować. 

 Duże przywiązanie do rodziny, przymykanie przez to oka na niektóre rzeczy. [Potrzeba] wię-

cej osób do pomocy asystentowi rodziny, które spojrzą trochę "surowym okiem". 

 Łatwość wejścia w rolę zbyt towarzyszącą, [klienci] spostrzegają [nas] jako opiekunów ro-

dziny niż asystentów. 

Źródło: uczestnicy badania CATI 

Niepowodzenia w pracy takie, jak np. odebranie rodzicom dziecka i umieszczenie w pieczy zastępczej, 

rodzą frustracje u asystentów rodziny. Zgłaszają oni, że zbytnie zaangażowanie się w życie danej rodziny 

źle emocjonalnie wpływa na sytuację asystenta, pojawia się zjawisko wypalenia zawodowego. Ponadto 

rodziny czasem traktują asystenta jak osobę, która pełni dyżur w swojej pracy przez całą dobę. Wieczory 

spędzone w pracy oraz nadgodziny również negatywnie wpływają na samopoczucie asystentów. 

Asystenci nie są usatysfakcjonowani warunkami swojej pracy – uważają, że biorąc pod uwagę odpowie-

dzialność, jaka wiąże się z ich działaniem, trudne okoliczności i środowisko, w tym brak poczucia bezpie-

czeństwa, a także konieczność wielu podróży służbowych i dodatkowych godzin pracy oraz wykorzysty-

wania własnego sprzętu (np. samochodu, laptopa), otrzymują oni zbyt niskie wynagrodzenie, nieade-

kwatne do ponoszonego wysiłku. Ponadto odnoszą oni wrażenie, że wykonywana przez nich praca ma 

niski prestiż. 

Ogólnie asystenci w dużej mierze stosunkowo dobrze oceniają funkcjonujący model asysty rodzinnej, 

część osób nie dostrzega potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian. Badani, którzy zaproponowali 

pewne usprawnienia, wymieniali najczęściej: ograniczenie biurokracji na rzecz większej ilości czasu spę-

dzonego z rodziną, ujednolicenie dokumentacji, poprawę warunków finansowych – wzrost wynagrodze-

nia, więcej szkoleń dla asystentów rodziny, więcej narzędzi pracy, unormowanie czasu pracy (unikanie 

pracy wieczorami), edukację innych służb/podmiotów/instytucji, aby wiedziały, na czym polega praca 

asystenta rodziny, dostęp do samochodu służbowego, usprawnienie refundacji kosztów transportu asy-

stentów, wsparcie psychologiczne dla asystentów, upowszechnienie superwizji czy utworzenie legity-

macji asystenta rodziny. Ponadto, wśród propozycji, uwag i zastrzeżeń wyrażonych przez badanych asy-

stentów znalazły się następujące: 
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 Asysta powinien być wyjęty z formy instytucji pomocy społecznej, bo kojarzy się z pracą 

pracownika socjalnego. Asystent jest ograniczony przez struktury pomocy społecznej. 

 Błędne założenia: asystent powinien mieć szerszy zakres wiedzy: prawo, opieka medyczna. 

 Brak zwrotów za dojazdy, urlop psychiczny, płace adekwatne do obowiązków, mniej biuro-

kracji aby spędzić więcej czasu z rodzinami. 

 Legitymacja poświadczająca, że jest się asystentem, większa świadomość o asystentach 

rodziny, mniejsza biurokracja , większe zwroty za paliwo, poprawić bezpieczeństwo. 

 Ustawa za życiem obciąża za bardzo asystentów rodzinnych dając im zadania, a nie dając 

im środków do realizacji tych zadań. 

 Należy dać możliwość rozwoju, pomoc psychologiczna dla asystentów, brak asystentów 

przy interwencjach policji. 

 Należy wprowadzić obowiązkową superwizję, dodatek terenowy, dodatkowe urlopy dla 

asystenta, dopasowanie godzin odwiedzin do potrzeb rodzin. 

 Ujednolicenie dokumentacji, szkolenia dla asystentów, forma umowy, stabilne zatrudnie-

nie – uniezależnienie od dofinansowań gminy. 

 Wprowadziłabym możliwości awansu dla asystentów rodzin, szersze możliwości kariery za-

wodowej oraz więcej szkoleń i kursów dokształcających. 

