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PRZEDMOWA

Praca społeczna w różnych formach dotyczy wielu złożonych transakcji między ludźmi i ich środowi-
skami. Jego misją jest umożliwienie wszystkim ludziom rozwijania ich pełnego potencjału, wzbogacania 
ich życia i zapobiegania dysfunkcjom. Profesjonalna praca społeczna koncentruje się na rozwiązywaniu 
problemów i zmianach. W związku z tym pracownicy socjalni są czynnikami zmian w społeczeństwie 
i w życiu jednostek, rodzin i społeczności którym służą. Praca społeczna jest wzajemnie powiązanym 
systemem wartości, teorii i praktyki. Obejmuje ona doradztwo, kliniczną pracę społeczną, pracę gru-
pową, społeczną pracę pedagogiczną oraz leczenie i terapię rodzinną, a także wysiłki na rzecz pomocy 
ludziom w uzyskaniu usług i zasobów w społeczności. Interwencje obejmują również administrację jed-
nostek, organizację społeczną oraz angażowanie się w działania  społeczne i polityczne mające wpływ 
na politykę społeczną i rozwój gospodarczy. Holistyczny nacisk na pracę społeczną jest powszechny, 
ale priorytety praktyki pracy socjalnej będą się różnić w zależności od kraju i od czasu do czasu w zależ-
ności od warunków kulturowych, historycznych, prawnych i społeczno-gospodarczych. Przyjmuje się, 
że praca społeczna w XXI wieku jest dynamiczna i ewoluuje, dlatego żadna definicja pracy socjalnej nie 
powinna być uważana za wyczerpującą.

Wicestarosta Oświęcimski
Paweł Kobielusz
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WSTĘP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK 
BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED właścicielem międzynaro-
dowej marki szkoleniowej DIALOG of Transformation® Certyfikowane Centrum Szkoleniowe z Irlandii 
realizowało projekt ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych 
„LEVEL UP – competences  of the future”, numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624, dofinansowany 
przez Komisję Europejską.

Projekt miał charakter   współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Był realizowany 
przez okres 24 miesięcy.

Projekt miał na celu  opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych dzia-
łań upowszechniających w sektorze pomocy socjalnej. Wypracowane rezultaty służyć będą podnosze-
niu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny 
w obszarze ich kluczowych kompetencji tj. umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi 
diagnozujących wspierających proces analiz i obserwacji w pracy z klientem, zarządzanie stresem oraz 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych 
pracowników sektora pomocy społecznej. Wypracowane narzędzia w ramach adaptowanej metody 
DIALOG of Transformation® FAMILY STAR pozwolą na wyposażenie ich w podstawowe kompetencje 
wymagane na ich stanowiskach pracy, które do tej pory nie były ujednolicone i wypracowane.

Głównym celem projektu jest adaptowanie metody pracy FAMILY STAR z rodzinami mającymi trud-
ności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, która jest stosowana przez pra-
cowników sektora pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana 
w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Umożliwienie jej wdrożenia i wypracowanie 
uniwersalnego zestawu narzędzi bezpośrednio  wpłynie na rozwój odpowiednich umiejętności i kom-
petencji pomocy społecznej w erze cyfrowej. 

Zestaw wiedzy, umiejętności i narzędzi zaciągniętych z metody DIALOG of Transformation® FA-
MILY STAR będzie stanowić dla pracowników kryteria, w oparciu o które pracownik socjalny będzie 
mógł diagnozować rodzinę, ich członków oraz udzielić pomocy. Będzie mógł także korzystać z narzędzi 
autopomocy, które pomogą mu przezwyciężyć sytuacje emocjonalnie trudne, co ma na celu umiejętne 
zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

• innowacyjna metoda pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczej adaptowana do zastosowania w Polsce i innych krajach europej-
skich na podstawie doświadczeń brytyjskich i irlandzkich,

• 3 czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 20 osób każde, wyposażające przyszłych 
użytkowników w wiedzę na temat metody DIALOG of Transformation® FAMILY STAR i umie-
jętności zastosowania opracowanych narzędzi w codziennej pracy,

• szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim,

• opracowany zestaw narzędzi dla użytkowników metody FAMILY STAR (szczegółowy opis na-
rzędzi zawarty jest w opisie rezultatu pracy intelektualnej O2 dostępny na stronie http://pc-
proswiecim.pl/projekty-unijne/erasmus-level-up/),

• poradnik dla pracowników pomocy społecznej do pracy z rodziną w tym do narzędzi do diagno-
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zy oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy w ramach programu DIALOG of Transforma-
tion® FAMILY STAR,

• międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspól-
nych innowacyjnych rozwiązań między partnerami w zakresie wsparcia edukacji pozaformalnej 
osób dorosłych,

• międzynarodowe konferencje edukacyjno-rozwojowe.

Standard Metody DIALOG of Transformation® FAMILY STAR zawiera:

• narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę posiadanych kompetencji i umiejętności pracow-
niczych, służące do określenia luk kompetencyjnych. Dobór odpowiednich metod nauczania i 
ścieżki edukacyjnej, co ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i życiowemu,

• model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracow-
nik pomocy społecznej,

• Edukacyjną Ścieżkę Rozwoju pracownika pomocy społecznej,

• risk assesment – formularz bezpieczeństwa przed wizytą domową dla pracownika (pracownik 
przed wizytą domową robi rozeznanie – telefonicznie na temat bezpieczeństwa przed odwie-
dzeniem rodziny w domu, np. czy sprawca przemocy jest w domu, czy w domu jest broń, kto 
mieszka w domu, czy na posesji jest pies czy inne zwierzęta, jaki charakter ma okolica. Cel: ocena 
ryzyka przed wizytą w domu klienta),

• modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z rodziną – diagnoza oceny kwalifikowal-
ności rodziny do pomocy,

• modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z osobą indywidualną – diagnoza oceny 
kwalifikowalności jednostki do pomocy,

• modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z dzieckiem – diagnoza oceny kwalifiko-
walności dziecka do pomocy,

• modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opusz-
czającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

• modelowy wzór planu pracy z rodziną,

• modelowy wzór plany pracy z osobą dorosłą,

• modelowy wzór planu pracy z dzieckiem,

• modelowy wzór planu pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, 
dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

• wzory oświadczeń rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się (zgoda na przetwarza-
nie danych, dzielenie się informacjami z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, lekarzem, 
policją oraz specjalistami związanymi bezpośrednio z sytuacją danej rodziny czy jednostki),

• diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina,

• diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia pracownik,

• wspólna diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina wspólnie z pracownikiem,

• diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła,

• diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej  – wypełnia pracownik,

• wspólna diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła wspólnie z pra-
cownikiem,
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• dokument służący dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, jednostki, młodzieży usamo-
dzielniającej się,

• dokument  służący monitorowaniu funkcjonowania rodziny, jednostki, młodzieży usamodziel-
niającej się,

• dokument zasad współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny (Ustawa o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, jak ma wyglądać współpraca asystenta rodziny z 
innymi podmiotami, w tym również z pracownikiem socjalnym. Art. 11 w/w. ustawy zaznacza rolę 
pracownika socjalnego w kierowaniu asystenta rodziny do rodziny wymagającej wsparcia),

• opinie do sądu w razie zaistnienia takiej potrzeby,

• utworzenie jednolitego katalogu kompetencji i postaw pracownika pomocy społecznej i wdro-
żenie go w PCPR i podległym placówkom,

• ocena pracownika przez klienta.

Metoda DIALOG of Transformation® FAMILY STAR pomoże inaczej spojrzeć na klienta pomocy 
społecznej poprzez odpowiednio skonstruowane formularze i pytania oraz ocenę pracownika przez 
klienta pomocy społecznej. Jest metodą innowacyjną z uwagi na charakter wykorzystanych dokumen-
tów oraz podejścia „win-win”. Pracownik pomocy społecznej na równi z klientem muszą być tak samo 
zadowoleni z wykonanej pracy i stworzonego planu, aby nie doszło do poczucia dyskomfortu z wyko-
nywanej pracy. Zapewni to skuteczne przezwyciężenie wypalenia zawodowego, które często dotyka 
pracowników tej branży.

Zapraszamy do korzystania z naszych narzędzi DIALOG of Transformation® FAMILY STAR

Z pozdrowieniami,

Renata Fijałkowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Aleksandra Marcinkowska
Właściciel EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED DIALOG of Transformation® FAMILY STAR
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O AUTORACH

Renata Fijałkowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta 
SI drugiego stopnia, pedagog, pracownik socjalny, trener rozwoju osobistego, szkoleniowiec. Od 2000 
roku kieruje palcówkami pomocy społecznej. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowe-
go Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu. Koordynator międzynarodowego projektu ENYA przy 
Rzeczniku Praw Dziecka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, Uniwersy-
tetu Śląskiego Filii w Cieszynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pracy psychologa zajmuje 
się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz zaburzeniami 
w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem. Prowadzi terapię psychologiczną osób dorosłych, 
dzieci, młodzieży oraz diagnozę i terapię integracji sensorycznej (SI). W pracy terapeutycznej czerpię 
głównie z nurtu poznawczo-behawioralnego, uzupełniając przebieg spotkań o techniki pracy z ciałem, 
wizualizację, trening oddechowy, RTZ. W pracy zawodowej i z klientem czerpie z dialektyki sokratejskiej, 
podejścia systemowego w pracy z rodziną oraz terapii schematów. Pracuje od 2016 roku w Ośrodku dla 
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy KRAFOS: ofiarami przestępstw w tym z ofiarami przemocy 
w rodzinie, przemocy rówieśniczej , cyberprzemocy, mobbingu oraz ze świadkami przestępstw. Ekspert 
w realizacji projektów ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych w tym PO WER & Erasmus+. Au-
torka wielu scenariuszy zajęć, kart pracy wykorzystywanych przez osoby indywidualne oraz instytucje. 
Autorka szkoleń oraz warsztatów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Ambasadorka i współtwórca certy-
fikowanej marki DIALOG of Transformation® FAMILY STAR. Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego 
czasopisma naukowego Modern Social Science Journal. Współtwórca publikacji GROW IT UP Compe-
tences and framework for social system youth workers i wielu innych publikacji. Członek Rady Fundacji 
One Day, ekspert programu dla młodzieży „Usamodzielnieni”. Biegły psycholog w sprawach rodzinnych 
i opiekuńczych.

Aleksandra Marcinkowska – doktorantka na Wydziale Prawa (Uniwersytet w Bradford, Wielka Bry-
tania). Licencjonowany doradca imigracyjny ds. Settled Status. Wykładowca prawa UE na brytyjskim 
uniwersytecie. Studentka 3 roku psychologii klinicznej.

Trener rozwoju osobistego, diagnosta, terapeuta, terapeuta PTSD, dyplomowany doradca zawodo-
wy i personalny, szkoleniowiec, metodyk zdalnego nauczania. W trakcie studiów magisterskich na kie-
runku Psychologia Kliniczna WSB National Louis University.

Dlaczego prawo i terapia/psychologia? Ze względu na holistyczne podejście i złożoność spraw, które 
prowadzi jako praktyk, kompleksowe potrzeby klientów w krajach UE i Wielkiej Brytanii, aby móc two-
rzyć multidyscyplinarne materiały edukacyjne i dostosowane do ich potrzeb kursy w tych dziedzinach.

Właściciel Międzynarodowego Certyfikowanego Centrum Szkoleniowego EDU SMART Training Cen-
tre Limited UK & Irlandia® oraz twórca certyfikowanej marki DIALOG of Transformation® FAMILY STAR

Projektuje szkolenia i strategie dla służb publicznych w Polsce, Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii.
Buduje i prowadzi szkolenia rozwojowe na szczeblu zarządzającym w Polsce, UK, Irlandii w tym za-

rządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i życiowemu, komunikacja transformują-
ca, porozumienie bez przemocy oraz szkolenia z zakresu prawa imigracyjnego i praw człowieka. Specja-
lizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, budowania poczucia własnej wartości, samoakceptacji, 
rozwoju osobowościowego, zarządzania.

Członek Rady Polonijnej przy Ambasadzie RP w Londynie. Członek Rady Policji w Bradford UK.
Ekspert ds. BREXIT. Autorka materiałów edukacyjnych, ekspertyz, badań, scenariuszy, publikacji mię-

dzynarodowych.
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Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego czasopisma naukowego Modern Social Science Journal. 
Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences and framework for social system youth workers i 
wielu innych publikacji.

Dominika Marcinkowska – kryminolog, trener dramy, tłumacz, ekspert w projektach międzynaro-
dowych. Licencjonowany doradca imigracyjny ds. BREXIT i zabezpieczenia prawa pobytu osób z krajów 
UE. Współwłaściciel EDU SMART Training Centre Limited UK & Irlandia®.

Koordynuje projekty międzynarodowe, prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, 
skutkami przestępczości, która może doprowadzić do deportacji oraz nad osobowością przestępców i 
ich ofiar. Pracuje z osobami bezdomnymi i uzależnionymi, tworząc programy prewencyjne na potrzeby 
różnych instytucji z krajów UE.

Planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przez osoby bezdom-
ne, ofiary przemocy, osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem.

Zajmuje się badaniami motywów wyboru zawodu jakim jest ‘sex worker’ wśród studentów wyko-
nujących usługi seksualne lub/i zatrudnionych w przemyśle erotycznym w Wielkiej Brytanii.

Autor artykułów, współautor publikacji, badań, scenariuszy. Prowadzi działalność dydaktyczną skie-
rowaną do osób dorosłych, młodzieży, pracowników pomocy społecznej, NGO, policji.

Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego czasopisma naukowego Modern Social Science Journal. 
Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences and framework for social system youth workers i 
wielu innych publikacji.

Iwona Serafin – trener rozwoju osobistego, neuroterapeuta, coach biznesowy i personalny, szkole-
niowiec. Ukończyła Szkołę Coachingu, obecne w trakcie akredytacji Associated Certified Coach (ACC) 
przyznawanej przez International Coach Federation.

Absolwentka Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarządzania (magister Zarządzania Przedsiębior-
stwem), Certyfikowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania oraz Time Line Therapy. Od 15 
lat związana z zarządzaniem organizacją oraz zespołem. Twórca szkoleń, warsztatów podnoszących 
kompetencje interpersonalne i zawodowe w zakresie działalności socjalnej wspierając osoby wykluczo-
ne społecznie.

Ekspert, w którego zakresie leży działalność w środowiskach biznesowych, gdzie znajdują się jed-
nostki wymagające podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania.

Trener, coach, współpracujący z profesjonalistami w zakresie udoskonalenia procesów komunikacyj-
nych zarówno osób indywidualnych jak i zespołów. Korzysta z praktycznych metod skutecznego działa-
nia i planowania czasu, motywowania siebie i innych; poznawania mechanizmów wpływu społecznego 
i zarządzania talentami oraz poznawania zasad funkcjonowania w nowej przestrzeni poprzez zdobywa-
nie unikalnych zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Autorka licznych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w projektach międzynarodowych.
Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego czasopisma naukowego Modern Social Science Journal. 

Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences and framework for social system youth workers i 
wielu innych publikacji.

Magdalena Stusińska-Krywalska – doradca, trener (szkolenia dla pracowników MMŚP, menadże-
rów, młodzieży, pracowników sektora samorządowego). Wiceprezes Fundacji Edukacji Rozwoju i Inno-
wacji, Kraków. Wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wcześniej w Wyższej 
Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera, ekspert z zakresu zarządzania projektami.

Ekspert w pracy z zespołem międzynarodowym m.in. koordynator Centrum Języków Obcych – 
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współpraca przy kursach językowych, platformie e-learningowej oraz programach edukacyjnych. Czło-
nek zespołu zarządzającego w projekcie: Droga Ucznia do Sukcesu – projekt edukacyjny dla klas I-III, 
praca z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie jako recenzent, konsultant, doradca ds. ewaluacji i 
monitoringu, w tym w projektach międzynarodowych oraz projektach edukacyjnych i w walidacji kom-
petencji w projektach edukacyjnych. Ekspert merytoryczny w projektach rozwojowych, edukacyjnych 
dedykowanych dla sektora turystycznego, w tym branży HORECA. M.in. badania oraz opracowanie Mo-
delu „Kobieta-menadżer w branży HORECA” – opracowanie modelu kompetencji dla menadżerek.

Autorka artykułów, case study, materiałów szkoleniowych oraz edukacyjnych. Ekspert międzynaro-
dowy, realizujący projekty m.in. z obszaru nauki, rozwijania kompetencji, edukacji dla dorosłych.

Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego czasopisma naukowego Modern Social Science Journal. 
Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences and framework for social system youth workers i 
wielu innych publikacji.

Aleksandra Ścibich-Kopiec – dyplomowany coach, dyplomowany doradca zawodowy i personal-
ny; trener rozwoju osobistego. Ekspert w projektach międzynarodowych w branży nowych strategii w 
zarządzaniu. Ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania.

Od 2003 roku jest zawodowo związana z planowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i ocenianiem 
przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. Ma doświadczenie zawodowe w obszarach: 
konsultingowym, edukacyjnym, społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze pu-
blicznym, prywantym i NGO – wielkokrotnie łącząc te trzy światy w realizowanych przedsięwzięciach. 
Ponadto pracowała jako wykładowca na krakowskich uczelniach. 17-letnie doświadczenie menadżer-
skie zdobyła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

Jest inicjatorem oraz Członkiem Rady Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji – wspierajac III sektor w 
Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od 2018 jest Członkiem Rady brytyjskiego czasopisma naukowego Modern 
Social Science Journal. Autorka licznych artykułów, materiałów dydaktycznych i studiów przypadku, 
scenariuszy, publikacji międzynarodowych, ekspertyz oraz badań.

Leszek Pierzchała – pedagog, terapeuta motywujący, profilaktyk, mediator, trener. Założyciel i 
Prezes Fundacji Ludzi z Potencjałem. Twórca i realizator kampanii społecznych o wymiarze międzyna-
rodowym. Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences and framework for social system youth 
workers. Za pracę na rzecz społeczności lokalnych otrzymał nagrodę Człowieka Roku z rąk Marszałka 
Małopolski oraz został nagrodzony wyróżnieniem w prestiżowym plebiscycie AMICUS HOMINNUM w 
kategorii Polityka Społeczna i Prorodzinna „Za niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych ludzi, wyjąt-
kowe zaangażowanie w propagowanie licznych inicjatyw społecznych i bezinteresowną działalność na 
rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dzieci i młodzieży”. Autor programu Młodzi Liderzy, 
rozwijający umiejętności i kompetencje interpersonalne kompetencje wśród młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym. Współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami wspierając procesy 
rekrutacyjne przez profilowanie pracowników, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, zarządzanie wie-
dzą, coaching personalny. W pracy z drugim człowiekiem skupia się na zasobach i możliwości, dążąc do 
rozwoju wewnętrznej motywacji do zmian oraz osiągania celów.

 Dr Piotr Czech – specjalista pracy socjalnej z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w jednost-
kach pomocy społecznej, głównie z osobami pozostającymi bez zatrudnienia i bezdomnymi. Od 2011 
r. wykładowca – nauczyciel akademicki w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w 
Oświęcimiu. Ukończył studia doktoranckie z filozofii w Akademii „IGNATIANUM” w Krakowie.
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Od 2018 r. doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Sło-
wacji. Prezentował rozprawę doktorską z zakresu etyki. Autor 14 artykułów naukowych oraz skryptu 
dla studentów kierunku studiów – praca socjalna i pedagogika. Wykładowca kierunków: praca socjal-
na, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacji. Szkoli kardy pomocy społecznej 
głownie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Marta Rzeszot – certyfikowany trener zarządzania stresem FAMILY STAR DIALOG of Transfor-
mation®, trener personalny, instruktor fitnessu i tańca, wpisana do międzynarodowej listy trenerów. Z 
pasji do piękna wewnętrznego i zewnętrzenego ukończyła dodatkowy kurs dietetyki i suplementacji 
I stopnia. Z pasji do piękna kobiecego otworzyła salon piękności. Na co dzień dba, by kobiety czuły 
się piękne, zrelaksowane i pewne siebie, prowadząc warsztaty mające na celu przeciwdziałanie wypa-
leniu zawodowemu i życiowemu. Z pasji do drugiego człowieka charytatywnie od 4 lat uczy tańczyć 
dorosłych oraz wspiera akcje charytatywne w różnych miastach Irlandii, Polski i UK. Każda jej pasja jest 
autoterapią dla ciała i duszy. Balans jest w życiu dla niej tym, do czego w naturalny sposób dąży każdego 
dnia. Dziś, w nowej rzeczywistości rozwija #Klub366 w Kells co. Meath. Celem klubu jest zjednoczenie 
kobiet, Polek z całego świata, które będą się wspierać 366 dni w roku i pokazanie naszej siły – bo Siła jest 
Kobietą! Nadal podnosi swoje kompetencje szkoląc się w autorskim programie Aleksandry Marcinkow-
skiej i Renaty Fijałkowskiej DIALOG of Transformation®, który jest zarejestrowany jako marka® w UK I 
Irlandii – przechodząc przez kolejne stopnie awansu trenera. Pracuje z kobietami, Polkami na emigracji 
nad procesem zmiany, redukcji stresu i zdrowego myślenia. Właścicielka salonu Eye Creator Academy, 
która stale podnosi swoje kompetencje. Członek Zarządu Twórczych Spotkań Biznesowych w Irlandii, 
junior networker. Buduje efektywną sieć profesjonalnych relacji, zarządzając projektami oraz promując 
wartościowe pomysły/projekty/produkty uczestników sieci i nie tylko. Promuje aktywny tryb życia na 
świeżym powietrzu poprzez aplikacje Your Fit Way. Współtwórca publikacji GROW IT UP Competences 
and framework for social system youth workers.

Patrycja Mordon – założycielka Twórczych Spotkań Biznesowych & Międzynarodowy Certyfiko-
wany Event & Project Manager DIALOG of Transformation®. Jej praca jako senior networker w @TSB 
skupia się na łączeniu Polaków na świecie, dając przestrzeń do budowania biznesowych relacji oraz 
współpracy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, tak by dbać o balans w życiu oso-
bistym i zawodowym. Jako certyfikowany międzynarodowy networker dzięki swojej wiedzy bizneso-
wej, znajomości narzędzi networkingowych i rozległemu doświadczeniu buduje skuteczne wsparcie w 
metodycznym rozwijaniu sieci wartościowych relacji, w oparciu o wcześniej założone cele. Prowadzi 
i organizuje sesje networkingowe w zakresie budowania relacji, od zawarcia znajomości (a także ko-
niecznych przygotowań poprzedzających pierwszy kontakt) do podnoszenia jakości relacji, coaching i 
networking. Wyznaje zasadę, że niezależnie od typu osobowości wszystkie kompetencje kluczowe dla 
sukcesu w networkingu są możliwe do przyswojenia, pod warunkiem właściwego nastawienia, a jest 
nim otwartość na drugiego człowieka i chęć pomocy innym. Dyrektor honorowy organizacji non profit 
UK Butterflies wspierającej międzynarodowe działania edukacyjne. Współtwórca publikacji GROW IT UP 
Competences and framework for social system youth workers.

Marcin Mościnski – psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną, młodzieży i par, 
pomoc i konsultacje psychologiczne oraz interwencję kryzysową. Ukończył czteroletni kurs Systemowej 
Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada cer-
tyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staż na Oddziale 
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Psychosomatyki i Psychiatrii w ZZOZ w Oświęcimiu oraz praktykę w Poradni Leczenia Uzależnień. Jego 
doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi: poradnictwo psychologiczne dla Środowiskowych 
Domów Pomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wsparcie psychologiczne i terapie krótkoter-
minowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizację projektów aktywizacji zawodowej dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie i diagnozę psychologiczną w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej i szkole podstawowej, jak również opiniowanie w sprawach karnych i rodzinnych na potrzeby sądu 
jako biegły psycholog. Prowadząc praktykę psychoterapeutyczną we własnym gabinecie prywatnym i 
w większych zespołach skupiających certyfikowanych psychoterapeutów pracuje z osobami dorosłymi, 
młodzieżą i parami. W pracy skupia się przede wszystkim na podejściu systemowym, korzystając rów-
nież z metod terapii psychodynamicznej bądź poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej 
superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Saba Moussa – uzyskała dyplom z historii politycznej i cywilizacji Bliskiego Wschodu. Wyjechała na 
uniwersytet w Paryżu Nanterre, gdzie studiowała ekonomię i zarządzanie zdobywając tytuł doktora. W 
1998 z Francji przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii by koordynować zamknięcia francuskich biur w 
UK Green Flags i Strasburg. Zintegrowała Izbę Handlową MID-Yorkshire, w której zarządzała projektem 
finansowanym przez EFS do 2005 r., dołączyła do Bradford Metropolitan District Council jako specjalista 
ds. monitorowania i oceny potrzeb społeczeństwa, gdzie zarządzała inicjatywami EFS dla społeczności 
niesłyszących i niewidomych. W kwietniu 2008 roku została oddelegowana do Związku Zawodowego 
UNISON jako pełnoetatowa przedstawicielka zajmująca się wszystkimi aspektami stosunków przemysło-
wych z różnymi pracodawcami, takimi jak Bradford Local Authority, Fundusz opieki w okręgu Bradford, 
Bradford College i nie tylko. Jako przewodnicząca korporacji od ponad dziesięciu lat zajmuje się róż-
nymi strategicznymi propozycjami dotyczącymi opieki społecznej, gospodarki i rozwoju czy zdrowia 
środowiskowego. Uzyskała różne dyplomy z zakresu HR i prawa pracy. Aktywistka, adwokat obywateli 
UE; najpierw w ruchu związkowym, a także z 3 Millions. Pasjonatka spraw związanych z obywatelami 
UE. Doświadczenie na temat przepisów dotyczących imigracji i zasobów publicznych NO zdobyła pod-
czas pracy w UNIT ds. imigracji i azylu jako specjalista ds. NRPF. W swojej pracy w pomocy społecznej i 
tworzeniu procedur stawia czoła wyzwaniom i opracowuje systemy i procedury wspierające usługi na 
terenie UK. Pielęgnuje i rozwija partnerstwo, stawiając klienta na pierwszym miejscu, pracując wydaj-
niej z innymi członkami rady i agencjami. W ciągu ostatnich 2 lat coraz ściślej współpracowała lokalnie z 
innymi organizacjami, takimi jak UK Butterflies – oferując wsparcie i szkolenia dla pracowników pomocy 
społecznej, obywateli, NHS, dla profesjonalistów z zakresu prawa imigracyjnego post Brexit. Wspiera 
osoby bezdomne, niemające prawa pobytu, osoby wykluczone społecznie, byłe osoby skazane, ofiary 
przemocy domowej i osoby mające problemy z prawem. Honorowy dyrektor UK Butterflies organizacji 
non profit. Doradca imigracyjny EUSS Level 1 OISC.

Monika Zejma – pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Absolwentka Pedagogiki Resocjali-
zacyjnej z profilaktyką społeczną, terapii pedagogicznej i logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi poradnictwo pedagogiczne dla osób z pro-
blemami opiekuńczo-wychowawczymi i warsztaty edukacyjno-pedagogiczne dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, wykład pt. „Docenić samego siebie. Zasoby rodzica” dla uczestniczek projektu 
socjalnego realizowanego przez MOPS, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi realizowane przez Stowarzyszenie Bratnich Serc w Oświęcimiu, projekty realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem 
społecznym oraz praca w świetlicy terapeutycznej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Szkołach 
Podstawowych i Przedszkolach.
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Anna Maj – prawnik, trener, manager międzynarodowych systemów zarządzania jakością, zarzą-
dzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest absolwentką studiów prawniczych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania i audytu oraz finansów publicznych. Udzielała pomocy prawnej w ramach współpracy z 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Krakowskim Forum Organizacji Pozarzą-
dowych (KraFOS) prowadzącym Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Posiada 
doświadczenie jako specjalista w projektach międzynarodowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa 
cywilnego oraz opiekuńczego i rodzinnego dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz podopiecznych 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2019 r. pełni funkcję Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu.

Dorota Żurek – założycielka międzynarodowej spółki AUTPOST z siedzibą w Irlandii, którem celem 
jest wspieranie rodziców, opiekunów, edukatorów w sferze autyzmu, szczególnie w trzech sferach funk-
cjonowania człowieka: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania charakteryzującego się 
sztywnością i powtarzalnością poprzez tworzenie odpowiednich materiałów do pracy z osobami z au-
tyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi na całym świecie. Dorota 
wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców, opiekunów, edukatorów sprawującym opiekę nad osobami 
z autyzmem. Jako matka dziecka z autyzmem i chorobami przybocznymi zwraca szczególna uwagę na 
różnice w rozwoju dzieci. Swoją historię opisuje w książce ‘’We summit together 2020’’, która stała się 
bestsellerem. 

Dorota to także niezawodny profesjonalista z doświadczeniem jako analityk biznesowy w wiodącej 
firmie programistycznej oraz ponad 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach administracyjnych w 
sektorze usług finansowych. Posiada szeroką wiedzę na temat różnych produktów finansowych oraz 
doświadczenie w zarządzaniu portfelem klientów korporacyjnych. Wykazuje doskonałe umiejętności 
obsługi klienta i umiejętność radzenia sobie ze złożonymi zapytaniami klientów korporacyjnych w pro-
fesjonalny i terminowy skuteczny sposób. Niezwykle zorganizowana, zorientowana na cel, ze spraw-
dzonym doświadczeniem w osiąganiu celów i dotrzymywaniu wielu napiętych terminów w ruchliwym 
i wymagającym środowisku międzynarodowym. Wysoce proaktywna i zmotywowana oraz zdolna 
do tworzenia zachęcającego i elastycznego środowiska i produktywnych relacji w zespole na arenie 
międzynarodowej w zakresie wsparcia osób z trudnościami w różnych aspektach życia jako life coach. 
współpracuje z klientami z międzynarodowymi, zespołami programistycznymi i zespołami testowymi 
w celu projektowania i dostarczania oprogramowania biznesowego dla branży życia, emerytur, majątku 
i ubezpieczeń (Foresters Friendly Society, Hansard International Limited). Odpowiadanie na zapytania 
klientów i reklamacje zapewniające szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu;

Na co dzień Dorota współpracuje także z gronem specjalistów zajmujących się wspieraniem rozwoju 
dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, poświęcając coraz więcej uwagi ich rodzicom, opiekunom 
jako najbliższym partnerom profesjonalistów, ale także jednostkom, które same w jakimś zakresie wy-
magają wsparcia, szczególnie w okresie pandemii, gdzie zarządzanie stresem wymaga interwencji spe-
cjalistów z zewnątrz.  

Dla Doroty ważnym zadaniem jest uporządkowanie wiedzy naukowej, terminologii, definicji, nie-
rzadko odbiegającej od obiegowych przekonań, dotyczącej funkcjonowania w relacjach rodzinnych i 
terapeutycznych w aspekcie relacji rodzinnych i relacji z profesjonalistami, ukazanie niektórych różnic 
w odniesieniu do opiekunów, które to informacje mogą być przydatne dla terapeutów ich dzieci. Posia-
da dyplom zawodowy w zakresie doradztwa finansowego (QFA) (2014-2018) Institute of Banking, LIA, 
Irlandia, dyplom w zakresie zarządzania biurem (2012-2013) Dublin Business School, Irlandia, magister 
stosunków międzynarodowych i nauk politycznych (2002-2007) Wyższa Szkoła Zarządzania w Łodzi.
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OPIS METODY FAMILY STAR

FAMILY STAR

F – FLEXIBLE
A – ASSERTIVE
M – MINDFUL
I – INDEPENDENT
L – LOVED
Y – YOGISTIC

S – SET GOALS
T – TIME MANAGEMENT
A – ACTION
R – RISK MANAGEMENT AND RESULTS

Program FAMILY STAR składa się z rożnych strategii opracowanych dla pracowników socjalnych i 
pracowników pomocy społecznej w Polsce i opieki społecznej w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Narzędzia, testy, formularze, szablony, karty oraz kwestionariusze są szeroko stosowane w celu 
wspierania rodziców/kobiet i ich rodzin przez władze lokalne i wolontariuszy. Narzędzia i zasoby mogą 
być również wykorzystane do uchwycenia punktu widzenia i potrzeb klientów. Dzięki tej metodzie pra-
cownicy socjalni i pracownicy pomocy/opieki społecznej mogą być bardziej efektywni w swojej pracy, 
nie mając miejsca na bycie subiektywnymi. Bogate treści opracowane w ramach tego projektu dadzą 
pracownikom i klientom efekt synergii wraz z efektywnymi strategiami rodzicielstwa. Pracownicy so-
cjalni i pracownicy opieki społecznej będą zobowiązani do korzystania z tych samych narzędzi.
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FAMILY STAR WSPÓŁPRACOWNICY DS. ROZWOJU

Metoda FAMILY pomoże inaczej spojrzeć na pomoc społeczną poprzez odpowiednio skonstruowane 
formularze i pytania, a także oceny opracowane przez i dla klienta oraz pracownika pomocy społecznej. 
Jest to metoda innowacyjna ze względu na charakter stosowanych dokumentów i podejście „wygry-
wają wszyscy”. Metoda ta wymaga partnerstwa. Nie ma miejsca na nierówności. Pracownik socjalny i 
pracownik opieki społecznej musi być w równym stopniu zadowolony z wykonanej pracy i stworzone-
go planu, tak aby nie odczuwać dyskomfortu związanego z wykonywaną przez niego pracą. Zapewni 
to skuteczne przezwyciężenie wypalenia, które często dotyka pracowników tej branży. Ponadto, klient 
również musi być w równym stopniu zadowolony z wykonanej pracy i stworzonego planu, tak aby nie 
odczuwać dyskomfortu związanego z wykonywaną przez niego pracą.

