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O PROJEKCIE 

„Centrum Aktywności Europejskiej Rodziny” to projekt ponadnarodowy, w którym „Stowarzy-
szenie Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim wraz z partnerem z Portugalii „ProAtlântico – 

Associação Juvenil”, na podstawie własnej wiedzy i wymiany doświadczeń, opracowali metodę pracy  
z rodziną w otwartym środowisku. 

Model ten opiera się na założeniu, że pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bę-
dzie skuteczna tylko wówczas, gdy zostaną nią objęci uczestnicy projektu i członkowie ich otoczenia  
(rodzin) oraz włączone zostanie w działania środowisko lokalne. Praca z rodziną w otwartym środowi-
sku jest nowym wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecz-
nego i walki z ubóstwem. 

Grupę docelową stanowią uczestnicy projektu podstawowego „Centrum Aktywności Rodziny drogą 
do integracji – PAL”. To osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej 
kolejności wymagają aktywizacji społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby i rodziny dotknięte 
przemocą domową, uzależnieniem. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety powracające oraz wcho-
dzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Pro-
blemem w zakresie opieki nad dzieckiem/dziećmi jest też dzielenie obowiązków domowych z partne-
rem. Często są to rodziny rozbite, rodzice po rozwodzie lub w trakcie rozwodu, którzy mają problemy 
z utrzymaniem kontaktu z dziećmi, konflikty z partnerami, występują choroby przewlekłe w rodzinie 
lub problemy mieszkaniowe. Niski poziom wykształcenia dominuje wśród grupy docelowej. Sytuacja 
ta przekłada się na dzieci, które dziedziczą podobne zachowania, powielają wzorce zachowań i tkwią  
w kręgu ubóstwa. 

Szacuje się, że wypracowany w ramach przedmiotowego projektu nowy model działania w otwartym 
środowisku rodziny obejmie co najmniej 45 (z 54) uczestników projektu podstawowego. Wsparcie po-
lega na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualnej reintegracji osoby, 
rodziny i środowiska. Opiera się także na wdrożeniu wielu instrumentów pracy środowiskowej, społecz-
nej i zawodowej. 

Projekt zakłada pełną współpracę z Partnerem zarządzającym Centrum Aktywności Społecznej i Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. „Centrum Aktywności Europejskiej Rodziny”  realizuje PAL i zawiera: diagno-
zę zasobów, potrzeb i wyzwań, współpracę partnerów lokalnych, działania animacyjne, indywidualne 
wsparcie uczestników oraz ocenę rezultatów poszczególnych uczestników pod względem skuteczno-
ści, trwałości, efektywności oraz użyteczności.
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I. METODA PRACY W OTWARTYM ŚRODOWISKU

Metoda zakłada intensywne, wielotorowe działanie, według poniższego schematu.

METODA PRACy W OTWARTyM śRODOWiSKu RODziNy (DALEJ MPOśR) PRzEDSTAWiA SPOSób 
POSTęPOWANiA z OSObAMi MAJąCyMi TRuDNOśCi W fuNKCJONOWANiu OSObiSTyM i SPO-
łECzNyM. JEJ KONCEPCJA POLEGA zA zAłOżENiu, żE SKuTECzNA POMOC TyM OSObOM 
JEST MOżLiWA PRzEz DziAłANiA NASTAWiONE NA POPRAWę JAKOśCi żyCiA NiE TyLKO iCh  
SAMyCh, ALE TAKżE CzłONKóW iCh RODziN i WłąCzENiu W DziAłANiA śRODOWiSKA. 

METODA  
PRACY  

W OTWARTYM 
ŚRODOWISKU

Mentor w otwartym  
środowisku rodzinnym

Rozwój indywidualnych 
kompetencji – grupowe 
treningi i warsztaty

Poradnictwo  
indywidualne – specjaliści

Aktywizacja społeczna, 
animacje

• integracja
• budowanie zaufania
• diagnoza zasobów  i potrzeb
• tworzenie planu pracy z rodziną
• trening kompetencji społecznych 
• trening  ekonomiczny
• trening wychowawczy realizowany bez-

pośrednio w rodzinie lub w mieszkaniu 
treningowym

• trening kompetencji społecznych
• warsztat rozwoju lokalnego z treningiem 

twórczości
• trening kompetencji rodzicielskich 
• ABC przedsiębiorczości

• coaching rozwojowy
• poradnictwo rodzinne
• terapeuta

• animacje społeczne i sportowe
• wspólne przedsięwzięcia w środowisku 

lokalnym
• happeningi
• fryzjer społeczny
• rozgrywki i olimpiady sportowe
• tutoring sąsiedzki