Źródło: uczestnicy badania CATI 
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Wnioski i rekomendacje 

Główne wnioski z badania 

 Z roku na rok zmniejsza się liczba gmin realizujących asystę rodzinną w województwie mazo-

wieckim. W części gmin powodem takiej sytuacji jest brak osób chętnych do wykonywania za-

wodu asystenta rodziny. 

 Asystę rodzinną w gminach najczęściej realizują ośrodki pomocy społecznej. Asystenci coraz 

częściej zatrudniani są w ramach umowy o pracę, a ich wynagrodzenie w dużej mierze dofinan-

sowane jest z budżetu państwa. Zauważa się niewielki spadek wskaźnika liczby rodzin pod 

opieką jednego asystenta. 

 Asystentami rodziny są głównie kobiety, urodzone w latach osiemdziesiątych, posiadające wy-

kształcenie wyższe na kierunku pedagogika. Staż pracy jako asystenta rodziny najczęściej wynosi 

od roku do trzech lat.  

 Osoby wykonujące zawód asystenta rodziny na Mazowszu w dużej mierze uczestniczyły  

w szkoleniach i kursach przygotowujących ich do pracy. Aktywność taką podjęło 85% badanych, 

co jest stosunkowo wysokim odsetkiem. Jednocześnie asystenci z chęcią podjęliby dalsze szko-

lenia. Pośród najczęściej wymienianych tematów szkoleń, które chcieliby odbyć ankietowani, 

zalazły się: przemoc w rodzinie, praca ze sprawcami przemocy, cyberprzemoc, dialog motywu-

jący, stres i wypalenie zawodowe, radzenie sobie z agresją w tym samoobrona.  

 Aktualnie asystenci pracują średnio z dziewięcioma rodzinami. Wielu respondentów jest zdania, 

że wartość ta się zwiększy w kolejnych latach. Jednocześnie gminy przewidują niewielki wzrost 

zatrudnienia asystentów rodziny w nadchodzących latach. 

 Rodziny objęte asystą rodzinną najczęściej borykają się z problemami: nałogów rodzica, trudno-

ściami wychowawczymi, bezrobociem i brakiem umiejętności rozwiązywania codziennych pro-

blemów. Jednocześnie w każdym roku głównym powodem zakończenia współpracy z rodzinami 

jest osiągnięcie celów oraz zaprzestanie tej współpracy z inicjatywy rodziny. 

 Asystenci rodziny w większości dobrze oceniają usługę asysty rodzinnej i uważają, że była ona 

realizowana zgodnie z obowiązującymi standardami jakości, zaś cele jakie założono w związku  

z asystentem rodziny były sformułowane właściwie i udało się je osiągnąć. 

 W opinii respondentów plan pracy z rodziną jest skutecznym, użytecznym i efektywnym narzę-

dziem pracy asystenta rodziny. Wszelkie niepowodzenia w tym zakresie wynikają głównie 
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z braku motywacji i chęci do pracy ze strony rodziny. Badani przyznali, że w codziennej pracy 

udaje im się zrealizować założenia planu pracy, co pozytywnie wpływa na poprawę sytuacji ro-

dzin. 

 Obecnie stosowane formy wsparcia rodziny są oceniane jako: skuteczne, użyteczne i efektywne. 

Negatywne wskazania dotyczą: skuteczności wsparcia instrumentalnego, pomocy w rozwiązy-

waniu problemów wychowawczych oraz wsparcia aktywności społecznej rodzin. 

 Asystenci w większości uważają, że pomoc oferowana rodzinie jest wystarczająca, a czas na nią 

przeznaczony jest odpowiedni. Pojawiły się także pośród badanych opinie, że w przypadku ro-

dzin, w których występują osoby z zaburzeniami umysłowymi i niepełnosprawnością okres ten 

jest zbyt krótki. Ponadto wśród respondentów dominują opinie, że częstotliwość kontaktów asy-

stenta z rodziną jest wystarczająca. 

 Respondenci uważają, że w ich pracy przydatna jest możliwość korzystania z Superwizji oraz 

prowadzenie dokumentacji – choć to ostatnie jest zajęciem czaso- i pracochłonnym i sprawia 

asystentom nierzadko problemy wynikające z dużego zakresu, jak również braku standardów 

opracowywania dokumentacji. 

 W opinii asystentów rodziny kontrakt socjalny podpisywany z rodziną jest skuteczny, użyteczny 

i efektywny oraz spełnia swoją rolę. 