Międzynarodowa grupa ekspertów reprezentująca trzy organizacje partnerskie i działająca w sekto-
rze pomocy społecznej, zajmująca się edukacją i szkoleniem dorosłych, opracowała standard kompe-
tencji (FAMILY STAR) dla pracowników socjalnych i szeroko rozumianych pracowników pomocy/opieki 
społecznej:

• Pracownik socjalny

• Asystent pracownika wsparcia rodziny – asystent rodziny

• Asystent pracownika socjalnego

• Asystent osoby niepełnosprawnej

• Koordynator rodziny

• Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Norma zawiera:

• Narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę kompetencji i umiejętności pracowników, służą-
ce do identyfikacji luk kompetencyjnych oraz doboru odpowiednich metod nauczania i ścieżki 
edukacyjnej

• Model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracow-
nik pomocy społecznej

• Ścieżkę edukacyjną, czyli jak zostać pracownikiem socjalnym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii

Dla opracowanego standardu została zaplanowana struktura z następującymi komponentami:

• użyta terminologia,

• struktura i hierarchia kompetencji zawodowych / kwalifikacji,

• sposób kodowania normy i odniesienia do innych krajowych klasyfikacji, norm, europejskich 
ram kwalifikacji i krajowych ram kwalifikacji – biorąc pod uwagę regulacje prawne dotyczące 
wykonywania zawodu w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii,

• opis zawodu poprzez zadania zawodowe i prawa w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii,

• opis zawodu poprzez kwalifikacje i ich składowe,

• ocena poziomu szczegółowości zastosowanego opisu,

• źródła danych o wymogach dotyczących kompetencji / kwalifikacji.

Metody i organizacja badań to analiza porównawcza, która została przeprowadzona w krajach part-



17

nerskich. W badaniach porównawczych stosowana była metoda badania dokumentów (desk research) 
– jako metoda podstawowa oraz metoda ekspercka – jako metoda wspomagająca.

Opracowany katalog kompetencji pracowników wraz z dyrektorami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR) oraz partnerskimi instytucjami z udziałem brytyjskiej i irlandzkiej organizacji pomogła 
jego użytkownikom nabyć kompetencje efektywnej pracy z rodziną i klientami indywidualnymi. Po-
zwoliła również spojrzeć na zachowanie młodego człowieka z właściwej perspektywy, odpowiedzieć na 
jego potrzeby i pomóc mu w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Materiały wskazują na niezbędne umiejętności i rozwój wiedzy, które powinny być opanowane przez 
osobę korzystającą z metody FAMILY STAR tak, aby mogła ona regularnie pracować z wykorzystaniem 
tej metody.

Cele nauki – efekty uczenia się zgodne ze standardem opisu kwalifikacji – są szczegółowo opisane i 
wyjaśnione, tak jak sposoby korzystania ze wszystkich narzędzi.

Norma ma elastyczną strukturę a jej moduły i jednostki modułowe mogą być przez użytkownika 
aktualizowane (modyfikowane, uzupełniane lub zastępowane), bez niszczenia struktury normy. Ma to 
na celu dostosowanie treści do możliwych poprawek i dalszych uzupełnień:

• proces edukacyjny (nauczanie i uczenie się) będzie ukierunkowany na osiągnięcie konkretnych, 
wymiernych efektów w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiają-
cych realizację konkretnych zadań zawodowych,

• zasada transferu wiedzy w sektorze uczenia się przez całe życie, umiejętności i kompetencje 
społeczne nabyte wcześniej przez uczestników – w trakcie formalnego, pozaformalnego i nie-
formalnego uczenia się w środowisku pracy – będą szeroko stosowane i wdrażane poprzez ka-
skadowe szkolenia w miejscu pracy.

FAMILY STAR przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług dzięki innowacyjnemu syste-
mowi oceny pracowników PCPR i standardowi pracy klienta. To samo dotyczy UK Butterflies i EDU Smart 
– podczas współpracy z polskim klientem i współpracy z międzynarodowym multitaskingiem.

Dokumentacja diagnostyczna i oceniająca stosowana w Wielkiej Brytanii wraz z dokumentacją sto-
sowaną w Irlandii została zmodyfikowana tak, aby umożliwić jej stosowanie w Polsce i innych krajach 
europejskich, w których system nie jest tak rozwinięty. Tworzenie elastycznej dokumentacji urzędowej 
dla pracowników PCPR i podległych mu jednostek przyczyni się do zwiększenia efektywności pracow-
ników, zaoszczędzenia czasu (zarządzanie czasem) oraz zmniejszenia stresu i frustracji pracowników, 
którzy obawiają się czy szablon dokumentów został prawidłowo przygotowany i czy jest on subiektyw-
ny.

FAMILY STAR pomaga zapewnić porządek i umożliwia wszystkim pracownikom korzystanie z jed-
nego szablonu dokumentu bez konieczności tworzenia dokumentacji według własnych pomysłów. 
Tworzenie zestawu dokumentów dla pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i koordynatorów 
rodzinnych również przyczyni się do zmniejszenia problemu wypalenia zawodowego. Ma to na celu za-
sadniczą zmianę nastroju, poziomu koncentracji, umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytyw-
nych relacji z podopieczną oraz poczucia empatii, które często jest niepełnosprawne u pracowników 
zagrożonych wypaleniem. Ponadto, co jest bardzo ważne w podejściu FAMILY STAR to zwycięstwo 
– zwycięstwo w partnerstwie pomiędzy pracownikiem a klientem.

FAMILY STAR to program dla profesjonalistów, który ma pomóc w byciu „na bieżąco” przy rosnącym 
rozdrobnieniu pracy socjalnej na szereg odrębnych zadań lub ról, takich jak ochrona dzieci, zdrowie 
psychiczne dorosłych lub praca z osobami niepełnosprawnymi – to potencjalnie zmniejsza zbiorową 
tożsamość zawodową.
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Praca nad tym tematem skłoniła nas do uznania profesjonalizmu pracy socjalnej za wspólne 
przedsięwzięcie, o wspólnych wartościach, normach i kulturze, w które – wbrew pozorom – wszyscy 
jesteśmy zaangażowani.

Obejmuje to:

• Umiejętności

• Wiedzę

• Rozmowy kwalifikacyjne

• Zaangażowanie

• Ocenę

• Analizę

• Zdrowie fizyczne

• Rzecznictwo

• Twoje dobre samopoczucie

• Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych

• Praca interdyscyplinarna / wielodyscyplinarna

• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci

• Portale społecznościowe

• Nagrywanie

• Edukacja i nauka

• Granice i zachowanie

• Rutyna rodzinna

• Dom i pieniądze

• Postępy w pracy

• Planowanie opieki

• Zarządzanie obciążeniem pracą

Program FAMILY STAR został opracowany specjalnie dla służb socjalnych, które koncentrują się na 

 Prowadzenie pracy

 Praktyka

 Samodzielność

 Działanie na rzecz rozwoju
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rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami, dziećmi i parami. Biorą pod uwagę rodziny żyjące w ubó-
stwie, z uzależnieniami, w których dochodzi do nadużyć lub przemocy w rodzinie.

Może to obejmować interwencję kryzysową, mediację i rozwój osobisty, ze szczególnym naciskiem 
na dobre samopoczucie i skuteczne rodzicielstwo.

FAMILY STAR jest holistycznym narzędziem, które może być w każdej chwili ulepszone.

Kompetencje zawodowe i interpersonalne asystenta rodziny
Od asystenta rodziny wymaga się rozległej wiedzy z zakresu:

• pedagogiki (wpływ zmiany sytuacji na osobę / rodzinę),

• socjologii – szczególnie socjologii rodziny (ocena zjawisk i ich analiza),

• nauk o rodzinie (rozwiązywanie problemów i pomoc rodzinie),

• pracy socjalnej (przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych),

• psychologii (znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych),

• prawa (umiejętność stosowania przepisów).

Podstawą umożliwiającą wykonywanie zawodu jest odpowiedni poziom wykształcenia, dla którego 
podstawą będzie:

• rzetelna informacja o otaczającej rzeczywistości – wyposażenie w wiedzę,

• zdolność do podejmowania działania w określony sposób – postawy,

• umiejętność łączenia wiedzy, zdolności, kompetencji do zastosowania ich w praktyce – 
profesjonalizm.

Kompetencje:
SPOŁECZNE

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

• wysoki poziom kultury osobistej,

• poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,

• umiejętność podejmowania współpracy z innymi instytucjami,

• samodzielne wyznaczanie kierunków własnego rozwoju,

• podejmowanie samokształcenia i samodoskonalenie,

• postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• umiejętność określenia i wyznaczania priorytetów w działaniach, biorąc pod uwagę skompliko-
wane sytuacje życiowe rodzin.

OSOBOWOŚCIOWE

• umiejętność pracy w stresie,

• okazywanie zrozumienia sytuacji,

• dyskrecja,

• wysokie morale osobiste i zawodowe,

• otwartość,

• obiektywizm,

• spolegliwość (rozumiana jako osoba, na której można polegać),
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• kreatywność,

• wrażliwość poznawcza,

• własna aktywność i motywowanie do rozwoju.

ZAWODOWE

• samodzielność jak i umiejętność pracy zespołowej,

• łatwość w podejmowaniu trafnych decyzji,

• dobra organizacja pracy,

• skutecznoś w działaniu,

• umiejętność obserwacji i łączenia faktów,

• umiejętność motywowania do zmiany rodziny (dzieci / rodziców / opiekunów prawnych),

• znajomość przepisów w kontekście realizowanych zadań,

• stawianie trafnej diagnozy,

• umiejętność oceny sytuacji dziecka,

• wiedza i umiejętności stosowania metod i technik pracy z rodziną,

• znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych,

• umiejętność współpracy z innymi podmiotami.

Na podstawie art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystentem rodziny 
może być osoba, która posiada:

• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki

• o rodzinie lub praca socjalna,

• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dzieć-
mi / rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia – 
określony na podstawie ust. 3, gdzie udokumentuje co najmniej roczny staż,

• wykształcenie średnie / średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Oso-
ba musi udokumentować co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Nie jest i nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona. 
Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wy-
nika z tytułu egzekucyjnego. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo / umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie 
pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Kompetencje zawodowe i interpersonalne pracownika socjalnego
Od pracownika socjalnego wymaga się rozległej wiedzy z zakresu:

• pedagogiki (wpływ zmiany sytuacji na osobę / rodzinę),

• socjologii – szczególnie socjologii rodziny (ocena zjawisk i ich analiza),

• nauk o rodzinie (rozwiązywanie problemów i pomoc rodzinie),

• pracy socjalnej (przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych),



21

• psychologii (znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych),

• prawa (umiejętność stosowania przepisów).
Podstawą umożliwiającą wykonywanie zawodu jest odpowiedni poziom wykształcenia, dla którego 
podstawą będzie:

• rzetelna informacja o otaczającej rzeczywistości – wyposażenie w wiedzę,

• zdolność do podejmowania działania w określony sposób – postawy,

• umiejętność łączenia wiedzy, zdolności, kompetencji do zastosowania ich w praktyce – profe-
sjonalizm.

Kompetencje:
SPOŁECZNE

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

• wysoki poziom kultury osobistej,

• poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,

• umiejętność podejmowania współpracy z innymi instytucjami,

• samodzielne wyznaczanie kierunków własnego rozwoju,

• podejmowanie samokształcenia i samodoskonalenie,

• postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• umiejętność określenia i wyznaczania priorytetów w działaniach, biorąc pod uwagę skompliko-
wane sytuacje życiowe rodzin.

OSOBOWOŚCIOWE

• umiejętność pracy w stresie,

• okazywanie zrozumienia sytuacji,

• dyskrecja,

• wysokie morale osobiste i zawodowe,

• otwartość,

• obiektywizm,

• spolegliwość (rozumiana jako osoba, na której można polegać),

• kreatywność,

• wrażliwość poznawcza,

• własna aktywność i motywowanie do rozwoju.

ZAWODOWE

• samodzielność jak i umiejętność pracy zespołowej,

• łatwość w podejmowaniu trafnych decyzji,

• dobra organizacja pracy,

• skutecznoś w działaniu,

• umiejętność obserwacji i łączenia faktów,

• umiejętność motywowania do zmiany rodziny (dzieci / rodziców / opiekunów prawnych),
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• znajomość przepisów w kontekście realizowanych zadań,

• stawianie trafnej diagnozy,

• umiejętność oceny sytuacji dziecka,

• wiedza i umiejętności stosowania metod i technik pracy z rodziną,

• znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych,

• umiejętność współpracy z innymi podmiotami.

Na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która 
spełnia co najmniej jeden z wymienionych kryteriów:

• posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

• ukończyła studia wyższe na kierunku: praca socjalna,

• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu 
pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 » pedagogika,

 » pedagogika specjalna,

 » politologia,

 » polityka społeczna,

 » psychologia,

 » socjologia,

 » nauki o rodzinie.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw szkolnictwa wyższego – określi w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz 
przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla 
specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na 
kierunkach wymienionych w ust. 1.

1. Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego:

• I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy 
i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych

• II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy i 
doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej

2. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego mogą realizować jednost-
ki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego.

Kompetencje zawodowe i interpersonalne koordynatora rodziny
Od asystenta rodziny wymaga się rozległej wiedzy z zakresu:

• pedagogiki (wpływ zmiany sytuacji na osobę / rodzinę),

• socjologii – szczególnie socjologii rodziny (ocena zjawisk i ich analiza),

• nauk o rodzinie (rozwiązywanie problemów i pomoc rodzinie),

• pracy socjalnej (przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych),
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• psychologii (znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych),

• prawa (umiejętność stosowania przepisów).
Podstawą umożliwiającą wykonywanie zawodu jest odpowiedni poziom wykształcenia, dla którego 
podstawą będzie:

• rzetelna informacja o otaczającej rzeczywistości – wyposażenie w wiedzę,

• zdolność do podejmowania działania w określony sposób – postawy,

• umiejętność łączenia wiedzy, zdolności, kompetencji do zastosowania ich w praktyce – profe-
sjonalizm.

Kompetencje:
SPOŁECZNE

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

• wysoki poziom kultury osobistej,

• poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,

• umiejętność podejmowania współpracy z innymi instytucjami,

• samodzielne wyznaczanie kierunków własnego rozwoju,

• podejmowanie samokształcenia i samodoskonalenie,

• postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

• umiejętność określenia i wyznaczania priorytetów w działaniach, biorąc pod uwagę skompliko-
wane sytuacje życiowe rodzin.

OSOBOWOŚCIOWE

• umiejętność pracy w stresie,

• okazywanie zrozumienia sytuacji,

• dyskrecja,

• wysokie morale osobiste i zawodowe,

• otwartość,

• obiektywizm,

• spolegliwość (rozumiana jako osoba, na której można polegać),

• kreatywność,

• wrażliwość poznawcza,

• własna aktywność i motywowanie do rozwoju.

ZAWODOWE

• samodzielność jak i umiejętność pracy zespołowej,

• łatwość w podejmowaniu trafnych decyzji,

• dobra organizacja pracy,

• skutecznoś w działaniu,

• umiejętność obserwacji i łączenia faktów,

• umiejętność motywowania do zmiany rodziny (dzieci / rodziców / opiekunów prawnych),
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• znajomość przepisów w kontekście realizowanych zadań,

• stawianie trafnej diagnozy,

• umiejętność oceny sytuacji dziecka,

• wiedza i umiejętności stosowania metod i technik pracy z rodziną,

• znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych,

• umiejętność współpracy z innymi podmiotami.

Na podstawie art. 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koordynatorem ro-
dzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, 
praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi w tym zakresie lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną 
lub roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza / prowadzący rodzinny dom dziecka,

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawie-
szona ani ograniczona,

• wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wy-
nika z tytułu egzekucyjnego,

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.
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PRZYKŁADY FORMULARZY I SCENARIUSZY

Całość materiałów w języku polskim i angielskim wraz ze scenariuszami, kartami pracy, opisem kwali-
fikacji, opisem metody oraz wszelkich wypracowanych rezultatów projektu dostępna na stronie:

http://pcproswiecim.pl/projekty-unijne/erasmus-level-up/

PRAKTYCZNY SCENARIUSZ do pracy z rodziną
LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE
CO NAS ŁĄCZY? BUDOWANIE WIĘZI W RODZINIE

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe podzielne na spotkania.

Odbiorcy:

• Odbiorcami spotkań są rodziny, osoby dorosłe bez dzieci lub osoby dorosłe z dziećmi np.:

• Mama z dzieckiem / dziećmi

• Tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama i tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama z tatą

• Cała rodzina
W uzasadnionych przypadkach można na spotkanie zaprosić osoby istotne z życiu dziecka / dzieci 

np. babcia, dziadek itp.

Metody pracy:

• Studium przypadku (case study)

• Psychoedukacja

• Miniwykład

• Praca w grupach

• Praca indywidualna

• Techniki relaksacyjne

• Burza mózgów

Materiały potrzebne do realizacji spotkania:

• Karty pracy

• Pisaki

• Kredki

• Markery

• Nożyczki

• Kartki samoprzylepne

• Papier flipchart

• Kartki A4

• Długopisy
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Scenariusz zawiera w sobie ćwiczenia i indywidualne karty pracy na 3 spotkania trwające 1 godzinę 
zegarową każde.

Osoba korzystająca decyduje sama w jakiej kolejności skorzysta z proponowanych treści. Ze scena-
riusza mogą korzystać pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodziny oraz wszyscy po-
zostali specjaliści pracujący z rodziną borykającą się z trudnościami wynikającymi z rozwodu.

Cel spotkań:
Celem zajęć jest wsparcie w budowaniu relacji w rodzinie.
Poszczególne zadania warsztatowe będą służyły zwiększeniu zrozumienia danych zagadnień. Wypo-

sażą uczestników w konkretne narzędzia pracy z rodziną, jak również pozwolą zwiększyć kompetencje 
interpersonalne, aby lepiej radzić sobie w budowaniu relacji w rodzinie.

SPOTKANIE 1
Powitanie rodziny.
Pracownik odpowiada na pytania, które ma rodzina.
Pracownik pomocy społecznej rozdaje członkom rodziny przygotowane wcześniej karty pracy. Za-

daniem członków rodziny jest zastanowienie się nad trudnościami i przeszkodami w realizowaniu ich 
własnych planów dotyczących funkcjonowania w rodzinie.

KARTA PRACY
Opisz przeszkodę / trudność w realizowaniu planów, które dotyczą Ciebie oraz mają związek z twoją 

rodziną i jej funkcjonowaniem.
Trudności:

1. 

2. 

3. 

Następnie zapisz sposoby rozwiązania sytuacji trudnych. Przyporządkuj je do danego numeru. Jeśli 
nie udało Ci się do tej pory rozwiązać sytuacji trudnej, zostaw to miejsce puste.

1. 

2. 

3. 

KARTA PRACY
Następnie zapisz propozycje / sposoby rozwiązania sytuacji trudnych – przyporządkowanych do 

danego numeru. Zastanów się, jakie widzisz rozwiązania. Zaproponuj porozumienie, które może być 
wykorzystane przez członków rodziny w celu rozwiązania sytuacji trudnej – na miarę możliwości swojej 
rodziny (muszą to być rozwiązania realne).

Następnie każdy z członków czyta swoje problemy i wspólnie z pracownikiem pomocy społecznej 
rodzina wybiera 3 dla nich najważniejsze.

1. 

2. 

3. 
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Następnie wspólnie z pracownikiem pomocy społecznej, rodzina wybiera i ustala 3 wspólne roz-
wiązania dla danej sytuacji trudnej.

1. 

2. 

3. 

KARTA PRACY
Rodzina podpisuje ustalony kontrakt. Następnie rodzina ustala, jakie będą konsekwencje za niedo-

stosowanie się do ustaleń.

1. 

2. 

3. 

Wspólne porozumienie i plan działania – notatki i uwagi.

SPOTKANIE 2
Pracownik pomocy społecznej prosi członków rodziny, aby przypomnieli sobie sytuację z ich życia 

– jako rodziny – w której poprosili o wykonanie jakiejś czynności, gdzie zadanie zostało wykonane tak, 
jak chciał tego zlecający.

Pracownik pomocy społecznej rozdaje członkom rodziny indywidualne karty pracy.

KARTA PRACY

Kto zlecił? Komu zlecił? Czego dotyczyło 
zadanie?

Co wpłynęło
na powodzenia

wykonania zadania?
Komentarz
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KARTA PRACY
Członkowie rodziny czytają na forum swoje odpowiedzi i zapisują wnioski oraz zasady efektywnej 

komunikacji.

KARTA PRACY
Następnie zastanawiają się:

1. Co najbardziej wpłynęło na powodzenie?

2. Co mogło przeszkodzić, ale zapobiegłem temu?

3. W jaki sposób temu zapobiegłem?

KARTA PRACY
Opis sytuacji 

Co najbardziej wpłynęło
na powodzenie?

Co mogło przeszkodzić,
ale zapobiegłem temu?

W jaki sposób
zapobiegłem temu? Komentarz

Pracownik pomocy społecznej prosi członków rodziny, aby omówili swoje formularze na forum. 
Czynniki osiągnięcia sukcesu komunikacyjnego jako rodziny:
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SPOTKANIE 3
Podczas kolejnego spotkania pracownik pomocy społecznej pracuje z rodziną w zakresie utrzymywa-

nia pozytywnych relacji oraz chwalenia. Pracownik rozdaje członkom rodziny indywidualne karty pracy.

KARTA PRACY
Czas zachwytów i komplementów.
Uzupełnij tabelę. Wpisz, kim zachwycasz się w swojej rodzinie i dlaczego? Kogo podziwiasz? Za co 

podziwiasz członka swojej rodziny? Co podziwiasz? Co Cię zachwyca? Zapisz komplement, który chcesz 
i przyporządkuj go danej osobie ze swojej rodziny.

Kogo ze swoich bliskich
podziwiasz?

Co podziwiasz?
Co Cię zachwyca

w Członku Twojej rodziny?

Zapisz komplement, który 
chcesz powiedzieć danej osobie

Refleksje
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PRAKTYCZNY SCENARIUSZ do pracy z rodziną
LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE
RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe podzielne na spotkania.

Odbiorcy:
Odbiorcami spotkań są rodziny, w których występuje problem uzależnienia. Ze scenariusza mogą ko-

rzystać pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodziny oraz wszyscy pozostali specjaliści 
pracujący z rodziną borykającą się z trudnościami wynikającymi z rozwodu.

Uczestnicy:
W spotkaniach może uczestniczyć cała rodzina, poszczególni członkowie, rodziny samodzielnie, oso-

by dorosłe bez dzieci lub osoby dorosłe z dziećmi np.:

• Mama z dzieckiem / dziećmi

• Tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama i tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama z tatą

• Cała rodzina
W uzasadnionych przypadkach można na spotkanie zaprosić osoby istotne z życiu dziecka / dzieci 

np. babcia, dziadek itp.

Metody pracy:

• Studium przypadku (case study)

• Psychoedukacja

• Miniwykład

• Praca w grupach

• Praca indywidualna

• Techniki relaksacyjne

• Burza mózgów

Materiały potrzebne do realizacji spotkania:
• Karty pracy

• Pisaki

• Kredki

• Markery

• Nożyczki

• Kartki samoprzylepne

• Papier flipchart

• Kartki A4

• Długopisy
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Przebieg spotkania:
Scenariusz zawiera w sobie ćwiczenia i indywidualne karty pracy na 3 godziny zegarowe, czyli 3 spo-

tkania. Osoba korzystająca decyduje sama w jakiej kolejności skorzysta z proponowanych treści.
Przedstawienie programu spotkania.

Cel spotkań:
Celem zajęć jest psychoedukacja rodziny w zakresie form pomocy w przypadku wystąpienia u przy-

najmniej jednego członka rodziny problemu uzależnień. Podczas zajęć uczestnicy poznają miejsca, w 
których mogą uzyskać pomoc w zależności od pojawiających się trudności oraz poznają formy i proce-
dury przyznawanej pomocy dla poszczególnych członków rodziny. Uczestnicy zapoznają się z prawami 
i obowiązkami rodziców i dzieci, którzy są zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w proces leczenia. 
Zapoznają się z konsekwencjami poszczególnych uzależnień, a także zdobędą odpowiednie umiejętno-
ści lepszego radzenia sobie z zaistniałymi problemami.

Planowane jest osiągnięcie przez uczestników spotkań następujących rezultatów:

• Zdobycie wiedzy na temat instytucji pomocowych.

• Psychoedukacja w zakresie najczęstszych form uzależnień.

• Poznanie głównych trudności w rodzinie w związku z wystąpieniem uzależnienia.

• Nabycie kompetencji służących lepszemu radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

• Poznanie swoich zasobów i ograniczeń z różnych sfer.

• Większe otwarcie i zrozumienie sytuacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przestawienie się prowadzącego / prowadzących zajęcia.

• Powitanie rodziny.

• Imię i nazwisko

• Wykształcenie

• Doświadczenie zawodowe

• Zainteresowania
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SPOTKANIE 1
Miniwykład – Rodzina a problem uzależnień.
Pracownik podczas pierwszego spotkania odpowiada na pytania, które ma rodzina. Następnie psy-

choedukuje uczestników spotkania w formie miniwykładu. Pracownik może przygotować sobie mini-
wykład w formie karty informacyjnej i przekazać członkom rodziny po spotkaniu.

Każda osoba będąca w rodzinie chciałaby mieć jak najlepsze warunki do swojego rozwoju indywi-
dualnego, ale również mieć poczucie więzi z pozostałymi członkami rodziny. Dlatego też kluczową rolę 
w poprawnym funkcjonowaniu człowieka odgrywa równowaga pomiędzy realizacją potrzeby przyna-
leżności (bycia razem) a potrzebą oddzielenia. Im lepiej funkcjonują poszczególne osoby w rodzinie 
– zachowując równowagę między zależnością a niezależnością – tym sprawniej zaspokajane są potrze-
by wszystkich członków rodziny. Szybciej są również realizowane ich role, zadania itp. Usprawnia to 
funkcjonowanie całej rodziny i podnosi poziom zadowolenia oraz funkcjonowania psychospołecznego 
poszczególnych jednostek.

Nadmierne picie alkoholu, branie narkotyków, nadużywanie leków czy hazard – generują różnego 
rodzaju problemy rodzinne. Uzależnienie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Poja-
wiają się kryzysy, nasilają się trudności interpersonalne oraz spada poziom bezpieczeństwa i wzajemne-
go zaufania. Pojawiają się również straty w obrębie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz te material-
ne – zarówno osoby uzależnionej, jak i poszczególnych członków rodziny. Nikt nie pozostaje obojętny 
względem trudności, jakie powstają w wyniku uzależnienia u członka rodziny.

Rodzina, w której rozwija się uzależnienie przechodzi kilka faz. W pierwszej kolejności pojawia się 
zaprzeczenie, że problem uzależnienia w ogóle istnieje. Tłumaczenie problemów różnymi okoliczno-
ściami powoduje, że osoba uzależniona nie bierze odpowiedzialności za swoje zachowanie, a często 
również nie ma świadomości problemu.

Jednakże relacje w rodzinie, w miarę upływu czasu, ulegają pogorszeniu, tj. narastają: urazy, wro-
gość, bezradność, wstyd, smutek, złość, nienawiść i inne trudne przeżycia, aż życie w jednym domu staje 
się nie do wytrzymania. Poszczególni członkowie rodziny radzą sobie w różny sposób z zachowaniami 
osoby uzależnionej. W trakcie bezpośredniego używania przez nią substancji psychoaktywnej mogą 
się pojawiać różne intensywne przykre emocje (złość, nienawiść, lęk) i zachowania (furia, agresja, atak, 
grożenia samobójstwem), staje się to często pretekstem do dalszego trwania w uzależnieniu. W okresie 
intensywnego przyjmowania substancji psychoaktywnej występują takie zachowania, jak np. wykrada-
nie pieniędzy, nieobecność w domu, przeznaczanie czasu na picie – kosztem nauki, pracy lub wypełnia-
nia obowiązków domowych. Trudno już wtedy nie widzieć szkód, jakie powoduje uzależnienie.

Po zakończeniu miniwykładu i części psychoedukacyjnej pracownik pomocy społecznej przekazuje 
klientowi kartę do sporządzenia notatek. Po wypełnieniu przez klienta Karty Pracy, pracownik odpowia-
da na pytania. Jeśli pracownik nie zna odpowiedzi na zadane pytania, informuje o tym klienta wskazując 
na czas i sposób udzielenia odpowiedzi.

Pracownik łagodnie przechodzi do drugiej części spotkania „Diagnoza sytuacji rodzinnej”.
Pracownik rozdaje uczestnikom spotkania indywidualne karty pracy.
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KARTA PRACY
Arkusz dla osoby uzależnionej.

1. Czy był/a Pan/Pani zdiagnozowany/a w kwestii uzależnienia? (kiedy, w jakim kontekście, wynik dia-
gnozy) .......................................................................................................................................................................................

2. Czy uczestniczył/a Pan/i w terapii uzależnień? (gdzie, jak długo, jakie efekty)
...............................................................................................................................................................................................
3. Czy uważa się Pan/i za osobę uzależnioną? (dlaczego tak, dlaczego nie)
...............................................................................................................................................................................................
4. Jak wyglądało Pana/i uzależnienie w ostatnim roku? (częstotliwość i ilość spożywania substancji, 

samopoczucie w trakcie uzależnienia, skutki)
...............................................................................................................................................................................................
5. Czy aktualnie spożywa Pan/i alkohol, narkotyki? (jak często, w jakich okolicznościach, z kim)
...............................................................................................................................................................................................
6. Jaka jest Pana/i sytuacja zdrowotna? (choroby somatyczne, zaburzenia nastroju, dolegliwości np. 

bezsenność, bóle głowy, itp.).............................................................................................................................................

Pracownik odpowiada na pojawiające się pytania i komentarze. Zapisuje pytania.

SPOTKANIE 2
Pracownik podsumowuje poprzednie spotkanie. Odpowiada na pytania, które pojawiły się po spo-

tkaniu nr 1.
Następnie łagodnie przechodzi do kontynuacji zagadnień z poprzedniego spotkania.
Pracownik rozdaje indywidualne karty pracy uczestnikom spotkania.

KARTA PRACY
1. Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa, materialna?
...............................................................................................................................................................................................
2. Czy w związku z uzależnieniem pojawiły się problemy zdrowotne, zawodowe, materialne lub 

mieszkaniowe? Czego one dotyczą?
...............................................................................................................................................................................................
3. Czy członkowie rodziny odczuwają skutki Pana/i uzależnienia – jeżeli tak, to jakie?
...............................................................................................................................................................................................
4. Jakiego rodzaju wsparcie Pan/i otrzymuje, bądź chciałby/aby Pan/i otrzymać?
...............................................................................................................................................................................................
5. Jakie są największe trudności w kwestii uzależnienia i dlaczego? (proces leczenia, rozpoczęcie abs-

tynencji, „wpadki”, itp.)
...............................................................................................................................................................................................
6. Jakiej zmiany Pan/i oczekuje w swoim życiu i jak może Pan/i tego dokonać? (oczekiwania dotyczą-

ce możliwej pomocy, osoby, które mogłyby pomóc)
...............................................................................................................................................................................................
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Wnioski i komentarze

Podczas spotkania pracownik odpowiada na wszelkie pytania klienta oraz wypełnia z nim indywidu-
alny plan pracy.

1. Kopia dla klienta SMART PLAN.

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas

Czego oczekuje klient od pracownika?

2. Kopia dla pracownika – pracownik wypełnia formularz ze swojej perspektywy – jaki ma plan na 
pomoc klientowi.

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas
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Co mogę zaoferować pracownikowi? Jak mogę mu pomóc, aby pracownik pomógł mi skuteczniej?

W tym miejscu pracownik także sporządza notatki na temat kontynuowania, bądź zakończenia sesji 
i spotkań. Wpisuje także zalecenia i rekomendacje.

SPOTKANIE 3
Pracownik podsumowuje poprzednie spotkania oraz odpowiada na pytania, które się pojawiły po 

spotkaniu nr 2.
Następnie pracownik omawia kartę informacyjną, którą przekaże członkom rodziny.

KARTA INFORMACYJNA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jednak, gdy osoba zgłaszająca to 

członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja ro-
dzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoho-
lika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych.

Ponadto, wniosek do Komisji o leczenie mogą złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja, kurator 
sądowy itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA 
po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skiero-
wać osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

• powodują rozkład życia rodzinnego,

• powodują demoralizację nieletnich,

• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy, zamieszkująca z alkoholikiem, motywowana jest do pod-
jęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby 
uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

Na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, Komisja wzy-
wa osobę – co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu – do osobistego zgłosze-
nia się na posiedzenie Komisji, na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

• Osoba wezwana przychodzi i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie.

• Osoba wezwana przychodzi na dyżur i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie za-
mierza podjąć leczenia.
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• Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu. Formy pomocy psychologicznej i psycho-
terapeutycznej

• Jest ona rozumiana jako szeroki zakres oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, psy-
choedukacyjnych, psychoterapeutycznych i w razie konieczności – konsultacji lekarskich. Gdy 
zmotywowanie osoby uzależnionej do leczenia okazuje się niemożliwe, warto wtedy zacząć te-
rapię z innym członkiem rodziny, np. partnerem osoby uzależnionej. Praca z rodzinami z proble-
mem uzależnień przebiega na kilku płaszczyznach: terapia indywidualna i/lub grupowa osoby 
uzależnionej, współuzależnionej oraz spotkania w ramach terapii par i/lub rodzin.

Informacje dla członków rodziny dotyczące leczenia uzależnienia i różnych sposobów rozwiązywa-
nia problemów rodzinnych:

• Leczenie uzależnienia jest procesem długoterminowym, może trwać nawet 2 lata.

• W przebiegu leczenia uzależnienia możliwe są nawroty.

• Jeśli rodzina poradziła sobie z problemem uzależnienia, nie oznacza to, że ten problem w sytu-
acji stresu lub niezastosowania się do zaleceń nie powróci.

• Zaprzestanie picia alkoholu, brania narkotyków, hazardu jest możliwe na każdym etapie uzależ-
nienia, wymaga czasami interdyscyplinarnych oddziaływań.

• Podejmując zmianę warto pamiętać, że istnieje kilka jej etapów: na samym początku nie myśli 
się o zmianie – zaprzecza się problemowi, następnie przychodzi refleksja, że problem istnieje i 
że warto coś z nim zrobić – powinno się wtedy skrupulatnie przygotować do działania poprzez 
zbieranie informacji, jak sobie z tym problemem poradzić, szukanie pomocy specjalistycznej, 
szukanie sieci wsparcia społecznego, otwarte rozmawianie o problemie.

• Czasami leczenie uzależnienia na początku nie przynosi oczekiwanych rezultatów, jeśli jednak 
dochodzi do konstruktywnych zmian w rodzinie, stanowi to znaczący czynnik pomocy również 
osobie uzależnionej.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.kbpn.gov.pl

telefony zaufania: Narkomania 800 199 990, Uzależnienia behawioralne 801 889 880

Pracownik przechodzi do praktycznej części spotkania.