Aktywizacja zawodowa
• kursy zawodowe
• doradca zawodowy
• staże zawodowe

Tab. 1. Metoda pracy w otwartym środowisku rodziny 

8



9

M
et

od
a 

pr
ac

y

zASADy WDRAżANiA METODy
Punktem wyjściowym działań jest zawsze zbudowanie zaufania i integracja z  rodzinami. Stosujemy  
zasadę empowermentu i podmiotowości – włączania uczestników w proces planowania, podejmowa-
nia decyzji, brania odpowiedzialności. Działamy z ludźmi, a nie na rzecz ludzi.

Otwarcie rodzin na społeczność rozpoczynamy od integracji z mentorem rodziny. Kolejnym etapem 
jest jednoczenie się poszczególnych uczestników na warsztatach i treningach grupowych. Następnie 
następuje integracja ze środowiskiem w drodze przedsięwzięć animacyjnych i kursów zawodowych,  
a w etapie końcowym staże, które są odbywane w zakładach pracy. Wsparcie musi być kompleksowe, 
każdy jego element jest ważny i należy go włączyć zgodnie ze ścieżką indywidualnego rozwoju.  

Wsparcie musi być kompleksowe, każdy jego element jest ważny i musi być włączony zgodnie ze ścież-
ką indywidualnego rozwoju. Specjaliści i mentorzy monitorują zakres postępów uczestnika.

9



10

Et
ap

y 
pr

ac
y

II. ETAPY PRACY Z RODZINĄ

ii. 1. iNTEGRACJA i buDOWA zAufANiA

Jest to bardzo ważny etap w pracy z rodziną, ponieważ moment wejścia do domu i wzbudzenie zaufa-
nia wpływa na dalszy przebieg współpracy. Dlatego w pierwszej kolejności powinno się przedstawić 

siebie, swoją rolę, omówić zasady, jakie będą obowiązywały obie strony. Należy się zapoznać z oczeki-
waniami rodziny wobec spotkań z mentorem oraz innych form wsparcia, jakie oferujemy. 

Ważne jest podkreślenie zasady zaufania i tajemnicy zawodowej, zapewnienie, że żadne informacje nie 
wydostaną się poza relację specjalista – członkowie rodziny uczestniczący w spotkaniach. Szczególnie 
zaleca się, aby jasno omówić rolę mentora, jako tego, który wskazuje drogę, pozwala odkryć zasoby, 
wspiera w wyzwaniach, jest trochę z tyłu, ale rozświetla możliwości.  

u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym często pojawia się syndrom wyuczonej bezradności, 
odpowiedzialny za deficyty poznawcze i wynikające z nich poczucie przekonania, że nikt i nic nie jest  
w stanie zmienić sytuacji, w jakiej się znajdują, a oni sami nie mają wpływu na własny los1.

1 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009, s. 12.
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Aby rodzina chciała otworzyć się, rozmawiać i angażować w relację ze specjalistą, bardzo ważna jest 
stała praca nad budowaniem zaufania i stopniowym redefiniowaniem obrazu rzeczywistości. W trakcie 
dalszych spotkań z rodziną trzeba poznawać jej historię, wartości, więzi i problemy. Czasem pracujemy 
z rodzinami, które doświadczyły wielu bolesnych przeżyć. 

Relacja musi opierać się na zasadach szacunku. Etap pracy nad wzajemnym budowaniem zaufania wa-
runkuje powodzenie kolejnych etapów. Tylko jeśli przebiegnie on pozytywnie, współpraca będzie mo-
gła przynieść oczekiwane rezultaty. Obdarzenie zaufaniem mentora i specjalistów spowoduje, że będą 
oni swego rodzaju autorytetem. Osobami, których warto poprosić o radę i podzielić się z nimi swoimi 
problemami.