 Każdy badany asystent rodziny podejmuje współpracę z innymi podmiotami, wspierającymi ro-

dzinę w kryzysie. Najczęściej podejmowana jest współpraca z: sądem, kuratorem, wychowaw-

cami i pedagogami w szkole/przedszkolu, ze służbami porządkowymi, pracownikami socjalnymi 

oraz służbą zdrowia. Współpraca ta jest dobrze oceniana, pozytywnie wpływa na wsparcie ofe-

rowane rodzinie, choć zwrócono uwagę na pewne trudności we współpracy z kuratorami, którzy 

bywają niechętni do działania z asystentami. 

 Zdaniem ankietowanych monitoring rodziny prowadzony po zakończeniu współpracy w ramach 

asysty rodzinnej jest przydatnym działaniem. Sądzą oni także, że przydatna jest samoewaluacja 

asystentów rodziny, dobrze oceniają skuteczność ewaluacji pracy asystentów rodziny realizo-

waną przez ośrodki pomocy społecznej. Zwracali uwagę na fakt, że ośrodki te dysponują odpo-

wiednią wiedzą i doświadczeniem oraz kadrami, by skutecznie realizować zadanie asysty rodzin-

nej, natomiast wątpliwości pojawiają się odnośnie do środków finansowych przeznaczonych na 

asystę przez gminy. 

 W swojej pracy asystenci rodziny najczęściej doceniają fakt, że pomagają rodzinom i obserwują 

tego efekty, co daje im satysfakcję. Namacalne rezultaty włożonej pracy motywują asystentów.  
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 Najczęściej wymienianymi trudnościami w pracy asystenta rodziny są: nadmierna biurokracja, 

niskie poczucie bezpieczeństwa w środowisku pracy, brak świadomości zakresu pracy asystenta 

przez inne podmioty, zbytnie przywiązanie emocjonalne do rodzin, nienormowany tryb pracy, 

duża odpowiedzialność, problemy z transportem w ramach obowiązków służbowych i niskie 

wynagrodzenie w porównaniu do nakładu pracy. 

Rekomendacje 

 W gminach województwa mazowieckiego należy dążyć do zwiększenia środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań asystenta rodziny w formach zapewniających realizację pro-

fesjonalnej usługi. Należy także pamiętać o konieczności wyposażenie asystentów w niezbędne 

narzędzia pracy (tj. środki transportu na terenach wiejskich, telefon służbowy, stały dostęp do 

Internetu). 

 Samorządy gminne powinny także podjąć działania zmierzające do podniesienia poczucia bez-

pieczeństwa funkcjonowania asystentów rodziny w trakcie wykonywania ich czynności zawodo-

wych. 

 Bardzo ważne jest dalsze podnoszenie kompetencji asystentów rodziny poprzez szeroki dostęp 

do różnego rodzaju szkoleń, kursów i warsztatów, które pozwolą asystentom rodziny skutecz-

niej pomagać rodzinom pozostającym w kryzysie. Szczególnie ważne jest organizowanie takich 

szkoleń i seminariów w zakresie: przemocy w rodzinie, pracy ze sprawcami przemocy, cyber-

przemocy, dialogu motywującego, stresu i wypalenia zawodowego, radzenia sobie z agresją ze-

wnętrzną w tym samoobrona. 

 Należy kontynuować i stale poszerzać współpracę różnych ośrodków, instytucji i organizacji 

w ramach asysty rodzinnej. Konieczne jest zachęcenie większej grupy podmiotów oferujących 

wsparcie osobom w trudnej sytuacji życiowej do współdziałania z asystentami rodziny. Asy-

stenci oczekują w przyszłości większego wsparcia szczególnie ze strony kuratorów sądowych. 

 Rekomenduje się prowadzenie w gminach asysty rodzinnej opartej o dotychczas sformułowane 

cele i metody. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność rozwiązania problemu zbytnio roz-

budowanej dokumentacji utrudniającej realizację działań w ramach prowadzonej asysty rodzin-

nej. Dlatego też należy rozważyć standaryzację i uproszczenie ww. dokumentów, jak również 

w ramach pomocy doraźnej dla asystentów, należy stworzyć instrukcję online (podręcznik) za-

wierającą wskazówki dotyczące wypełniania dokumentacji. 
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 Niezbędne jest kontynuowanie różnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi poprzez upowszech-

nianie i zwiększenie czasu obejmowania asysty rodzinnej dla osób z niepełnosprawnościami 

i pozostających w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin. 