KARTA PRACY

Badanie zasobów i możliwości.
Pracownik rozdaje każdej osobie indywidualne karty pracy, które mają na celu poznanie swoich moc-

nych i słabych stron, jak również szans i ograniczeń w radzeniu sobie z uzależnieniem członka rodziny.

Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę osoby.

Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę osoby.

Szanse – wszystko to, co stwarza dla osoby szansę korzystnej zmiany.

Zagrożenia – wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany nie-
korzystnej.
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Mocne strony:

Słabe strony:

Szanse:

Zagrożenia:

Po zakończonym zadaniu pracownik omawia wynik pracy indywidualnej, podsumowuje i odpowia-
da na pytania.

Następuje kontynuacja tworzenia SMART planu naprawczego dla Rodziny.
Po wypełnieniu SMART plan przez Klienta i Pracownika, należy wypełnić wspólny plan działań, na 

które zgodzi się klient i pracownik (należy dojść do porozumienia).

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas

Sugestie i notatki obu stron:
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PRAKTYCZNY SCENARIUSZ do pracy z rodziną
LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE
ROZWÓD W RODZINIE

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe podzielne na spotkania.

Odbiorcy:
Odbiorcami spotkań są rodziny: które doświadczyły rozwodu, są w jego trakcie lub sytuacja jest na 

tyle kryzysowa, że zmierza do rozwodu. Ze scenariusza mogą korzystać pracownicy socjalni, asystenci 
rodziny, koordynatorzy rodziny oraz wszyscy pozostali specjaliści pracujący z rodziną borykającą się z 
trudnościami wynikającymi z rozwodu.

Uczestnicy:
W spotkaniach może uczestniczyć cała rodzina, poszczególni członkowie rodziny samodzielnie, oso-

by dorosłe bez dzieci lub osoby dorosłe z dziećmi np.:

• Mama z dzieckiem / dziećmi

• Tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama i tata z dzieckiem / dziećmi

• Mama z tatą

• Cała rodzina

W uzasadnionych przypadkach można na spotkanie zaprosić osoby istotne z życiu dziecka/dzieci np. 
babcia, dziadek itp.

Metody pracy:
• Studium przypadku (case study)

• Psychoedukacja

• Miniwykład

• Praca w grupach

• Praca indywidualna

• Techniki relaksacyjne

• Burza mózgów

Materiały potrzebne do realizacji spotkania:

• Karty pracy

• Pisaki

• Kredki

• Markery

• Nożyczki

• Kartki samoprzylepne

• Papier flipchart
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• Kartki A4

• Długopisy

Przebieg spotkania:
Scenariusz zawiera w sobie ćwiczenia i indywidualne karty pracy na 3 spotkania trwające 1 godzinę 

zegarową każde.
Osoba korzystająca decyduje sama w jakiej kolejności skorzysta z proponowanych treści.

SPOTKANIE 1
1. Pracownik przedstawia się klientowi.
Przestawienie się prowadzącego / prowadzących zajęcia.
Powitanie rodziny.

• Imię i nazwisko

• Wykształcenie

• Doświadczenie zawodowe

• Zainteresowania

2. Pracownik przedstawia cel programu spotkania.

Cel spotkań:
Celem zajęć jest psychoedukacja rodziny w zakresie form pomocy w sytuacji rozwodu i jego na-

stępstw dla poszczególnych członków. Podczas zajęć uczestnicy poznają miejsca, w których mogą uzy-
skać pomoc w przypadku kryzysu okołorozwodowego oraz formy i procedury przyznawanej pomocy 
dla poszczególnych członków rodziny. Uczestnicy zapoznają się z prawami i obowiązkami rodziców i 
dzieci, którzy są zaangażowani w sytuację rozwodową. Poznają również konsekwencje psychologiczne 
rozwodu dla całej rodziny, zwiększą świadomość przeżywanych uczuć przez poszczególne osoby i zdo-
będą kompetencje pozwalające im zredukować negatywne skutki rozwodu.

Planowane jest osiągnięcie przez uczestników spotkań następujących rezultatów:

• Zdobycie wiedzy na temat instytucji pomocowych.

• Zrozumienie, czym jest rozwód i jak przez niego przebrnąć.

• Opisanie szerzej czego dotyczy scenariusz:
Scenariusz zajęć ma na celu zapoznanie uczestników z metodami pracy z rodziną, w której pojawił 

się rozwód lub sytuacja kryzysowa prowadząca do rozwodu. Poznamy główne formy pomocy, jakie mo-
żemy zaoferować rodzinie i jej poszczególnym członkom. Postaramy się szerzej zrozumieć czego doty-
czy kryzys w rodzinie i jak można doprowadzić do pomyślnego rozwiązania. Skupimy się na poznaniu 
wiedzy na temat rozwoju rodziny, jej poszczególnych faz, aby trafniej zdiagnozować przyczyny kryzysu 
i adekwatnie dobrać metody wsparcia.

Poszczególne zadania warsztatowe będą służyły zwiększeniu zrozumienia danych zagadnień, wypo-
sażą uczestników w konkretne narzędzia pracy z rodziną, jak również pozwolą zwiększyć kompetencje 
interpersonalne, aby lepiej radzić sobie w kryzysie okołorozwodowym.

3. Następnie pracownik przekazuje klientowi kartę do sporządzenia notatek. Po wypełnieniu przez 
klienta Karty Pracy, pracownik odpowiada na pytania. Jeśli pracownik nie zna odpowiedzi na zadane 
pytania, informuje o tym klienta wskazując na czas i sposób udzielenia odpowiedzi.
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Sugestie i notatki obu stron:

SPOTKANIE 2
Podczas drugiego spotkania następuje psychoedukacja klienta.
Miniwykład – rozwód w rodzinie – konsekwencje.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważalnie zmieniło się funkcjonowanie rodziny. Jedną z najbardziej 

istotnych zmian jest łatwość jej rozwiązania. Według danych GUS liczba rozwodów rośnie z każdym 
rokiem, choć ostatnio (2018) odnotowano niewielki spadek – wciąż można powiedzieć, że około 30% 
małżeństw kończy się rozwodem. Co oznaczałoby, że prawie co trzecia para decyduje się na formalne 
rozstanie.

Wśród przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego najczęściej wskazuje się: niezgodność charakterów, 
niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny 
czy nieporozumienia na tle finansowym. Niezgodność charakterów w 2018 roku stanowiła ponad 43 
proc. przyczyn rozwodów w Polsce, a w latach 80. był to co czwarty powód. W 1980 dominowały nato-
miast zdrada małżeńska i nadużywanie alkoholu.

Znaczna część tych niezadowolonych ze związku osób sięga dość szybko po rozwiązanie radykalne, 
jakim jest decyzja sądu rozwiązująca małżeństwo. Nieznaczna tylko liczba szuka pomocy zanim kryzys 
w związku wyskaluje i ulegnie zniszczeniu większość funkcji rodziny.

Systemowa terapia rodzin pozwala lepiej zrozumieć pojawiające się w rodzinie trudności. Nierzadkim 
przypadkiem jest sytuacja, kiedy to rodzice przyprowadzają do psychologa dzieci z objawami, których 
rodzice nie kojarzą z przeprowadzonym albo toczącym się rozwodem. Można powiedzieć, że poprzez 
objawy czy też trudności w funkcjonowaniu dziecko wskazuje na kryzys jaki pojawia się w rodzinie. 
Zwykle wtedy pomocy wymaga cały system rodzinny. Na spotkaniach postaramy się lepiej zrozumieć 
jakiego rodzaju pomoc będzie dla rodziny potrzebna.

W tym momencie warto poświecić chwilę na zrozumienie jakie funkcje spełnia rodzina ludzka. We-
dług Virginii Satir, właściwie w każdej kulturze rodzina ma do spełnienia kilka najważniejszych funkcji:

• Uporządkowanie życia seksualnego rodziców

• Rodzenie i wychowywanie dzieci

• Kooperacja ekonomiczna

• Utrzymywanie granic między generacjami i strategia relacji

• Przekaz kulturowy

• Role społeczne w różnym wieku

• Znalezienie się w nieznanym środowisku

• Komunikacja werbalna

• Komunikacja niewerbalna

• Ekspresja emocji

• Rozpoznanie, kiedy członek rodziny nie jest dzieckiem i przygotowanie go do roli dorosłego

• Opieka nad rodzicami (dziadkami)

• Innym obszarem pomocnym w uporządkowaniu rozumienia procesów zachodzących w cyklu 
życia rodzinnego jest podzielnie go na kolejne fazy. Bardzo użyteczna w praktycznej pracy tera-
peutycznej jest koncepcja Duvall (2006), uwzględniająca zadania rozwojowe poszczególnych faz.
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Następnie przekazuje klientowi kartę do sporządzenia notatek. Po wypełnieniu przez klienta Karty 
Pracy, pracownik odpowiada na pytania. Jeśli pracownik nie zna odpowiedzi na zadane pytania, infor-
muje o tym klienta wskazując na czas i sposób udzielenia odpowiedzi.

Pracownik przekazuje klientowi następujące informacje, które będą przedyskutowane na kolejnym 
spotkaniu.

Pracownik pomocy społecznej wyjaśnia, że życie rodzinne jest wielozadaniowe. Pokazuje, jak wie-
lofunkcyjnym systemem jest rodzina, która w procesie swojego dynamicznego rozwoju podlega nie-
ustającej zmianie. Każdy etap życia rodziny ma swoje zadania i kiedy nie są one wypełniane pojawia 
się napięcie i zaburzenie równowagi. Dochodzi wtedy w rodzinie do kryzysu, a jego rozwiązanie zależy 
przede wszystkim od zaangażowania i kompetencji jej członków, w szczególności osób dorosłych.

Kryzysy wpisane są w rozwój indywidualny każdego członka rodziny. Sposób w jaki małżonkowie, 
rozwiązują kryzysy ma decydujące znaczenie dla powodzenia związku i rodziny. Często dzieje się to 
jednak metodą prób i błędów. Jeśli jednak system rodzinny ma niewielką zdolność do adaptacji – jest 
zbyt sztywny, albo zbyt chaotyczny, a do tego więzi w rodzinie są słabe i naruszające granice jednostki 
– pojawiają się zaburzenia w komunikacji. Zamiast transformacji wzorów zachowania, niezbędnej do 
pojęcia wymienionych wcześniej funkcji rodziny i do przejścia do kolejnej fazy rozwojowej, może się 
pojawić groźba rozpadu systemu rodzinnego. Często właśnie w takich sytuacjach głębokiego kryzysu 
pojawia się pomysł rozwiązania go przy pomocy rozstania. Taka decyzja jednego lub obojga rodziców 
wpływa na zaburzenie naturalnego cyklu rozwojowego życia rodziny.

Użyteczne wydaje się w tym momencie spojrzenie na sytuację rozwodu jak na sytuację doświad-
czenia masywnych utrat. Członkowie rodziny doświadczają utrat konkretnych: mieszkania, kontaktu z 
bliskimi osobami, utrat finansowych etc., a także utrat symbolicznych: często poczucia własnej wartości, 
zaufania w relacjach z bliskimi osobami, wiary w adekwatność własnych wyborów. Tracą także znane 
sobie sposoby wchodzenia w relacje, wzorce rodzinnych zachowań. System rodzinny rozpada się, na-
ruszone zostają role, zdezorganizowana zostaje struktura dająca wcześniej poczucie bezpieczeństwa.

Nawet spokojnie i kulturalnie przeprowadzony rozwód jest trudnym przeżyciem dla dziecka, ponie-
waż znany mu dotąd świat ulega rozpadowi. Wspomnienia tego okresu dzieciństwa nadal wywołują 
żywe emocje u respondentów, choć minęło wiele lat i teraz sami pozakładali już rodziny oraz mają dzie-
ci. Rozwód rodziców ma wielorakie konsekwencje dla dziecka, na kilku poziomach:

Poziom przeżywanych emocji:

• Poczucie bezradności – dziecko ma poczucie braku wpływu na swoją sytuację

• Lęk i niepewność, związane z przyszłością

• Wstyd przed rówieśnikami

• Smutek, zagubienie

• Wycofanie – dziecko jest skoncentrowane na swoich przeżyciach, poradzeniu sobie z kryzysową 
sytuacją, przez co brakuje mu siły i energii do zaangażowania w inne dziedziny życia

• Osamotnienie, izolacja – dziecko samo wycofuje się z kontaktów, ale może być też mniej atrakcyj-
ne dla rówieśników – może zachowywać się agresywnie, nie poświęca innym uwagi, mniej chętnie 
mówi o sobie, nie może zaprosić ich do siebie do domu. W efekcie inni się od niego odsuwają
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Poziom Psychologiczny – rozwód może mieć też dalekosiężne konsekwencje dla funkcjono-
wania w dalszym życiu:

• Poczucie odrzucenia – szczególnie, gdy jedno z rodziców usuwa się z jego życia

• Obniżenie poczucia własnej wartości

• Problemy z nawiązywaniem relacji

• Przedstawione powyżej sytuacje pokazują jednostkowy dramatyzm przeżyć dzieci, a także za-
angażowanych w proces rozwodu dorosłych. Jim Conway (1995), sam doświadczony rozwodem 
rodziców, przeprowadził badania dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Przytoczone poniżej 
wyniki opisują z użyciem danych statystycznych długofalowe konsekwencje rozwodu rodziców.

Spośród osób badanych:

70% czuło się ograbionych z własnego życia

63% czuło, że wymaga się od niego nadmiernej odpowiedzialności

58% czuło wewnętrzne rozdarcie okazując posłuszeństwo zarówno matce jak i ojcu

57% czuło się dręczone emocjonalnie

57% uważa, że miało kłopoty materialne

53% nie dawało sobie rady w szkole

51% przejmowało zadania rodzica, bądź doradcy wobec któregoś z własnych rodziców

37% bało się spotkań z osobami płci przeciwnej lub zawarcia małżeństwa

36% wycofywało się z życia rodziny

35% przejmowało zadania rodzica bądź doradcy wobec któregoś z rodzeństwa

Ponadto badane dorosłe dzieci rozwiedzionych lub skonfliktowanych rodziców wyznają, że:

72% było nieszczęśliwe

65% czuło bezsilność

61% odczuwało samotność

52% bało się

50% czuło gniew

48% miało poczucie porzucenia

40% miało poczucie odrzucenia

30% odczuwało wrogość otoczenia

30% miało poczucie braku wartości

Powyższe informacje wskazują, że najboleśniejsze obszary związane z rozwodem koncentrują dla 
dzieci wokół następujących utrat:

• bezpiecznego, stabilnego środowiska emocjonalnego,

• części dzieciństwa,

• często bezpieczeństwa materialnego,

• funkcjonalnych wzorców ról rodzicielskich,

• roli dziecka w rodzinie,
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• zaufania do dorosłych,

• poczucia własnej wartości.

A dla dorosłych:

• części dorosłego życia i wiary w zdolność samooceny i adekwatnego wyboru partnera,

• poczucia własnej wartości,

• często bezpieczeństwa materialnego, zainwestowanych zasobów finansowych i możliwości 
bezpiecznego wypełniania ról rodzicielskich i małżeńskich.

• Następnie przekazuje klientowi kartę do sporządzenia notatek. Po wypełnieniu przez klienta 
Karty Pracy, pracownik odpowiada na pytania. Jeśli pracownik nie zna odpowiedzi na zadane 
pytania, informuje o tym klienta wskazując na czas i sposób udzielenia odpowiedzi.

SPOTKANIE 3

Podczas spotkania pracownik odpowiada na wszelkie pytania klienta oraz wypełnia z nim indywidu-
alny plan pracy. (tylko w przypadku, kiedy zgodzi się na dalsze spotkania) 

1. Kopia dla klienta

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas

Czego oczekuje klient od pracownika:
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2. Kopia dla pracownika – pracownik wypełnia formularz ze swojej perspektywy – jaki ma plan na 
pomoc klientowi.

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas

Co mogę zaoferować pracownikowi, aby on mógł pomóc mi skuteczniej?

3. Po wypełnieniu SMART planu przez Klienta i Pracownika, należy wypełnić wspólny plan działania, 
na które zgodzi się klient i pracownik (należy dojść do porozumienia).

S

CO CIĘ DRĘCZY – 
NAZWIJ

TO KONKRETNIE 
JEDNYM ZDANIEM

M

Jak długo Cię to 
dręczy? Od kiedy? 
Podaj konkretną 

datę

A

Czego byś chciał?
Jaki masz plan, 
żeby to zrobić? 

Konkretnie wypisz 
krok po kroku 

R

Czy ten plan
jest realny?

T

Kiedy chcesz
to zrobić?

Podaj realną
datę i czas

Sugestie i notatki obu stron:
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Wspólne porozumienie i plan działania – podpisuje pracownik i klient:

Podpis pracownika.......................................................................Data.......................................................................

Podpis klienta.................................................................................Data.......................................................................

Pracownik dziękuje klientowi za współpracę i zaangażowanie; chwali klienta mówiąc, że to było bardzo 
udane i owocne spotkanie. Informuje klienta o terminie i sposobie kontaktu odnośnie dalszych spotkań.
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KRYZYS PSYCHOLOGICZNY

Jak przebiega kryzys psychologiczny
W obliczu kryzysu psychologicznego, osoba nim dotknięta często doświadcza zaburzenia codzien-

nego funkcjonowania, trudności w „ogarnianiu rzeczywistości”, czy trudności w utrzymaniu poczucia 
sensu i celowości życia.

Może jej towarzyszyć:

• nieprzyjemne poczucie pobudzenia,

• uczucie niepokoju,

• zaburzenia snu (bezsenność lub wybudzenia w nocy),

• natrętne wspomnienia wydarzenia krytycznego w formie żywych obrazów,

• skłonność do wycofywania się z codziennych aktywności.

• Wpływ wydarzeń krytycznych, a szczególnie wydarzeń traumatycznych może być bardzo 
znaczny i utrzymywać się nawet przez całe życie, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działa-
nia zaradcze. Są to działania zwane interwencją kryzysową.

Kryzys psychologiczny możemy rozumieć nie tylko jako zagrożenie, ale także jako szansę.

KRYZYS = SZANSA NA ZMIANĘ

Pomyślne przebycie kryzysu psychologicznego stwarza możliwość rozwoju i wzrostu osobistego.

To szansa na nabycie:

• nowych umiejętności radzenia sobie,

• zmianę starych, niekiedy niefunkcjonalnych przekonań,

• weryfikacja swojego systemu wartości,

• umocnienie osobistego poczucia sensu i celowości życia, w myśl zasady „co cię nie zabije, to cię 
wzmocni”.

Jak sobie poradzić z kryzysem psychologicznym?
W niektórych przypadkach reakcji kryzysowych korzystne może być spotkanie z psychologiem w 

celu psychoedukacji – ułatwienia zrozumienia co się z nami dzieje, tak aby nasze reakcje były mniej ta-
jemnicze, a tym samym mniej niepokojące.

To szansa na zmniejszenie poziomu lęku, obaw, napięcia i poczucia bezradności.
W ostrej fazie kryzysu może być wskazana psychoterapia wspierająca.
W okresie wychodzenia z kryzysu – psychoterapia (w celu ułatwienia zmian w zakresie dysfunk-

cjonalnych przekonań) aby łatwiej było wprowadzać odpowiednie zmiany w swoim funkcjonowaniu i 
w relacjach z ludźmi.
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KRYZYS PSYCHOLOGICZNY (z greckiego słowa krisis -„krytyczny”)

O kryzysie psychologicznym mówimy wtedy, gdy: trudne wydarzenie / wydarzenia życiowe po-
wodują przeszkody w skutecznym radzeniu sobie. Kryzys psychologiczny można określić jako rodzaj 
reakcji osoby na wydarzenia krytyczne, w której można zaobserwować:

• zaburzenie homeostazy ( równowagi) psychologicznej,

• niewydolność / osłabienie dotychczasowych mechanizmów radzenia sobie osoby w 
utrzymywaniu wewnętrznej równowagi emocjonalnej,

• poziom stresu związany z kryzysem skutkujący istotnym pogorszeniem codziennego 
funkcjonowania.

Wydarzenia krytyczne – to każde doświadczenie stresujące, które cechuje ryzyko do wyzwolenia 
reakcji kryzysowej u osoby np. o nasileniu ekstremalnym, zwane niekiedy wydarzeniami traumatyczny-
mi. Najczęściej wiążą się one z narażeniem na sytuację zagrożenia życia lub ryzyko poważnego urazu, 
np. realne ryzyko nieznanej choroby, katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne czy doświadczenie 
przemocy.

informacja o realnym zagrożeniu – choroba lub zgon osoby, którą znamy/nie znamy

⇓
reakcja kryzysowa

Psychologiczne mechanizmy obronne można określić jako: nieświadome sposoby unikania i reduko-
wania potencjalnie zagrażających nam uczuć jak strach czy lęk.

Z jednej strony są one niezbędne dla utrzymania równowagi psychicznej, a z drugiej – gdy są stosowa-
nie w sposób nadmierny i nieadekwatny – mogą być źródłem problemów psychicznych i emocjonalnych.

Pomagają radzić sobie ze stresem, ale rodzą też ryzyko: redukcja napięcia może być na tyle atrakcyj-
na, że stosowanie mechanizmów obronnych może się utrwalać i wchodzić w nawyk. Mogą też rodzić 
cierpienie, jeśli są dla danej osoby podstawowym sposobem radzenia sobie z problemami np. ciągle 
izolowanie się od innych oraz zniekształcone postrzeganie otoczenia. Może też powodować tłumienie 
umiejętności angażowania się w nowe doświadczenia i uczenia się z nich.
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KARTA PRACY 1
Epidemia – krótki test wiedzy i przekonań.
Wpisz w tabeli to, co myślisz na dany temat. Kieruj się zasadą – pierwsza myśl jest najsilniejsza.

Co możemy zrobić,
aby go obniżyć lęk przed epidemią?

Myślę, że ……………………………………………………
………………………………………………………………

Jestem przekonana / przekonany, że:
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Jakie konsekwencje dla zdrowia i relacji 
z bliskimi osobami ma przedłużający się 

strach związany z epidemią?

Myślę, że ……………………………………………………
………………………………………………………………

Jestem przekonana / przekonany, że:
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Jak możemy zadbać
o zdrowie psychiczne w okresie epidemii?

Myślę, że ……………………………………………………
………………………………………………………………

Jestem przekonana / przekonany, że:
………………………………………………………………
………………………………………………………………

PAMIĘTAJ:

• Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym, który pojawia się w życiu codziennym.

• ¾ ludzi na świecie przeżyło jakieś zdarzenie, które można określić jako traumatyczne.

• Ludzie różnią się podejściem do przeżywania lęku i oceny zagrożenia.

• Osoby doświadczające traumatycznych wydarzeń, są częściej narażone na wystąpienie stresu 
pourazowego (PTSD).

Notatki własne:
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KARTA PRACY 2
Poniżej znajduje się lista najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. W dobie zagrożenia epidemią, 

nasze życie nadal się toczy, a co za tym idzie możemy być dodatkowo narażeni na stres.
Poniżej znajduje się lista stresujących wydarzeń, które mogą osłabić umiejętności radzenia sobie w 

stresie. Postaw X w okienku po lewej stronie, przy sytuacji której aktualnie doświadczasz.

WYDARZENIE

ŚMIERĆ WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA / PARTNERKI

ROZWÓD / SPRAWA SĄDOWA 

ROZSTANIE Z PARTNEREM / PORZUCENIE 

POBYT W IZOLACJI (SZPITAL, MIEJSCE Z KTÓREGO NIE MOŻESZ WYJŚĆ)

ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY / OSOBY BLISKIEJ 

CIĘŻKA CHOROBA LUB WYPADEK Z USZKODZENIEM CIAŁA

ŚLUB

ZWOLNIENIE Z PRACY / BEZROBOCIE

PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

ZNACZĄCA ZMIANA STANU ZDROWIA LUB ZACHOWANIA CZŁONKA RODZINY

CIĄŻA

POJAWIENIE SIĘ NOWEGO CZŁONKA RODZINY

POWAŻNA ZMIANA W PRACY LUB REORGANIZACJA FIRMY

ZMIANA STATUSU FINANSOWEGO

ŚMIERĆ BLISKIEGO PRZYJACIELA

ZMIANA STANOWISKA PRACY

KONFLIKTY W RODZINIE

WYSOKI KREDYT LUB POWAŻNE OBCIĄŻENIE HIPOTEKI

NAPAD / KRADZIEŻ / WŁAMANIE

AWANS W PRACY LUB DEGRADACJA STANOWISKA

SYN / CÓRKA PRZEBYWA DALEKO POZA DOMEM 

KONFLIKTY Z BLISKIMI 

PODJĘCIE LUB UTRATA PRACY 

ROZPOCZĘCIE LUB ZAKOŃCZENIE NAUKI

ZNACZĄCA ZMIANA WARUNKÓW ŻYCIA
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ZNACZĄCA ZMIANA NAWYKÓW OSOBISTYCH NP. JEDZENIOWYCH

KŁOPOTY Z SZEFEM

ZMIANA GODZIN LUB WARUNKÓW PRACY

ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA

ZMIANA SZKOŁY

ZNACZĄCA ZMIANA ROZRYWEK

ZNACZĄCA ZMIANA AKTYWNOŚCI RELIGIJNYCH

ZNACZĄCA ZMIANA KONTAKTÓW TOWARZYSKICH

URLOP

WYKROCZENIE PRAWNE

PRZEMOC W RODZINIE 

CHOROBA ALKOHOLOWA W RODZINIE 

NADUŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 

W pewnych sytuacjach życiowych każdy przeżywa lęk lub strach. Jednak u niektórych osób lęk staje 
się na tyle kłopotliwy, iż przeszkadza w zdrowym funkcjonowaniu. Z powodu epidemii nasilenie lęku 
występuje u większości ludzi. Niektórzy mogą zmierzyć się z kryzysem psychologicznym.

KARTA PRACY 3
 Poniżej przedstawione są mechanizmy obronne, które pomagają w pierwszej fazie aktywacji streso-

ra radzić sobie z sytuacją.
Wstaw X przy mechanizmie, który najczęściej stosujesz. Opisz działanie swojego mechanizmu.

X MECHANIZM OBRONNY MÓJ MECHANIZM OBRONNY

ZAPRZECZANIE

WYPARCIE

TŁUMIENIE

PROJEKCJA

PRZEMIESZCZENIE

FORMOWANIE REAKCJI

REGRESJA

FIKSACJA

IDENTYFIKACJA
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INTROJEKCJA

RACJONALIZACJA

IZOLACJA

SUBLIMACJA

KOMPENSACJA

HUMOR (ŻART, IRONIA)

Jeżeli nie znasz mechanizmów obronnych, poniżej znajdziesz ich wyjaśnienie.

MINIWYKŁAD

Zarówno zaprzeczanie jak wyparcie zniekształcają rzeczywistość, ukrywają wydarzenia przed świa-
domością.

ZAPRZECZENIE

• Nieprzyjemne fakty są ignorowane.

• Realistyczna interpretacja tego co się dzieje zostaje zastąpiona łagodniejszą, choć nietrafną.

• Może dotyczyć zarówno uczuć jak i faktów.

• W przypadku dzieci pewien stopień zaprzeczania jest normalnym zjawiskiem.

• Zaprzeczenie faktowi i/lub zaprzeczanie martwieniu się sytuacją.

• Bywa pomocne w przypadku sytuacji zagrażających życiu czy w innych ekstremalnych okolicz-
nościach.

• Pozwala na stopniowe oswajanie się z trudną sytuacją.

• Po pewnym czasie potrzebne jest uznanie obecności bolesnych uczuć, aby uniknąć pojawienia 
się dalszych problemów natury psychologicznej czy emocjonalnej.

WYPARCIE

• Bolesne uczucia są początkowo uświadomione, a następnie zapomniane.

• Są przechowywane w nieświadomości, skąd w pewnych warunkach, można je „odzyskać”.

• Wyparcie może przyjmować postać od chwilowych luk w pamięci po całkowitą amnezję (niepa-
mięć) w przypadku bardzo bolesnych doświadczeń.

TŁUMIENIE

• Tłumienie uważa się za jeden ze zdrowszych i bardziej dojrzałych mechanizmów obronnych.

• Nieprzyjemne („niepożądane”) uczucia są świadomie tłumione oparte na dobrowolnej decyzji 
by o nich nie myśleć.
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• Tłumienie różni się od wyparcia i zaprzeczenia, ponieważ przykre uczucia pozostają cały czas 
dostępne, ale są z wyboru ignorowane.

• To świadoma decyzja by zamienić nieprzyjemne myśli na przyjemniejsze.

FORMOWANIE REAKCJI

• Uwzględnia zachowanie się w sposób diametralnie przeciwny wobec uczuć, które osoba wypiera.

• Osoba, która wypiera uczucie urazy czy odrzucenia wobec kogoś słabszego, może się pokazać 
jako niezwykle, wręcz nadmiernie szczodra i zatroskana dobrem drugiej osoby.

PROJEKCJA I PRZEMIESZCZENIE

• Uznają obecność lęku i pochodnych mu uczuć (złość, gniew) jednak przelewają je na inne źródło 
lub obiekt.

• W projekcji nieprzyjemne / niepożądane uczucia są w sposób nieświadomy przypisywane innej 
osobie lub osobom.

• Zirytowana osoba przypuszcza, że inni złoszczą się na nią.

• Osoba krytyczna wobec innych wierzy, że to oni są krytyczni wobec niej.

• Małe dzieci i osoby niedojrzałe emocjonalnie często stosują projekcję, ponieważ nie ukształto-
wały jeszcze jasno psychologicznych granic między sobą i innymi.

• Gniew (lub inne uczucie) jest odczuwany wobec osoby, wobec której trudno go bezpiecznie 
wyrazić (np. dziecko gniewa się na rodzica, pracownik na szefa, słabszy na silniejszego).

• Przemieszczenie / przerzucenie emocji umożliwia ekspresję tego uczucia wobec „bezpieczniej-
szego obiektu” jak rówieśnik, ktoś z rodzeństwa lub nawet zabawka.

REGRESJA I FIKSACJA

• Są związane z trudnościami rozwojowymi dziecka.

• W przypadku regresji, dziecko stające wobec konfliktowej sytuacji może zachować się w sposób 
charakterystyczny dla wcześniejszej fazy rozwoju (np. ssanie kciuka, moczenie się), próbując w ten 
sposób odzyskać poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszyło mu we wcześniejszym okresie.

• W przypadku fiksacji dziecko „odmawia” dalszych kroków rozwojowych, ponieważ w pewien 
sposób rozwój został skojarzony z lękiem.



53

IDENTYFIKACJA

• Jest podstawowym elementem rozwoju człowieka i ważną część procesu uczenia się, może tak-
że służyć jako psychologiczny mechanizm obronny.

• „Przybierając” cechy kogoś innego, osoba może ośmielić się na zachowanie, które postrzega 
jako jej niedozwolone, jednak akceptowalne dla osoby, z którą się identyfikuje.

• Identyfikacja z agresorem, gdzie np. dziecko, które doświadczyło nadużycia może nadużywać 
inne osoby.

• W przypadku introjekcji (powiązanej z identyfikacją) jedynie wybrany aspekt osobowości innej 
osoby zostaje zinternalizowany (uwewnętrzniony).

RACJONALIZACJA

• Często stosowana przez nastolatków.

• Przejawia się w zaprzeczaniu motywom działania (własnego lub innych) przy pomocy uzasadnie-
nia, które wydaje się być bardziej logiczne lub łatwiej akceptowane społecznie niż własne impulsy.

• Przykładem racjonalizacji może być stwierdzenie „nie szkodzi, że nie zostałem/am zaproszony/a 
i tak miałem/am inne plany”.

IZOLACJA

• Oddzielenie własnego doświadczenia w taki sposób, że staje się ono rozłączne od towarzyszą-
cych mu uczuć.

• Doświadczenie staje się dostępne w świadomości bez konieczności przeżywania bolesnych uczuć.

• Można opowiadać dramatyczną historię z własnego życia zupełnie obojętnie, tak jakby przyda-
rzyła się komuś innemu lub była scenariuszem filmowym.

SUBLIMACJA

• Jeden ze zdrowszych mechanizmów obronnych.

• Skierowanie energii związanej z nieakceptowanym impulsem na taki, który jest bardziej akcep-
towany społecznie.

• Energia związana z agresją może znaleźć ujście np. w sporcie lub w kreatywnej pasji.

• Niechciane uczucia mogą ulec sublimacji w zachowania altruistyczne, z których osoba może 
czerpać przyjemność w pomaganiu innym.
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KOMPENSACJA

• Mocno pozytywny mechanizm obronny uwzględnia podejmowanie ponadprzeciętnych starań 
by pokonać lęk.

• Stosowanie humoru (żartu, ironii) jako sposobu radzenia sobie z trudnościami.

Zniekształcenia poznawcze a kryzys psychologiczny
Kryzys psychologiczny w czasie epidemii może być rezultatem głęboko zakorzenionych przekonań.

Zniekształcenia są jak usterki, które nie pozwalają racjonalnie myśleć.

Przykłady:

Umrę!
Na pewno zachoruję!
Na pewno inni mnie zarażą!
Wiem, że sobie nie poradzę!
Inni zachorują, ale nie ja!
To mnie nie dotyczy!

KARTA PRACY 4
W ramach ćwiczenia możesz ustalić, które zniekształcenia poznawcze Tobie się zdarzają a następnie 

zilustruj je 3 własnymi przykładami po to, by starać się z nimi uporać.
Wstaw X przy pasującym do Ciebie stwierdzeniu
X – prawie nigdy
X – czasami,
X – często
X – zawsze

ĆWICZENIE 1 – Czytanie w myślach

Czytanie w myślach
Polega na bezzasadnym przyjmowaniu za pewnik, że:

• wiemy, co inni myślą w danej chwili,

• jakie mają motywy,

• co pomyślą w danej sytuacji.
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MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Ja wiem czemu on mi to zrobił/a

Robi mi to na złość, specjalnie

Zachowuje się tak, żeby mi dokuczyć

On/ona mnie na pewno nie rozumie

Wszyscy na pewno widzą, że się boję

On/Ona uważa, że jestem słaby/a

Gdy się to wyda, to wszyscy uznają mnie za nie-
zaradnego i nieodwracalnie się skompromituję

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 5 – etykietowanie

ETYKIETOWANIE

Ma miejsce gdy przypisuje się sobie oraz innym negatywne predyspozycje, cechy lub intencje 
choć nie istnieją wystarczająco mocne przesłanki, by to uzasadnić.

• Może się to odnosić do sytuacji, którym przypisuje się bardzo specyficzne właściwości 
negatywne.
• Występuje też w formie błędnego uzasadniania wzajemnie dwóch lub więcej fałszywych 
przesłanek. 

