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Pojęcie kontraktu socjalnego



Kontrakt socjalny w literaturze



 Podstawa prawna

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Art 108.Kontrakt socjalny 

1.W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu

problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej,

a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum

usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019

r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych -

w centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy

rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu

wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/realizowanie-uslug-spolecznych-przez-centrum-uslug-spolecznych-18894412


 Podstawa prawna

Art 108. Kontrakt socjalny

1a.Kontrakt socjalny z osobą bezdomną zawiera pracownik socjalny

ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu

osoby ubiegającej się o świadczenie, który odpowiada za realizację oraz

ocenę realizacji działań zawartych w kontrakcie. W takim przypadku

treść kontraktu socjalnego przed jego zawarciem uzgadnia się 

z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej właściwego ze

względu na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Art. 108 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej

nin. ustawę z dniem 30 maja 2021 r.



 Podstawa prawna

Art 108.Kontrakt socjalny

2.W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, 

w ramach którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia

aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie

skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych w art.

50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/promocja-zatrudnienia-i-instytucje-rynku-pracy-17091885/art-50


 Podstawa prawna

Art 108.Kontrakt socjalny

3.Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny, o której mowa w ust. 2,

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług

społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług

społecznych, opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/realizowanie-uslug-spolecznych-przez-centrum-uslug-spolecznych-18894412


 Podstawa prawna

Art 108.Kontrakt socjalny

4.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór kontraktu socjalnego, uwzględniając

indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.



Informacje zawarte w kontrakcie

socjalnym



 Zakres

Określenie specyficznych celów pracy obu stron w kategoriach

mierzalnych i obserwowalnych

Określenie zakresów odpowiedzialności każdej ze stron kontraktu 

Określenie technik i środków osiągania celów

Określenie procedur administracyjnych – np. terminów i miejsc

spotkań, etc.

Cztery podstawowe elementy:

w kategoriach praw i obowiązków



Kontrakt jako narzędzie aktywacji



 Grupy docelowe klientów



Strategie pracy z klientem 

w oparciu o zawarte kontrakty

Pozorowane działania

Rutynowe wykonywanie obowiązków służbowych bez zaangażowania

Działania prowadzone zgodnie z ideą



 Procedura

Zapoznanie się z dostępną dokumentacją dotyczącą klienta 

i dokonanie wstępnej oceny diagnostycznej:

1.Ustalenie problemu (diagnoza identyfikacyjna i stanu)- przyczyn 

i objawów trudnej sytuacji rodzinnej (katalog zawarty jest w Ustawie 

o pomocy społecznej art.7)

2.Określenie źródeł zaburzenia 

3.Poszukiwanie możliwości rodziny (diagnoza pozytywna,poszukiwanie

mocnych stron klienta, jego rodziny

4.Diagnoza ograniczeń i barier

5.Organizacja spotkania z klientem- ustalenie wspólnie celów



 Piramida Diltsa





 Wartości



 Wartości



 Aktywne słuchanie



Cele



Skonkretyzowany (Specific)

Mierzalny (Measurable)

Ambitny / Istotny (Ambitiuos /Achievable

Realny / Osiągalny (Realistic) 

Teoretyczny/ Określony w czasie (Time-bound)

 METODA SMART



 METODA GROW

Goal – cel

Reality – rzeczywistość

Options – możliwości

Will, Way Forward – wola, droga naprzód





Ja jako... refleksje

"Mógłbym być kasjerem, bo...."

"Mógłbym być kucharzem, bo..."

"Mógłbym być stolarzem, bo..."

"Mógłbym być dozorcą, bo..."

 Propozycja ćwiczenia z klientem



 Opracowanie planu działania



 Informacja zwrotna dla klienta



 Dokonanie oceny skuteczności



Zasoby pracownika socjalnego

W jaki sposób  pracownik socjalny może wykorzystać swoją

osobowość, ściśle związaną z osiągnięciami zawodowymi oraz swój

wewnętrzny świat, w pracy z klientem?



Zasoby pracownika socjalnego

Umożliwienie ludziom wyrażania swoich uczuć i emocji

Przeprowadzenie ludzi przez zmiany

Wsparcie

Budowanie uczciwych relacji w oparciu o szczerą komunikację



Umiejętność nawiązania relacji z innym

Inspirowanie klienta do
aktywności

Asertywność
Samorealizacja 

w zawodzie

Praktyka zawodowaZaangażowanie
w poznanie potrzeb

klienta

Własny rozwój osobisty

Aktywne
słuchanie/
Empatia

Punkt zero

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5



W pracy uwielbiam kiedy...

Jeśli mogłabym/ mógłbym żyć jak chcę...

Uśmiecham się kiedy...

Moja praca jest dla mnie...

Dokończ zdania



1. Świadomość 

2. Odpowiedzialność

3. Akceptacja

4. Aktywność

5. Możliwości

6. Wiedza i umiejętności pracownika socjalnego

7. Asertywna postawa pracownika socjalnego

8. Przejrzysta procedura

Zwiększenie skuteczności

metody kontraktowania



Projekty zmian- propozycje

ZWYCZAJE ZMIANY



Mocne stony kontraktu



Słabe stony kontraktu



Trudności i porażki



Współpraca z innymi instytucjami

w ramach realizacji kontraktu



Potrzeba zmiany (?)



Wnioski



 Dziękuję za uwagę