 Należy zorganizować regionalną kampanię informacyjną dotyczącą roli i zadań asystenta ro-

dziny. Zrozumienie przez społeczeństwo i różnego rodzaju instytucje pomocowe roli asystenta 

rodziny jest sprawą kluczową, gdyż tylko wtedy praca asystenta będzie mogła przynieść oczeki-

wane rezultaty i pozwoli na efektywną pracę z rodziną. 
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Załączniki – narzędzia badawcze 

Kwestionariusz – badanie CAWI 

Szanowni Państwo, 

na zalecenie Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej realizujemy badanie społeczne pn. „Ocena ja-
kości i funkcjonowania asysty rodzinnej realizowanej w gminach województwa mazowieckiego”. W ra-
mach badania kontaktujemy się z każdą gminą województwa w celu analizy tematyki asysty rodzinnej 
na jej obszarze. Prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety w zakresie realizowania asysty rodzinnej w Pań-
stwa gminie.  

Dziękujemy za udział w badaniu. 

I. Część ogólna 

A. Powiat [wybór z listy] 
B. Gmina [wybór z listy] 
C. Proszę wskazać czy w gminie funkcjonowała asysta rodzinna w poszczególnych okresach: (możli-

wość wskazania kilku odpowiedzi) 
□ w 2016 roku 
□ w 2017 roku 
□ Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku 
□ W żadnym z tych okresów w naszej gminie nie funkcjonowała asysta rodzinna ( przej-

ście do pytania Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) 
D. Jakiej jednostce gmina powierzyła realizację zadania asysty rodzinnej w poszczególnych okre-

sach? Proszę wskazać nazwę jednostki, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail 

 2016 rok 2017 rok 01.01-30.06.2018 roku 

Nazwa jednostki:    

Adres pocztowy:    

Numer telefonu:    

Adres e-mail:    
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II. Część przeznaczona dla jednostki, której gmina powierzyła 
realizację zadania asysty rodzinnej 

1. Ilu asystentów rodziny było zatrudnionych w gminie w poszczególnych okresach? 

okres Liczba asystentów zatrudnionych w gmi-

nie 

2016 rok _ _ _ _ 

2017 rok _ _ _ _ 

01.01-30.06.2018 

roku 

_ _ _ _ 

 

2. Jaka była forma zatrudnienia asystentów rodziny w poszczególnych okresach? Proszę wskazać 
liczbę asystentów rodziny zatrudnionych w oparciu o wymienione formy. 

Liczba asystentów zatrudnionych 

w gminie na podstawie 
2016 rok 2017 rok 01.01-30.06.2018 roku 

umowy o pracę _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

umowy o świadczenie usług _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

3. Proszę określić źródła finansowania asystentów rodziny w gminie wraz z szacowanym odsetkiem 
udziału danego źródła w ogólnych kosztach związanych z funkcjonowaniem asystentów rodziny. 

Źródło finansowania 

Udział w wydatkach na funkcjonowanie asy-

stentów rodziny w gminie (%) 

2016 rok 2017 rok 
01.01-30.06.2018 

roku 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej – Fundusz Pracy (Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy za-

stępczej) 

   

Środki własne gminy    

Inne źródło – jakie? ………………… (2)    

Inne źródło – jakie? ………………… (3)    

Inne źródło – jakie? ………………… (4)    

Inne źródło – jakie? ………………… (5)    

4. Ile rodzin w gminie zostało objętych pomocą asystenta rodziny w poniższych okresach? 
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Okres Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny 

2016 rok _ _ _ _  

2017 rok _ _ _ _ 

01.01.2018–30.06.2018 roku _ _ _ _ 

 

III. Część przeznaczona dla wszystkich gmin województwa ma-
zowieckiego oraz dla jednostek, którym gmina powierzyła 
realizację zadania asysty rodzinnej 

5. Proszę oszacować, ile rodzin powinno być objętych pomocą asystentów rodziny w gminie w ko-
lejnych latach. 

Rok Szacowana liczba rodzin 

2019 _ _ _ _ 

2020 _ _ _ _ 

2021 _ _ _ _ 

2022 _ _ _ _ 

2023 _ _ _ _ 

6. Proszę oszacować, ilu asystentów rodziny będzie zatrudnionych w gminie w poniższych okresach. 

Rok Szacowana liczba asystentów rodziny 

Na dzień 31.12.2018 roku _ _ _ _ 

2019 _ _ _ _ 

2020 _ _ _ _ 
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Kwestionariusz – badanie CATI 