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Jestem do niczego

Jestem beznadziejny/a

To jest beznadziejna akcja,
bo sobie nie poradzą

Ludzie są jak hieny

Działanie jest bezcelowe,
bo jestem w grupie ryzyka

Kwarantanna jest bez sensu

Społeczeństwo jest naiwne

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 6 – czarne okulary

FILTR NEGATYWNY

• koncentrujemy się na aspektach negatywnych,

• z trudem dostrzegamy jakiekolwiek pozytyw,

• patrzymy przez czarne okulary widząc to co złe.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Dziękuję, ale nie udało mi się jednak to i to

Nie ma wyjścia z tej sytuacji, bo sytuacja jest 
beznadziejna

Zrobiłam/am to, ale mogłam/em to zrobić 
lepiej

Jestem w domu, ale i tak moje zdrowie jest 
zagrożone

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 7

PRZESKAKIWANIE DO KONKLUZJI

• Nie śledzimy biegu wydarzeń (okoliczności) od początku do końca.
• Wcale nie analizujemy działania przyczynowo-skutkowego.
• Od razu przewidujemy co będzie w finale.
• Skok z pozycji „start” – „meta”.
• Wiele rzeczy po drodze umyka, w konsekwencji czego wyciąga się błędne wnioski.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

I tak nic z tego nie będzie

To wszystko nie ma sensu

Nic dobrego z tego nie będzie

Nie ma sensu robić , bo nie wyjdzie

Na pewno skończy się źle

UWAGA:
Czasami te przewidywania mogą okazać się trafione, ale to może okazać się dopiero podczas 

weryfikacji, nikt nie ma mocy widzenia przyszłości.

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 8

GDYBANIE

Polega na uporczywym myśleniu w kategoriach:
 » „co będzie, jeśli”,
 » „a co, jeżeli”.

• Sposób myślenia wzmaga obawy przed tym, co ma nastąpić.
• Wywołuje niepokój, lęk, panikę.
• To wybieganie w przyszłość i zakładanie złego obrotu spraw.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

A co, jeśli pójdę i się zarażę?

Co zrobię, jak zacznę czuć się słabiej,
a nikt nie odbierze telefonu?

A co, jeśli nie dostanę pomocy?

Co zrobię, jak nie kupię
potrzebnych produktów?

Co będzie, jak będę mieć problemy
z oddychaniem i zacznę się dusić?

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 9

KATASTROFIZACJA

Polega na przypisywaniu określonym wydarzeniom lub sytuacjom bardzo poważnych, nega-
tywnych, wręcz złowieszczych konsekwencji.

• takie podejście wywołuje negatywne emocje i stres,
• w przypadku gdy okoliczności faktycznie okazują się niesprzyjające, towarzyszą im o 

wiele gorsze odczucia, niż gdyby miało to miejsce bez tak dramatycznie złego nastawienia.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Całkowicie się załamię, jak nie będę mogła / 
mógł iść na siłownię / basen

To będzie tragedia, jeśli nie będę
wychodzić z domu

Nawet jeśli ludzie będą chorować, to na pewno 
nie będzie wystarczająco dużo lekarzy

To będzie porażka, jak nie pójdę do pracy

Świat nie poradzi sobie z epidemią,
nawet jak znajdą na nią lek

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 10

MYŚLENIE DYCHOTOMICZNE

To myślenie spolaryzowane, rozumowanie w kategoriach:
• 0-1,
• czarno-biały,
• albo-albo.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Całe życie jest do niczego

Zawsze to samo

Nie spotka mnie już nic dobrego

Nie wydarzy się nic dobrego

Niczego dobrego nie stworzę / zrobię

UWAGA:
 Problem ten szczególnie wyraziście widoczny jest u perfekcjonistów, którzy są skłonni uznać 

realizację zadania za totalnie nieudaną i beznadziejną pomimo nawet tego, że poza pojedyn-
czym potknięciem wszystko poszło zgodnie z planem.

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 11

NADUŻYWANIE IMPERATYWÓW, POWINNOŚCI

Polega na częstym używaniu określeń:
 » „muszę”
 » „powinienem”
 » „trzeba”
 » „tak ma być”

• Człowiek nie skupia się na tym, jakie coś jest, a interpretuje wszystko w kontekście ideałów, 
wyimaginowanych standardów,

• Ocenia siebie i sytuację przez pryzmat tego typu wyśrubowanych oczekiwań i warunków.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Skoro nie ma postępów,
to nie ma perspektyw – umrę

Powinienem, powinnam wyjechać

Muszę zrobić zapasy, bo inaczej nie będę mieć 
zapasów

Nie powinnam / powinienem się tak fatalnie czuć

Trzeba ukryć się w domu

UWAGA:
Nadużywanie powinności powoduje presję, która podcina skrzydła. Osoba jest mniej zmoty-

wowana, bo przymuszanie siebie nie dodaje ochoty do działania. Ludzie nadużywający impera-
tywów często żyją w kieracie powinności, ciągle myślą w kategoriach „muszę” zamiast „chcę”.

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 12

OBWINIANIE

• ma miejsce wtedy, gdy widzimy w innych winnych własnych trudności,

• przypisujemy innym większość lub całą odpowiedzialność za własne problemy / emocje, 
lekceważąc swój wpływ na bieżącą sytuację oraz nie biorąc odpowiedzialności za swoje uczucia.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Gdybym miał/a normalną rodzinę,
mogłabym liczyć na jej wsparcie

Gdybym miał normalne dzieciństwo,
nie musiałbym wyjeżdżać z kraju

Gdyby naprawdę mnie kochali, to pomogliby mi

To dlaczego tak jest , to wina innych nie moja

Gdyby było bezpiecznie, ludzie
nie wykupywaliby wszystkiego ze sklepów

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 13

OCENIANIE

Polega na bardzo daleko idących uproszczeniach podczas odnoszenia się do różnych aspektów:
• życia,
• sytuacji,
• osób

Mimo ich złożoności, długiego czasu trwania lub wielu wymiarów.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Ci ludzie to kompletni głupcy

Fatalnie oceniam działanie w kraju

Życie jest skomplikowane

Całe moje dzieciństwo to beznadziejny okres

Ci ludzie to całkowicie nietrafiony wybór

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 14

PERSONALIZACJA

Następuje, gdy człowiek w nieproporcjonalny sposób czuje się odpowiedzialny za różne sytu-
acje i zaistniałe fakty.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

To wszystko moja wina, że zachorował/a

Straciłam/em pracę,
bo za mało się starałam/em

Przeze mnie nie mamy zapasów

Gdybym wtedy coś zrobił/a
na pewno by był w domu

To wszystko przeze mnie

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 15

PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI

• polega na wróżeniu najgorszych scenariuszy,
• na czarnowidztwie w ocenie nadchodzących wydarzeń,
• zamiast dopuszczać różne warianty zdarzeń zakłada się ziszczenie fatalnych wizji,
• postać samospełniającej się przepowiedni.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

Jeśli pójdę do pracy to na pewno zachoruję

Nie ma szans, że uda się to opanować

Zachorowanie jest kwestią czasu

Leczenie nie ma sensu, i tak nie da się
tego wyleczyć

Jeśli wprowadzą ograniczenia
to i tak nic to nie da

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 16

UMNIEJSZANIE POZYTYWÓW

Przedstawianie osiągnięć w gorszym świetle:
• zaniżanie rangi sukcesów,
• traktowanie powodzenia jako czegoś błahego,
• obniżanie wartości pomyślnych okoliczności,
• określanie wybranych zdarzeń jako bez znaczenia.

MYŚLI Prawie 
nigdy Czasami Często Zawsze

To na pewno tylko chwilowa poprawa sytuacji

Pojedynczy sukces nie świadczy o wygranej

To nic wielkiego

Każdy by to zrobił

Nie ma się z czego cieszyć

MOJE PRZYKŁADY:
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KARTA PRACY 17

Jak widać czyhają liczne pułapki błędnego rozumowania. Od czasu do czasu padamy ich ofiarą w 
mniejszym lub większym stopniu. Warto pracować nad tym, by unikać tego typu niebezpieczeństw 
narażających nas na nierzadko zupełnie nieuzasadnione, negatywne emocje, które nie pojawiałyby się, 
gdybyśmy rozumowali w sposób bardziej zrównoważony. Znaczne namnożenie i duża częstotliwość 
występowania zniekształceń poznawczych jest typową cechą różnego rodzaju zaburzeń. Nawet w 
przypadku dobrego samopoczucia warto w miarę możliwości unikać błędnych zapatrywań w ramach 
profilaktyki własnego zdrowia psychicznego, z korzyścią dla samopoczucia, oraz komfortu w ogólności 
– oceniając obiektywniej to, co nas spotyka, jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie zareagować

Zniekształcenie poznawcze  1. Wpisz to co pamiętasz, z czego nadal korzystasz
2. Wpisz obok przykład zdrowego – racjonalnego myślenia

Nadmierne uogólnianie

Etykietowanie

Myślenie dychotomiczne

Przepowiadanie przyszłości

Umniejszanie pozytywów

Personalizacja 

Ocenianie



69

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Praca to nie tylko aktywność intelektualna czy wysiłek fizyczny – wymagany przez społeczeństwo, 
czy sobie narzucony. Praca ma na celu zaspokojenie potrzeb swoich i innych. Słowo „praca” w potocz-
nym języku ma dwa znaczenia: jest to działanie w znaczeniu czynnościowym oraz wytwór, który jest wy-
nikiem działania w ujęciu podmiotowym. Jak wiadomo, praca powinna być naczelną kategorią działania 
jednostki. „Ekonomia traktuje pracę jako celową działalność, w trakcie której człowiek wydatkując swoją 
energię i posługując się narzędziami przekształca przedmioty pracy w produkty posiadające określone 
wartości użytkowe. Socjologia traktuje pracę jako formę przejawiania się społecznej aktywności czło-
wieka. Zgodnie z poglądem J. Szczepańskiego praca jest zawsze aktem wzajemnego oddziaływania 
jednostek i grup, jest podstawą wielu prostych i złożonych, pośrednich i bezpośrednich stosunków mię-
dzyludzkich. Daje ona początek różnym formom organizacji społecznej i stanowi ich treść”. Z kolei w 
ujęciu psychologicznym praca to wysiłek intelektualny / psychiczny prowadzący do osiągnięcia zało-
żonego celu. Praca, którą lubimy, do której chodzimy chętnie, która pozwala nam się rozwijać, uczyć 
nowych zagadnień – wzbogaca ludzką osobowość. Z kolei praca wykonywana z niechęcią, za niegodne 
pieniądze, zbyt ciężka, monotonna, bez możliwości rozwoju, może być źródłem niezadowolenia i głę-
bokiej udręki. Problemy patologii w organizacji nie powstały w próżni. Są następstwem przemian, które 
są skutkiem globalizacji. Zmienia się nie tylko stosunek ludzi do pracy, ale przede wszystkim do siebie 
nawzajem.

 „Pracę uznaje się za jedną z kluczowych form działalności dorosłego, określając ją jako działalność 
celową, skierowaną na przekształcanie dóbr przyrody i przystosowanie ich do zaspokojenia potrzeb 
jednostki”. Praca to „aktywność ukierunkowana na osiąganie cenionych celów, wykraczających poza 
przyjemność płynącą z samej aktywności”. W sensie psychologicznym praca to „system czynności wy-
różnionych i ukierunkowanych na przekształcanie otoczenia, wykonywanych względnie stale, gdy jej 
wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje formalne”. Inną definicję proponuje T. Tomaszewski, dla któ-
rego praca zawodowa, to „działalność człowieka zorganizowana społecznie w taki sposób, aby prowa-
dziła do wyników społecznie wartościowych i do podnoszenia jakości życia wykonujących ją jednostek”.

 Przekonanie, iż praca to jedna z ważniejszych wartości w życiu większości ludzi jest dosyć powszech-
ne. Jest to bezsporne i prawdziwe stwierdzenie. Praca daje możliwości wykorzystania zasobów, pobu-
dza aktywność, skłania do podejmowania różnych działań, wysiłków jak również określa ekonomiczną 
i społeczną pozycję człowieka. Dla wielu osób praca to najwyższa kategoria w ich codziennym życiu i 
najwyższa wartość. Dla innych ludzi praca to źródło żalu, negatywnych skojarzeń, bólu, cierpienia, po-
niżenia, braku rozwoju, a nawet utraty zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Świadomość 
istnienia takiej rozbieżności w postrzeganiu pracy pozwala bardziej wnikliwie skupić się na zagadnieniu, 
od którego należy rozpocząć rozważania na temat patologii w organizacji. Mowa o układzie „człowiek 
– praca” oraz o dostrzeżeniu pełnionych funkcji w życiu człowieka. Należy również zdefiniować pojęcie 
„praca”.

 Istnieje wiele stanowisk teoretycznych wskazujących psychologiczną wartość pracy oraz dynamikę 
rozwoju jej środowiska. W dobie globalizacji, gdzie otaczający świat zmienia się bardzo szybko, wymu-
sza się na człowieku bezustanne „śledzenie” nowinek oraz konieczność „dotrzymania kroku” wszelkim 
przemianom na rynku pracy. Dosyć często powoduje to trudności adaptacyjne w organizacji.

 Problem radzenia sobie z przystosowaniem do zmian budzi potrzebę rozpoznawania czynników 
determinujących reakcje na radzenie sobie ze zmianą procesu pracy oraz jej warunków.

Problematyka patologii – w organizacji czy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – jaką jest stres, wypa-
lenie zawodowe. Dziś przedstawimy Ci teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania stresem, bo kiedy 
znajdziesz się w sytuacji trudnej, łatwiej będzie Ci zapanować nad niechcianymi emocjami.
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TEORETYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA STRESEM

Twórca pojęcia stresu – Hans Selye (Silej) – powiedział „Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda nam 
się uniknąć stresów. Możemy jednak nauczyć się, jak minimalizować ich szkodliwe skutki”. Selye (Silej) jako 
pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do 
radzenia sobie ze stresem. Zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji 
i opisał je w pierwszej swojej książce na temat stresu w roku 1956 pt. „The Stress of Life”.

Pierwszym krokiem do świadomego zarządzania stresem jest diagnoza. Zachęcam Cię do skorzysta-
nia z naszego testu, który jest kwestionariuszem przesiewowym badającym umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Następnie ważne jest poznanie mechanizmów działania stresu, uświadomienie 
sobie, jakie są jego przyczyny, objawy, długotrwałe konsekwencje itp.

Potem możemy spróbować nim skutecznie zarządzać mając już wiedzę i narzędzia, aby się nie za-
przyjaźniać z nadmiernym stresem. Z tematykąstresu ściśle związane są zagadnienia dotyczące lęku i 
strachu. Strach może pojawić się jako konsekwencja nadmiernego stresu. Zdarzają się również sytuacje, 
kiedy nagłe napady lęku / ataki paniki / nadchodzące ataki paniki stają się stresorami. Mówię o tym z 
własnego doświadczenia.

Strach jest uczuciem, którego każda z nas zapewne doświadczyła. Być może strach nawet przerodził 
się w lęk. Strach bywa uporczywy, nagły, przewlekły, wszechogarniający. Mówimy, że nas dopada, para-
liżuje, że ma wielkie oczy. Towarzyszy nam przez całe życie w większym bądź mniejszym natężeniu. Jest 
reakcją na obawę przed czymś, na przykład przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Stres jest naturalną i nieuniknioną częścią naszego życia. Dr Hans Selye (Silej) podkreśla, że stres jest 
normalną reakcją biologiczną każdego organizmu – normalnym fizjologicznym zjawiskiem związanym 
z procesami życia. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że brak reakcji stresowej oznacza śmierć 
organizmu.

Stres towarzyszy każdemu z nas. Jest naturalną reakcją na codzienne sytuacje życiowe. Stresujący jest 
zarówno rozmowa o pracę, poddanie się badaniom, wizyta w urzędzie, u lekarza, każda zmiana w życiu 
może nieść za sobą podwyższenie odczuwania poziomu stresu.

Umiejętne zarządzanie stresem to droga ku lepszej jakości naszego życia. To nie sam stres jest nie-
bezpieczny dla człowieka, ale to, jak na niego reagujemy oraz to, czy jest on już dystresem czy jeszcze 
eustresem.

Bardzo często stres jest wywoływany poprzez niezdrowe myślenie. Ważne jest, jak interpretujemy 
określone sytuacje oraz jakie im nadajemy znaczenie. Jeżeli myślimy „na pewno mi się nie uda”, wtedy 
istnieje znacznie mniejsza szansa na skuteczne działanie niż gdy postrzegamy nową sytuację jako taką, 
z którą można sobie poradzić.

Dla skutecznego i efektywnego działania potrzebny jest pewien optymalny poziom stresu. Zbyt niski 
jego poziom powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt wysoki – napięcie, trudności z kon-
centracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, zwolnienie refleksu.

W języku potocznym stres ma znaczenie zabarwione ujemnie i oznacza sytuację, w której stoimy 
przed koniecznością poradzenia sobie z trudnymi problemami, które budzą wiele przykrych emocji.

W rzeczywistości stres do pewnego poziomu nasilenia działa na naszą korzyść. Wtedy mówimy o 
eustresie.

Każdy człowiek ma swój indywidualny, optymalny poziom tolerancji stresu. Przekroczenie tej granicy 
powoduje, że stres staje się szkodliwy dla organizmu. Do tego momentu jednak, mobilizacja organizmu 
pod wpływem stresu może być pozytywną siłą motywującą, poprawiającą samopoczucie i subiektyw-
ną jakość życia.
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Sytuacji stresu towarzyszy emocjonalne pobudzenie, którego siła zależy od indywidualnej interpre-
tacji zdarzenia. Zazwyczaj z nadmiernym stresem wiążą się trudne emocje, takie jak: strach, lęk, napię-
cie, smutek, żal, złość. W sytuacjach przyjemnych, np. wyjazdu na wymarzone wakacje, doświadczamy 
podniecenia, nadziei, zainteresowania, radości, ekscytacji. Te emocje wyzwalają w nas energię, potrzeb-
ną do szybkiego reagowania i najefektywniejszego działania. Lubimy je!

JAKIE SĄ ZATEM RODZAJE STRESU?

Trzy typy reakcji na stres:

Eustres (stres pozytywny) – to stan fizycznego i psychicznego dobrego samopoczucia, w jakim 
umysł i ciało osiągają maksimum swoich możliwości. Eustres to stres mobilizujący i konstruktywny. 
Związany jest z jasnością umysłu i szczytem formy fizycznej. Terminem tym określamy też pozytywne 
efekty stresu, kiedy czujemy się zmobilizowani i zmotywowani, kiedy jest nam miło, dobrze.

Dystres (stres negatywny) – to stan nadmiernego obciążenia, kiedy napięcie długotrwale nie zo-
staje skutecznie rozładowane, a poziom stresu jest zbyt wysoki, utrudniając nam funkcjonowanie. Prze-
dłużający się dystres jest szkodliwy dla zdrowego funkcjonowania. Zachwiany zostaje balans i harmonia 
pomiędzy naszym umysłem i ciałem. Przestajemy reagować prawidłowo, pojawiają się zaburzenia w 
naszym zachowaniu i odczuwaniu. To może prowadzić do pojawienia się chorób psychosomatycznych, 
a nawet do raka. Dystres jest też wynikiem nadmiaru stresorów, czyli trudnych spraw życiowych i zda-
rzeń. Wiąże się np. z nadmiernymi wymaganiami i obowiązkami, ze stratą lub przez życie w napięciu.

Neustres to bodziec dla danej osoby neutralny w działaniu.
Istotny jest poziom stresu, w którym działamy: jeśli nie jesteśmy wystarczająco zmotywowani, nasza 

wydajność może być poniżej optymalnej, szczególnie jeśli cierpimy na nudę lub brak motywacji. Jeśli 
stres, który odczuwamy jest nadmierny – również nie jesteśmy maksymalnie efektywni. To my sami je-
steśmy odpowiedzialni za to, jak zarządzamy własnym stresem – często jest on wynikiem naszych myśli, 
na które mamy przecież wpływ. Warto obserwować i monitorować swój poziom stresu i dostosowywać 
go – zwiększać, gdy potrzeba większej stymulacji, lub zmniejszać, gdy czujemy się zbyt spięci.

Aktywne kierowanie poziomem stresu pozwoli nam podnieść swoją efektywność i produktywność. 
Podejście do optymalizowania stresu zależy od rodzaju doświadczanego stresu. Strategie do uporania 
się z krótkoterminowym stresem skupiają się na zarządzaniu adrenaliną, aby zapewnić maksymalną wy-
dajność.

Długoterminowy stres, zmęczenie i wysoki poziom adrenaliny przez długi okres czasu może zmniej-
szyć wydajność. Optymalizacja długoterminowego stresu koncentruje się na zarządzaniu stresem, zdro-
wiem i energią. Techniki zdrowego myślenia, techniki obniżania poziomu stresu i odpowiednim jego za-
rządzaniem stosowane przynajmniej raz dziennie pozwolą nam zachować zdrowie i witalność życiową.

Mówi się także o psychologicznych i fizjologicznych reakcjach na stres.
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Reakcje fizjologiczne:

• wzrost aktywności systemu nerwowego,

• zwiększony poziom adrenaliny (lub noradrenaliny) we krwi, zwiększony poziom kortyzolu i czę-
sty jego wyrzut.

Reakcje psychologiczne:

• lęk,

• stany depresyjne smutek,

• irytacja,

• rozczarowanie życiem i sobą,

• depresja.

Obok nich pojawiają się jeszcze również zmiany w zachowaniu:

• objadanie się, a co za tym idzie: wzrost wagi,

• nadużywanie alkoholu, leków, środków odurzających,

• zaburzenia snu,

• płaczliwość,

• nerwowość,

• skłonność do wybuchów agresji,

• obgryzanie paznokci,

• palenie papierosów i tak dalej…

Pojawiają się zmiany w myśleniu:

• problemy z utrzymaniem uwagi i koncentracji,

• zapominanie,

• niezdrowe myślenie, tworzenie czarnych scenariuszy i tak dalej.

Długotrwały stres powstaje pod wpływem nasilonego stresora czy stresorów lub gdy działają one w 
długim czasie. Może prowadzić do rozregulowania organizmu.

Początkowo człowiek wykonuje czynności dużo wolniej. Potem pojawiają się problemy z przekazy-
waniem i odbiorem informacji, aż w końcu następuje dezorganizacja życia i utrata kontroli nad sytuacją. 
Długotrwały stres (dystres), stres chroniczny, nadmierny stres może wywołać negatywne skutki zdro-
wotne, takie jak:

• choroby serca,

• choroba niedokrwienna,

• zachowania kompulsywne,

• zachowania obsesyjne,

• zachowania kompulsywno-obsesyjne,

• zaburzenie rytmu serca,

• nadciśnienie tętnicze,
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• choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

• wysoki poziom cholesterolu we krwi,

• zawał,

• bezsenność,

• obniżenie odporności,

• depresja,

• ataki paniki,

• rak,

• i inne.

Techniki redukcji stresu:
Praca nad sobą, nad własnymi przekonaniami, nauki technik zdrowego myślenia, korzystanie na stałe 

z technik redukcji stresu i zarządzanie stresem poprawia zdrowie. Nie chodzi o to, aby myśleć pozytyw-
nie, ale aby reagować na to, co nas spotyka – zdrowo. Zdrowe myślenie nie ma nic wspólnego z pozy-
tywnym. Zdrowe myślenie ma na celu, nauczyć nas, jak zarządzać swoimi zasobami w każdej sytuacji, 
niezależnie od tego, czy wywołuje w nas miłe i przyjemne emocje, czy raczej odwrotnie.

PAMIĘTAJ!

Przy radzeniu sobie ze stresem najlepszym lekarstwem jest profilaktyka
i systematyczna praca nad obniżeniem poziomu stresu.

BIOLOGICZNE ASPEKTY STRESU

Dwa główne systemy biologiczne biorące udział w reakcji stresowej to układ współczulny, który 
jest jedną z dwóch głównych części autonomicznego układu nerwowego. Jest odpowiedzialny przede 
wszystkim za mobilizację organizmu. Zachowuje stałą aktywność, umożliwiającą utrzymanie home-
ostazy, czyli można powiedzieć ‘balansu’ w organizmie. Układ współczulny zostaje aktywowany już w 
pierwszych chwilach po zadziałaniu stresora i odpowiada za tzw. reakcję walki lub ucieczki. Pobudza 
on nadnercza do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny i wywołuje takie skutki jak rozszerzenie źrenic, 
przyspieszenie tętna i oddechu, przyspieszenie akcji serca.

Wyróżniamy 3 faz stresu.
• Faza alarmowa. Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświad-

czenia i konfrontacji z nową sytuacją.
Wyróżniamy w niej dwie subfazy:

 » Stadium szoku.

 » Stadium przeciwdziałania szokowi. Jednostka podejmuje wysiłki obronne, czyli działa, 
aby sobie poradzić ze stresem.

• Faza przystosowania (odporności). Organizm uczy się skutecznie i bez nadmiernych zabu-
rzeń radzić sobie ze stresorem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją wszystko wraca 
do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza.
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• Faza wyczerpania. Stałe pobudzenie całego organizmu prowadzi do wyczerpania zasobów 
odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych, zawału, raka. W szcze-
gólnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci.

CO TO SĄ HORMONY STRESU?

Podczas sytuacji stresowej, organizm ludzki zaczyna produkować hormony stresu, które mają za za-
danie zmobilizować organizm i pomóc mu uporać się z trudną sytuacją. Krótkotrwałe działanie o charak-
terze mobilizującym nie jest niczym szkodliwym, wręcz może pomóc w osiągnięciu wyznaczonych ce-
lów. Czyli właśnie wtedy, kiedy poziom wydzielania hormonów nie dojdzie do fazy dystresu, organizm 
radzi sobie poprawnie ze pojawiającym się stresem.

Problem pojawia się wtedy, gdy organizm odczuwa długotrwałe działanie hormonów stresu, stan 
dystresu jest przewlekły. Taki stan nie wpływa korzystnie na organizm i może prowadzić do poważnych 
problemów ze zdrowiem.

W sytuacjach stresowych organizm produkuje adrenalinę, noradrenalinę oraz kortyzol (glikokortyko-
id). Hormony te zwane są hormonami stresu i są produkowane są przez nadnercza, a następnie trafiają 
do krwi. Jako pierwszy wydzielany jest hormon stresu – adrenalina, zaś w przypadku stresu trwającego 
dłużej niż 10 minut rozpoczyna się wydzielanie kortyzolu. I tutaj zaczyna się przejście z fazy eustresu 
(stresu motywującego) do dystresu (stresu demotywującego)

Adrenalina

Adrenalina i noradrenalina, czyli hormony stresu. Oddziałują głównie na układ krążenia, przez co 
poprawiają krążenie krwi, wzmacniają napięcie mięśni, a także zwiększają częstotliwość rytmu serca. 
Wydzielona adrenalina zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, podwyższa temperaturę ciała, 
zaś hormon stresu – kortyzol – dodatkowo podwyższa stężenie glukozy we krwi, aby dostarczyć orga-
nizmowi potrzebnej energii.

Kortyzol

Kortyzol to hormon stresu, który wydziela się w dużych ilościach w trudnych sytuacjach. Powoduje 
on podwyższenie stężenia glukozy we krwi, ponieważ w takich okolicznościach organizm potrzebuje 
więcej energii. Kortyzol powoduje wzmocnienie działania adrenaliny i noradrenaliny, dzięki czemu le-
piej radzi sobie z tzw. stresorem. Wpływa na działanie układu krążenia przez zwiększenie częstotliwości 
skurczu serca. Podsumowując, jeśli adrenalina, noradrenalina i kortyzol są przez nas regularnie obniża-
ne, utrzymywane na zbalansowanym poziomie – wtedy jesteśmy w stanie utrzymać poziom stresu w 
fazie eustresu. Jeśli jednak cierpimy na przewlekły stres to należy jak najszybciej podjąć działania mające 
na celu obniżenie poziomu adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu.

Na poziom kortyzolu ma także wpływ brak snu. Im mniej snu, tym wyższy poziom kortyzolu, hormo-
nu stresu. I nie chodzi tutaj o to, że po 4 godzinach snu czujesz się wyspana/y. Osoby, które chciałyby 
ograniczyć poziom tego hormonu, powinny zapewnić sobie właściwe warunki do regeneracji.
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WZROST WAGI A HORMONY STRESU I INSULINA W PROCESIE TYCIA

Czy na pewno tylko jedzenie wpływa na przybieranie na wadze?

Są osoby, u których w tej sytuacjach stresowych sięganie po jedzenie jest skutkiem. Być może przy-
czyna leży zupełnie gdzie indziej. Jeśli poziom kortyzolu w organizmie jest zbyt wysoki, może wywo-
ływać działanie negatywne dla zdrowia człowieka, dlatego też bywa nazywany hormonem zabójcą. W 
przypadku długotrwałego stresu, hormony stresu zamiast wspomagać organizm wywierają na niego 
destrukcyjny wpływ. Wzrost poziomu hormonów stresu może być szczególnie niebezpieczny w przy-
padku osób chorych na nadciśnienie tętnicze oraz arytmię. Wysokie stężenie hormonu stresu – korty-
zolu może opóźniać proces gojenia ran, a także negatywnie wpływać na system immunologiczny. Dłu-
gotrwały, wysoki poziom hormonu stresu może powodować problemy z pamięcią i nauką, ponieważ 
uszkadza komórki mózgowe, a także może się przyczyniać się do rozwoju otyłości…

Noradrenalina może powodować wzmożony apetyt na węglowodany a przez to prowadzić do oty-
łości.

Nieprawidłowy poziom kortyzolu może wskazywać na różne choroby w organizmie, np. nowotwory 
płuc lub tarczycy, gruczolaka przysadki, depresję, guzy nadnerczy czy anoreksję. Niepokojące może być 
też zbyt niskie stężenie tego hormonu stresu, ponieważ taki stan może sugerować chorobę Addisona, 
przerost nadnerczy, lub brak enzymów odpowiedzialnych za syntezę hormonów.

To nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale to, jak na niego reagujemy.

Znajdujemy się obecnie w sytuacji, gdzie nadmierny stres i lęk może nam towarzyszyć przez dłuższy 
okres czasu. Może się okazać, że pewne sytuacje przeżywamy intensywniej mając ograniczoną wolność 
w dokonywaniu wyborów. Zachęcamy Was do spędzenia czasu sam na sam ze sobą, do przyjrzenia 
się sobie, swoim mocnym i słabym stronom. Do pracy nad sobą, aby zadbać o emocje, a tym samym o 
zdrowie psychiczne i fizyczne nie tylko swoje, ale także swoich najbliższych.

Dodatkowo, oprócz działania kortyzolu, sam stres u wielu osób ma wpływ na powiększenie ich ape-
tytu, zwłaszcza na produkty tłuste i słodkie. Z jednej strony wynika to z podwyższonego poziomu glu-
kozy we krwi, a z drugiej – z psychologicznego efektu „zajadania stresu”. Wiele osób w ten sposób radzi 
sobie z napięciem.

Także w trakcie odchudzania możemy podwyższyć sobie poziom kortyzolu – zbyt duże obcięcie po-
daży kalorii i zbyt wyczerpujące ćwiczenia mogą powodować u nas przewlekły stres i podwyższony 
kortyzol.

Razem ze wzrostem poziomu stresu, podnosi nam się poziom hormonów stresu: kortyzolu i adrena-
liny. Kortyzol podnosi ciśnienie krwi oraz poziom glukozy we krwi. Krótkotrwale – super, ale na dłuższą 
metę podniesiony poziom kortyzolu, zwłaszcza stale, powoduje szereg negatywnych zmian w naszym 
ciele:

• podwyższony poziom kortyzolu na dłuższą metę spowoduje zwiększone odkładanie się tkanki 
tłuszczowej w organizmie,

• organizm jest nastawiony na magazynowanie tłuszczu na „trudniejsze czasy”,

• wyższy poziom glukozy we krwi (który podnosi kortyzol) może przyczyniać się do zmniejszenia 
wrażliwości tkanek na insulinę, a to do insulinooporności, i w efekcie może doprowadzić do cu-
krzycy typu II,

• długotrwałe podniesienie kortyzolu ma też kataboliczny wpływ na mięśnie – zmniejsza naszą 
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masę mięśniową,

• podniesiony przez kortyzol poziom glukozy, razem z obniżeniem wydzielania insuliny, powo-
duje sytuację, w której spalanie tkanki tłuszczowej jest mocno utrudnione, stąd nie następuje 
spadek wagi,

• tkanka tłuszczowa, która odkłada się za sprawą podniesionego kortyzolu, gromadzi się głównie 
w okolicach pępka, boczków, dolnej części pleców, karku, ramion.

Gdyby tego było mało… trening TAKŻE może powodować nadmierny stres i wyrzut kortyzolu. Jeśli 
więc jesteśmy bardzo zestresowane, powinniśmy raczej unikać treningów bardzo intensywnych i dłu-
gich – to one w głównej mierze znacząco podbiją nam kortyzol. Dodatkowo możemy stracić witalność 
życiową kiedy jesteśmy przetrenowane i odczuwać nadmierne zmęczenie, nie tylko fizyczne ale i psy-
chiczne. To stąpanie po cienkiej linii i gwarancja efektu jojo – kolejna potrzeba adrenaliny, na której moż-
na szybko schudnąć i szybko przytyć. Może pojawić się też złość, zniecierpliwienie, frustracja i ogólny 
niepokój z napięciem. Adrenalina nadal się produkuje.

Wiele osób uważa, że w walce ze stresem pomaga przede wszystkim aktywność fizyczna, dzięki któ-
rej można odreagować negatywne emocje. W rzeczywistości zmniejszenie napięcia nerwowego jest 
możliwe wyłącznie dzięki umiarkowanej aktywności, ponieważ zbyt intensywny wysiłek może wywo-
ływać odwrotny efekt, przeciążając organizm i wywołując duży stres fizjologiczny. Podobnie wygląda 
kwestia częstotliwości treningów. Im częstsze treningi, tym więcej wypoczynku potrzebuje organizm.