11
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ii. 2. DiAGNOzA i ObSERWACJA RODziNy 

Etap diagnozy i obserwacji rodziny ma charakter ciągły – trwa przez cały okres realizowanego wspar-
cia. Diagnoza przeprowadzona w pierwszej fazie spotkań jest wstępna, pozwala dokonać jedynie 

powierzchownej oceny sytuacji. W toku dalszej pracy, pogłębiając wiedzę na temat rodziny, nieustannie 
diagnozujemy ją. Celem procesu jest rozpoznanie zasobów rodziny, jej wyzwań i problemów. Diagnoza 
to całościowe spojrzenie na sytuację rodziny i środowiska, w którym żyje, we wszystkich jej aspektach. 
interesuje nas zarówno sytuacja osobista, ekonomiczna, zdrowotna, jak i społeczna rodziny. bardzo 
ważne jest określenie zasobów członków rodziny oraz najbliższej społeczności, bo to one wskażą kie-
runek działań z uczestnikami. Praca na zasobach to podstawowe założenie portugalskiej metody pracy 
z rodziną, które MPOśR zaadaptowała, ukierunkowując pracę z uczestnikami pod kątem ich potencjału 
i najmocniejszych stron, zamiast koncentrowania się na problemach i deficytach. 

Prowadząc obserwację funkcjonowania rodziny w jej naturalnym środowisku, stosujemy zasadę  trian-
gulacji  tj. pozyskujemy jednocześnie informacje różnymi metodami (wywiad pogłębiony, analiza doku-
mentów i z różnych źródeł – od pracownika socjalnego, kuratora, pedagoga szkolnego, pracodawcy 
(w momencie odbywania stażu zawodowego), najbliższego otoczenia (dalsza rodzina, znajomi), po-
zostałych specjalistów pracujących z daną rodziną (w projekcie byli to: psycholog, terapeuta, prawnik, 
mediator, coach, doradca zawodowy). Konsultowanie wiedzy pomaga poszerzyć́ obraz postrzeganej 
sytuacji rodziny, a także zachować obiektywizm w ocenie różnych jej elementów, na które inne osoby 
mogą spojrzeć z odmiennej strony 2. Taki sposób działania pozwala nam zebrać zróżnicowane dane 
dotyczące zarówno przeszłości, jak i obecnej sytuacji rodziny.

2 W procesie obserwacji i diagnozy bardzo ważne jest postępowanie zgodne z zasadą neutralności i obiektywizmu, a więc unikanie 
dokonywania ocen, wartościowania oraz poszukiwania przyczyn istniejącego problemu w oparciu o własne poglądy, Poradnik 
asystenta rodziny, Kraków 2013.

12

1. INFORMACJE OgÓLNE  
O RODZINIE

• skład rodziny, warunki mieszkaniowe, choroby w rodzinie, nie-
pełnosprawność w rodzinie, problemy w rodzinie, inne istotne 
informacje o rodzinie

2. SPÓJNOŚĆ RODZINY • zaufanie, lojalność, wzajemny szacunek, wspólne wartości  
i cele, wspieranie, wzajemne docenianie się, stabilność, integra-
cja i poszanowanie, indywidualność
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3. ADAPTACYJNOŚĆ • zdolność do pokonywania przeszkód 

4. ORgANIZACJA RODZINY • zgodność, jasność w zakresie konsekwencji obowiązujących ról 
i reguł, wspólne przywództwo rodziców, jasne granice rodzin-
ne i międzypokoleniowe

5. UMIEJĘTNOŚĆ POROZUMIEWA-
NIA SIĘ 

• jasność, otwartość, przejrzystość, bezpośredniość

6. SIŁA WIĘZI • wysoki stopień związania emocjonalnego, pragnienie utrzyma-
nia więzi, otwartość w omawianiu problemów, poczucie blisko-
ści członków rodziny, wspólne wykonywanie czynności

7. WYTRZYMAŁOŚĆ RODZINY  • wewnętrzna trwałość, poczucie celowości działań, otwarcie się 
na nowe doświadczenia, poczucie kontroli nad wydarzeniami, 
aktywne nastawienie do sytuacji trudnych

8. ELASTYCZNOŚĆ RODZINY • zdolność do zmiany: reguł, granic, pełnionych ról (w mo-
mencie krytycznych wydarzeń) i zmian spowodowanych 
rozwojem rodziny – otwarty wzorzec komunikacji; gotowość  
do kompromisu, możliwość przyjmowania obowiązków,  
aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji

9. ILOŚĆ I FORMA CZASU SPĘDZANEgO PRZEZ RODZINĘ, WYMIARY WSPÓLNEgO CZASU ORAZ ZNACZE-
NIE, JAKIE SIĘ TEMU PRZYPISUJE

10. ZDOLNOŚĆ RODZINY DO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW INDYWIDUALNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM   
I TRUDNYCH SYTUACJACH