Szanowni Państwo, 

na zalecenie Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej realizujemy badanie społeczne pn. „Ocena ja-

kości i funkcjonowania asysty rodzinnej realizowanej w gminach województwa mazowieckiego”. Bada-

nie jest w pełni anonimowe, a uzyskane wyniki posłużą do opracowania raportu zbiorczego. 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

1. Płeć 
 Kobieta  
 Mężczyzna  

2. Proszę podać rok urodzenia  
_ _ _ _ 

3. Wykształcenie 
 Wyższe na kierunku pedagogika 
 Wyższe na kierunku psychologia 
 Wyższe na kierunku socjologia 
 Wyższe na kierunku nauki o rodzinie 
 Wyższe na kierunku praca socjalna 
 Wyższe na innym kierunku, jakim? 

…………………………………… 
 Średnie  

4. Czym zawodowo zajmował/a się Pan/i przed podjęciem 
pracy jako asystent rodziny? 

…………………………………………………………………… 

5. Jak długo pracuje Pan/i jako asystent rodziny? 
 Poniżej 6 miesięcy  
 6-11 miesięcy 
 1-3 lata 
 3-5 lat 
 Powyżej 5 lat  

 

6. Proszę wymienić dotychczas odbyte kursy i szkolenia przydatne w Pana/i pracy asystenta rodziny oraz ich organizatora.  

Kurs/szkolenie Organizator  Czas trwania Zakres tematyczny 

    

    

    

 

7. W jakich kursach/szkoleniach z zakresu asysty rodzinnej chciałby/aby Pan/i wziąć udział? Proszę wskazać zakres tematyczny: 

Lp.  Zakres tematyczny  Preferowany czas trwania  

1.   

2.   

3.   
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8. Na podstawie jakiej umowy jest Pan/i zatrudniony/a? 
 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
 Umowa o pracę na czas określony 
 Umowa o świadczenie usług 
 Inna, jaka? …………………………………………… 

9. Ile godzin tygodniowo poświęca Pan/i na pracę asystenta 
rodziny? 

 Poniżej 10 godzin tygodniowo 
 10-20 godzin tygodniowo  
 21-40 godzin tygodniowo 
 40 godzin tygodniowo 
 Powyżej 40 godzin tygodniowo 

 

10. Proszę wskazać, gdzie zlokalizowany jest ośrodek, który 
Pana/ią zatrudnia. 

 Wieś 
 Miasto do 20 tys. mieszkańców  
 Miasto od 20 do 50 tys. mieszkańców 
 Miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców  
 Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców  

11. Proszę wskazać typ jednostki administracyjnej, na tere-
nie której jest zlokalizowany podmiot, który Pana/ią za-
trudnia: 

 Gmina wiejska 
 Gmina wiejsko-miejska 
 Gmina miejska 

 

12. Z iloma rodzinami w chwili obecnej Pan/i pracuje? 
_ _ _  

 

13. Jak, Pana/i zdaniem, zmieni się liczba rodzin, na rzecz których powinien pracować asystent rodziny w 2019 roku i w latach 
następnych? 

 Będzie większa, dlaczego? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Trudno powiedzieć  
 Będzie taka sama  
 Zmniejszy się, dlaczego? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

14. Proszę wskazać, jakie problemy mają rodziny, z którymi Pan/i współpracuje (możliwość wskazania kilku odpowiedzi)  
 Rodzina niepełna  
 Bezrobocie  
 Niski status materialny  
 Nałóg rodzica 
 Nałóg dziecka 
 Trudności szkolne dziecka 
 Trudności wychowawcze 
 Brak umiejętności rozwiązywania problemów 

 Brak umiejętności komunikacyjnych  
 Brak umiejętności zarządzania budżetem domowym  
 Agresja rodzica/ów 
 Agresja dziecka  
 Ciąża powikłana 
 Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie/ nieuleczalna 

choroba zagrażającą życiu dziecka  
 Inne, jakie? …………………………………… 

15. Czy w Pana/i opinii usługa asysty rodzinnej była realizo-
wana zgodnie z obowiązującymi standardami jakości?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………………… 

16. Czy w Pana/i opinii cele asysty rodzinnej zostały właści-
wie sformułowane?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………………… 

17. Czy udało się osiągnąć zamierzone cele i rezultaty? 
 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. Czy w Pana/i opinii, plan pracy z rodziną jest narzędziem, które jest...?  