Tymczasem zamiast z uporem zwiększać aktywność, czasem należy zahamować i zadbać o relaks 
i odpoczynek, poświęcając odpowiednią ilość czasu na sen (dla osoby dorosłej jest to 7-8 godzin snu) 
ze względu na jego właściwości regenerujące i obniżające / regulujące poziom kortyzolu. Osoby, które 
śpią zbyt krótko, są w ciągu dnia zmęczone i bardziej podatne na stres. Możliwe jest wtedy nie tylko wy-
rzucanie większych ilości kortyzolu, ale i zaburzenie jego rytmu dobowego, co prowadzi do kolejnych 
powikłań. U osób, które śpią średnio osiem godzin dziennie, poziom tego hormonu jest zdecydowanie 
bliższy fizjologicznym normom, a jego dobowy rytm wydzielania jest odpowiadający naturalnym sche-
matom.

Jak sami widzicie, stres ma ogromny wpływ na nasze ciało. Bardzo chcielibyśmy zwrócić Waszą uwa-
gę na ten aspekt życia, ponieważ jest to kwestia przez wiele osób bagatelizowana, a może być przyczy-
ną problemów ze zdrowiem czy winowajcą odpowiedzialnym za brak efektów odchudzania / pracy nad 
sylwetką.

Zarządzanie długotrwałym stresem i przywrócenie go z fazy dystresu do fazy eustresu nie jest pro-
ste, ale jest możliwe. Świadome podejście już dużo daje!

Przykładowe ćwiczenia obniżające poziom stresu.

RELAKSACJA I SAMOREGULACJA – WSTĘP DO ĆWICZENIA

Technik relaksacji trzeba się nauczyć. To, że nie możecie się skupić i rozluźnić jest w porządku. Tre-
ning czyni mistrza. Im więcej ćwiczycie, tym lepiej będzie Wam szło. Wasze ciało przyzwyczaiło się do 
napięcia spowodowanego stresem. Teraz próbujecie wyrwać je ze strefy komfortu. To naturalne, że się 
buntuje. Jednak Wy już o tym wiecie, przez co jesteście sprytniejsi.

Relaksacja polega na rozluźnianiu wszystkich partii ciała poprzez naprzemienne napinanie i rozluź-
nianie poszczególnych grup mięśni.

Pozwala to na obniżenie hormonów stresu. Różnie możemy reagować podczas wykonania tego ćwi-
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czenia. Każda reakcja jest w porządku. Nie ma przeciwskazań do wykonywanie tego zadania. Jeśli ktoś 
zaśnie, jest to w porządku. Ćwiczenie można wykonywać na zamkniętych lub otwartych oczach. Można 
nagrać tekst i odsłuchiwać go w razie potrzeby.

Gdy codzienne problemy mącą spokój umysłu, gdy ciało przypomina zbyt ciasny kaftan, skupmy 
swoją uwagę na oddechu. Proponowane ćwiczenie to lekarstwo na codzienny stres, pomoc w sytuacji, 
gdy zjada nas trema a zarazem sposób na relaks, który jest dostępny w każdej chwili. Im mniej napięć w 
ciele, tym łatwiej i lepiej operujemy aparatem głosowym.

Usiądź prosto, możesz zdjąć buty. Dłonie połóż na kolanach. Wyprostuj głowę. Możesz zamknąć oczy. 
Rozluźnij szczęki i wykonaj kilka okrężnych ruchów ustami, otwórz szeroko buzię i zademonstruj kilka 
razy ziewanie, wydaj dźwięki jak lwia paszcza, wykonaj kilka ruchów, grymasów, przesadnie pootwieraj 
„paszczę” 5 razy. Usiądź wygodnie, rozchyl lekko usta.
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15 KROKÓW DO SZCZĘŚCIA

To ćwiczenie relaksacyjne polega na rozluźnianiu wszystkich partii ciała poprzez naprzemienne napi-
nanie i rozluźnianie poszczególnych grup mięśni. Pozwala to na obniżenie hormonów stresu (kortyzolu 
i adrenaliny).

Możemy różnie reagować podczas wykonania tego ćwiczenia. Każda reakcja jest w porządku. Nie ma 
przeciwskazań do wykonywanie tego zadania. Możesz nagrać sobie te polecenia o odsłuchiwać nagra-
nie.

Zaczynamy!

1. Zaciśnij prawą pięść – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść 
powietrze ustami. Rozluźnij pięść.

2. Zaciśnij lewą pięść – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść 
powietrze ustami. Rozluźnij pięść.

3. Podnieś ramiona jak najwyżej możesz, rób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach 
do 3. Wypuść powietrze ustami. Rozluźnij ramiona.

4. Zmarszcz czoło – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść po-
wietrze ustami. Rozluźnij czoło.

5. Zaciśnij powieki – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść 
powietrze ustami. Rozluźnij powieki.

6. Zaciśnij szczękę – rób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść po-
wietrze ustami. Rozluźnij szczęki.

7. Odchyl głowę mocno głowę do tyłu – napnij kark, rób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, po-
licz w myślach do 3. Wypuść powietrze ustami. Rozluźnij kark.

8. Zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść powietrze ustami. 
Wdech nosem, wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami.

9. Napnij mięśnie brzucha – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wy-
puść powietrze ustami. Rozluźnij mięśnie brzucha.

10. Napnij pośladki – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wypuść po-
wietrze ustami. Rozluźnij pośladki.

11. Wyprostuj nogi i napnij mocno uda – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach 
do 3. Wypuść powietrze ustami. Rozluźnij mięśnie ud.

12. Napnij mocno całe ciało – zrób wdech nosem, wstrzymaj powietrze, policz w myślach do 3. Wy-
puść powietrze ustami. Rozluźnij ciało.

13. Zamknij oczy i policz od 10 do 0 w myślach.

14. Otwórz oczy, przeciągnij się tak, jak po obudzeniu.

15. Usiądź prosto jak będziesz gotowy / gotowa.
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GENOGRAM RODZINY

Genogram rodziny ma postać schematu podobnego do drzewa genealogicznego. Pozwala on okre-
ślić, jaką wizję życia dana osoba otrzymała od rodziny i co może być prawdopodobną przyczyną części 
jego problemów. Tablica genealogiczna koncentruje uwagę na rodzinie rozszerzonej, traktowanej jako 
system i jej związkach  z przeszłością. Może posłużyć asystentowi rodziny w ocenie sytuacji osoby in-
dywidualnej lub rodziny. Dzięki tablicy genealogicznej możemy poznać historię rodziny, jej nadrzędne 
cele, kulturę, strukturę, rozwój, granice, klimat i zasoby. Genogram pomaga też dokonać oceny interakcji 
rodziny, będącej klientem pomocy społecznej z innymi systemami, przede wszystkim dalszą rodziną.

Genogram stworzony jest z określonych znaków. Symbolizują one płeć figurujących na nim osób, 
rodzaj łączących je relacji, daty i miejsca ważnych wydarzeń rodzinnych. Mężczyzn oznacza się kwa-
dratami, kobiety kółkami, małżeństwa łączy się linią poziomą a kolejne pokolenia linia pionową. Inne 
symbole: związek nieformalny – linią przerywaną, małżeństwa rozwiedzione – linią jednokrotnie prze-
rwaną, związki harmonijne – jedna linią, związki konfliktowe – linią falowaną, silne związki uczuciowe 
linią podwójną, silne związki ale konfliktowe – linią podwójną falowaną.

Poniżej zostanie przedstawione 10 etapów sporządzania genogramu. Do rysowania genogramu 
potrzebny jest duży arkusz papieru (co najmniej A3) i kolorowe flamastry. Schemat może wykonywać 
klient, według poniższej instrukcji asystenta rodziny.

1. Czarnym kolorem proszę narysować podstawowy szkielet genogramu przynajmniej, dwa a naj-
lepiej trzy pokolenia wstecz.

2. Proszę wpisać aktualny wiek zaznaczonych osób. Jeśli zmarli, wpisać wiek, jakiego dożyli.

3. Następnie proszę zaznaczyć małżeństwa rozwiedzione i w separacji oraz czas ich trwania.

4. Teraz proszę dorysować krótkie i długie związki nieformalne, o jakich Pan/i słyszał/a w swojej 
rodzinie, zaznaczyć też przypadki zdrad, o których jest Pani/Panu wiadomo.

5. Niebieskim kolorem proszę wpisać przy poszczególnych rodzinach miejsce ich zamieszkania, 
uwzględniając informacje dotyczące charakterystycznych cech tych miejscowości, np. ich wiel-
kość. Należy zwrócić uwagę na migracje, emigracje i ich kierunki.

6. Zielonym flamastrem proszę wpisać zawody osób znajdujących się na genogramie.

7. Na czerwono przy odpowiednich członkach rodziny należy zaznaczyć choroby przewlekłe lub 
powtarzające się, na jakie cierpią lub cierpieli, przypadki uzależnień i przyczyny śmierci.

8. Na żółto proszę zaznaczyć swoje najsilniejsze relacje z innymi członkami rodziny i znaczącymi 
osobami spoza niej (np. przyjaciel, nauczyciel, ksiądz) oraz określić rodzaj tych związków (har-
monijny, silnie uczuciowy, konfliktowy, silny, ale konfliktowy).

9. Na tyle, na ile to możliwe, proszę opisać związki w całej swojej rodzinie na całym genogramie, 
określając ich rodzaj (harmonijny, silnie uczuciowy, konfliktowy, silny, ale konfliktowy).

Po uzyskaniu wszystkich tych danych i wprowadzeniu ich do tablicy, pracownik wraz z indywidu-
alnym klientem lub rodziną dokonuje wyboru tych informacji, które należy opisać dokładniej. Słu-
ży to ukazaniu sił, powodujących rodzinne problemy. Można np. umieścić dodatkowo wiadomości o 
wydarzeniach traumatycznych dla rodziny rozszerzonej: przyczynach śmierci, pobytach w więzieniu, 
chorobach psychicznych i innych kryzysach. Staramy się również dotrzeć do informacji mających istot-
ne znaczenie dla rodziny a stanowiących główny problem dla jakiegoś jej członka – naszego klienta. 
Wymienimy tu wyznanie czy inną ideologię, która ma wpływ na postawy i zachowania, drażliwe fakty 
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wpływające na zachowania rodziny i powstawanie konfliktów (np. alkoholizm, aborcje, ciąże pozamał-
żeńskie, ucieczki na tle miłosnym, waśnie rodzinne). Badamy też kierunki przepływu zasobów i interakcji 
rodzinnych, pytając, kto daje komu pieniądze, kto kogo odwiedza lub do kogo telefonuje i jak często, 
gdzie rodzina lub poszczególni jej przedstawiciele spotykają się przy specjalnych okazjach. Budowanie 
genogramu wspólnie z klientem / klientami (rodziną), umożliwia śledzenie jego refleksji i stosunku do 
rodziny. Po sporządzeniu genogramu asystent wspólnie z klientem starają się zinterpretować symbole 
na schemacie, zebrać informacje dotyczące problemu klienta, których przyczyny mogą tkwić w historii 
rodziny. Rozszyfrowanie tego symbolicznego zapisu pozwala zrozumieć ukryty sens rodzinnych przeka-
zów, które mogły mieć destrukcyjny wpływ na teraźniejsze życie podopiecznego.

Genogram może być również wykorzystany do poszukiwania zasobów. W takim ujęciu pomaga się 
klientowi dostrzec wszelkie zasoby, jakimi dysponuje rodzina i których mogła już użyć w sytuacjach 
trudnych, nawet najbardziej dramatycznych. Taka świadomość wprowadza zmianę postrzegania trud-
ności, które dotychczas wydawały się nie do pokonania, teraz zaś postrzegane będą jako problemy, 
do których zawsze można opracować strategię rozwiązania. Poza tym można położyć nacisk na cechy 
pozytywne danego klienta odziedziczone po jego przodkach, cechy, które może wykorzystać. Chodzi o 
wytworzenie w kliencie przekonania, że niekoniecznie musi być bierną ofiarą sytuacji, ale może rozwi-
nąć swoje możliwości wybrnięcia z kłopotów, uciekając się do istniejącej już metody przetrwania. Ostat-
nim zadaniem jest wprowadzenie dynamiki zmian, uczulając klienta, że posiada on wiele możliwości 
wyboru rozwiązania, tak jak kiedyś jego rodzina. Ważne jest np. uzmysłowienie klientowi w jaki sposób 
jego przodkowie opierali się na solidarności rodzinnej, szukając pomocy lub w jaki sposób odkrywali 
wyjątki od sytuacji problemowej, aby dać sobie radę. W ten sposób ułatwienia się klientowi nadanie 
nowego sensu wydarzeniom, które przeżywa. Inną korzyścią z tak przeprowadzonej interpretacji geno-
gramu jest wszczepienie klienta w jego rodzinną historię tak, aby przyniosło mu to więcej pewności co 
do pozytywnych aspektów własnej tożsamości.

Przykładowe polecenia:

• Proszę wypisać cechy pozytywne swoich przodków. Które z nich odziedziczył/a Pan/i?

• Jakie cechy pozytywne odziedziczone po przodkach, może Pan/i wykorzystać w trudnych sytu-
acjach? (danej, omawianej trudnej sytuacji).

• Proszę opowiedzieć, w jaki sposób Pana/i przodkowie opierali się na solidarności rodzinnej, szu-
kając pomocy lub w jaki sposób odkrywali wyjątki od sytuacji problemowej, aby dać sobie radę. 
Proszę opowiedzieć jakieś przykłady. Jak Pan/i może to wykorzystać do rozwiązania aktualnego 
problemu? (lub ogólnie do pokonywania trudnych sytuacji).
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PODSUMOWANIE

Zawód pracownika pomocy społecznej to typowy zawód środka, znajdujący się w samym centrum 
różnych dylematów. Można mówić o szeroko rozumianym konflikcie interesów, opinii, perspektyw i po-
zycji w obszarze świadczenia usług. Z jednej strony niesamowita biurokracja, nakładanie się na siebie 
różnych przepisów prawnych wzajemnie się wykluczających, mnóstwo ograniczeń, barier, utrudnień. 
Wkroczyliśmy w dobę absurdu. Z drugiej strony człowiek… istota ludzka… nie numer, nie PESEL, nie 
stos dokumentów a człowiek, który wymaga naszej pomocy. Często jest tak, że pozytywne załatwienie 
spraw zależy tylko tak naprawdę od naszego zaangażowania…

Można niejednokrotnie mówić o szeroko rozumianym konflikcie interesów, opinii, perspektyw i po-
zycji w obszarze świadczenia usług. Oczekiwania kierowane pod adresem pracowników pomocy spo-
łecznej często bywają sprzeczne, a ich autonomia jest wątpliwa. Głównym ograniczeniem autonomii 
jest podwójna odpowiedzialność zawodowa będąca zobowiązaniem do respektowania wymagań pra-
codawców, które z kolei są często ograniczeniem dla profesjonalnego działania i respektowania odpo-
wiedzialności w stosunku do klientów.

Obecne czasy, obfitujące w wiele nowych problemów społecznych, wymagają od przedstawicieli 
zawodów wspierających (w tym pracowników socjalnych) nie tylko diagnozowania trudnych sytuacji 
osób i rodzin oraz opracowywania projektów ich naprawy, ale też poszerzania dotychczasowych zakre-
sów działań. Specyfika i trudność wykonywania tego zawodu zależy od zadań i odpowiedzialności za 
nie – wobec różnych podmiotów. Należy do nich zaliczyć i klientów, instytucje oraz społeczności. Pra-
cownicy socjalni muszą coraz częściej wychodzić z pomocą poza Urząd Pomocy Społecznej, w stronę 
środowisk wykluczanych. Pociąga to za sobą konieczność przeorientowaia dotychczasowych zadań i 
funkcji pracownika socjalnego – z funkcji administracyjnej (urzędniczej) na funkcję doradczą, poradni-
czą, informacyjną i wspierającą.

W odpowiedzi przyszedł DIALOG of Transformation®, autorski program stworzony przez naszych 
ekspertów, który pomógł wyposażyć pracowników pomocy społecznej w narzędzia do samodzielnej 
pracy w oparciu o stwierdzenie, że to nie zdarzenia wywołują nasze emocje i to jak się czujemy, ale na-
sze przekonania o tych zdarzeniach. W 2016 roku wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stwo-
rzyliśmy projekt, w którym pracownicy pomocy społecznej, wychowawcy domów dziecka, pedagodzy 
oraz kadra zarządzająca wzięli udział w szeregu szkoleń w Wielkiej Brytanii w zakresie racjonalnej tera-
pii zachowania RTZ, która miała na celu profilaktykę wypalenia zawodowego i życiowego. Kolejne lata 
wskazały na potrzebę ujednolicenia systemu dokumentacji, której brak powodował wzrost poziomu 
stresu i niejednokrotnie subiektywną ocenę sytuacji przez pracownika pomocy społecznej. W odpowie-
dzi został wdrożony i dostosowany do norm polskich program FAMILY STAR, który był poprzedzony 
programem DIALOG of Transformation® – Program Racjonalnej Terapii Zachowania. RTZ oparty 
jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdro-
wego sposobu myślenia. W naszej opinii zdrowe myślenie oparte jest na faktach i nie ma nic wspólnego 
z pozytywnym myśleniem. Zdrowe myślenie nie zawsze jest pozytywne. W naszym doświadczeniu pra-
cy z grupami oraz osobami indywidualnymi, wiele osób uważa, że pozytywne myślenie pomoże uporać 
się z trudnymi myślami, emocjami, stanami niepożądanymi. RTZ patrzy z różnych punktów na ludzkie 
zachowanie, zajmuje się emocjami, doznaniami fizycznymi, myślami i przekonaniami.

Sam model terapii jest powiązany z ABC Aarona Becka oraz ABCDE Alberta Elisa, które to opiera-
ją się na pomocy pacjentom w wyjściu z błędnego koła wywołanego przez irracjonalne interpretacje 
faktów prowadzące ich do niepożądanych stanów emocjonalnych. Założycielka CENTRUM RTZ w UK i 
Irlandii, Aleksandra Marcinkowska współpracuje z dr. Mariuszem Wirgą oraz dr. Michaelem DeBernardi 
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wspierając grupę na FB „Jak nie zwariować podczas pandemii?” oraz webinary o tej samej nazwie, które 
prowadzone są dla zwykłych osób w niezwykłych okolicznościach.

Zasadnicze założenie Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) wykazuje, że ludzie nie są niepokojeni 
przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie na nie. Fakty nie są dobre ani złe, ale myślenie na ich temat 
wzbudza określone emocje. Oznacza to wprost, że nasze odczucia emocjonalne (strach, smutek, przy-
gnębienie) i to jak się czujemy zależy od myśli jakie mamy na temat tego co widzimy lub postrzegamy. 
Celem RTZ jest aktywna nauka jak usuwać własne, niezdrowe przekonania.

Nasze warsztaty i szkolenia prowadzone są przez psychologa, psychoterapeutę, terapeutę SI panią 
Renatę Fijałkowską, która na co dzień pełni funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Oświęcimiu i realizuje szereg projektów z Polonią w UK oraz Irlandii. Zarządza także programami Era-
smus+ we współpracy z EDU SMART, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników socjal-
nych, policji, asystentów rodziny, wychowawców domów dziecka, psychologów, pedagogów, terapeu-
tów, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, domów pomocy społecznej itd.

Co nam daje Racjonalna Terapia Zachowania?

RTZ uczy, jak obniżyć poziom lęku, poprawić swój stan zdrowia, jak pomóc sobie samemu czuć się 
lepiej i zaakceptować to, co się z nami dzieje. W ramach psychoedukacji wzmacnia się mocne strony 
uczestników warsztatów, uczy się myślenia zdrowego, co obniża poziom frustracji, niemocy. Nabyte 
kompetencje pozwalają skutecznie zarządzać swoimi emocjami, przekonaniami i tym, co pojawia się 
w głowie w uporczywy sposób. Koncentracja na zasobach oraz dostęp do rzetelnej wiedzy zwiększa 
poczucie kontroli nad sytuacją, pozwala zbudować zdrowy obraz siebie, zaakceptować to, kim jesteśmy, 
pozwala w konsekwencji zaangażować się w proces zmiany.

Program z sukcesem został wdrożony, nasze centrum szkoleniowe realizuje program DIALOG w Pol-
sce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem było stworzenie programu FAMILY STAR, o którym 
mówiła dyrektor PCPR Renata Fijałkowska. Z naszych programów i rozwiązań korzysta sektor bizneso-
wy, sektor publiczny, pomoc społeczna, firmy produkcyjne, policja, służby lokalne oraz biznesy, organi-
zacje, fundacje pracujące z Polakami za granicą.

Unikalne jest to, że programy są w dwóch językach, co minimalizuje stres pracownika socjalnego, jeśli 
nie porozumiewa się on po polsku a klient nie porozumiewa się po angielsku, bo wypracowane rezultaty 
dostępne są w dwóch językach.

Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego wiąże się z wieloma trudnościami, do których należy 
zaliczyć: zagrożenie wypaleniem zawodowym, stres, stereotypy dotyczące pracy socjalnej i pomocy 
społecznej, niskie płace, niski prestiż społeczny, niedobór kadr i związany z tym nadmiar obowiązków 
oraz dużą rotację pracowników. Jeżeli chodzi o ryzyko zagrożenia wypaleniem zawodowym, to w zawo-
dzie pomocowym takie ryzyko jest większe niż w innych zawodach, ponieważ praca socjalna polega na 
codziennym kontakcie z ludźmi i wymaga zaangażowania emocjonalnego.

Obniżenie poczucia dokonań osobistych przejawia się obniżeniem jakości wykonywanej pracy. Oso-
ba wypalona nie doświadcza żadnej satysfakcji z wykonywanej pracy, nie widzi jej sensu, nie chce prze-
łamywać schematyzmu i rutyny, przestaje identyfikować się ze swoją rolą zawodową.

Jak zauważa M. Bieńko (2012) trudności w zawodzie pracownika socjalnego nie wiążą się z odczu-
waniem stresu zawodowego wynikającego z braku umiejętności i wiedzy lub niewystarczająco silnej 
motywacji – ich źródła są raczej zewnętrzne. Są to trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków 
zawodowych natury ekonomicznej (niska płaca), organizacyjnej (jak zbyt duża formalizacja pracy, zła 
organizacja pracy, niewłaściwy przepływ informacji w instytucji). Pracownicy socjalni również deklaru-
ją wysoki poziom wypalenia zawodowego, przeciążenie pracą i nieżyczliwość przełożonych oraz zbyt 
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duże obciążenie psychiczne, któremu towarzyszy brak uznania społecznego. Wskazują poza tym na 
nadmierną biurokrację, niskie wynagrodzenia, trudną własną sytuację materialną, która jest tylko nieco 
lepsza od sytuacji podopiecznych. W kontaktach z klientami często występują zachowania agresywne, 
zwłaszcza osób uzależnionych od alkoholu czy psychicznie chorych. Barierą jest także brak możliwości 
awansu zawodowego – jako czynnik zniechęcający ich do efektywnych działań. Z kolei zdaniem T. Zby-
rad (2007) trudności wynikają z kilku źródeł. Po pierwsze, należy tu wskazać wymagania ustawowe, czyli 
zadania nakładane na pracownika socjalnego związane z realizacją pracy socjalnej. Po drugie, dążąc do 
profesjonalizmu tej grupy zawodowej, wymaga się od pracowników podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Po trzecie, pracownicy socjalni zmagają się z trudnościami w realizacji zadań (głównie chodzi tu o 
ograniczone możliwości środowiska lokalnego, np. brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy).

Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoli Wam na nowo obudzić w sobie radość z wykonywanej 
pracy i kontaktu z drugim człowiekiem.
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DODATKOWE KARTY PRACY

KARTA 1
ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECI

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena/diagnoza (pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia:
Pracownik socjalny i inni specjaliści pracujący z rodziną

Nazwisko i imię dziecka, którego dotyczy diagnozowanie

U dziecka daje się zauważyć:

 � Wyraźna przewaga w okazywaniu przez dziecko takich uczuć, jak złość, gniew, wrogość.

 � Dziecko okazuje bardzo mało emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

 � Dziecko okazuje wzmożone wahania w ujawnianiu emocji, podczas rozmowy często zmienia się 
nastrój emocjonalny dziecka.

 � Dziecko często okazuje smutek, znudzenie, przy jednoczesnym braku lub niewielkiej ilości 
uczuć pozytywnych.

 � Dziecko czuje się zależne od innych, nie podejmuje wysiłku aby rozwiązać problem, lecz czeka, 
aż ktoś rozwiąże go za nie, często denerwuje się przy tym („nic sam nie mogę zrobić”, „inni mu-
szą rozwiązać to za mnie”, „to nie zależy ode mnie”).

 � Dziecko prezentuje w relacji głównie obojętność, brak zaufania i niechęć przed tym, aby otwie-
rać się przed drugim człowiekiem, korzystać z jego pomocy.

 � Dziecko prowokuje innych do tego, aby między nimi a dzieckiem miało miejsce wzajemne oka-
zywanie wrogości.

 � Dziecko podejrzewa, że inni mają złe intencje wobec niego.

 � Dziecko nie wierzy we własne możliwości, jest przekonane, że nic mu się nie uda, nie umie.

 � Widoczne ślady po samookaleczaniu się, np. ślady po nacięciach na rękach, nogach, ślady po 
uderzeniu głową o twarde przedmioty.

 � Wiadomo z wywiadu, że dziecko często uskarża się na różne dolegliwości zdrowotne, np. ból 
brzucha, ból głowy, ból nogi, ból ręki itd.

 � Dziecko wypowiada się na temat swojej pseudowolności („Nikt nie będzie mi mówił, co mam 
robić”.
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 � „Nie muszę słuchać tego, co mówi moja matka”).

 � Dziecko (w wieku szkolnym) ma niewidzialnych przyjaciół lub ma tendencję do opisywania swo-
jego świata w nierealistyczny, magiczny sposób.

 � Dziecko jest niechętne do zabaw polegających na odgrywaniu ról.

 � Dziecko często bawi się w tą samą zabawę, ma tendencję do powtarzania ciągle tych samych 
fragmentów zabawy lub jej całości.

 � Dziecko często wycofuje się w relacjach z rówieśnikami.

 � Dziecko często jest agresywne w relacjach z rówieśnikami.

 � Dziecko często wchodzi w konflikty z rówieśnikami.

 � Dziecku zdarza się używanie gróźb w relacjach z innymi dziećmi, zastraszanie ich, reagowanie 
agresją wtedy, kiedy ktoś je denerwuje.

 � Dziecko jest mało zaangażowane w naukę szkolną, niechętnie uczy się.

 � Dziecko unika zadań umysłowych.

 � Dziecko ma niskie wyniki w nauce.
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KARTA 2
WYWIAD Z OSOBĄ/RODZINĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ W RODZINIE

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / diagnoza (pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Rodzaj narzędzia: specjalistyczne

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

Diagnoza wstępna sytuacji osoby / rodziny została przeprowadzona dnia

1. Zgłoszenie przemocy / Od kogo pochodzi informacja / Kto zgłasza
Ofiara przemocy w rodzinie

 � Z urzędu (rozpoznanie własne pracownika OPS)

 � Inna instytucja – jaka?

 � Zespół Interdyscyplinarny

 � Rodzina

 � Inna osoba, podmiot

 � Zgłoszenie anonimowe

2. Jak postrzega P. swoją aktualną sytuację życiową? (opis sytuacji osoby/rodziny, doświadczane 
trudności, świadomość konsekwencji w związku z doznawaną przemocą w rodzinie, możliwe skutki je-
żeli nie zostaną podjęte żadne działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie)
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KARTA 3
GENOGRAM RODZINY

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / diagnoza (pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Rodzaj narzędzia: specjalistyczne

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Sygnatura:

Genogram rodziny

Data sporządzenia genogramu

Osoba sporządzająca genogram

GENOGRAM RODZINY

 

INSTRUKCJA
1. Cel narzędzia
Zobrazowanie historii rodziny oraz relacji panujących w rodzinie.
Korzyści z zastosowania narzędzia dotyczą osoby wspierającej i wspieranej. Wspólne rysowanie ge-
nogramu wg kodu znaków ma znaczenie terapeutyczne, służy budowaniu relacji między pracowni-
kiem a odbiorcą pracy socjalnej – klienta/rodziny. Pytania zadawane podczas rysowaniu genogramu 
porządkują wiedzę o rodzinie.
2. Grupa docelowa − Narzędzia te można stosować wobec każdej rodziny, szczególne wielopoko-
leniowej, licznej.
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3. Sposób wykorzystania narzędzia
a) okoliczności w jakich stosuje się narzędzie − Genogram rodziny stosuje się po wcześniej przepro-

wadzonym Wywiadzie – rozpoznaniu sytuacji. Może być wypełniony przed w trakcie lub po przeprowa-
dzonym Wywiadzie z rodziną z dziećmi.

− Zaleca się stosowanie Genogramu rodziny łącznie z narzędziem Ekogramu rodziny.
− Ponowne (po upływie czasu pracy z rodziną) wypełnienie Genogram rodziny zależy od decyzji pra-

cownika socjalnego. Wskazane jest jednak skorzystać z niej zawsze wtedy gdy nastąpiła istotna zmiana 
w strukturze rodziny.

b) zastosowanie pytań − Przy sporządzaniu Genogramu rodziny w pierwszej kolejności rysuje się 
schemat rodziny nuklearnej, osoby delegowanej do terapii i wsparcia.

• Kółko symbolizuje osoby płci żeńskiej.

• Kwadrat osoby płci męskiej.

• Osoba delegowana do wsparcia / terapii zaznaczana jest podwójną linią.

• Mąż/ partner relacji/ związku jest z lewej strony, a żona z prawej. Dzieci rysowane są w kolejności 
urodzin – od lewej najstarsza, do prawej najmłodsze.

• Kod Genogramu rodziny w znormalizowany sposób przedstawia w obrębie kilku pokoleń wszel-
kie możliwe sytuacje np. kolejność zawieranych związków, separacje, rozwody, ciąże, płeć i wiek 
dzieci, naturalne czy sztuczne poronienia, także szczególny typ relacji między członkami rodzi-
ny, ponieważ jednym z najważniejszych terenów społecznej identyfikacji jest rodzina.

• Na Genogram rodziny nanoszone są informacje o wszystkich członkach rodziny i ich wzajem-
nych relacjach emocjonalnych, co najmniej w zakresie trzech pokoleń.

• Konstruowanie genogramu dokonuje się poprzez wprowadzanie na dużą planszę lub tablicę 
znaków i symboli graficznych oraz haseł stanowiących skrót informacji. Technika ta daje bardzo 
szybko obraz wielu wzorów rodzinnych, a tym samym jest bogatym źródłem tworzenia hipotez, 
dotyczących problemu, z jakim rodzina się boryka, a który może być powiązany z kontekstem 
rodzinnym. Struktura rodziny przedstawiona za pomocą graficznych symboli.

• Struktura rodziny daje informację o tym:

 » Jaka jest konstelacja osób zamieszkujących razem?

 » Jaką pozycję zajmują poszczególni członkowie rodziny?

 » Jaką delegację (zaprogramowanie) dostają poszczególne dzieci?

 » (imię, przezwisko, podobieństwo fizyczne lub psychiczne do innego członka rodziny).

• Podstawowe informacje dotyczą:

 » natury demograficznej – wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód członków rodziny

 » funkcjonowania poszczególnych członków rodziny – problemy emocjonalne, szkolne, za-
wodowe, zdrowotne itp.

 » krytycznych wydarzeń w rodzinie – separacja, rozwód, śmierć, przeprowadzki itp.

Informacje te zazwyczaj są nanoszone kolo symbolu określającego danego członka rodziny

• Dzięki zastosowaniu Genogramu rodziny prześledzić można wzory powtarzające się przez ge-
neracje. Wzory w zakresie:

 » funkcjonowania – powtarzające się sukcesy lub porażki w rodzinie, objawy nerwicowe, 
próby samobójcze, problemy z alkoholem, lekami itp. o relacji – powtarzające się z pokole-
nia na pokolenie np. bliskość między matkami i córkami, czy dystansu między rodzicem a 
dzieckiem odmiennej płci.
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 » struktur – powtarzające się przez pokolenia rozwody, związki nieformalne, separacje czy 
adopcje.

c) na co warto zwrócić uwagę − Zapis historii życia rodzinny w sposób graficzny i uporządkowany 
pozwala dostrzec i postrzegać rodzinę w szerokim wieloaspektowym kontekście całego rodu. W tech-
nice genogramu terenem społecznej identyfikacji jest rodzina. Przywróceniu czy lepszemu rozumieniu 
więzi służy technika genogramu – wizualny sposób ukazywania struktury rodziny/rodu i więzi rodzin-
nych. Genogram rodziny stanowi przejrzysty materiał analizy powtarzających się pokoleniowo struktur 
rodzinnych (np. powtarzających się od kilku pokoleń, syndrom najstarszego brata, zjawiska częstych 
rozwodów czy alkoholizmu. Wspólne rysowanie Genogramu rodziny pozwala wielu osobom zobaczyć 
swoją pozycje w strukturze rodowej, odnaleźć swoje korzenie, zauważyć istnienie powtarzających się 
schematów lub tendencji, zmniejszyć poczucie osamotnienia, odszukać poczucie tożsamości czyli od-
rębności od otoczenia, poczucie ciągłości własnego ja, ciągłości utrzymującej się mimo upływu czasu i 
zachodzących zmian. To forma autoterapii, profilaktyki czy rozwoju rodziny.

d) informacje dodatkowe − brak.

KARTA 4
WYWIAD Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

1. Przez kogo i kiedy był/a P. zdiagnozowany/a w kwestii uzależnienia od alkoholu? (adres pla-
cówki, instytucji, imię i nazwisko terapeuty, biegłego rok diagnozy, wynik diagnozy)

2. Czy kiedykolwiek w przeszłości uczestniczył/a P. w terapii odwykowej? (jakiej, gdzie, kiedy, z 
jakim skutkiem)

3. Z jakiego powodu zgłosił/a się P. do OPS? (dlaczego teraz, jak radzi sobie z trudnościami, czy 
obecnie korzysta z terapii – jakiej)



90

4. Czy identyfikuje się P. z problemem alkoholowym? (dlaczego tak lub dlaczego nie)

5. Jak wyglądało spożywanie przez P. napojów alkoholowych w ostatnim roku? (proszę po-
zyskać możliwie jak najwięcej informacji dotyczących częstotliwości picia, ilości wypijanego alkoholu, 
sposobu jego spożywania, ewentualnych ciągów, samopoczucia po spożyciu alkoholu)

6. Czy aktualnie spożywa P. napoje alkoholowe – jakie, jak często? W jaki sposób spożywa P. 
napoje alkoholowe, z kim i w jakich okolicznościach? Jak P. reaguje na spożywane napoje alkoholowe?

