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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Asystent rodziny 341207

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Opiekun rodzinny.
Specjalista do spraw pracy z rodziną.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3412 Social work associate professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Małgorzata Korycka – Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Warszawa.
Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Magdalena Sławińska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Beata Szymańska – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawa.
Magdalena Twardowska – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Maria Berlińska – Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Warszawa.
Martyna Kawińska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Asystent rodziny jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym
problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent ma za zadanie opracowanie
i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym lub we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej2, w przypadku dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej
sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc
rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto
asystent rodziny ma wspierać aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywować jej członków do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Decyzja o przydzieleniu rodzinie asystenta rodziny, jako formy
jej wsparcia, podejmowana jest zawsze przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, na wniosek
pracownika socjalnego.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Asystent rodziny pracuje z rodzinami, które wychowują ̨ małoletnie dzieci i mają problemy
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec nich, z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym5, w których wychowują ̨ się dzieci lub których dzieci zostały okresowo umieszczone
w pieczy zastępczej oraz kobietami w ciąży i/lub rodzinami. Asystent rodziny udziela jej wsparcia
emocjonalnego, pomaga w dotarciu do placówek oraz specjalistów, którzy mogą udzielić dodatkowej
pomocy. Opracowuje wspólnie z kobietą w ciąży i/lub jej rodziną indywidualny katalog wsparcia,
a także załatwia w imieniu rodziny sprawy w rożnych instytucjach. Pracuje więc z rodziną w miejscu
jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę, udzielając jej wsparcia w
rozwiązywaniu codziennych problemów: wychowawczych, psychologicznych oraz społecznych. Praca
asystenta prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny wymagającej wsparcia, może
być kontynuowana także w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Asystentami
rodziny mogą efektywnie wspierać rodziny dzięki temu, że mają pod swoją opieką mniejszą liczbę
osób, niż np. pracownicy socjalni, pracują w czasie nienormowanym oraz są zwolnieni z innych
obowiązków pracownika socjalnego itp. (np. z prowadzenia obszernej dokumentacji czy wywiadów
środowiskowych6 itp.). Indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców umożliwia
asystentowi rodziny dostosowanie form wsparcia do określonych grup klientów i ich rzeczywistych
potrzeb.
Praca asystenta rodziny polega na identyfikowaniu źródła trudności i problemów, z jakimi boryka się
dana rodzina na podstawie wywiadu środowiskowego oraz obserwacji, a następnie na wspólnym
opracowaniu planu zaradczego, w ramach którego formowany jest cel główny i cele szczegółowe
wraz z terminem ich realizacji. Plan zaradczy realizowany jest wspólnymi siłami, a w razie potrzeby
dokonuje się w nim niezbędnych zmian. Asystent rodziny monitoruje wykonanie planu w czasie jego
trwania i po zakończeniu. W związku z tym, że sytuacja klientów jest niezwykle dynamiczna, asystent
rodziny musi ciągle weryfikować plan pomocy zgodnie z ich potrzebami. Działania asystenta rodziny
mogą dotyczyć także wsparcia członków rodziny w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,
wsparcia w problemach wychowawczych (praca z dziećmi), pomocy w opiece nad osobami
niepełnosprawnymi i starszymi oraz borykającymi się z problemem uzależnienia.
4
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Z racji wykonywanych obowiązków asystent rodziny ma prawo wglądu zarówno do dokumentów
zawierających dane osobowe członków rodziny niezbędnych do prowadzenia pracy z rodziną, jak
również do informacji przechowywanych przez różne instytucje. Równocześnie przygotowuje
i przedstawia właściwym organizacjom oceny i wnioski zapewnianiające skuteczną ochronę praw
rodziny. Osoba zatrudniona w tym zawodzie ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na
celu rozwijanie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Dodatkowo
asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
WAŻNE:
Asystent rodziny wykonuje swój zawód zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, gdzie określone zostały zadania, świadczenia i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy
społecznej oraz sposoby ich wykonywania, a także specjalistyczne placówki udzielające tego typu wsparcia .