 Zdecydowa-

nie tak 

Ra-

czej 

tak 

Trudno po-

wiedzieć 

Ra-

czej  

nie 

Zdecydowa-

nie nie 

Skuteczne (daje pożądane efekty)      

Użyteczne (jest przydatnym narzędziem)      

Efektywne (jest wydajny w przełożeniu na czas pracy 

niezbędny do jego przygotowania) 

     

 

19. Czy w Pana/i codziennej pracy udaje się zrealizować za-
łożenia planu pracy z rodziną? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………… 

20. Czy w Pana/i opinii, działania które podejmuje Pan/i jako 
asystent rodzinny są skuteczne i wpływają na poprawę 
sytuacji rodziny? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………… 

 

21. Poniżej przedstawiono katalog form wsparcia oferowanych w ramach asysty rodzinnej. Proszę każdą formę wsparcia ocenić 
w skali od 1 do 5 pod względem jej skuteczności, użyteczności oraz efektywności. 

Forma wsparcia 

Skuteczność 

1. Bardzo niska skuteczność 

2. Niska skuteczność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka skuteczność 

5. Bardzo wysoka skuteczność 

Użyteczność 

1. Bardzo niska użyteczność 

2. Niska użyteczność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka użyteczność 

5. Bardzo wysoka użyteczność 

Efektywność 

1. Bardzo niska efektywność 

2. Niska efektywność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka efektywność 

5. Bardzo wysoka efektywność 

Plan pracy z rodziną    

Pomoc rodzinie w poprawie 

ich sytuacji życiowej 

   

Pomoc rodzinie w rozwiązy-

waniu problemów socjal-

nych 

   

Wsparcie informacyjne    

Wsparcie instrumentalne 

(np. organizowanie wolon-

tariatu-korepetycji) 

   

Przekazywanie wiedzy  

i umiejętności dotyczących 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego 
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Forma wsparcia 

Skuteczność 

1. Bardzo niska skuteczność 

2. Niska skuteczność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka skuteczność 

5. Bardzo wysoka skuteczność 

Użyteczność 

1. Bardzo niska użyteczność 

2. Niska użyteczność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka użyteczność 

5. Bardzo wysoka użyteczność 

Efektywność 

1. Bardzo niska efektywność 

2. Niska efektywność 

3. Trudno powiedzieć 

4. Wysoka efektywność 

5. Bardzo wysoka efektywność 

Pomoc w rozwiązywaniu 

problemów psychologicz-

nych 

   

Pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wychowaw-

czych 

   

Wspieranie aktywności spo-

łecznej rodzin 

   

Wsparcie emocjonalne    

Pomoc w podnoszeniu kwa-

lifikacji zawodowych 

   

Pomoc w poszukiwaniu za-

trudnienia 

   

Działania interwencyjne  

i zaradcze w sytuacji zagro-

żenia bezpieczeństwa 

   

Indywidualne konsultacje 

wychowawcze 

   

Monitorowanie postępów    

Monitorowanie funkcjono-

wania rodziny po zakończe-

niu pracy 

   

Inne, jakie? ……………………    

 

22. Czy w Pana/i opinii oferowana pomoc rodzinie jest wy-
starczająca?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak  
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………………… 

23. Czy w Pana/i opinii długość okresu, w jakim rodziny mogą 
korzystać z asysty, jest wystarczająca?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak  
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………………… 
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24. Czy częstotliwość Pana/i kontaktów z rodziną jest wystar-
czająca? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak  
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie, dlaczego? …………………………………… 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? ……………………… 

25. Jak Pan/i ocenia przydatność możliwości korzystania z su-
perwizji w przypadku asysty rodzinnej?  

 Zdecydowanie dobrze, jest bardzo przydatna 
 Raczej dobrze, jest przydatna 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej źle, jest nieprzydatna, dlaczego? ……… 
 Zdecydowanie źle, jest zupełnie nieprzy-

datna, dlaczego? ……………………………… 

 

26. Jak Pan/i ocenia prowadzenie dokumentacji przez asystentów rodziny? Czy jest ona w Pana/i opinii przydatna?  
 Zdecydowanie dobrze, jest bardzo przydatna 
 Raczej dobrze, jest przydatna 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej źle, jest nieprzydatna, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………… 
 Zdecydowanie źle, jest zupełnie nieprzydatna, dlaczego? …………………………………………………………………………………  