7. Jaka jest P. sytuacja zdrowotna? (proszę uwzględnić wszystkie informacje o stanie zdrowia min. 
choroby somatyczne, zaburzenia nastroju, a także dane o dolegliwościach tj. bezsenność, bóle głowy, 
ogólny niepokój, nadmierne pocenie się ciała, trudności w koncentracji)

8. Jaka jest P. sytuacja zawodowa?
osoba pracująca (rodzaj umowy) – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

 � osoba niepracująca – bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

 � rencista

 � emeryt

 � inna – jaka?

9. Jaka jest P. sytuacja materialna? (źródła dochodu i miesięczna wysokość netto w poprzednim 
miesiącu, posiadane długi i zobowiązania – jakie, w jakiej wysokości)

10. Jaka jest P. sytuacja mieszkaniowa? (proszę uwzględnić opis i ocenę tej sytuacji w taki sposób 
jak widzi ją Klient)
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11. Czy w związku z P. uzależnieniem od alkoholu pojawiły się problemy w P. sytuacji zdrowot-
nej, zawodowej, materialnej, mieszkaniowej, czego one dotyczą? (proszę uwzględnić wszystkie 
zgłaszane przez Klienta problemy i jego sposób ich rozumienia)

12. Czy członkowie rodziny odczuwają skutki P. uzależnienia – jeżeli tak, to jakie? (proszę 
uwzględnić pogląd klienta na odczuwanie przez rodzinę skutków jego uzależnienia)

13. Na czyje wsparcie może P. liczyć w procesie zdrowienia i na czym ono może polegać?
(jeżeli nie może liczyć na wsparcie to dlaczego)

14. W czym ma P. największe trudności i dlaczego? (proszę odnieść się do procesu leczenia: roz-
poczęcie abstynencji, samo leczenie, „wpadki”, utrzymywanie abstynencji u osób, które podejmowały 
wcześniej leczenie)

15. Co chciałby/aby P. zmienić w swoim życiu i jak może P. tego dokonać?

16. Jakiej pomocy i od kogo oczekuje P. aby pokonać trudności i dokonać zmian w życiu? osób, 
które miałyby się do tego przyczynić (proszę uwzględnić wszystkie oczekiwania dotyczące możliwej 
pomocy w tym zakresie)

17. Pytania dodatkowe (to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wynik-
nęły w czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji Klienta oraz jego możliwości i 
zasobów oraz ograniczeń i barier odnoszących się do poprawy tej sytuacji)
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KARTA 5
WYWIAD ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

Diagnoza wstępna sytuacji osoby / rodziny została przeprowadzona dnia

1. Jaka jest P. sytuacja zdrowotna?

 � osoba zdrowa

 � osoba chora – na co?, od kiedy?

 � uzależnienia – od czego?

 � osoba prowadząca nietrzeźwy styl życia – czego dotyczy

2. Jaka jest P. sytuacja zawodowa?

 � osoba pracująca (rodzaj umowy) – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

 � osoba niepracująca – bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

 � rencista

 � emeryt

 � inna sytuacja – jaka?

3. Jaka jest P. sytuacja materialna? (czy posiada oraz jakie: zasoby, możliwości pozyskiwania środ-
ków na utrzymanie, czy pozostaje na utrzymaniu innych osób: jakich)
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4. Jaka jest P. sytuacja prawna – czy był/a P. karana/y lub podejrzany/a za stosowanie przemocy 
w rodzinie? (jeżeli tak to kiedy, gdzie, rodzaj kary, czy została wykonana?, czy zawieszono warunkowo 
karę pozbawienia wolności – jeżeli tak to kiedy, na jakiej podstawie, czy wyznaczono kuratora – imię i 
nazwisko kuratora? Czy obecnie toczą się sprawy przeciwko P.?)

5. Co dla P. znaczy przemoc w rodzinie? (proszę uwzględnić czym jest przemoc w rodzinie dla 
osoby ją stosującej i jak ona ją rozumie)

6. Czy wie P. jakie są konsekwencje karne dla osoby stosującej przemoc w rodzinie? (jeżeli nie 
to należy zapoznać osobę stosującą przemoc w rodzinie z konsekwencjami jej stosowania)

7. Kiedy i w jakich okolicznościach stosuje P. przemoc w rodzinie i wobec kogo? (proszę 
uwzględnić możliwie najszerzej opis okoliczności wskazanych przez sprawcę przemocy w rodzinie)

8. Czy chce P. zaprzestać stosowania przemocy w rodzinie, jeżeli tak to czy podejmował/a P. 
próby rozwiązania tego problemu i z jakim skutkiem? (proszę uwzględnić wszystkie możliwe oko-
liczności związane z postrzeganiem zaprzestania stosowania przemocy rodzinie i wszystkimi działania-
mi podjętymi w tym zakresie)

9. Jakiej pomocy i od kogo oczekiwałby/aby P. aby zaprzestać stosowania przemocy w rodzi-
nie? (proszę uwzględnić wszystkie oczekiwania dotyczące możliwej pomocy w tym zakresie oraz osób, 
które miałyby się do tego przyczynić)

10. Pytania dodatkowe (to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wynik-
nęły w czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji Klienta oraz jego możliwości i 
zasobów oraz ograniczeń i barier odnoszących się do poprawy tej sytuacji)
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KARTA 6
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA MAŁEGO (OD 0 DO 3 ROKU ŻYCIA)

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

Imię i nazwisko matki/ opiekuna

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Data urodzenia dziecka

I. ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECKA

1. Czy dziecko zostało urodzone o czasie

 � tak

 � nie

2. Waga urodzeniowa dziecka ...............................................................................................................................

3. Liczba punktów w skali Apgar ..........................................................................................................................

4. Która ciąża .................................................................................................................................................

5. Który poród ...............................................................................................................................................

 � poród siłami natury

 � cesarskie cięcie

6. Inne istotne informacje dot. porodu i połogu

 � skomplikowany poród,

 � wydłużony pobyt w szpitalu dziecka lub matki,

 � depresja poporodowa

 � inne
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7. Konsultacje pracownika socjalnego

a. lekarzem rodzinnym – data i cel konsultacji

b. położną – data i cel konsultacji

c. pielęgniarką ds. szczepień – data i cel konsultacji

8. Analiza rozwoju dziecka

od 0 do 1 roku życia (obserwacja)
1 m-c

 � unosi główkę w pozycji na brzuchu

 � zaciska rękę na przedmiocie (np. podanym palcu)

 � reaguje na dźwięk

 � wykonuje ruchy ssania (smoczek)

 � przestaje płakać na widok matki lub jej głos

2 m-c

 � wysoko unosi głowę w pozycji na brzuchu i utrzymuje ją

 � śledzi poruszające się obrazy

 � odwraca głowę w kierunku dźwięku

 � zaczyna wydawać pojedyncze dźwięki

 � uśmiecha się

3 m-c

 � w pozycji na brzuch opiera się na przedramionach unosząc głowę

 � utrzymuje grzechotkę w ręku, potrząsa nią
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 � śledzi przedmiot

 � „gruchanie”, wydaje dźwięki artykułowane

 � ożywia się na widok ludzi, reaguje mimiką, odpowiada uśmiechem na uśmiech

4 m-c

 � umie siedzieć podparte poduszkami

 � przewraca się z boku na plecy i z pleców na bok

 � sięga ręką do przedmiotu. Bawi się zabawką w ręku, prowadzi ją do ust

 � odróżnia ojca i matkę

 � odpowiada dźwiękiem gdy się do niego przemawia

 � śmieje się głośno

5 m-c

 � umie podciągane za ręce usiąść

 � oburącz sięga po przedmiot

 � poznaje siebie w lustrze

 � śmieje się głośno, „zna się” na żartach

 � bawi się zabawkami

6 m-c

 � siedzi trzymając się

 � sięga po przedmioty jedną ręką

 � gaworzy (pierwsze sylaby)

 � otwiera usta na widok jedzenia

 � bawi się nogami (stopy przyciąga do ust)

7 m-c

 � siedzi samo nie podparte (krótko)

 � pełza na brzuchu (do tylu)

 � przekłada zabawkę z ręki do ręki

 � szuka schowanej zabawki

 � powtarza wielokrotnie sylaby

 � je łyżeczką

 � pragnie aktywnego kontaktu z inną osobą
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KARTA 7
WYWIAD Z OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

1. Jaka jest P. aktualna sytuacja życiowa? (czym się zajmuje, z czego się utrzymuje, czy jest zado-
wolona/y ze swej sytuacji, inne ważne kwestie)

2. Kogo w P. rodzinie dotyczy prowadzenie nietrzeźwego stylu życia/choroba alkoholowa?

3. Jakie problemy pojawiły się w P. życiu lub Waszej rodziny przez chorobę alkoholową, pro-
wadzenie nietrzeźwego stylu życia bliskiej dla P. osoby? (proszę uwzględnić wszystkie aspekty zgła-
szane przez Klienta i jego sposób ich rozumienia)

4. Czy kiedykolwiek podejmował/a P. próby poprawy sytuacji? (jakie, ile razy, z czyjej inicjatywy, 
z jakim skutkiem, jeśli nie to dlaczego?)

5. Dlaczego przychodzi P. właśnie teraz do OPS?

6. Jak radził/a sobie P. do tej pory? Z jakiej pomocy, wsparcia korzystał/a P. do tej pory?
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7.Jaki P. chce osiągnąć cel? (czy chce dokonać zmian w sobie, czy w osobie uzależnionej, w jakim 
celu chce aby osoba uzależniona przestała pić, czy wyobraża sobie sytuacje, gdy osoba uzależniona nie 
dokonuje zmian a jest szczęśliwa, może funkcjonować, zaspakajać swoje różne potrzeby)

8. Jaką pomoc chciał/a/by P. uzyskać i od kogo? (proszę uwzględnić wszystkie oczekiwania doty-
czące możliwej pomocy w tym zakresie oraz osób, które miałyby się do tego przyczynić)

9. Pytania dodatkowe (to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły 
w czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji Klienta oraz jego możliwości i zaso-
bów oraz ograniczeń i barier odnoszących się do poprawy tej sytuacji)

KARTA 8
WYWIAD Z OSOBĄ DŁUGOTRWALE CHORĄ

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę

1. Dotychczas rozpoznana sytuacja zdrowotna

2. Dostęp do świadczeń medycznych – podstawowych i specjalistycznych (jaka jest odległość 
do lekarza rodzinnego i specjalisty, czy jest możliwość dogodnego dojazdu, jak długo trzeba czekać na 
wizytę/poradę lekarza, inne)

3. Przyczyny trudnej sytuacji zdrowotnej
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3.1. Czas trwania choroby/chorób

3.2. Dotychczasowy przebieg leczenia i rehabilitacji

3.3. Medyczne skutki choroby – powikłania, schorzenia towarzyszące, zagrożenia

3.4. Ograniczenia jakie niesie choroba

3.5. Rokowania co do stanu zdrowia w procesie leczenia i rehabilitacji (w kierunku uzyskania 
zadawalającego stanu zdrowia, orzeczenia stopnia niepełnosprawności, inne)

4. Czy ma P. jakieś trudności związane z obecnym stanem zdrowia – jakie?

5. Co można zrobić by zmniejszyć lub zniwelować te trudności?

6. Co chciałby/aby P. zmienić w swoim życiu? Co jest wg P. niezbędne do tej zmiany?

7. Kto i jak może Pani/Panu pomóc w tej zmianie?
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8. Pytania dodatkowe (to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły 
w czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji Klienta oraz jego możliwości i zaso-
bów oraz ograniczeń i barier odnoszących się do poprawy tej sytuacji)

KARTA 9 FAMILY STAR
ARKUSZ MOJE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI

Przeznaczenie narzędzia:
Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/rodziny)

Wypełnia: Klient

Moje zasoby i możliwości to Twoje własne narzędzie, poprzez które możesz odkryć jakie masz moż-
liwości znalezienia pracy, podjęcia innych form aktywności i zaangażowania się bardziej w codzienne 
życie. To jest punkt wyjścia dla dalszych działań. Możesz mieć sposobność otrzymania wsparcia i po-
mocy odpowiedniej do Twoich potrzeb jeśli tylko chcesz.. To jest miejsce, w którym możesz powiedzieć 
co myślisz i co jest ważne dla Ciebie i co jest potrzebne do znalezienia zatrudnienia i stania się bardziej 
aktywną/aktywnym.

 Instrukcja wypełniania.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w interpretacji pytań lub w opisaniu swoich zasobów i możliwości po-

wiedz to pracownikowi socjalnemu. Od pracownika otrzymasz instrukcje dotyczące tego Arkusza oraz 
sposobu jego wypełnienia. Arkusz jest skonstruowany w taki sposób, by był użyteczny dla osób w róż-
nych sytuacjach. Razem z pracownikiem socjalnym zdecydujecie, które kwestie będą właściwe by da-
lej nad nimi pracować. Nie potrzebujesz odpowiadać na pytania, które Ciebie nie dotyczą. Sam/a zaś 
zdecydujesz czy Moje zasoby i możliwości wypełnisz w domu czy wolisz zrobić to „pod okiem” i przy 
wsparciu pracownika socjalnego. Niezależnie od tego co zdecydujesz pracownik socjalny omówi z Tobą 
wszystko co napiszesz o sobie.

Przed wypełnieniem Arkusza...
Zarezerwuj sobie około 1,5 godziny, tak by nikt w tym czasie Tobie nie przeszkadzał i nic od Ciebie 

nie chciał. Przygotuj kubek ulubionej herbaty albo kawy i usiądź wygodnie. Te kilka kartek, które przed 
Tobą leżą ma pomóc w przyjrzeniu się sobie, swoim marzeniom i oczekiwaniom zawodowym i nie tylko, 
swoim mocnym i słabym stronom, swojemu otoczeniu. To nic wielkiego i strasznego ale za to bardzo 
ważnego i dla Ciebie i dla pracownika socjalnego. Wasza wspólna praca wymaga tego byście się poznali 
i choć trochę polubili. Tego co będziesz pisać poniżej pracownik socjalny nie dowie się, jeżeli jemu tego 
nie powiesz. Tego nie wyczyta z żadnych przyniesionych dokumentów i od nikogo innego nie usłyszy. 
A jak pozwolisz pracownikowi trochę lepiej siebie poznać i zrozumieć, to wtedy łatwiej trafi w Twoje po-
trzeby i oczekiwania, a Ty przybliżysz się do zrealizowania swoich marzeń zawodowych, a może i innych. 
Jeżeli nie jesteś w stanie od razu wypełnić całego dokumentu to odłóż go na dzień lub dwa.

W tym czasie pewnie myślami wrócisz do tego co napisałaś/łeś. Jeżeli zaś uda się Tobie wypełnić ca-
łość za jednym razem to mimo wszystko zajrzyj do niego i do własnych zapisków ponownie za kilka dni. 
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Może coś się zmieni Twoim patrzeniu na siebie? Może przypomną się Tobie jakieś wydarzenia, spotkani 
ludzie, rozmowy? Może zakiełkują jakieś nowe marzenia związane z pracą i życiem osobistym? Może 
spojrzysz inaczej na swoje zasoby i możliwości? Może zechcesz coś dopisać do swoich zasobów i możli-
wości lub coś zmienić? Jeżeli jakieś pytanie będzie niezrozumiałe lub dziwne dla Ciebie to pomiń je ale 
powiedz o tym przy okazji pracownikowi socjalnemu. Zresztą ważne jest, abyście razem przeczytali to, 
co napisałeś i porozmawiali o Tobie, Twoich oczekiwaniach, marzeniach, planach i potrzebach. Później 
daj też pracownikowi socjalnemu trochę czasu na powtórne przeczytanie Twojego wypełnionego Ar-
kusza i na jego własne przemyślenia. A potem spotkajcie się ponownie i wróćcie do tego tematu. Wtedy 
będziecie się już lepiej i znać i rozumieć, a to będzie niewątpliwie przydatne przy dalszej współpracy, 
przy planowaniu pomocy dla Ciebie i myśleniu o Twoim przyszłym życiu w którym realizujesz swoje 
plany i spełniasz marzenia.

Narzędzie zostało opracowane na podstawie narzędzia wykorzystywanego w angielskim i ir-
landzkim systemie pomocy społecznej.

DANE

Imię i nazwisko osoby wypełniającej

Adres zamieszkania osoby wypełniającej (ulica/osiedle, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)

DANE KONTAKTOWE

numer telefonu

adres e-mail

Imię i nazwisko pracownika socjalnego

Data wydania druku Arkusza

Termin złożenia wypełnionego Arkusza
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PRAGNIENIA I DĄŻENIA
Moje pragnienia i dążenia dotyczące podjęcia pracy lub innego zajęcia

 Gdzie chciał(a)bym pracować, co chciał(a)bym robić? (wymarzony zawód, rodzaj pracy)?

Co chciał(a)bym innego robić, jeżeli teraz nie mogę pracować (inne formy aktywności)?

Doświadczenie zawodowe – płatna i niepłatna praca

Najważniejsze doświadczenia zawodowe w Polsce i za granicą

 Pytania pomocnicze:

• Jakie miałam/em pozytywne sytuacje i doświadczenia zawodowe w przeszłości?

• Jaka praca była dla mnie dobra a jaka zła i dlaczego?

• Jaki rodzaj miejsca pracy lubię?

• Jaki rodzaj zadań lubię wykonywać? Uzupełnienie / podsumowanie

• Jakie wcześniejsze doświadczenia zawodowe mogę wykorzystać w przyszłej pracy?

Jak mogę skorzystać z tych doświadczeń w odniesieniu do obecnych zamiarów związanych z podję-
ciem pracy / innych form aktywności?

Szkolenia i uzyskane w czasie ich trwania doświadczenia i umiejętności
Najważniejsze szkolenia – w Polsce i za granicą
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Pytania pomocnicze:

• Jaka forma szkoleń była dla mnie dobra?

• Czego interesującego się nauczyłam/łem?

• Co myślę o mojej dalszej edukacji / szkoleniach?

UZUPEŁNIENIE / PODSUMOWANIE

Co z moich dotychczasowych szkoleń mogę wykorzystać w pracy /innych formach aktywności i/lub 
w następnych szkoleniach?

Jak mogę to wykorzystać (tzn. nabytą wiedzę i umiejętności) w realizacji obecnych zamiarów związa-
nych z moją pracą / innymi formami aktywności?

Umiejętności i inne talenty

Pytania pomocnicze

• W czym jestem dobra/y?

• Czym wyróżniam się od innych?

Co potrafię robić wraz z innymi osobami?
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UZUPEŁNIENIE / PODSUMOWANIE

Jak mogę korzystać z moich umiejętności i talentów dla osiągnięcia obecnych zamiarów związanych 
z moją pracą / inną formą aktywności?

Zainteresowania i czas wolny

Organizacje i kluby do których należałam/em lub chciał(a)bym przystąpić

Czynności, które lubię wykonywać

Pytania pomocnicze:
Jak mogę zacząć robić to co lubię?

 Osobiste możliwości i właściwości

Moje możliwości podjęcia pracy lub innej formy aktywności poprawiają się ponieważ ja…
(zaznacz „X” te, które dotyczą Ciebie)

 � Chcę korzystać z mojej wiedzy i umiejętności

 � Lubię uczyć się nowych rzeczy

 � Lubię pracować razem z innymi ludźmi

 � Lubię pracować samodzielnie

 � Jestem sumienna/y i dokładna/y

 � Lubię podejmować inicjatywę
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 � Lubię wykonywać proste/rutynowe zadania

 � Jestem elastyczna/y i umiem dostosować się do sytuacji

 � Jestem pogodna/y i radosna/y

 � Jestem wytrwała/y

 � Jestem solidna/y i wiarygodna/y „Rozkwitam, kiedy robi się naprawdę gorąco”

 � Mam poczucie / zmysł porządku

 � Mam szacunek dla innych

 � Robię to czego się ode mnie oczekuje

 � Lubię podejmować wyzwania

 � Chętnie biorę na siebie odpowiedzialność

 � Jestem punktualna/y

 � Potrafię skoncentrować się na tym co mam zrobić

 � Chcę radzić sobie we własnym zakresie i stać się samowystarczalna/y

 � Inne rzeczy, które mogą zwiększyć moje szanse / podsumowanie

ZAMIERZENIA I POTRZEBY

Zamierzenia w zakresie podjęcia pracy / innej aktywności oznaczają, że potrzebuję…
 (zaznacz „X” te, które dotyczą Ciebie)

 � Szkolenia z zakresu poszukiwania pracy (pisania CV i listu motywacyjnego, rozmowy kwalifika-
cyjnej itp.)

 � Więcej szkoleń / podniesienia kwalifikacji

 �  Treningu pracy

 � Doświadczenia w pracy w mojej dziedzinie (w moim zawodzie)

 � Doradztwa zawodowego

 � Pracy na niepełny etat

 � Dostosowanego do mnie miejsca pracy

 � Referencji z poprzedniego miejsca pracy

 � Pomocy w kontakcie z pracodawcami
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 � Pomocy w zrozumieniu moich możliwości

 � Pomocy w opiece nad dzieckiem / dziećmi

 � Doradztwa finansowego

 � Poprawy stanu zdrowia

 � Medycznego / psychologicznego leczenia

 � Pomocy w transporcie do miejsca pracy

 �  Pomocy w poprawieniu moich umiejętności czytania i pisania

 � Pomocy w problemie uzależnienia

 �  Przewidywalności i zorganizowania

 � Pomocy w mojej trudnej sytuacji życiowej

 � Inne moje potrzeby i zamierzenia / podsumowanie

WARUNKI SPOŁECZNE I MATERIALNE

Moja obecna sytuacja rodzinna jest :

 � Zadowalająca

 � Trudna

 � Zła

 �  Niestabilna

Moje obowiązki w zakresie opieki :

 � Opieka nad dziećmi

 � Opieka nad innymi członkami rodziny

 � Opieka nad innymi osobami (np. zamieszkałymi oddzielnie)

 � Uzupełnienie / podsumowanie

Sądzę, że znam kogoś, kto może mi pomóc w znalezieniu pracy

 � Tak

 � Nie

Jak mogę sprawdzić, jakie możliwości istnieją wśród ludzi, których znam?



107

Jakie inne miejsca / środowiska mogą mieć pozytywny wpływ na podjęcie przeze mnie pracy / innej 
formy aktywności?

Uzupełnienie / podsumowanie

Jak oceniam swoją sytuację finansową?

 � Dobrze

 � Ani dobrze, ani źle

 � Źle

Komentarz do mojej sytuacji finansowej

Czy znam kogoś, kto może mi pomóc w poprawieniu sytuacji finansowej?

ZDROWIE

Jak oceniam własne zdrowie w związku z możliwością podjęcia pracy?

 � Bardzo dobrze

 � Dobrze

 � Źle

 � Bardzo źle

Problemy zdrowotne, które ograniczają moje możliwości podjęcia pracy :

 � Fizyczne

 � Psychiczne

 � Dolegliwości: bóle, niepokoje

 � Problemy związane z alkoholizmem

 � Problemy związane z narkomanią,

 � Problemy związane z utratą sprawności fizycznej,
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 � Trudności ze spaniem

 � Inne

Jak mogę poradzić sobie z tymi problemami?

Co mogę robić pomimo takich problemów zdrowotnych?

Myślę, że do poprawy mojego stanu zdrowia potrzebuję

 � Energia

 � Zapał do działania

 � Inne

Co dodaje mi energii / zachęca mnie do podejmowania działań?

Co pozbawia mnie energii / zniechęca mnie do podejmowania działań?

Ocena moich możliwości

Jak mam zrealizować moje zamiary dotyczące podjęcia pracy lub innego formy aktywności?
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Co muszę zrobić sam/a?

W czym potrzebuję pomocy?

Ważne dla mnie inne formy aktywności, jeśli w tej chwili nie ma dla mnie pracy

PODSUMOWANIE / WNIOSKI

 � Mogę zacząć pracę / inne formy aktywności od razu

 � Mogę zacząć pracę / inne formy aktywności w ciągu sześciu miesięcy, a ten czas potrzebuję na 
załatwienie kilku spraw

 � Nie sądzę, bym mógł rozpocząć pracę / inne formy aktywności w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

KARTA 10
PODSUMOWANIE PRACY SOCJLANEJ – ZDROWIE

Z jakimi problemami zgłosiłem/am się do specjalisty?

Co mogło przyczynić się do powstania moich problemów?

Co robiłem, co mogło przyczynić się do podtrzymywania (nasilania, nakręcania) objawów?

Jakie były moje cele zdrowotne?
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W jaki sposób (co zrobiłem/am) przybliżyłem/am się do osiągnięcia celów?

Co będę robić po zakończeniu pracy ze specjalistą, żeby kontynuować osiąganie celów?

Jakie umiejętności zdobyłem w czasie spotkań ze specjalistą? Czego się nauczyłem/am?

Jak mogę rozwijać te umiejętności po zakończeniu pracy ze specjalistą?

W czasie pracy ze specjalistą najważniejsze dla mnie było….

Jakie czynniki (sytuacje) mogą doprowadzić do nawrotu problemów?

Co wtedy zrobię, gdy zauważę, ze reaguję tak jak dawniej?
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KARTA 12

Co sprawia, że jesteś agresywny/a?

Co sprawia, że kogoś nie lubisz?

Wymień 5 cech, które uruchamiają w tobie agresywne zachowanie?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KOMENTARZE I WNIOSKI

KARTA 13

Jak okazujesz szacunek innym osobom?

Jak się czujesz, gdy ktoś cię nie szanuje?
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Jak się czujesz, gdy kto cię szanuje?

Jak się wtedy zachowuje?

KOMENTARZE I WNIOSKI

KARTA 14

Co wiesz na temat depresji?

Czy to jest choroba psychiczna?

 � TAK

 � NIE

 � NIE WIEM

Jakie znasz choroby psychiczne?
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Opisz objawy depresji

KARTA 15
PRZEMOC - KARTA PRACY DLA DZIECKA, SPRAWCY I OFIARY

3 osoby dostają tę samą kartę i weryfikują swoje przekonania

Co i jak Twoim zdaniem może się czuć ofiara przemocy w rodzinie?

Co może zrobić taka osoba , żeby poczuć się lepiej?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA 16
CHOROBA PSYCHICZNA – KARTA DLA KLIENTA

Weryfikowanie wiedzy

Z jakimi trudnościami może się spotkać osoba z chorobą psychiczną?

Gdzie może uzyskać pomoc i wsparcie?

WNIOSKI I KOMENTARZE
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KARTA 17

Co kojarzy Ci się ze słowem uzależnienie? Wypisz skojarzenia oraz uzależnienia jakie znasz w kajzerkę
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Czy w Twojej rodzinie są jakieś uzależnienia?

 � TAK

 � NIE

 � NIE WIEM

Jeżeli TAK, to czego dotyczy

Jakie są skutki uzależnienia w Twojej rodzinie?

Jakie znasz sposoby radzenia sobie ze skutkami uzależnienie w rodzinie?

Na kogo możesz liczyć w tej sytuacji?
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KARTA 18
ROZWÓD W RODZINIE
Ja i moja pozycja w rodzinie

Jaka jest moja rola w rodzinie? Co lubię w swojej rodzinie najbardziej?

Co chciałbym zmienić w swojej rodzinie? Mój plan „Jak mogę to zmienić żeby poczuć się szczę-
śliwym w rodzinie?”

Jaką masz refleksję po wykonaniu tego zadania:
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KARTA 19

Jaka powinna być Twoja wymarzona rodzina?

Wymień 5 zasad, które powinny obowiązywać w Twojej rodzinie?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Czy coś Ci przeszkadza Ci w funkcjonowaniu rodziny? Jeśli tak, to co to jest?
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KARTA 20

Czym dla Ciebie są narkotyki? Co ci dają?

Jakie znasz inne sposoby, żeby się zrelaksować?

W jakich sytuacjach potrzebujesz się zrelaksować?

Który sposób polecasz innym poza narkotykami , które jak wiesz są szkodliwe i niedozwolone?
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KARTA 21

Co to jest rozwód?

Jakie emocje wywołuje u Ciebie słowo ROZWÓD?

Jak rozmawiają z Tobą rodzice o rozwodzie? Wpisz w poszczególne części koła to co od nich słyszysz.

 � MAMA

 � TATA

 � BABCIA

 � DZIADEK

 � INNI
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KARTA 22

Wymień w tabelce cechy osoby zdrowej i chorej psychicznie

Cechy osoby chorej psychicznie Cechy osoby zdrowej

Zastanów się chwilkę i napisz co myślisz o osobach chorych psychicznie

Istnieje przekonanie, że ludzie chorzy psychicznie są np. niebezpieczni. Co ty o tym myślisz?
ZAKREŚL poniżej odpowiedź, wstawiając X

 � Prawda

 � Nie wiem

 � Fałsz
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KARTA 23
JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

W sytuacji kiedy pojawiają się trudne emocje jak:

• stres,

• lęk,

• strach,

• złość,

spróbuj wykonać poniższe ćwiczenie.

• Stań boso na podłodze lub na naturalnym podłożu (trawa, piasek itp.)

• Ustaw stopy na szerokość bioder

• Oddychaj naturalnie przez chwilę, skupiając uwagę na wdechach i wydechach

• Przenieś uwagę na stopy, poczuj ich ciężar

• Utrzymuj lekko ugięte kolana

• Zacznij tupać, unosząc niezbyt wysoko nogi, tak żeby jak największa powierzchnia stopy mogła 
bezpiecznie uderzyć w podłoże

• Tup tak szybko i mocno, tak jak tego potrzebujesz

• Oddychaj otwartymi ustami

• Możesz dołączyć wymachy ramion, jeżeli masz na to ochotę

• Możesz również dodać dźwięki, wypowiadać lub wykrzykiwać słowa

• Podążaj instynktownie za tym, czego potrzebujesz

• Wykonuj ćwiczenie tak długo, jak chcesz lub na ile pozwalają ci warunki zewnętrzne

• Kiedy zakończysz, postój chwilę w bezruchu i zaobserwuj, co dzieje się w twoim ciele

Pamiętaj!
Jest to ćwiczenie, które ma na celu ożywienie stóp i całych nóg. Pozwala ściągać energię w dół, wy-

rzucić niepotrzebne emocje i poczuć większe bezpieczeństwo, a nawet radość poprzez ugruntowanie.
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KARTA 24
UWALNIANIE EMOCJI

Poniższe ćwiczenie jest z elementem aktywności fizycznej, który ma spotęgować efekt końcowy, 
jakim jest uwolnienie się od niechcianych emocji.

• W chwili kiedy pojawią trudne emocje wykonaj poniższe ćwiczenie najlepiej stojąc.

• Weź do jednej ręki piłkę (możesz wykorzystać dowolny przedmiot, który będzie można upuścić 
lub wyrzucić).

• Skoncentruj się na odczuwaniu niechcianej emocji. Nie walcz z nią, tylko zaobserwuj, jak ją od-
czuwasz, w którym miejscu w ciele najbardziej.

• Kiedy zidentyfikujesz to miejsce w ciele, połóż na nim drugą rękę.

• Przez chwilę spróbuj skupić uwagę jednocześnie na obu dłoniach.

• Wykonaj symboliczny gest: „wyciągam niechcianą emocję z mojego ciała i wkładam ją do piłki”.

• Skoncentruj swoją uwagę na piłce. Zastanów się jak ją teraz odczuwasz? Jak zmieniła się jej ciężar?

• Upuść bądź wyrzuć piłkę. Zrób to w taki sposób, jak potrzebujesz. Włóż tyle energii i mocy w 
wykonanie tego gestu, ile chcesz.

• Zaobserwuj, jak zmieniło się odczuwanie w ciele niechcianej emocji.

• Powtarzaj to ćwiczenie tak długo i z taką mocą, aż trudna emocja zniknie całkiem.

Pamiętaj!
Zanim wykonasz ćwiczenie upewnij się, że możesz wyrzucić piłkę bez zagrożenia zniszczeń w otoczeniu ;)

NOTATKI
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KARTA 25
TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

Poniższe ćwiczenie pozwala wprowadzić się w stan relaksacji i zwiększonej pewności siebie, dzięki 
czemu lepiej będziemy funkcjonować łatwiej w sytuacji doznawania stresu.

Można z niego korzystać przed zdarzeniem, które wywołuje lęk i niepewność lub w jego trakcie, o ile 
warunki na to pozwalają.

Ćwiczenie składa się z następujących kroków:

1. Zrób wdech nosem, powoli licząc do pięciu.

2. Wypuść powietrze ustami mówiąc głośno: „To tylko ludzie, a nie groźne zwierzęta! Nic mi nie 
zrobią! Poradzę sobie!” Jeżeli warunki nie pozwalają na wypowiedzenie tych słów na głos, wy-
powiedz je wewnętrznie w swojej głowie. Podane tutaj zdania są przykładowe. Jeżeli chcesz, 
zastąp je własnymi, pozytywnymi stwierdzeniami.

3. Powtórz powyższe kroki kilka razy, starając się przy tym rozluźnić napięte mięśnie. Stres najczę-
ściej powoduje napięcia w takich miejscach jak kark, barki, klatka piersiowa czy plecy. Zwróć 
uwagę na te miejsca. Robiąc wydech i wypowiadając słowa, spróbuj jednocześnie rozluźniać 
napięte mięśnie.

4. Zaobserwuj jak brzmi twój głos. Jeżeli jest niepewny i nerwowy, dołóż wszelkich starań, by za-
mienić go na stanowczy i pewny.

5. Zwróć uwagę na myśli pojawiające się w twojej głowie. Jeżeli będą to zdania: „Nie polubią mnie. 
Wyjdę na głupka. Wyśmieją mnie. Nie wiem. Nie poradzę sobie” itp., daj im opór. Zastąp je po-
zytywnymi stwierdzeniami:

• Wszystko będzie dobrze – to tylko ludzie!

• Nie ma ludzi doskonałych!

• Nikt nie ma prawa mnie osądzać!

• Nie muszę być idealny!

Pamiętaj!
Rób taki trening, gdziekolwiek chcesz!

NOTATKI
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KARTA 26
POZBYWANIE SIĘ OGRANICZAJĄCYCH PRZEKONAŃ

Poniżej bardzo proste ćwiczenie pomagające w uwolnieniu od ograniczających przekonań.

Składa się ono z następujących kroków:

1. Pomyśl o sytuacji, która jest dla ciebie trudna i wywołuje niechciane emocje (lęk, strach, niepew-
ność, wstyd itp.). Może to być zdarzenie, które zaistniało w przeszłości bądź jest dopiero przed 
tobą.