11. WYPEŁNIANIE FUNKCJI  
RODZICIELSKICH                                                        

• funkcja opiekuńcza – jak wygląda opieka nad dziećmi, podział 
obowiązków między członkami rodziny, gospodarowanie 
pieniędzmi, przygotowywanie posiłków, dbałość o higienę, 
czystość w mieszkaniu, wspólny wypoczynek, styl życia, przy-
zwyczajenia 

• funkcja emocjonalna – jaka jest komunikacja członków rodziny, 
czy i w jaki sposób okazuje się uczucia, jaka atmosfera panuje 
w rodzinie 
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• funkcja wychowawcza – jakie przyjmuje się postawy rodziciel-
skie, jakie role są pełnione w rodzinie, jakie panują zasady i nor-
my, kary i nagrody, czy rodzice mają umiejętności wychowaw-
cze, jak rozwiązuje się konflikty

• funkcja społeczna – jak rodzina radzi sobie w sytuacjach spo-
łecznych, w kontaktach z innymi, jak dzieci odnajdują się wśród 
innych dzieci, jaki jest stopień aktywności/bierności członków 
rodziny wewnątrz niej i poza nią, jaki jest poziom samodzielności 
w sytuacjach społecznych, czy członkowie rodziny poszukują 
pracy, nawiązują kontakty, współpracują z innymi w środowisku 
lokalnym 

12. WSZELKIE DOBRA MATERIALNE RODZINY
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ii. 3. iNDyWiDuALNA śCiEżKA REiNTEGRACJi i PLANOWANiE  PRACy  
z RODziNą 

Indywidualną ścieżkę reintegracji (iSR) opracowuje konsultant merytoryczny w porozumieniu z  uczest-
nikiem, mentorem rodziny oraz wszystkim specjalistami.

Plan pracy z rodziną (PPR) opracowuje mentor na podstawie diagnozy i iSR. PPR zawiera cele 
i zasady współpracy oraz zakres działań planowanych do realizacji w rodzinie. Mentor umiesz-
cza też w planie informację na temat ilości spotkań w miesiącu, terminów realizacji działań  
i przewidywanych efektów wspólnej pracy. 

PPR powinien stanowić wynik współpracy mentora z członkami rodziny, którzy muszą przede 
wszystkim udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytania: „Co chcemy zmienić?” oraz „Czego 
oczekujemy od spotkań ze specjalistą?”. Wyznaczone rodzinie cele powinny być realistyczne, 
wymagające zaangażowania i zmian w dotychczasowym sposobie działania rodziny. 
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	 niezbędne dane uczestnika: dane adresowe, informacje o statusie na ryn-

ku pracy i niepełnosprawności, datę realizacji ścieżki od… do… 

	 obszar kompetencji społecznych: 

o potrzeby uczestnika

o potencjał, zasoby uczestnika 

o działania 

	 obszar kompetencji edukacyjnych:

o potrzeby uczestnika

o potencjał, zasoby uczestnika 

o działania 

	 obszar kompetencji zawodowych: 

o potrzeby uczestnika

o potencjał, zasoby uczestnika 

o działania 

	 opis efektów

	 uwagi, informacje dodatkowe na temat pojawiających się trudności

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA REINTEgRACJI ZAWIERA:
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3 Poradnik asystenta rodziny, Kraków 2013. 

4 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009. 
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PPR, szczególnie wyznaczanie celów do osiągnięcia, nie może być przygotowany w oderwa-
niu od specyfiki sytuacji panującej w rodzinie. Należy wziąć pod uwagę wnioski z diagnozy 
dotyczące możliwości, zasobów i środowiska, a także deficytów i barier rodziny. istotne są też 
konsultacje planu z pozostałymi specjalistami pracującymi z rodziną objętą wsparciem.

Plan w czytelny sposób przedstawia zamierzone działania oraz sprzyja sukcesywnemu dążeniu 
do osiągnięcia wyznaczonych celów. Należy pamiętać o tym, że warunkiem otrzymania pozy-
tywnych efektów w pracy z rodziną jest zdecydowanie i konsekwencja w monitorowaniu stop-
nia realizacji wyznaczonych zamierzeń 4. 