 

27. Czy Pana/i zdaniem, kontrakt socjalny, który jest podpisywany z rodziną jest: 

 Zdecydo-

wanie tak 

Raczej 

tak 

Trudno po-

wiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Skuteczny (daje pożądane efekty)      

Użyteczny (jest przydatnym narzędziem)      

Efektywny (jest wydajny w przełożeniu na czas 

pracy niezbędny do jego przygotowania)  

     

 

28. Czy kontakt socjalny spełnia swoją rolę, czy powinien być zastąpiony innym narzędziem? 
 Zdecydowanie spełnia swoją rolę 
 Raczej spełnia swoją rolę 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej nie spełnia swojej roli, należy go zastąpić, czym? .………………………………………………………………………………… 
 Zdecydowanie nie spełnia swojej roli, należy go zastąpić, czym? ……………………………………………………………………… 

29. Czy podejmuje Pani/i współpracę z poniżej wskazanymi jednostkami/instytucjami? Jeśli tak, proszę ocenić tę współpracę 
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo złą jakość współpracy, 2 – złą, 3 – ani dobrą, ani złą, 4 – dobrą, a 5 – bardzo dobrą 
współpracę  

Podmiot/instytucja 
 

Tak Nie 

Ocena  

Bardzo 
zła 

Zła 
Ani dobra, 

ani zła 
Dobra 

Bardzo 
dobra 

Pracownik socjalny/Ośrodek Pomocy Społecznej        

Szkoła/przedszkole – wychowawca, pedagog        

Sąd/kurator        

Dzielnicowy/Policja/Straż Miejska        

Ośrodki adopcyjne/Rodziny zastępcze        

Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze        

Ośrodki służby zdrowia        

Organizacje pozarządowe        

Świetlice        

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie  

  
     

Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy         

Inne, jakie? ………………………………………………………………        
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30. Jakie są powody nawiązywania współpracy z innymi podmiotami/instytucjami? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

31. Jakie są zalety/korzyści nawiązywania współpracy z innymi podmiotami/instytucjami? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

32. Jakie są wady/bariery w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami/instytucjami? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

33. Czy Pana/i zdaniem, monitoring rodziny prowadzony po 
zakończeniu z nią pracy jest przydatny?  

 Zdecydowanie dobrze, jest bardzo przydatny 
 Raczej dobrze, jest przydatny 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej źle, jest nieprzydatny, dlaczego? 

…………………………………………………………… 
 Zdecydowanie źle, jest zupełnie nieprzy-

datny, dlaczego? ………………………  
 

34. Jak Pan/i ocenia przydatność samo-ewaluacji asystentów 
rodziny? 

 Zdecydowanie dobrze, jest bardzo przydatna 
 Raczej dobrze, jest przydatna 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej źle, jest nieprzydatna, dlaczego? 

……………………………………………………………………… 
 Zdecydowanie źle, jest zupełnie nieprzydatna, 

dlaczego? …………………………………………………… 

35. Jak Pan/i ocenia skuteczność ewaluacji pracy asystentów rodziny realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej? 
 Zdecydowanie dobrze 
 Raczej dobrze 
 Trudno powiedzieć 
 Raczej źle, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Zdecydowanie źle, dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

36. Czy Pana/i zdaniem, zasoby ośrodka pomocy społecznej są wystarczające do skutecznej realizacji zadań asysty rodzinnej?  

 Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie 

Zasoby kadrowe      

Zasoby finansowe      

Wiedza/doświadczenie      

 

37. Co utrudnia Panu/i pracę z rodzinami objętymi asystą? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi)  
 Nadmierna biurokracja 
 Brak skutecznych form wsparcia rodziny 
 Brak możliwości rozwoju jako asystent ro-

dziny  
 Niechęć rodziny do asystenta  

 Brak chęci do współpracy 
 Brak motywacji do współpracy 
 Roszczeniowa postawa rodziny 
 Skomplikowana sytuacja rodziny  
 Inne, jakie? ………………………………………………… 

 

38. Jakie mocne strony asysty rodzinnej Pan/i dostrzega? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

39. Jakie słabe strony asysty rodzinnej Pan/i dostrzega? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

40. Jak ocenia Pan/i funkcjonujący model asysty rodzinnej? Czy w Pana/i opinii należy coś w nim zmienić/usprawnić?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

  

  



 

 

 

 