2. Zastanów się, jakie ograniczające przekonania, związane z powyższą sytuacją pojawiają się w 
twojej głowie („Nie poradzę sobie, jestem za głupi, biednemu zawsze wiatr w oczy” itp.)

3. Wypisz wszystkie te przekonania na kartce. Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz, aby wy-
mienić wszystkie, które cię ograniczają i przyczyniają się do powstawania negatywnych emocji.

4. Kiedy lista zostanie zamknięta, podrzyj kartkę na drobne kawałki. Włóż w tę czynność tyle ener-
gii, ile potrzebujesz. Dla wzmocnienia efektu możesz dodać jakieś dźwięki lub słowa, np. „dosyć 
tego!”, „koniec z tym!”

Pamiętaj!
Powtórz to ćwiczenie, jeżeli potrzebujesz. Możesz je stosować jako wspomagające, łącznie z innymi 

w procesie pracy nad ograniczającymi przekonaniami.

NOTATKI
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KARTA 27
SŁYSZENIE GŁOSÓW

Odpowiedz proszę na poniższe pytania.
Jeśli jakiejś informacji nie chciałbyś ujawniać, napisz wtedy

„Nie chcę odpowiadać na pytanie”.

1. Informacje osobiste

Wiek:

Stan cywilny:

Stan zatrudnienia:

Płeć:

Posiadane dzieci:

Narodowość/przynależność etniczna:

2. Aspekty samego doświadczenia

Celem wywiadu jest zachęcenie do rozmowy o twoim doświadczeniu. Pozwoli to dowiedzieć się nam 
o wiele więcej na jego temat oraz odnośnie sposobów radzenia sobie z głosami.

Chciałbym, żebyś opowiedział o jakichkolwiek niezwykłych lub dziwnych doświadczeniach, jakie 
miałeś ostatnio lub w przeszłości.

ILE GŁOSÓW SŁYSZYSZ?

W JAKIM WIEKU PO RAZ PIERWSZY SŁYSZAŁEŚ GŁOSY?



127

LICZBA GŁOSÓW

ILE TERAZ

NA POCZĄTKU

CZY TE DŹWIĘKI/GŁOS(Y) MOGĄ BYĆ USŁYSZANE PRZEZ INNYCH LUDZI?

 � Tak

 � Nie

CZY MOŻESZ WYJAŚNIĆ DLACZEGO (LUB DLACZEGO NIE)?

SKĄD POCHODZĄ TE DŹWIĘKI/GŁOS(Y) (GDZIE SĄ ZLOKALIZOWANE)?

teraz:

na początku:

w głowie:

 � tak

 � nie

słyszalne uszami:

 � tak

 � nie
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gdzieś indziej w ciele

 � tak

 � nie

głosy wydają się dochodzić spoza ciała

 � tak

 � nie

W ODNIESIENIU DO GŁOSÓW, KTÓRE SŁYSZYSZ:
Czy te głosy pochodzą z ciebie (od ciebie) czy od kogoś innego? (staramy się ustalić, w jaki sposób 

słyszący głosy odbiera je w swoim doświadczeniu (moje/ nie moje)

Głosy pochodzą z mojego wnętrza

 � TAK

 � NIE

Głosy pochodzą od kogoś innego lub czegoś poza mną

 � TAK

 � NIE

Czy możesz wyjaśnić dlaczego?

 Czy jesteś w stanie przeprowadzić dialog z tymi głosami lub komunikować się z nimi w jakikolwiek 
sposób?

 � TAK

 � NIE

Czy możesz podać przykład tego?
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Czy miewasz jakiekolwiek inne niezwykłe doświadczenia, takie jak wizje, zmienione stany percepcji, 
doświadczenia poza ciałem itp.? Jeśli tak, czy mógłbyś je opisać?

KARTA 28

Poniżej jest zestawienie rodzajów sytuacji, które u innych osób poprzedzały pojawienie się głosów. 
Podobne wydarzenia życiowe mogły też zdarzyć się tobie.

Czy którekolwiek z nich przypomina twoje własne doświadczenie?
W jakim wieku miało ono miejsce?

Wydarzenia:
W wyniku poważnego urazu fizycznego lub poważnej choroby

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Przyjęcie do szpitala lub po podaniu środka znieczulającego

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Samodzielne zamieszkanie, po raz pierwszy w życiu

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Rozwód lub rozpad bliskiej relacji z kimś

 � TAK

 � NIE

wiek i rok
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Pierwsza miesiączka lub ciąża/aborcja

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Poważne pogorszenie stanu zdrowia bliskiej osoby

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Zmiany w stanie zatrudnienia (podjęcie pracy, zmiana, awans)

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Utrata pracy (przejście na emeryturę, zwolnienie, niezdolność do pracy

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Śmierć bliskiego przyjaciela lub członka rodziny

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Podjęcie studiów

 � TAK

 � NIE

wiek i rok
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Zakochanie się lub odrzucenie w takiej sytuacji

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Przeprowadzka do nowego domu, szkoły lub uniwersytetu

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Problemy w społeczności religijnej lub sekcie duchowej

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

Uczestnictwo w seansie spirytystycznym, rytuale satanistycznym

 � TAK

 � NIE

wiek i rok

NOTATKI
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KARTA 29

Zaznacz na poniższej liście, czy pojawiają się u ciebie takie emocje jak:

 � brak poczucia bezpieczeństwa

 � zazdrość

 � strach

 � żałoby

 � wątpliwości

 � zmęczenie

 � miłość

 � przygnębienie lub smutek

 � złość lub przygnębienie

 � szczęście

 � twoje własne uczucia seksualne

 � samotność

 � seksualne uczucia innych

 � bezsilność

Czy emocje, jakie przeżywasz, wywołują u Ciebie większe przygnębienie albo czynią cię bardziej lub 
mniej szczęśliwym?

 � TAK

 � NIE

 � NIE WIEM
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KARTA 30
STRATEGIE RADZENIA SOBIE

Co robisz, kiedy SŁYSZYSZ GŁOS WEWNĘTRZNY, KTÓRY MÓWI: MAM OCHOTĘ SIĘ NAPIĆ LUB ĆPAĆ

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest pozytywna, to powiedz, ile razy stosowałeś dana me-
todę i jaki był jej efekt.

 � Odsyłanie głosów

 � Ignorowanie głosów

 � Koncentrowanie się na słuchaniu

 � Słuchanie wybiórcze

 � Myślenie o czymś innym

 � Negocjowanie z głosami

 � Próby ograniczania kontaktu z głosami

 � Zajęcie się czymś

 � Próba ucieczki przed głosami

 � Zadzwonienie do kogoś

 � Odwiedzenie kogoś

 � Odwrócenie uwagi

 � Ćwiczenia relaksacyjne, jak joga

 � Zażycie leków

 � Alkohol lub narkotyki

 � Jedzenie

Jaką metodę radzenia sobie najczęściej? Jak często jej używasz?

Czy używasz jej systematycznie? Jeśli nie, to dlaczego?

Jakie są efekty stosowania tych metod? (czy masz więcej czy mniej władzy nad głosami?)
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ENGLISH VERSION

FAMILY STAR programme consists of various strategies developed for the social workers and social 
care workers in Poland, the United Kingdom and Ireland.

The tools, tests, forms, templates, cards, questionnaires are widely used to support parents and their 
families by local authorities and voluntary sector services.

Tools and resources can also be used to capture the voice of clients’ perspective and needs. This 
method enables social workers and social care workers to be more efficient in their work with no place 
for being subjective. Rich content developed during this project will give workers and clients the effect 
of synergy alongside effective parenting strategies.

Social workers and social care workers will be required to use the same tools.

FAMILY STAR DEVELOPMENT COLLABORATORS

FAMILY STAR method will help to look differently at the social assistance for a client hrough properly 
constructed forms and questions, as well as the assessments developed by and for the social assistance 
client and worker. It is an innovative method due to the nature of the documents used and the win-win 
approach. This method requires a partnership. There is no place for inequality. A social worker and so-
cial care worker must be equally satisfied with the work done and the plan created, so that there is no 
discomfort from the work being done by the worker. Also, the client must be equally satisfied with the 
work done and the plan created. This will ensure effective overcoming of burnout of the workers, which 
often affects Social Care field.

An international group of experts, representing three partner organizations and working in the social 
assistance sector, dealing with education and training of adults will develop a competence standard 
(FAMILY STAR) :

• social worker,

• family support worker assistant,

• social worker assistant.

The standard will include:

• tools facilitating independent diagnosis of employee competences and skills, used to identify 
competence gaps and selection of appropriate teaching methods and educational path,

• social assistance worker model – a list of competences that the social assistance worker should 
have,

• educational path how to become a social worker in Poland, the United Kingdom and Ireland,

• educational path how to become a social care worker in Poland, the United Kingdom and Ire-
land.

A structure has been planned for the developed standard with the following components:

• terminology used,
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• structure and hierarchy of professional competences / qualifications,

• the way the standard is coded and reference to other national classifications, standards, Europe-
an Qualifications Framework and National Qualifications Framework,

• taking into account the legal regulations for practicing the profession in Poland, the United 
Kingdom and Ireland,

• description of the profession through occupational tasks and laws in Poland, the United King-
dom and Ireland,

• description of the profession through qualifications and their components,

• assessment of the detail level of the description used,

• data sources on competence / qualification requirements.

The methods and organization of research is a comparative analysis that was carried out in partner 
countries. The comparative research will use the document research method (desk research) as the basic 
method and the expert method – as the supportive method.

The developed catalog of employee competences together with the directors of Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie (County Family Support Centre PCPR) and its subordinate and partners institu-
tions with the participation of a British and Irish organizations will help its users to acquire the compe-
tence of effective work with family and with individual clients, help to look at the behavior of a young 
person from the right perspective, respond to his needs and help him in dealing with difficult situations.

The materials will indicate the necessary skills and knowledge development, that should be mas-
tered by the user in order to be able to work using the FAMILY STAR method on a regular basis.

 The learning objectives – learning outcomes in line with the qualification description standard – will 
also be described in detail and explained, how to use all the tools.

The standard will have a flexible structure, and its modules and modular units can be updated (mod-
ified, supplemented or replaced), without destroying the structure of the standard, to adapt the content 
to make possible corrections and further additions.

Thanks to this:

• the educational process (teaching and learning) will be focused on achieving specific, measur-
able learning outcomes in the form of knowledge, skills and social competences enabling the 
performance of specific professional tasks,

• the principle of transfer of knowledge in lifelong learning sector, skills and social competences 
previously acquired by the participants in the course of formal, non-formal and informal learn-
ing in the work environment will be widely used and implemented via cascade training at work.

The following products / tools / resources are developed:

• a detailed description of the method after making adjustments to increase its universality in 
Polish and English,

• sample case studies and the application of the method in various problem situations when 
working with a dysfunctional family, including the problem of addiction, prostitution, domestic 
violence, socially excluded people and people at risk of exclusion,
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• a training program for social workers and social care workers, family coordinators, social worker 
assistants,

• multimedia educational materials (standardized documents, FAMILY STAR forms, exercises, 
tasks, individual work cards, multimedia presentations and others).

The diagnostic and assessment documentation used in the United Kingdom along with the doc-
umentation used in Ireland will be modified to allow its use in Poland and other European countries 
where the system is not as developed as in the United Kingdom and Ireland.

Creating flexible official documentation for the employees of PCPR and its subordinate units will con-
tribute to an increase in employee efficiency, save time (time management), reduce stress and frustra-
tion of employees who are concerned about whether a self-prepared template of documents has been 
properly prepared and if there is no subjective reflection.

FAMILY STAR helps to ensure order and allow all employees to use one document template without 
having to create documentation according to their own ideas. Creating a set of documents for social 
workers, family assistants, family coordinators will also contribute to preventing burnout; aims to fun-
damentally change the mood, level of concentration, ability to establish and maintain positive relation-
ships with the client, and the feeling of empathy, which is often disabled in employees at risk of burnout. 
Also, what is very important in the FAMILY STAR approach, is the win – win partnership between the 
worker and the client.

The developed FAMILY STAR toolkit will include:

• Risk assessment before visiting the client’s home – security form before a home visit for an em-
ployee (an employee before a home visit must establish the risk while going for a home visit. It 
can be done by a telephone conversation. This tool will increase the security and concern level 
before visiting a family at home, e.g. whether the perpetrator of violence is at home, or is there 
a weapon at home, who lives at home, whether there is a dog or other animals on the property, 
what is the character of the area.

• Model tool of diagnosis and assessment for the work carried with a family – assessment of family 
eligibility for help and referral to the right service.

• Model tool for working with an individual – diagnosis of assessment of the eligibility of an indi-
vidual for help.

• Model tool for working with a child – diagnosis of assessment of a child’s eligibility for help.

• Model tool for working with an independent youth who leave a foster family, an orphanage, 
social care, an educational institution.

• Model of work plan with the family.

• Model of work plans with an adult.

• Model of work plan with a child.

• Model statements for working with families, individuals, young people becoming independent 
(consent to data processing (GDPR), sharing information with a social worker, family assistant, 
doctor, police and specialists directly related to the situation of a given family or individual).
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• Diagnosis of family needs – to be completed by the family.

• Diagnosis of family needs – to be completed by a worker.

• Common assessment of family needs – to be completed by the family together with the worker.

• Assessment of the needs of the individual – an adult – is completed by an adult.

• Assessment of the needs of the individual – an adult – is completed by a worker.

• Common assessment of the needs of the individual – an adult – is completed by an adult togeth-
er with a worker collectively. The consensus for further work must be reached.

• A document used for periodic assessment of the family’s current situation.

• A document used for periodic assessment of the individual’s current situation.

• A document used for periodic assessment of the youth’s current situation.

• A document used to monitor a journey of the family, the individual’s, the young people while 
working towards a change and / or becoming independent.

• Agreement on the principles of cooperation between a social worker and a family assistant.

• Template of the opinion to court in the event of such as need.

• Catalog of competences of a Social Worker and Social Care Workers in PCPR and subordinate 
institutions.

• Worker evaluation form – completed by the client (feedback and evaluation form).

FAMILY START SUMMARY

Significant policy changes and the number of Poles living in the UK and Ireland, the increasing num-
ber of immigrants living in Poland, brought the legal protection of the title ‘Social Worker’, which shifts 
in the educational requirements for social work from diploma-level to degree-level, recognition of the 
need for national regulation of Social Workers and social care workers.

Depending on individual’s point of view, these developments can be seen as enhancing profession-
alism (which, after all, is usually stated as the intention of such policy measures). Alternatively, the in-
creased government control of social work – such as inspections and prescribed procedures – can be 
interpreted as undermining professional skills, expertise and autonomy.

FAMILY STAR is a programme for professionals to help to be ‘updated’ with an increasing frag-
mentation of social work into a series of distinctive tasks or roles – such as child protection, adult mental 
health or working with disabled people – potentially diminishes collective professional identity.

Our work on this topic has led us to consider social work professionalism as a shared endeavour, with 
common values, norms and culture, in which – despite initial appearances – we are all engaged together.
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KEY AREAS OF SKILL

We have identified certain key areas of skill that we consider to be important for autonomous profes-
sional practice across all social work roles:

FAMILY STAR

F – FLEXIBLE
A – ASSERTIVE
M – MINDFUL
I – INDEPENDENT
L – LOVED
Y – YOGISTIC

S – SET GOALS
T – TIME MANAGEMENT
A – ACTION
R – RISK MANAGEMENT AND RESULTS

These areas are best thought of as ‘organising themes’ for thinking in a holistic way about profes-
sional skills. Being flexible for example means that the Social Workers and Social Care workers should 
be able to adapt the best strategies for a client and the client’s family. This means creating an environ-
ment with “flexible scheduling, lots of continuing education, self-education, identifying opportunities 
for growth and development, increasing time off, and including self-care not only for a client but also 
for the worker. It is important, that the worker treats the client as a partner. There is no place to patronise 
the client. Flexibility is a way for social service professionals to balance activities and preserve longevity 
and happiness in both their relationships and their careers. To do this, they need to accept that it is good 
and actually essential — to put client’s needs first by setting the goals that the client will be able to meet.

FAMILY STAR covers specific areas of social care workers’ skills which are essential to enabling fami-
lies and individuals to thrive and in line with the Family Centres initiatives:

 Work conduct

 Practice

 Self Care

 Development Action
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This includes:
Skills

• Knowledge

• Interviewing

• Engagement

• Assessment

• Analysis

• Physical health

• Advocacy

• Your well-being

• Meeting emotional needs

• Interdisciplinary/Multidisciplinary working

• Keeping your children safe

• Social networks

• Recording

• Education and learning

• Boundaries and behaviour

• Family routine

• Home and money

• Progress to work

• Care Planning

• Workload Management

FAMILY STAR has been specifically designed for social services focusing on resolving conflict be-
tween parents, children, couples including families in poverty, with addictions, where the domestic 
abuse or violence has place.

This can include mediation and self- development with a specific focus on the well-being and effec-
tive parenting.

FAMILY STAR is a holistic tool which can be improved any time.
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TOOLS FOR SOCIAL WORKERS AND SOCIAL CARE WORKERS

STANDARDS FOR SOCIAL WORK – NORTHERN IRELAND

The national occupational standards for social work were developed jointly with Northern Ireland 
Social Care Council, Scottish Social Services Council and TOPPS England. The consultation exercise in 
Wales included people who use services, careers, employers, practitioners, government officials, repre-
sentatives from further and higher education and from professional bodies.

The Care Council for Wales agreed the standards in March 2002. The standards were approved by the 
Qualification and Curriculum Authority (QCA) in June 2002.

THE KEY PURPOSE AND KEY ROLES OF SOCIAL WORK

The starting point for the development of these standards is the identification of the Key Purpose of 
Social Work, for which the international definition of social work has been adopted:

“A profession which promotes social change, problem solving in human relationships and the 
empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human be-
haviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their 
environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work”1

Following six Key Roles have been identified:

Key Role 1 Prepare for, and work with individuals, families, careers groups and communities to assess 
their needs.

Key Role 2 Plan, carry out, review and evaluate social work practice, with individuals, families, careers 
groups, communities and other professionals

Key Role 3 Support individuals to represent their needs, views and circumstances

Key Role 4 Manage risk to individuals, families, careers groups, communities, self and colleagues

Key Role 5 Manage and be accountable, with supervision and support, for your own social work 
practice within your organisation

Key Role 6 Demonstrate professional competence in social work practice

In demonstrating competence against these National Occupational Standards account must be tak-
en of:

• the code of practice for social care workers

• the statement of expectations from individuals, families, careers groups and communities who 
use services and those who care for them

• the unit commentary, knowledge base and performance criteria of the standards themselves.

1 International Association of Schools of Social Work and the International Federation of Social Workers (2001)
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SOCIAL CARE WORKERS MUST:

1. Protect the rights and promote the interests of service users and careers

This includes:

1.1 treating each person as an individual;

1.2 respecting and, where appropriate, promoting the individual views and wishes of both ser-
vice users and careers;

1.3 supporting service users’ rights to control their lives and make informed choices about the 
services they receive;

1.4 respecting and maintaining the dignity and privacy of service users;

1.5 promoting equal opportunities for service users and careers;

1.6 respecting diversity and different cultures and values.

2. Strive to establish and maintain the trust and confidence of service users and careers;

This includes:

2.1 being honest and trustworthy;

2.2 communicating in an appropriate, open, accurate and straightforward way;

2.3 respecting confidential information and clearly explaining agency policies about confiden-
tiality to services users and careers;

2.4 being reliable and dependable;

2.5 honoring work commitments, agreements and arrangements and, when it is not possible to 
do so, explaining why to service users and careers;

2.6 declaring issues that might create conflicts of interest and making sure that they do not 
influence your judgement or practice;

2.7 adhering to policies and procedures about accepting gifts and money from service users 
and careers.

3. Promote the independence of service users while protecting them as far as possible from 
danger or harm;

This includes:

3.1 promoting the independence of service users and assisting them to understand and exer-
cise their rights;

3.2 using established processes and procedures to challenge and report dangerous, abusive, 
discriminatory or exploitative behaviour and practice;

3.3 following practice and procedures designed to keep you and other people safe from violent 
and abusive behaviour at work;

3.4 bringing to the attention of your employer or the appropriate authority resource or opera-
tional difficulties that might get in the way of the delivery of safe care;

3.5 informing your employer or an appropriate authority where the practice of colleagues may 
be unsafe or adversely affecting standards of care;

3.6 complying with employers’ health and safety policies including those relating to substance 
abuse;
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3.7 helping service users and careers to make complaints, taking complaints seriously and re-
sponding to them or passing them to the appropriate person;

4. Respect the rights of service users whilst seeking to ensure that their behaviour does not 
harm themselves or other people;

This includes:

4.1 recognizing that service users have the right to take risks and helping them to identify and 
manage potential and actual risks to themselves and others;

4.2 following risk assessment policies and procedures to assess whether the behaviour of ser-
vice users presents a risk of harm to themselves or others;

4.3 taking necessary steps to minimize the risks of service users from doing actual or potential 
harm to themselves or other people;

4.4 ensuring that relevant colleagues and agencies are informed about the outcomes and im-
plications of risk assessments

5. Uphold public trust and confidence in social care services;

In particular you must not:

5.1 abuse, neglect or harm service users, careers or colleagues;

5.2 exploit service users, careers or colleagues in any way;

5.3 abuse the trust of service users and careers or the access you have to personal information 
about them, or to their property, home or workplace;

5.4 form inappropriate personal relationships with service users;

5.5 discriminate unlawfully or unjustifiably against service users, careers or colleagues;

5.6 condone any unlawful or unjustifiable discrimination by service users, careers or colleagues;

5.7 put yourself or other people at unnecessary risk;

5.8 behave in a way, in work or outside work, which would call into question your suitability to 
work in social care services.

6. Be accountable for the quality of their work and take responsibility for maintaining and 
improving their knowledge and skills.

This includes:

6.1 meeting relevant standards of practice and working in a lawful, safe and effective way;

6.2 maintaining clear and accurate records as required by procedures established for your work;

6.3 informing your employer or the appropriate authority about any personal difficulties that 
might affect your ability to do your job competently and safely;

6.4 seeking assistance from your employer or the appropriate authority if you do not feel able 
or adequately prepared to carry out any aspect of your work or you are not sure about how 
to proceed in a work matter;

6.5 working openly and co-operatively with colleagues and treating them with respect;

6.6 recognising that you remain responsible for the work that you have delegated to other 
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workers;

6.7 recognising and respecting the roles and expertise of workers from other agencies and 
working in partnership with tchem;

6.8 undertaking relevant training to maintain and improve your knowledge and skills and con-
tributing to the learning and development of others.

COMPETENCIES FOR CARE SOCIAL WORK IN EUROPE

Core competencies for care social work in Europe was published by European Association for 
Palliative Care (EAPC) in White Paper – ten core competencies of social workers2:

1. Application of the principles of palliative care to social work practice
Social workers should have an understanding of the impact of life-threatening illness on the clients 
they encounter. In addition, they should have an awareness of the social, psychological and interper-
sonal challenges presented by dying and death. They need to develop the capacity to respond in an 
empathic and empowering manner, taking full account of the diversity and particular sociocultural 
context of the people they work with. Palliative care social workers should demonstrate advanced 
knowledge, skills and practice based in, and informed by, a set of internalised values and attitudes.

1.1 Values and attitudes
• A thorough awareness of, and commitment to, the palliative care approach and the principle of 

living well until you die.
• A commitment to client self-determination, supporting and enabling clients to make decisions 

in their approach to the end of life and beyond.
• A commitment to consider clients within their cultural, social and family context, recognising 

that the definition of ‘family’ may include unconventional forms.
•  An understanding of the need to adapt practice and interventions to the needs and location of 

clients.
• Confidence in recognising when the palliative care approach should be introduced, knowing 

that early introduction may facilitate better outcomes.

1.2 Knowledge
• Of the key concepts in palliative care.
• Of how social work theory dovetails with theory in palliative care and where points of difference 

or contention may arise.
• Of theories of loss, grief and bereavement.
• Of holism in palliative care and the interdependent dimensions of physical, psychological, social 

and spiritual care.
• Of the appropriate legislation and policy that underpin the provision of palliative and end-of-life 

care services.
• Of roles within the interdisciplinary team and where social work fits in.
• Of the current ethical principles and debates within palliative and end-of-life care.

2 European journal of palliative care, 2015; 22(1), Core competencies for palliative care social work in Europe: an EAPC White 
Paper – part 1 and part 2: https://pdfs.semanticscholar.org/931f/223945bbda3477e253f5b6d5257454d39d1b.pdf
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1.3 Skills
• Ability and confidence to engage with clients and their families, deploying advanced communi-

cation skills in palliative and end-of-life consultations.
• Ability to communicate warmth, empathy and concern to clients and those close to them.
• Proficiency in collaborative working with the interdisciplinary team and confidence in promot-

ing the palliative care social work perspective.

2. Assessment
Assessments of Social workers should be able to comprehensively assess the needs of clients; this 

core skill is usually a key element of undergraduate social work education. Psychosocial assessment 
should be holistic, taking account of systemic and sociocultural, as well as individual factors. It is an iter-
ative process that must be flexible and responsive to changes in the circumstances of the client.

2.1 Values and attitudes
• A recognition that psychosocial assessment is an ongoing, collaborative proces.
• A recognition that people know themselves and their situations.
• An awareness of the balance to be struck between professional knowledge and individual 

self-determination.
• A recognition that psychosocial assessment values strengths and resources.
• Self-awareness and an ability to consider one’s own assumptions and bias.
• A recognition that careers have needs too; due consideration should be given to these in the 

assessment process.

2.2 Knowledge
• Of illness trajectories and basic treatments.
• Of theories of loss, grief, adjustment and the impact of disability.
• Of assessment models, including those used by other professions.
• Of the impact of diversity and discrimination – in terms of gender, culture, ethnicity, age, sexual-

ity, religion and social class – on the clients’ situation.
• Of the specific needs of those with learning disability or mental health issues.
• Of crisis intervention and family systems theories.

2.3 Skills
• Advanced communication skills.
• Ability to build trust and rapport.
• Individual and family interviewing skills.
• Capacity to ask difficult questions.
• Ability to gather comprehensive and complex information.
• Skills of containment: ability to ‘hold’ the difficult thoughts and feelings of another.
• Ability to identify and respond to changing need.
• Comprehensive report writing skills.

3. Decision-making
Social workers should work with an understanding and belief that people need sufficient information 

and support to make informed choices that best suit their particular circumstances. But decision-mak-
ing is complex, particularly for those faced with the uncertainty and challenges of incurable illness. 
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The information gathered during ongoing needs assessment should be used to facilitate client deci-
sion-making.

3.1 Values and attitudes
• A non-judgmental approach.
• A commitment to client self-determination and autonomy.
• A commitment to the identification and protection of vulnerable people.
• A willingness to accept that some decisions of clients may run counter to the opinions of pro-

fessionals.
• A recognition of complexity, changeability and uncertainty in decision-making for the client and 

the professional.

3.2 Knowledge
• Of the impact of progressive illness on decision-making capacity.
• Of the impact of power and other psychosocial issues on decision-making.
• Of ethics in decision-making.
• Of the country-specific legislative framework around mental capacity.
• Of the legal and procedural requirements of the systems in place to protect vulnerable adults 

and children.

3.3 Skills
• Ability to weigh competing interests.
• Ability to assist clients in the decision-making proces.
• Ability to arbitrate and collaborate in situations of family conflict.
• Ability to identify and address deficits in information or understanding that limit an individual’s 

decision-making capacity.

4. Care planning and delivery
Social workers should view care planning as a collaborative process, drawing on client resources and 
networks as well as looking to other sources of professional or community support. Care plans – 
particularly in palliative and end-of-life care, where circumstances can change rapidly – should be 
regularly reviewed and adjusted accordingly.

4.1 Values and attitudes
• A holistic, collaborative approach that is client- and family-centered.
• A recognition that care plans need to be realistic, achievable, flexible and responsive to chang-

ing need.
• A recognition that care plans and services provided need to be based on informed client choice.
• An awareness that care planning and delivery need to respond to changes in mental and phys-

ical capacity.
• A recognition that careers’ needs must be accounted for.
• An awareness that client confidentially and dignity are paramount, and that due attention must 

be afforded these principles in the transfer and sharing of information about clients.
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4.2 Knowledge
• Of available resources both within and outside the client and career network.
• Of provider agency constraints and processes in service delivery.
• Of the changing needs of clients, their families and careers along particular disease trajectories.
• Of family dynamics theories and how these may influence care planning and utilisation of services.
• Of the goals, strengths and weaknesses of particular care plans.
• Of country-specific legal requirements relating to data storage and protection.
• Of the legal and procedural requirements of the systems in place to protect vulnerable adults 

and children.

4.3 Skills
• Ability to formulate care plans that are collaborative, flexible, adaptable to changing need and 

that ensure continuity of care.
• Ability to build and maintain therapeutic relationships.
• Ability to negotiate effectively with provider agencies and professionals.
• Ability to co-ordinate and evaluate care packages.
• Ability to deal with family conflict, anger and frustration in an appropriate manner, seeking to 

strengthen and sustain functioning relationships.
• Ability to deal calmly and effectively with crisis.
• Ability to manage self and maintain appropriate boundaries when faced with other people’s 

sorrow, pain and suffering.
• Ability to maintain accurate and comprehensive records.

5. Advocacy
Social workers should work from a social justice values base and, in a palliative care context, should 
support the contention that end-of-life care is a human right. They should seek to advocate strongly 
on behalf of clients, careers and families facing life-threatening disease to ensure that needs are iden-
tified, and appropriate measure taken to address them.

5.1 Values and attitudes
• A respect for client autonomy and self-determination.
• An awareness of, and sensitivity to, diversity.
• A willingness to work creatively within health- and social care systems and structures to achieve 

effective client suport.
• A willingness to address discrimination.

5.2 Knowledge
• Of communication and mediation theories.
• Of advocacy techniques.
• Of local health- and social care structures, processes and systems.
• Of the particular barriers to health- and social care faced by people from marginalised groups 

and those who underuse palliative care services.

5.3 Skills
• Advanced communication and negotiation skills.
• Ability to work collaboratively with individuals, careers and service providers at all levels of the 
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health- and social care system.
• Ability to challenge others, at individual and agency level, on behalf of clients in ways that facil-

itate better client outcomes but maintain good working relationships.
• Ability to identify gaps in services in order to call for appropriate responses.
• Ability to plan anticipated need in specific disease trajectories.

6. Information-sharing
Communication and information-sharing with clients, their families and the wider interdisciplinary 
team are core elements of the social work role. Skilled palliative care social workers should be able to 
provide a safe listening space for people to reflect on and process sensitive or difficult information. 
The effective provision of information is a two-way street: social workers are required to listen effec-
tively and check that their response has been fully understood by the recipient. Addressing issues of 
pace and sensitivity, so as not to overload people, is critical. The issue of confidentiality is heightened 
when the expectation within teams is that most information is shared. Checking with individuals and 
families what can be shared and in what form requires skill and diplomacy.

6.1 Values and attitudes
• A recognition that clients have a right to clear, truthful and understandable information about 

all aspects of their condition and service options.
• A recognition that clients should be enabled to negotiate the pace and levels at which informa-

tion is shared with tchem.
• A nuanced approach to information-sharing when working with children or those with cogni-

tive or intellectual challenges.
• A recognition that clients have a right to confidentiality, with exceptions.

6.2 Knowledge
• Of communication tools that assist in gathering and imparting information, particularly infor-

mation of a sensitive or difficult nature.
• Of age-appropriate communication techniques for children and young people.
• Of the communication needs of those with sensory or cognitive impairment and those with 

learning disability or mental health needs, and of the appropriate techniques for communicat-
ing with tchem.

• Of translation services.

6.3 Skills
• Advanced communication skills.
• Ability to provide information in a sensitive, timely and clear way, having first established the 

clients’ requirements and limitations.
• Ability to impart difficult information and communicate it, where required, in an honest and 

clear manner.
• Ability to assess a person’s response to information shared, check understanding and respond 

appropriately.
• Ability to take account of cultural and language barriers to the sharing of information and take 

appropriate measures to counter these.
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7. Evaluation
Social workers are expected to evaluate the services they provide and implement changes to practice 
and provision where necessary. A medically oriented assessment tool such as the Distress Thermom-
eter is considered appropriate for social workers to use in order to help individuals crystallise their 
feelings and needs, and to measure distress; it provides a baseline from which to evaluate interven-
tions and monitor distress over time. Another tool, developed by a social worker, is the Adult Attitude 
to Grief scale, which helps to assess the level of need in bereaved people and can also be used as a 
post-intervention outcome measure. Palliative care social workers should be aware of validated tools 
that objectively measure outcomes and apply these where possible.

7.1 Values and attitudes
• A vision of evaluation at the micro and macro levels as a central social work task.
• A willingness to actively seek feedback on interventions and practice.
• A willingness to incorporate feedback when reviewing care plans and service provision.
• A readiness to empower and enable clients to engage in giving feedback.

7.2 Knowledge
• Of evaluation research and theory.
• Of appropriate assessment, evaluation tools, measures in the palliative and end-of-life care arena.
• Of the impact of diversity on the expectations of clients from different backgrounds and on their 

use of, and engagement with, palliative care services.
• Of resources available to augment or alter care packages and interventions appropriate to the 

stage of illness.

7.3 Skills
• Ability to assess and re-assess the impact of interventions on clients, their careers and families 

and to modify these accordingly.
• Ability to respond to criticism of services by clients in a collaborative and constructive manner.
• Ability to negotiate changes in service provision that better meet clients’ needs in collaboration 

with relevant professionals and provider agencies.
• Ability for self-reflexive practice.
• Ability to access line management and clinical supervision.

8. Interdisciplinary teamworking
As noted above, interdisciplinary teamworking is a central aspect of palliative and end-of-life care 
practice. Many palliative care social workers work within interdisciplinary teams, which bring differ-
ent perspectives, opinions and knowledge to provide holistic care for patients and their families. A 
social work presence should ensure that psychosocial care is at the core of that provision. Issues of 
role overlap and blurring are common and, within the team, there are likely to be different personal-
ities, opinions and goals. It should also be noted that volunteers may make a significant contribution 
to the care offered by the wider team; in the UK for example, many bereavement services are partly or 
wholly staffed by volunteer counsellors and support workers who are involved in direct service pro-
vision. Social workers have much to offer from their professional perspective, however, and should 
seek to contribute this to the team effort in a spirit of collaboration and with confidence in their 
professional standpoint.
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8.1 Values and attitudes
• Respect for the range of perspectives within the interdisciplinary team.
• Confidence in the value and expertise of the social work perspective.
• Trustfulness and honesty with colleagues.
• Willingness to take leadership roles.
• Commitment to teamwork.
• Commitment to client confidentiality in an interdisciplinary team context.