Sposoby wykonywania pracy
Asystent rodziny wykonuje pracę polegającą m.in. na:



















opracowywaniu i realizowaniu planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym i/lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz problemów
wychowawczych z dziećmi,
wspieraniu aktywności społecznej rodzin,
motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielaniu pomocy
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychologiczno-edukacyjnych,
podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin,
prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny,
monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta,
sporządzaniu na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
prowadzeniu interdyscyplinarnej działalności1 diagnostycznej polegającej na rozpoznawaniu
potrzeb osób, małżeństw i rodzin,
udzielaniu pomocy w uzyskaniu wsparcia psychologicznego i prawnego (w szczególności
w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
ułatwianiu dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej,
inicjowaniu nowych form pomocy przy wykorzystaniu projektów socjalnych,
diagnozowaniu potrzeb i problemów społecznych kształtujących właściwe relacje
międzypokoleniowe,
podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób
i rodzin,
dążeniu do podnoszenia jakości usług oraz systematycznego podwyższania kwalifikacji
zawodowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Asystent rodziny wykonuje swoje zadania zawodowe w miejscu zamieszkania rodzin lub w innych
miejscach, np. szkołach, poradniach psychologicznych itp. Zadania obejmujące prowadzenie
dokumentacji mogą być realizowane w biurze, w siedzibie podmiotu realizującego pracę z rodziną.
WAŻNE:
Asystenci rodziny są objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Asystent rodziny w działalności zawodowej wykorzystuje:





samochód, telefon komórkowy,
typowe urządzenia biurowe: drukarkę, ksero, fax, skaner, telefon stacjonarny oraz komputer
z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetu, wysyłanie i odbieranie
poczty elektronicznej, przygotowywanie prezentacji, prowadzenie dokumentacji odnośnie
klientów, gromadzenie materiałów i danych niezbędnych do planowania i realizacji pracy,
specjalistyczny system informatyczny wykorzystywany przez ośrodki pomocy społecznej np.
POMOST Std3 lub aplikacje obsługi Wsparcia Rodziny (WR)4 itp.

Organizacja pracy
Asystent rodziny realizuje swoje czynności najczęściej w ramach stosunku pracy w systemie
zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług. Osoba zatrudniona w tym zawodzie nie
może łączyć swoich obowiązków z pracą pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta
jest prowadzona. Organy administracji publicznej są zobowiązane do udzielania asystentowi rodziny
pomocy m.in. w zakresie poradnictwa specjalistycznego, mediacji czy terapii. Dodatkowo asystent
rodziny objęty jest ochroną prawną.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Asystent rodziny styka się w swojej pracy z problemami rodzin i pojedynczych osób. Z tego względu
narażony jest na silny stres związany:




z odpowiedzialnością zawodową za sytuację życiową członków rodziny, którą się opiekuje,
z zagrożonym poczuciem bezpieczeństwa w związku z agresją słowną i fizyczną ze strony
klientów,
z frustracją, wypaleniem zawodowym i depresją.

Z uwagi na bezpośredni kontakt z ludźmi oraz pracę w miejscu zamieszkania klientów, asystent
rodziny narażony jest na:




agresję ze strony osób uzależnionych czy też cierpiących na zaburzenia psychiczne,
kontakt z chorobami zakaźnymi,
pogryzienia przez zwierzęta.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód asystent rodziny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu równowagi,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 spostrzegawczość
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność rozgraniczania pracy zawodowej od życia prywatnego,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 komunikatywność,
 asertywność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 samodzielność,
 samokontrola,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 odporność emocjonalna,
 odpowiedzialność za innych,
 empatia,
 szacunek dla godności człowieka,
 kontrolowanie własnych emocji.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Praca asystenta rodziny związana jest z częstym przemieszczaniem się, dlatego przeciwwskazaniem
do podjęcia pracy w zawodzie jest poważne zaburzenie równowagi i sprawności kończyn dolnych,
zaburzenia układu krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego oraz nosicielstwo chorób
zakaźnych. Niepełnosprawność intelektualna oraz niestabilność emocjonalna wykluczają
wykonywanie tego zawodu.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:





wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna lub
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta
rodziny (Dz. U. nr 272 poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co
najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie asystent rodziny może podjąć osoba która spełnia poniższe warunki:





nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a obecnie jej władza rodzicielska nie jest
zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Dodatkowo cenione jest również posiadanie:




udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z rodzinami,
znajomości ustaw oraz regulacji prawnych w innych obszarach regulujących kwestie wsparcia
dziecka i rodziny,
biegłej znajomości obsługi urządzeń biurowych i komputera z typowym oprogramowaniem
biurowym oraz oprogramowaniem dedykowanym do pracy socjalnej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Asystent rodziny 341207