PLAN  PRACY Z RODZINĄ

1. Wnioski  wynikające z diagnozy:

a. zasoby: mocne strony rodziny/słabe strony 
rodziny

b. stan zdrowia rodziny

c. stan uregulowań prawnych w rodzinie

d. gospodarowanie budżetem i zasobami materi-
alnymi rodziny

3. Liczba spotkań w miesiącu

4. Metody pracy

5. Zakładane efekty

6. Planowane działania

2. Cele pracy w rodzinie
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ii. 4. MENTOR RODziNy

Mentor udziela wielopłaszczyznowego wsparcia, aby doprowadzić do zmiany sytuacji w rodzinie. 
Poniżej przedstawione są kluczowe aspekty podejmowanych przez niego działań.

MiEJSCE SPOTKAŃ z RODziNą 

Praca mentora z rodziną powinna odbywać się w jej naturalnym ś rodowisku, za które uznaje się mieszka-
nie. Pozostawanie we własnym domu pozwala na zachowanie poczucia bezpieczeństwa  uczestników, 
co daje możliwość wyzwolenia w nich autentycznych zachowań, a tym samym zdiagnozowania faktycz-
nych problemów rodziny. zgodnie z tym założeniem, w początkowej fazie realizacji projektu, spotkania 
ze specjalistami odbywały się w miejscu zamieszkania rodziny. 

W wyniku zebranych doświadczeń okazało się, że członkowie rodzin nie zawsze dobrze czuli się w swo-
ich mieszkaniach. Często wstydzili się warunków, w jakich żyją, czasem rozpraszająca była obecność 
w mieszkaniu kogoś niezaangażowanego w proces pracy z mentorem np. sąsiada, znajomego, in-
nego członka rodziny (mieszkanie wielopokoleniowe, wielorodzinne). Te czynniki zakłócały proces 
pracy, powodowały, że uczestnicy nie zachowywali się naturalnie. Na podstawie tej wiedzy, a także  
w oparciu o doświadczenia personelu projektu zdobyte w wyniku współpracy z partnerem zagranicz-
nym, nastąpiła zmiana koncepcji dotyczącej miejsca pracy z rodziną. Skorzystano z portugalskiego 
narzędzia, jakim jest wzorcowy dom, czyli mieszkanie  treningowe. 

Mieszkanie  treningowe stworzone zostało po to, by rodziny dysfunkcyjne mogły widzieć i uczyć się, 
jak docelowo powinien wyglądać i funkcjonować ich własny dom. W domu wzorcowym rodziny uczą 
się tego, jak zagospodarować przestrzeń mieszkania, jak je urządzić i uporządkować, ale także (przy 
wsparciu moderatora) uczą się prawidłowych relacji w rodzinie, podziału i pełnienia obowiązków, eko-
nomicznego prowadzenia gospodarstwa, spędzania czasu wolnego w konstruktywny i edukacyjny dla 
dzieci sposób. Wspólnie z moderatorem i drugą rodziną o podobnej sytuacji szukają rozwiązań dla swo-
ich problemów, wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie wzajemnie. 

W przypadku braku takiego miejsca można wykorzystać inne zasoby, adaptując do spotkań – np. różne 
miejsca i obiekty użyteczności publicznej (np. pomieszczenie świetlicy Terapeutycznej, Klub Młodych 
Twórców, Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Aktywności Społecznej, tereny rekreacyjne typu park, 
las itp.). W miejscach tych aranżowane były różne sytuacje nastawione na wzmacnianie umiejętności 
funkcjonowania w życiu rodzinnym uczestników. Organizowano np. przyjęcie urodzinowe dla dzieci, 
wspólne aktywności sportowe, wspólne posiłki łącznie z robieniem zakupów w ramach określonego 
budżetu, konkursy i zadania wymagające współpracy, pozytywnej rywalizacji, szukania rozwiązań przez 
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członków rodziny. W sytuacjach tych specjaliści modelowali zachowania uczestników, prezentowali 
oczekiwane wzorce zachowań, monitorując w dalszej perspektywie, czy rodziny przenoszą je na wła-
sny grunt. 