8.2 Knowledge
• Of interdisciplinary teamwork theory: how teams form, how they develop, how a teamwork ap-

proach may be facilitated.
• Of the strengths and challenges of a teamwork approach.
• Of role boundaries and overlap with the roles of other professionals within the team.
• Of the synergistic potential of the teamwork approach.
• Of techniques and strategies for managing conflict within teams.

8.3 Skills
• Ability to foster communication within the team and contribute to effective team management 

and team building.
• Ability to provide input on the psychosocial aspects of palliative and end-of-life care.
• Ability to facilitate communication between clients, their careers, their family members and the 

wider interdisciplinary team.
• Ability to protect the confidentiality of client information while enabling the interdisciplinary 

team process.
• Ability to self-care and support other members of the team in dealing with dying, death and 

bereavement.

9. Education and research
Social workers should be able to bring a psychosocial perspective to interdisciplinary education and 
research. Palliative care social workers are expected to teach and supervise colleagues from health- 
and social care and participate in the training of students, both from social work and other disciplines 
within the wider interdisciplinary team. There is a particular need to help in the ongoing professional 
development of qualified social workers with a generalist role, in order to enhance their knowledge 
and practice around palliative and end-of-life care and service provision. Although social workers – 
like many other professionals – have a clinical or direct work focus, they should use an evidence base 
in their professional development and contribute to research.

9.1 Values and attitudes
• Confidence in the expertise of social work and the psychosocial perspective Willingness to share 

experience and expertise through education and research activities.
• Commitment to continuing education and professional development.
• Commitment to enhancing the evidence base for palliative and end-of-life care through a con-

tribution to robust research.
• Commitment to advancing social work research in order to enhance practice.



150

9.2 Knowledge
• Of social work theory.
• Of the underlying principles of best-practice palliative care.
• Of the social work role and psychosocial perspective in palliative and end-of-life care.
• Of the illness trajectories of dying people.
• Of death, dying and bereavement processes and associated theories.
• Of the impact of diversity on death, dying and bereavement.
• Of appropriate helping strategies.
• Of communication skills.
• Of research methodologies appropriate to palliative care.
• Of ethical guidelines in research.
• Of current issues in palliative and end-of-life research.

9.3 Skills
• Ability to model professional social work role.
• Teaching and mentoring skills.
• Ability to supervise staff undergoing training or professional development.
• Ability to critically appraise research outcomes.
• Ability to integrate research results into practice.

10. Reflective practice
The goal of self-reflection in a work context is to improve practice. The need to stay in touch with dif-
ficult feelings and situations requires the support of managers and clinical supervisors. Supervision 
provides guidance for the worker and checks and balances about the task. All workers in palliative 
and end-of-life care need to recognise and manage their own emotional responses to death and dy-
ing. Palliative care social workers should be able to develop that level of self-awareness.

10.1 Values and attitudes
• Recognition that reflective practice is integral to self-care.
• Acknowledgement that reflecting on practice is a tool for enhancing care provision.
• Recognition of the impact on self of working with dying and bereaved people.
• Commitment to developing a culture of reflective practice in the wider team.
• Recognition of the importance of supervision and mentorship.

10.2 Knowledge
• Of the purpose of reflective practice.
• Of tools for considering self in relation to work.
• Of when and how to access support or mentorship.
• Of self: strengths, limitations, vulnerabilities, potential.

10.3 Skills
• Ability to recognise the impact of work on self.
• Ability to seek, and act on, feedback from clients, colleagues, mentors and managers.
• Ability to provide constructive feedback to others.
• Ability to model a reflective approach to work.
• Ability to integrate self-reflection into practice.
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• Ability to maintain boundaries.
• Ability to recognise one’s own limitations.
• Ability to consult with, and refer to, others when necessary.

PALLIATIVE CARE COMPETENCE FRAMEWORK 2014, IRELAND

The Health Service Executive’s Palliative Care Programme convened a Project Steering Group to sup-
port, guide and oversee the development of the Palliative Care Competence Framework3. The steering 
group comprises members from the Health Service Executive (HSE), All Ireland Institute of Hospice and Pal-
liative Care (AIIHPC), the Irish Association for Palliative Care (IAPC) and the Irish Hospice Foundation (IHF).

The purpose of this project was to develop a Palliative Care Competence Framework for health and 
social care professionals working in various health care settings.

The World Health Organisation (WHO) defines Palliative Care as: an approach that improves the qual-
ity of life of individuals and their families facing the problem associated with life-threatening illness, 
through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assess-
ment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual.

Palliative care:
• provides relief from pain and other distressing symptoms;
• affirms life and regards dying as a normal process;
• intends neither to hasten or postpone death;
• integrates the psychological and spiritual aspects of individual care;
• offers a support system to help individuals live as actively as possible until death;
• offers a support system to help the family cope during the individuals illness and in their own 

bereavement;
• uses a team approach to address the needs of individuals and their families, including bereave-

ment counselling, if indicated;
• will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;
• is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended 

to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations 
needed to better understand and manage distressing clinical complications.

The Domains of Competence are:

3 Ryan K, Connolly M, Charnley K, Ainscough A, Crinion J, Hayden C, Keegan O, Larkin P, Lynch M, McEvoy D, McQuillan R, 
O’Donoghue L, O’Hanlon M, Reaper-Reynolds S, Regan J, Rowe D, Wynne M; Palliative Care Competence Framework Steering Group. 
(2014). Palliative Care Competence Framework. Dublin: Health Service Executive
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DOMAIN OF COMPETENCE 1 – PRINCIPLES OF PALLIATIVE CARE
Palliative care aims to improve the quality of life of people with life-limiting conditions and their fami-

lies, not only by treating their physical symptoms but also by attending to their psychological, social and 
spiritual needs. Palliative care is applicable for people of any age and may be integrated at any point in 
the disease trajectory from diagnosis through the continuum of care to bereavement.

As a health care professional, you should:
• Understand and be able to describe the meaning of the term ‘life-limiting condition’.
• Understand and be able to apply the principles of palliative care that affirm life, offer people 

with life-limiting conditions a support system to help them live as actively as possible until death 
with optimal quality of life and help families cope during illness.

• Understand the significance of the physical, psychological, social and spiritual issues that affect 
people with life limiting conditions and their families throughout the continuum of care.

• Demonstrate the ability to use the palliative care approach as early as is appropriate in order to 
facilitate person-centered practice that recognises the concerns, goals, beliefs and culture of the 
person and her/his family.

• Provide empathetic care to individuals with life-limiting conditions and their families, with clear 
regard to the individuality of each person.

• Show a commitment to one’s own continued professional development and learning and facili-
tate the learning and development of others, in order to improve care for those with life-limiting 
conditions and their families.

• Show a commitment to developing self-care strategies and to attending to any impact that 
working with people facing life-limiting conditions and their families may have on you.

DOMAIN OF COMPETENCE 2 – COMMUNICATION

Effective communication is essential to the application of palliative care principles and to the delivery 
of palliative care. Communication is also important where circumstances are ambiguous or uncertain 
and when strong emotions and distress arise.

Specific consideration should be given to communication as a method of:
• Supporting and enabling therapeutic relationships with the person with a life-limiting condition 

and her/his family.
• Ensuring that the person and her/his family understand and participate in decision-making re-

garding care to the extent that she/he is able to and wishes to be involved.
• Enabling inter-professional teamwork.

 As a health care professional you should:
• Understand the essential role communication plays in palliative care.
• Understand the different types of communication e.g. verbal, non-verbal, visual, written, and 

interpersonal interaction (either one-to-one or with a group or team).
• Demonstrate the ability to communicate effectively with the person with a life-limiting condi-

tion, their family and the interdisciplinary team in order to establish, maintain and conclude a 
therapeutic relationship.

• Demonstrate the ability to communicate effectively with individuals and families from diverse 
cultures and different backgrounds, using professional interpreters where necessary and/or as-
sistive communication technology where necessary.
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• Be able to modify your own communication style to facilitate communication with individuals 
with a range of communication impairments or seek facilitation in this area if required.

• Understand the importance of using strategies that empower effective communication e.g. ac-
tive listening, plain language, appropriate tone, clarifying statements, inviting questions.

• Demonstrate an ability to be attentive to the person through careful listening to help the person 
and their family feel they have been heard.

• Support individuals (or parents in the case of children and minors) to make informed decisions 
regarding the level of information they wish to receive and want to share with their family.

• Act as an advocate for the person and their family to ensure appropriate and timely palliative 
care intervention.

DOMAIN OF COMPETENCE 3 – OPTIMISING COMFORT AND QUALITY OF LIFE

Individuals with life-limiting conditions and their families can be affected not only in physical, but 
also in psychological, social and spiritual ways. Optimising comfort and quality of life for the person with 
a life-limiting condition and her/his family is a dynamic process that involves anticipating, acknowledg-
ing, assessing and responding to a range of symptoms and needs in a proactive and timely manner in 
order to prevent and relieve suffering.

As a health care professional, you should:

• Understand the significance of anticipating and responding to the needs of people with life-lim-
iting conditions and their families (e.g. physical, psychological, social and spiritual) in a proactive 
and timely manner.

• Understand how the palliative care approach can enhance the assessment and management of 
symptoms.

• Exhibit an ability to apply a range of assessment tools to gather information.
• Be able to evaluate non-complex interventions and propose alternative actions if deemed necessary.
• Recognise the importance and benefit of multidisciplinary working in optimising comfort and 

enhancing the quality of life of the person with a life-limiting condition and her/his family.
• Recognise the ways in which people with life-limiting conditions and their families can be en-

gaged in self-management of their condition.
• Demonstrate professional awareness of the scope of, and benefits of timely and appropriate 

access to specialist palliative care services.
• Be aware of the uniqueness of a good death and facilitate the achievement of this as much as 

possible.

DOMAIN OF COMPETENCE 4 – CARE PLANNING AND COLLABORATIVE PRACTICE

Care planning in palliative care is characterised by coordinating and integrating person-centered care 
in order to promote quality of life for people with life-limiting conditions and their families. It involves 
assessing need, promoting and preserving choice, predicting likely problems and planning for the future 
in the context of a changing and deteriorating disease trajectory. Care planning ensures that multiple dis-
ciplines and agencies can be accessed and referred to as required in a timely manner. People with life-limit-
ing conditions should be helped to engage with care planning to the extent that they are able to and wish 
to be involved. The concerns of families and careers should be taken into account as part of this process.
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As a health care professional, you should:
• Recognise the impact of a life-limiting condition on the person and her/his family and be able 

to provide support in order to help the individual to adapt to the changes in her/his condition.
• Recognise the impact of a life-limiting condition on the person and her/his family’s mental 

health and coping mechanisms and be able to provide support in order to help the individual to 
adapt to the bereavement and loss.

• Appreciate the roles, responsibilities and professional boundaries of individual members of the 
interdisciplinary team.

• Understand the collaborative relationship between the person with life-limiting conditions, the 
health care professional, the family and all the other agents of care involved. All this in order to 
develop an individualised and coherent plan of care to assist the person and the family to attain 
realistic goals and outcomes in all care settings.

• Collaborate effectively with others as a member or leader of a multidisciplinary team.
• Be able to identify priorities or concerns for the individual with a life-limiting condition and their 

careers, taking account of the individual’s coping strategies and how the person perceives their 
diagnosis.

•  In the context of professional scope of practice be able to critically evaluate outcomes of inter-
ventions against established standards and guidelines.

• Demonstrate an understanding of advance care planning and an appreciation of the appropri-
ate time(s) to engage in discussions about preferences for care with the person with a life-limit-
ing condition and her/his family.

• Demonstrate an ability to communicate sensitively and clearly about advance care planning 
with the person, the family and the range of professionals and agencies involved.

DOMAIN OF COMPETENCE 5 – LOSS, GRIEF AND BEREAVEMENT

Dealing with loss, grief and bereavement for the person themselves, their family and the profession-
als who care for them is intrinsic to palliative care provision. Most people manage their loss by com-
bining their own resources with support from family and friends. However, a minority of people are at 
risk of developing complications or difficulties in their grieving. Professionals using the palliative care 
approach have an important role to play in supporting bereaved people by providing information and 
support to all and by identifying those who require bereavement therapy or counselling.

As a health care professional, you should:
• Understand that grief is a normal and appropriate response to loss which has physical, psycho-

logical, spiritual, emotional and social aspects that affect how it is experienced.
• Recognise the range of individual physical, psychological, spiritual, emotional and social re-

sponses to loss and grief.
• Recognise the factors which may put a person at risk of encountering difficulties in their grief, whilst 

also remaining aware of the resources and resiliencies that are particular to each person and family.
• Demonstrate an ability to engage with a person who is experiencing loss in the context of pro-

fessional scope of practice and/or role.
• Assist the family to access bereavement information and support at a level that is appropriate 

to their needs.
• Be cognisant of the psychological impact of death and dying on individuals with increased 

stress vulnerability.
• Understand the personal impact of loss, grief and bereavement and recognise your own loss 
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responses and engage in activities that maintain your resilience on an on-going basis.
• Possess a level of self-awareness that prevents your own experiences of loss from negatively 

impacting on the person with a life-limiting condition or their family.

DOMAIN OF COMPETENCE 6 – PROFESSIONAL AND ETHICAL PRACTICE IN THE CONTEXT OF 
PALLIATIVE CARE

The goal of health care is to help people sustain health that is essential to their well-being. Howev-
er, there comes a time when specific treatments or interventions may be futile or overly burdensome. 
Integrity in palliative care practice refers to the importance of respecting the person’s values, needs 
and wishes in the context of a life-limiting condition. It guides all health care professionals to reflect on 
the relationship between their contribution to a person’s care and the necessary contributions of other 
professionals. Professional and ethical practice is about considering how best to provide continuing 
and integrated care to people as their health care needs change in the course of life-limiting conditions.

As a health care professional, you should:
• Work within your current Code of Professional Conduct and engage ethically, knowledgeably 

and respectfully with other disciplines.
• Recognise and respect your professional responsibility to care for people with life-limiting con-

ditions and their families to ensure their comfort and dignity.
• In the context of your current professional role establish collegial partnerships and in the con-

text of palliative care contribute to the professional development of students, peers, colleagues 
and others through consultation, education, leadership, mentorship and coaching.

• Use the resources available fairly in the context of providing appropriate care to the person with 
a life-limiting condition.

• In the context of professional scope of practice and/or role anticipate and demonstrate the abil-
ity to address potential ethical issues that may be encountered when caring for the person with 
a life-limiting condition and her/his family.

The social care sector offers a variety of health and social care jobs in a range of settings, in-
cluding schools, hospitals and family homes. Explore the different paths you could pursue:

Adult guidance worker
• Also known as education guidance workers, personal advisers or welfare advisers, adult guidance 

workers explain what education, work or training options are available to people and help them 
to make informed choices. You can work with marginalised or hard-to-reach groups such as the 
unemployed, disabled people, adults with learning difficulties or those without qualifications.

• Starting salaries range from £19,000 to £23,000. Senior advisers can earn over £35,000. This job 
is open to graduates of all degree subjects; entry without a degree or HDN is possible for those 
with relevant experience, as long as they’re prepared to train on the job.

Advice worker
• You’ll work to provide free, impartial, confidential advice to clients on a range of issues including 

debt, employment, housing and welfare and education. Advice is given face-to-face, over the 
phone and via email and web chat services.

• Starting salaries range between £16,000 and £23,000. While a degree isn’t required, many advice 
workers do possess a degree or postgraduate qualification.



156

• You’ll work in a variety of settings including advice and community centers, courts, doctor’s 
surgeries and prisons.

Care manager
• In this role you’re responsible for the day-to-day running of a residential care setting. You can 

work in elderly or nursing homes, children’s homes, hospice care or supported housing. You’ll 
recruit staff, manage budgets and ensure quality care is provided.

• While a degree isn’t necessary many care managers have management qualifications or go on 
to further study in their area of specialism, for example dementia or autism studies. A nursing, 
social work or health and social care degree can increase your chances of entry.

• Average salaries for care managers depend on your role and service but can range from £25,500 
to £37,000.

Child psychotherapist
• Social care jobs enable you to work with a variety of people of all ages, including children. As 

a child psychotherapist you’ll offer treatment to children and young people suffering from de-
pression, aggression, anxiety, phobias, eating disorders, self-harming and psychosomatic disor-
ders. You’ll treat children individually or in groups and work to support other professionals such 
as teachers, social workers and youth workers.

• You’ll need an honours degree to get onto one of the accredited training routes provided by the 
Association of Child Psychotherapists (ACP) or the the United Kingdom Council for Psychothera-
py (UKCP) and extensive experience of working with babies, children, young people or families.

Cognitive behavioural therapist (CBT)
• Also known as a talking therapist or behavioural therapist, CBT practitioners use talking thera-

py to help clients suffering with depression, anxiety OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) and 
panic disorders to overcome negative patterns of thinking and behaviour.

• To get into this line of work you’ll need a degree in arts therapy, nursing, occupational therapy, 
psychology, psychotherapy or social work, as well as experience of working in mental health and 
a postgraduate CBT qualification.

• Average salaries range from £26,500 to £41,500.

Community arts worker
• Social care jobs also cover working with the local community. As a community arts worker you’ll 

use a range of art forms to engage with service users, including crafts, creative writing, dance, 
music, theatre and visual arts to support their development and improve their quality of life. You 
can work with young people, young offenders, the homeless, ethnic minorities and the elderly.

• Typical starting salaries for administrative roles are £16,000, rising to between £20,000 and 
£30,000 for experienced community arts workers.

• Look out for alternative job titles such as arts development officer, youth arts practitioner, and 
community projects assistant.

Community development worker
• Helping communities to bring about social change and improve quality of life you’ll work with 

individuals, families and community groups to tackle inequality and set goals for improvement. 
You’ll act as the link between communities and a range of other local authority and voluntary 
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sector providers, such as the police, social workers and teachers.
• This area of work is open to all graduates and those with an Higher National Diploma (HND) but 

a degree or HND in social sciences may improve your chances. Entry without a degree or HND is 
possible, although career development is more restricted.

Community education officer
• Social care jobs can often cross over with other sectors such as healthcare, and in this case teach-

ing and education. As a community education officer, you will help to organise and promote 
participation in local education or training opportunities. You’ll work in diverse communities, 
often in areas of social deprivation or high unemployment.

• Starting salaries in the public sector range from £23,500 to £28,000. An equivalent position in 
the voluntary sector may attract a lower figure.

• You can enter this profession with any degree although a degree, HND or foundation degree in 
community education, educational studies, English or communication studies, social sciences or 
youth work may improve your chances.

Counselling psychologist
• This is a social care job that could easily be mistaken for a healthcare role. As a counselling psy-

chologist you’ll use psychological theory and research to help clients with bereavement, do-
mestic violence, relationship troubles, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder and 
psychosis. You’ll work with children, adults, families and couples.

• You’ll need to undergo a high level of training to qualify.

 Counsellor
• In this particular social care job, you’ll help people to explore feelings and emotions related to 

their experiences, working in a confidential setting. The aim is to reduce a client’s confusion and 
enable them to cope with challenges, or to make positive changes in their life where necessary. 
Counsellors don’t give advice but help clients to make their own choices.

• You don’t need a degree or HND, as there are separate qualifications available at different levels.
• Starting salaries vary but can be in the region of £20,000 to £26,000.

Drama therapist
• Using the performing arts, it’s your job to create a safe environment in which you and your pa-

tients can explore and address a range of personal and social difficulties. You’ll use interventions 
such as puppetry, role play and storytelling to help both children and adults’ express issues in a 
way that’s easier than talking about them directly.

• Professional postgraduate training is currently offered at four UK universities. To gain entry onto 
a course, you’ll typically need a degree in a performing arts or psychology-related subject, or 
other professional qualifications and relevant experience.

• If you join the United Kingdom National Health Service (NHS) once qualified, you’re likely to be 
employed at Band 6, where salaries range from £28,050 to £36,644.

Drug and alcohol worker
• Your aim is to help people tackle their drug and alcohol addiction. You’ll assist clients in access-

ing counselling, healthcare and education and will work irregular and unsocial hours, due to the 
on-call nature of the job.
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• There are no set entry requirements, but experience of nursing, criminal justice, social care or 
youth work will be incredibly valuable.

• Over the course of your career, salaries will range from £17,000 to £40,000.

Educational psychologist
• Working with children and young people between the ages of 10 and 19 you’ll help solve prob-

lems that hinder their successful learning and participation in school and other activities. These 
problems can include a range of emotional and social problems or learning difficulties. You will 
work in a variety of ways including observations, interviews and assessments and offer a range 
of appropriate interventions, such as learning programmes and collaborative work with teach-
ers or parents.

• A further aspect to the job is research and advising on educational provisions and policies.

Equality and diversity officer
• The aim of this role is to promote good relations and practices towards different minority groups. 

You’ll work within community services, supporting people who experience discrimination relat-
ed to age, disability, gender, race, religion or sexual orientation.

• You’ll typically start on a salary of £18,000 to £28,000.
• You can become an equality and diversity officer with any degree subject although qualifica-

tions in business and management, community or youth studies, human resources, law, psy-
chology or social work may increase your chances. A pre-entry postgraduate qualification in 
race equality, policy development or equality and diversity is helpful if you have an unrelated 
first degree.

Family mediator
• You’ll need a degree in counselling, education, law, social work or therapy, as well as up to five 

years’ relevant experience to become a family mediator. Family mediators work with divorcing 
or separating couples and help them to reach agreements without having to go to court. You 
need to be impartial and able to give factual and legal information if required.

• Over the course of your career you can expect to earn a salary of £20,000 to £35,000.

 Family support worker
• Employed by social services, local authorities or charitable organizations you’ll assist families 

who are experiencing difficulties by offering practical help and emotional support. You could 
help parents and children with a range of social and personal issues, or specialise in a particular 
area, such as domestic abuse, bereavement or homelessness. Look out for alternative job ti-
tles such as family intervention officer, family outreach officer, key worker or parenting support 
worker.

• Entry routes are extremely varied, although a combination of relevant experience and qualifica-
tions is usually required. Starting salaries are typically between £18,000 and £24,000.
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High intensity therapist
• Working for the NHS or a charitable organisation you’ll support individuals of all ages and cul-

tural backgrounds who are experiencing mental health conditions, in particular moderate to 
severe depression and anxiety. You’ll manage a caseload of 30 to 40 clients per year. Managing 
referrals and signposting to other agencies are common parts of the role and you’ll need to work 
closely with other healthcare professionals.

• The working environment can be stressful and challenging, as you’ll be working with distressed 
people with high emotional demands. Therefore, supervision by colleagues is important.

Housing policy officer
• There are a number of social care jobs available in housing, for example, housing policy officer 

where you research and develop policies for local authorities and housing associations. The 
work could focus on affordable housing, homelessness or tenant participation. You’ll need a 
relevant degree such as housing studies, town planning or social policy, or a professional quali-
fication to enter the profession.

• Over the course of your career you could earn £22,000 to £40,000.

Life coach
• As a life coach, your main responsibility is to develop a positive relationship with your clients in 

order to help them achieve their goals. This could be in a one-to-one setting or through group 
workshops, in areas such as career coaching, health and wellbeing and personal development.

• You’ll need a non-judgmental, motivational attitude and a creative approach to problem solving 
to tailor coaching to the individual or group. It’s likely you’ll be self-employed, and as a private 
practitioner can expect to earn between £40 and £60 per hour.

Play therapist
• You’ll need a relevant undergraduate degree, a postgraduate qualification and registration with 

appropriate professional bodies to become a play therapist. In this role you’ll work with children 
aged 3 to 11 using play as a communication tool to help them understand their world and to 
help them deal with emotional distress and trauma. The issues that you deal with may be related 
to abuse, divorce, violence, learning difficulties and psychological problems, so your working 
day may be stressful and challenging.

• Starting salaries can range from £25,000 to £35,000 per year.

Probation officer
• Working for the National Probation Service (NPS) you’ll manage offenders in order to protect 

the public and reduce the incidence of reoffending. You’ll interact with offenders, victims, police 
and prison service colleagues on a regular basis and work with offenders in courts, in the com-
munity and in custody to make communities safer.

• Probation service officers (PSOs), new entrants to the profession, start on NPS pay band 3 and 
receive a salary of £22,039 to £27,373.

Rehabilitation worker
• Typically providing support to those who have suffered from illness or are recovering from an 

accident, as a rehabilitation worker you may be required to help keep patients mobile through 
exercises or use of specialist equipment, carry out household tasks such as cooking and clean-
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ing, and organise social activities for patients.
• The role requires excellent observation skills, an empathetic approach to challenging situations 

and emotional resilience. Entry routes are varied, but holding relevant professional qualifica-
tions is advantageous.

• Salaries for rehabilitation workers typically range from £17,000 to £25,000, reaching up to 
£27,000 with experience.

Sexual health worker
• Working with individuals, couples or groups, in this social care job you’ll provide education and 

guidance on a range of sexual health topics, including diagnosis and treatment of STIs, promot-
ing good sexual health practices and offering counselling and support in emotionally difficult 
situations.

• A degree related to public health, as well as relevant experience in a healthcare setting (such 
as nursing, counselling or social work) are typically what’s needed to become a sexual health 
adviser. Relevant courses are also provided by the Royal Society for Public Health (RSPH) and the 
British Association for Sexual Health and HIV (BASHH).

• Starting salaries range from £26,000 to £30,000.

Social services manager
• Also known as services managers and service development managers. Social services managers 

plan and coordinate health and social care support provided by local authorities and charities.
• You’ll need excellent leadership and project management skills, a degree and professional qual-

ifications relevant to the area in which you work, for example, social work or mental health and 
several years of management experience.

• You’ll also need a clear understanding of legislation, safety standards and social policy to enter 
this career.

• You’ll typically start on a salary of £37,000, rising to £75,000 with extensive experience.

Social Worker
• In this job you’ll work with people and families to support them through difficult times and 

ensure that vulnerable people, including children and adults are safeguarded from harm. You’ll 
work in a variety of settings such as homes, schools, hospitals or the premises of another public 
sector and voluntary organisations. It’s a challenging role and one that isn’t always well received 
– as a result, the government is putting more measures in place to support and develop a strong 
workforce of social workers.

• Newly qualified social workers should expect to earn £22,000, rising to £40,000 with experience.
• Social work is a graduate profession and you will need an undergraduate degree or a postgraduate 

qualification in social work. Other fast-track entry routes are available, see social work courses.

Youth offending team officer
• In this role your aim is to prevent children and young people under the age of 18 from offending 

and reoffending. To work with high risk and vulnerable young people you’ll need empathy, pa-
tience and a non-judgmental attitude.

• Most officers have a degree in criminology, youth justice, youth work or social work although 
there are no set entry requirements.

• Over the course of your career you could earn £20,000 to £38,000.



161

Youth worker
• Working mainly in the public sector with those aged between 11 and 25, youth workers guide 

and support young people in their personal, social and educational development to help them 
reach their full potential.

• Relevant work experience is vital for entry, as is an undergraduate degree validated by the Na-
tional Youth Agency (NYA). Professional training is also available at postgraduate level for those 
with a degree in a subject other than youth work.

• Youth support workers (e.g. those who are not fully qualified professional youth workers) can 
expect to earn between £15,807 and £26,929.

HEALTH AND SAFETY POLICY

This is the statement of general policy and arrangements for: (Name of company)

(Name of Employer/
Senior manager) has overall and final responsibility for health and safety

(Member of staff) has day-to-day responsibility for ensuring this policy is put into practice

Statement of general policy Responsibility of: Name/Title Action/Arrangements (What are 
you going to do?)

Prevent accidents and cases of 
work-related ill health (physical 
and mental) by managing the 
health and safety risks in the 
workplace.

Provide clear instructions and 
information, and adequate train-
ing, to ensure employees are 
competent to do their work.

Engage and consult with em-
ployees on day-to-day health 
and safety conditions.

Implement emergency 
procedures – evacuation in 
case of fire or other significant 
incident. You can find help with 
your fire risk assessment at: 
https://www.gov.uk/workplace-
fire-safety-your-responsibilities

Maintain safe and healthy 
working conditions, provide 
and maintain plant, equipment 
and machinery, and ensure safe 
storage/use of substances.

Signed: * (Employer) Date:

You should review your policy if you think it might no longer be valid, eg if circumstances change.
 If you have fewer than five employees, you don’t have to write down your policy.
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Health and safety law poster is displayed at (location)

First-aid box is located:

Accident book is located:

• Accidents and ill health at work reported under RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations) http://www.hse.gov.uk/riddor

• To get an interactive version of this template go to http://www.hse.gov.uk/risk/risk-assessment-
and-policy-template.doc

• For information specific to your industry please go to http://www.hse.gov.uk.
Combined risk assessment and policy template published by the Health and Safety Executive 08/14

*All employers must conduct a risk assessment. If you have fewer than five employees you don’t have 
to write anything down.
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RISK ASSESSMENT

We have started off the risk assessment for you by including a sample entry for a common 
hazard to illustrate what is expected (the sample entry is taken from an office-based business). 
Look at how this might apply to your business, continue by identifying the hazards that are the 
real priorities in your case and complete the table to suit. You can print and save this template so 
you can easily review and update the information as and when required.

You may find our example risk assessments a useful guide (http://www.hse.gov.uk/risk/cases-
tudies.) Simply choose the example closest to your business.

You should review your risk assessment if you think it might no longer be valid (eg following an ac-
cident in the workplace or if there are any significant changes to hazards, such as new work equipment 
or work activities)

What are the 

hazards?

Who might be 

harmed and 

how?

What are you 

already doing?

Do you need 

to do anything 

else to control 

this risk?

Action by who? Action by 

when?

Done

Slips and trips Staff and 

visitors may 

be injured if 

they trip over 

objects or slip 

on spillages

General good 

housekeeping 

is carried out.

All areas well 

lit, including 

stairs.

No trailing 

leads or cables.

Staff keep work 

areas clear, eg 

no boxes left in 

walkways, de-

liveries stored 

immediately.

Better housek-

eeping in staff 

kitchen

needed, eg on 

spills.

Arrange for lo-

ose carpet tile 

on second floor 

to be repaired/

replaced.

All staff, 

supervisor to 

monitor

Manager

From now on

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

Company name: Date of risk assessment:

Recommended Consent Letter for Children Travelling Abroad
• Full name(s) of parent(s) / person(s) / organization giving consent
• Street address, city, province / state, country
• Telephone, email
• I am / are the parent(s), legal guardian(s) or other authorized person(s) or organization with cus-

tody rights, access rights or parental authority over the following child:



164

Information about travelling child
Name: child’s full name
• Date and place of birth: dd/mm/yyyy
• Number and date of issue of passport (if available): number
• Issuing authority of passport (if available): country where passport was issued number
• Birth certificate registration number: number
• Issuing authority of birth certificate: province / territory where birth certificate was issued
• Information about accompanying person (leave blank if child is travelling alone)

This child has my / our consent to travel alone
or
This child has my / our consent to travel with:
Name: full name of accompanying person
• Relationship to child: mother, father, grandparent, sister, brother, relative, friend, other
• Number and date of issue of passport: number
• Issuing authority of passport: country where passport was issued, dd/mm/yyyy

Contact information during trip
I / We give our consent for this child to travel to:
Destination(s): name of destination country / countries
Travel dates: date of departure to date of return
to stay with / at (if applicable) at the following address(es)
name of person with whom child will be staying / hotel or other accommodation street address(es), city 

(cities), province(s)/state(s), country (countries)
Telephone and email: number and address e-mail

This letter may be signed before a witness who has attained the age of majority (18 or 19, depending on the 
province or territory of residence) OR before a notary public (recommended).

Signature(s) of person(s) giving consent
signature(s) of person(s) giving consent dd/mm/yyyy
Signature of witness
full name of witness
signature of witness
dd/mm/yyyy city, province/territory

Questions regarding information in this consent letter should be directed to the person(s) or organization 
giving consent.
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ME, MYSELF & I – 30 DAYS OF CHANGE

DAY 1

Times I’ve sucked
at self-care

What it taught me?
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DAY 2

Describe 10 interesting facts about YOU:
PRESENT YOUR STRENGTHS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DAY 3

What balls are you juggling?
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DAY 4

We’re rarely at the top of the pecking order, where we belong.
Where do you feel you’re currently at?
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DAY 5

Use the gauge below to mark how full,
or un-full, your tank is right now.
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DAY 6

This is a monthly mood tracker.
Set different colors to represent different moods and fill in one area of the fish a day

to represent a mood that sums up your day.

Your mood:
eg. happy
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DAY 7

I want to do, be, have and feel
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DAY 8

Make a playlist of songs which make you happy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DAY 9

write quote/mantra in here

Then write the things which calm, comfort and reassure you in these:



174

DAY 10

Take time to write down all the negative things you have been told:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Now scribble over them – they’re NOT your truth.

Pinky promise!

:)
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DAY 11

What life baggage are you carrying? Name it!



176

DAY 12

What, or who, keeps getting in your way?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
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DAY 13

Time for reflection

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
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7
DAY 14

 ’s favourite things
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DAY 15

Use the boxes below to describe yourself with your 10 favourite positive words.
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DAY 16

We all have fears, use the signposts to name yours.
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DAY 17

Name your acts of bravery
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DAY 18

Your goal

Small steps
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DAY 19

What ‚self-care’ acts do you fancy?

1

2

3

4

5

How will you make time for them?

1

2

3

4

5

Quick! Pop them into your calendar/schedule.
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DAY 20

Plan your ideal ‚self-care’ day – each ray represents an hour
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DAY 21

DAYPLAN

Self-care plan:

The best part: The worst part:

Sleep

To do Drinks



186

DAY 22

Who lifts you up?
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DAY 23

Who holds you back?
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DAY 24

What’s missing in your life?
 What support do you need?
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DAY 25

Consider this: What advice would your elder-self give you right now?
Complete the box below.

That older self of yours is a wise owl.
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L
DAY 26

Make a list of the things that comfort you on your weaker days
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DAY 27

Consider your bedtime routine.
What’s your plan to get a good sleep?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
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DAY 28

Reflect on the things you enjoyed when you were a child
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DAY 29

What’s worrying you?

Brain-dump in the space below.



194

DAY 30

Self – care toolkit. What tools are in yours?
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Congratulations! Your Emergency Self -Care Plan
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Additional Notes
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My self – care declaration

I promise to:

I will remember to:

At all times, particularly in times of stress or uncertainty, I will:

I will try my absolute hardest to:

I will choose kindness. Always.

Signed:
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