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Osoba zatrudniona jako asystent rodziny ma możliwość awansowania na stanowisko starszego
asystenta rodziny. Na awans zawodowy mają wpływ doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz
posiadane wykształcenie.
Ponadto osoba posiadająca kompetencje w zawodzie asystent rodziny ma możliwość podjęcia pracy
w innych, pokrewnych zawodach, takich jak np.: specjalista poradnictwa psychospołecznego
i rodzinnego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy socjalnej, specjalista do
spraw adopcji, pracownik socjalny.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie asystent rodziny istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
zawodowych w ramach edukacji formalnej w szkołach wyższych (studia I i II stopnia) na kierunkach:
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, na studiach podyplomowymi
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny lub na szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi lub
rodziną.
Osoba zatrudniona w tym zawodzie jest zobowiązana do systematycznego podnoszenia swoich
kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz
samokształcenie.
Możliwość rozwijania kompetencji w zakresie wyżej wymienionej tematyki oferują szkoleniowe firmy
komercyjne lub uczelnie wyższe w zakresie dedykowanych studiów podyplomowych oraz kursów
tematycznych, po ukończeniu których można otrzymać dyplom lub nieformalny certyfikat.
WAŻNE:
Asystent rodziny jest zobowiązany ustawowo do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie asystent rodziny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
Specjalista pracy socjalnej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Specjalista do spraw adopcji
Pracownik socjalny

Kod zawodu
263503
263504
263508
263509
341205

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie asystent rodziny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą pracy z rodziną.
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Z2 Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych.
Z3 Wspieranie rodziców i udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi.
Z4 Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Z5 Współpracowanie z różnymi podmiotami sektora rządowego i pozarządowego zaangażowanymi
w działalność na rzecz rodziny.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Asystowanie rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Asystowanie rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą pracy z rodziną
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej
pracy z rodziną;
Sposoby gromadzenia, przechowywania
i analizowania informacji na temat klientów
placówki socjalnej;
Reguły prawne ochrony informacji niejawnych
i danych osobowych klientów.



Prowadzić dokumentację pracy z rodziną;
Analizować materiał diagnostyczny dotyczący
sytuacji finansowej, rodzinnej, mieszkaniowej,
zawodowej i zdrowotnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
Przestrzegać przepisów odnoszących się do
poufności i tajności informacji oraz danych
osobowych.

Z2 Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Sposoby pozyskiwania i analizowania informacji
na temat sytuacji wychowawczej, materialnej
i niematerialnej danej rodziny;
Kompetencje odpowiednich instytucji
wspomagających bezrobotnych;
Zasady etyki zawodowej asystenta rodziny;
Zasady zachowania postawy szacunku wobec
klienta;
Metody diagnozowania problemów rodzinnych
oraz psychologiczno-pedagogicznych
występujących w rodzinie;
Sposoby diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia
opiekuńczo-wychowawczego, edukacyjnego oraz
codziennego funkcjonowania członków rodziny;
Sposoby tworzenia indywidualnych planów
pracy z rodziną.








Pozyskiwać i analizować informacje o rodzinie
w oparciu o gromadzone informacje;
Udzielać pomocy w poszukiwaniu,
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;
Przestrzegać zasad etyki zawodowej;
Komunikować się w prawidłowy sposób ze
współpracownikami oraz klientami (z empatią,
łagodnością i szacunkiem);
Diagnozować problemy rodzinne i
psychologiczno-pedagogiczne występujące
w rodzinie;
Diagnozować potrzeby w zakresie wsparcia
opiekuńczo-wychowawczego, edukacyjnego oraz
codziennego funkcjonowania członków rodziny;
Tworzyć indywidualne plany pracy z rodziną.

Z3 Wspieranie rodziców i udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zagadnienia z psychologii rozwoju dziecka,
pedagogiki, medycyny społecznej oraz prawa
rodzinnego;
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Kompetencje specjalistów działających
w obszarze psychospołecznego kształcenia dzieci
(psychologów, pedagogów, prawników);
Możliwości i zasady przydzielania pomocy
w formie zasiłków, pomocy rzeczowej czy
poradnictwa.





grupowych, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich
i umiejętności psychospołecznych;
Współpracować z profesjonalistami
(psychologami i pedagogami) oraz instytucjami
specjalizującymi się w tematyce problemów
wychowawczych;
Informować i wspierać w zakresie organizowania
dochodów, w tym udzielać pomocy przy
pozyskiwaniu zasiłków, pomocy rzeczowej czy
poradnictwa.

Z4 Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sposoby monitorowania oraz udoskonalania
planu wsparcia skierowanego do rodziny;
Sposoby i cele ewaluacji planu pracy z rodziną;
Działania nakierowane na profilaktykę, wsparcie
i pomoc rodzinie.