TyPy DziAłAŃ W RODziNiE 

Specjaliści pracujący w otwartym środowisku swoje działania w rodzinie koncentrują na: 

EDUKOWANIU I MODELOWANIU

•	 edukacja w zakresie zagadnień z różnych sfer życia rodziny (np. zdrowy styl życia, organizacja 
dnia, aktywny czas wspólny z rodziną, gospodarowanie budżetem itd.), 

•	 wśród rodzin z dziećmi edukacja koncentruje się na aspektach związanych z wychowaniem, 
budowaniem relacji z dziećmi, przekazywaiem im norm i wartości, 

•	 nauka pożądanych wzorców zachowań następuje przez modelowanie, członkowie rodziny 
obserwują, jak można zachować się w danej sytuacji, wykonać jakąś czynność. Prezentują 
pożądane sposoby postępowania, np. organizując wspólną zabawę, zawody sportowe w ro-
dzinie. W ten sposób modelują aktywne wzorce spędzania czasu wolnego. zabawa, sport, re-
kreacja to ważne elementy portugalskiej  metody, w której wykorzystuje się te aktywności do 
pracy z dziećmi i rodzinami w celu uczenia ich np. zdrowej rywalizacji, budowania relacji rodzi-
ce-dzieci i dzieci-rówieśnicy, prawidłowego wypoczynku. 

MOTYWOWANIU I WSPIERANIU 

Motywowanie członków rodziny do: 

•	 zmiany negatywnych nawyków, 

•	 wyznaczania sobie celów życiowych, 

•	 podejmowania działań w kierunku zmian, 

•	 podejmowania nowych zajęć wśród innych ludzi, 

•	 korzystania z usług i pomocy specjalistów (ugruntowanie w rodzinach przekonania, że są oso-
by, które mogą pomóc zmienić ich sytuację), 

•	 podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy zarobkowej. SPOSR nie tylko mo-
tywuje, ale także pomaga w poszukiwaniu zatrudnienia (wspólne przeglądanie ofert pracy, 
towarzyszenie w rozmowie kwalifikacyjnej, czasem rozmowa z pracodawcą). 
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ZWIĘKSZANIU SPÓJNOŚCI W RODZINIE 

•	 w przypadku rodzin rozbitych, o zaburzonych relacjach lub niewłaściwej komunikacji pomiędzy 
członkami, 

•	 budowanie obrzędowości w rodzinie; wspólne posiłki, całusy na dobranoc itp.

•	 integracja rodziny przez wspólne zadania angażujące wszystkich domowników np. wspólne 
gotowanie, spacerowanie, planowanie wakacji, organizowanie wydarzeń typu przyjęcie  
urodzinowe, 

•	 dzięki pozytywnym wzmocnieniom, podkreślaniu atutów członków rodziny, pokazaniu jak do-
brze potrafią oni ze sobą współpracować, rodzina staje się silniejsza, zwiększa się poczucie 
przynależności członków rodziny do siebie nawzajem. 

PODNOSZENIU SAMOOCENY CZŁONKÓW RODZINY 

Mentorzy:

•	 pomagają w odnajdywaniu mocnych stron członków rodziny, 

•	 uświadamiają, w jaki sposób mogą oni wykorzystać swoje zasoby indywidualne, by podnieść 
jakość funkcjonowania rodziny, 

•	 uświadamiają członkom rodziny ich wpływ na własne życie i uczą myślenia o sobie w katego-
riach pozytywnych,

•	 rozwijają sprawczość. 
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III. ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Podczas tego etapu wsparcia niezwykle ważne jest wyposażenie uczestników w różnego rodzaju  
indywidualne umiejętności, których rozwój jest niezbędny do poprawy relacji rodzinnych, wzmoc-

nienia kompetencji rodzicielskich, komunikowania się z otoczeniem, nawiązania konstruktywnych  
relacji z pracodawcą, realizacji wspólnych przedsięwzięć, poszukiwania twórczych rozwiązań.  

W ramach zajęć realizowane są różne bloki tematyczne, np.: nauka mówienia o własnych uczu-
ciach, umiejętność odzwierciedlania uczuć innych, bariery w komunikacji, asertywna komunikacja 
z innymi, mówienie o sprawach trudnych, zachowanie w miejscach publicznych, sposoby radze-
nia sobie ze stresem, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, zasady pracy zespołowej. 

TRENINg KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

WARSZTAT ROZWOJU LOKALNEgO Z TRENINgIEM TWÓRCZOŚCI

Jest to warsztat rozwijający umiejętności niezbędne do realizacji wspólnych lokalnych przed-
sięwzięć, ich planowania, dzielenia zadań, współpracy z jednoczesnym rozwojem tolerancji 
dla różnorodności. Rozwijamy na zajęciach płynność i oryginalność myślenia, twórcze metody 
rozwiązywania problemów, optymizm i radość tworzenia. 