Monitorować oraz udoskonalać plan wsparcia
skierowany do rodziny;
Przeprowadzać ewaluację planu pracy z rodziną;
Korzystać z działań ukierunkowanych na
profilaktykę, wsparcie i pomoc rodzinie.

Z5 Współpracowanie z różnymi podmiotami sektora rządowego i pozarządowego
zaangażowanymi w działalność na rzecz rodziny
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Rodzaje i kompetencje instytucji oraz organizacji
wsparcia rodziny;
Kompetencje specjalistów działających
w obszarze wsparcia psychospołecznego
(pedagogów, prawników, psychologów);
Kompetencje służb ratowniczych oraz innych
instytucji świadczących pomoc w sytuacjach
zagrożenia;
Funkcje i zadania organizacji rządowych
i pozarządowych, ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji działających
w obszarze wsparcia rodziny.






Rozróżniać zadania wykonywane przez placówki
świadczące usługi w ramach wsparcia rodziny;
Pozyskiwać do współpracy specjalistów
z obszaru wsparcia psychospołecznego
(pedagogów, prawników, psychologów) do
działań socjalnych na rzecz klienta;
Powiadamiać odpowiednie służby ratownicze
i/lub organy ścigania w sytuacjach zagrożeń;
Współpracować z jednostkami administracji
rządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
i osobami specjalizującymi się w działaniach na
rzecz dziecka i rodziny.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie asystent rodziny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:





Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań jako asystent rodziny.
Wykazywania empatii i zrozumienia osób oraz rodzin znajdujących się sytuacjach granicznych.
Dostrzegania potrzeb ludzi, bycia wrażliwym na oczekiwania klientów oraz rozumienia sytuacji
bez angażowania się w nią.
Przyjmowania postawy nieoceniającej wobec osób, do których skierowana jest pomoc
psychospołeczna.
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Wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi
przepisami.
Oceniania i korekty własnych postaw i zachowań oraz ustawicznego podnoszenia kompetencji
osobistych i zawodowych, w tym aktualizowania wiedzy na temat zmian prawnych i nowych
rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych właściwych dla udzielania pomocy rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu asystent rodziny.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent rodziny

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent rodziny nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz tu wpisz oficjalną nazwę sektorowej ramy kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Asystent rodziny jest zawodem powszechnie wykonywanym we wszystkich regionach kraju, zarówno
w miastach, jak i na terenach wiejskich. Asystent rodziny najczęściej jest zatrudniony:
 w podmiotach realizujących pracę z rodziną, ośrodkach pomocy społecznej,
 w organizacjach pozarządowych.
W chwili obecnej (2018 r.) obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na pracę specjalistów
udzielających wsparcia rodzinom. Wiąże się to z następującymi czynnikami:
 wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające funkcjonowanie rodzin i wychowanie dzieci,
 powstawaniem nowych centrów usług społecznych,
 pracy przy programie 500+ oraz realizacją ustawy „Za życiem”,
Można zatem wnioskować, że liczba dostępnych miejsc pracy w tym zawodzie będzie wzrastała.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kandydat do podjęcia pracy w zawodzie asystent rodziny powinien posiadać
wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o rodzinie lub pracy socjalnej,
lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną na studiach podyplomowych.
Ewentualnie kandydatem do pracy w zawodzie może być też osoba, która posiada wykształcenie
średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Studia z tego zakresu oferują liczne uczelnie
wyższe na terenie całej Polski. Kształcenie prowadzą szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne) na
kierunkach z obszaru nauk społecznych oraz na studiach podyplomowych.
Szkolenie
Asystent rodziny jest zobowiązany do nieustannego podnoszenia kompetencji zawodowych. Liczba
godzin, zakres programowy szkoleń oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia jest
określany przez rozporządzenie ministra ds. rodziny.
Osoby pracujące w tym zawodzie mają możliwość udziału w szkoleniach i kursach (realizowanych
przez firmy komercyjne, organizacje zawodowe i profesjonalne oraz szkoły wyższe). Szkolenia takie
mogą m.in. dotyczyć zagadnień prawa rodzinnego, wybranych elementów pedagogiki i psychologii
rozwojowej lub problematyki z zakresu interwencji kryzysowej. Z reguły organizatorzy tych szkoleń
poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Asystent rodziny może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze
specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie asystent rodziny kształtuje się na poziomie od
2300 zł do 2800 zł brutto miesięcznie.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić
aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z
polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie asystent rodziny możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami .
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych oraz górnych (05-R), które nie wykluczają możliwości
obsługi komputera oraz przemieszczania się w terenie w celu wykonywania zadań zawodowych,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia i umożliwią
prawidłowe wykonywanie czynności służbowych,
 słabosłyszących (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem skutecznej komunikacji
z klientami oraz współpracownikami.
Osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności również mogą wykonywać zawód asystent rodziny,
pod warunkiem jednak, że schorzenie nie ogranicza ich możliwości przemieszczania się, pokonywania
barier architektonicznych oraz nie ma wpływu na jakość kontaktu z klientem.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.











Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz.U z 2018 r. poz.
2153).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 998, z poź.zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1390).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (t.j. Dz. U. z 1964 r. poz. 59,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na
asystenta rodziny (Dz. U. nr 272, poz. 1608).

Literatura branżowa:







Marynowicz – Hetka E.: Pedagogika społeczna 1. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
Górak, A.: Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej : asystent rodziny,
trener pracy, klub integracji społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej,. Grupa Ergo, Wrocław
2011.
Janowska J.: Poradnik asystenta rodziny. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
Kraków 2012.
Krasiejko I.: Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniach
w pracy socjalnej., Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, Katowice 2010.
Świderska M.: Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie,. Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Łódź 2013.
Żukiewicz A. (red.): Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin.
Od opieki do wsparcia,. Impuls, Kraków 2011.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Ogłoszenie o pracę: http://bip.wrota.lubuskie.pl/opssiedlisko/wakaty/8/1/Asystent_rodziny
Opis zawodu: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/wladza-rodzicielska/279891,Kim-jestasystent-rodziny.html
Opis zawodu: http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/pomoc-uslugowa/asystentrodziny/893-zadania-asystenta-rodziny-z-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczyzastepczej
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branżowy: http://asystentrodziny.info/backup/strona-glowna
Portal Pomocy Społecznej: http://ops.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Działalność
interdyscyplinarna

Działalność angażująca specjalistyczną wiedzę
z kilku dziedzin (psychologia, pedagogika, prawo)
oraz zakładająca współpracę z różnymi instytucjami:
urzędy pracy, sądy, szkoły, policja, fundacje
realizujące cele społeczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1493)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU2015
0001390/U/D20151390Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
oraz ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,
z późn. zm.),
http://isap.sejm.gov.pl/isap.ns
f/download.xsp/WDU2018000
1508/U/D20181508Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018

2

Piecza zastępcza

Jest sprawowana w formie instytucjonalnej lub
rodzinnej. Jej celem jest zapewnienie opieki
dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz praca
z rodziną umożliwiająca powrót dziecka do rodziny
lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do
zapewnienia opieki i wychowania w środowisku
zastępczym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998),
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU2018
0000998/U/D20180998Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

3

POMOST Standard (Std)

POMOST Std (Standard) jest systemem
informatycznym przeznaczonym dla jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
i wspomagających ich gmin i powiatów.
Podstawowym zadaniem oprogramowania jest
wsparcie procesu decyzyjnego w ośrodku oraz
procesu realizacji wynikających z decyzji świadczeń.

http://public.sygnity.pl/zabez
pieczenie-spoleczne/pomoststd/osystemie
[dostęp: 31.10.2018]

4

Wsparcie rodziny
(aplikacja WR)

Aplikacja do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) jest
dedykowana jednostkom organizacyjnym pomocy
społecznej celem wspomagania ich w realizacji
zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.
Zadaniem aplikacji Wsparcie Rodziny jest obsługa
rejestracji i przetwarzania danych związanych
z procesem wspierania w gminach rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

http://public.sygnity.pl/zabez
pieczenie-spoleczne/wsparcierodziny-i-pieczazastepcza/osystemie
[dostęp: 31.10.2018]

To zjawisko wielowymiarowe i w praktyce oznacza
niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym,
politycznym i kulturowym w wyniku braku dostępu
do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw
społecznych oraz deprywacji potrzeb.

https://mfiles.pl/pl/index.php
/Wykluczenie_społeczne
[dostęp: 31.10.2018]

5

WWykluczenie społeczne

20

INFORMACJA O ZAWODZIE – Asystent rodziny 341207
6

Wywiad środowiskowy

Podstawowe narzędzie diagnostyczne w pracy
pracownika socjalnego służące ustaleniu sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej
osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad
środowiskowy uzupełniany jest w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby/rodziny ubiegającej
się o pomoc. Wzór kwestionariusza wywiadu jest
jednakowy dla wszystkich instytucji pomocy
społecznej.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na postawie
Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego
(Dz. U. poz. 1406),
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU2016
0001406/O/D20161406.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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