TRENINg KOMPETENCJI RODZICIELSKICH 

Na warsztatach wspieramy rodziców w wychowaniu. Rozwijamy umiejętności wychowawcze  
w zakresie wdrażania wartości w rodzinie, takich jak: szacunek, uczciwość, pracowitość, odpo-
wiedzialność, pokojowość. Uczymy, w jaki sposób okazywać uczucia, mówić dzieciom, że są ko-
chane oraz zwiększać kompetencje rodziców w stawianiu granic. Uwagę poświęcamy kwestiom 
związanym z kształtowaniem umiejętności słuchania dzieci, ich wspierania, a także rozwiązywa-
nia trudnych sytuacji wychowawczych.
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WARSZTAT ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnicy na warsztatach uczą się tworzyć projekty, biznesplany, poznają podstawowe infor-
macje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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IV. PORADNICTWO INDYWIDUALNE 

Poradnictwo indywidualne opiera się na pracy nad jednostkowymi problemami uczestników.  
Zapewnia im poczucie bezpieczeństwa w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, umożliwia 

dostosowanie formy kontaktu, narzędzi, procedur do indywidualnych potrzeb. Realizowane jest ono 
w formie coachingu, poradnictwa rodzinnego i pracy z terapeutą.

COACHINg 

Coaching to praca nad zmianą, wyznaczanie sobie celów rozwojowych i ich wdrażanie, w oparciu  

o własne zasoby i potencjał. uczestnicy uczą się również rozpoznawać swoje ograniczenia i barie-

ry, pracują nad nowymi nawykami.

TERAPEUTA

Terapeuta pracuje z osobami, które w swoim życiu doświadczyły traumatycznych wydarzeń. Czę-

sto wpłynęły one blokująco na ich dalszy rozwój, dlatego podczas spotkań specjalista rozwija  

w uczestnikach obszar umiejętności radzenia sobie z problemami. Pracuje również z osobami uza-

leżnionymi.

PORADNICTWO RODZINNE 

Poradnictwo rodzinne to wsparcie członków rodzin w pełnieniu różnych ról w rodzinie, pomoc  

w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i w wychowywaniu dzieci. 

PORADNICTWO PRAWNE

Poradnictwo prawne to pomoc w przygotowaniu różnych pism i dokumentów dotyczących praw-

nych aspektów funkcjonowania rodziny np. pozwów o alimenty, wniosków sądowych o separację, 

sprawy spadkowe itp.
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V. ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

Metoda pracy w otwartym środowisku rodziny zakłada udział członków wspieranych rodzin w indy-
widualnych sesjach doradztwa zawodowego przez cały okres otrzymywanego wsparcia. ich rolą 

jest diagnoza problemów determinujących złą sytuację zawodową, a także predyspozycji zawodowych 
i potencjału każdej z osób. Rozwój kompetencji zawodowych rozwijamy przy użyciu 3 instrumentów: 
indywidualnego doradztwa zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji przez kursy zawodowe oraz 
nabycie doświadczenia zawodowego przez staże.

DORADzTWO zAWODOWE
Doradztwo zawodowe to indywidualne spotkania, podczas których: bada się predyspozycje i zaintere-
sowania zawodowe, planuje rozwój zawodowy, rozwijane są kompetencje społeczne przez stosowanie 
różnych narzędzi doradczych. Doradca tworzy z uczestnikiem drzewo doświadczeń, diagnozuje jego 
mocne i słabe strony (analiza SWOT), zwiększa samoświadomość uczestnika przez stosowanie pytań 
otwartych, pobudza motywację do poszukiwania pracy, przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych  
i konsultuje dokumenty aplikacyjne – CV, list motywacyjny.

KuRSy zAWODOWE 
Kolejnym elementem aktywizacji zawodowej jest udział uczestników w kursie przygotowującym  
do pracy na wybranym stanowisku. Tematyka kursów zostaje wybrana na  podstawie indywidualnej 
ścieżki Rozwoju stworzonej dla uczestników w trakcie spotkań z konsultantem merytorycznym. Kursy 
zawodowe rozszerzają możliwości zatrudnienia przez nabycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych 
na rynku pracy. Realizowaliśmy kursy zawodowe: kucharz małej gastronomii, opiekunka w żłobku i klu-
bie dziecięcym, operator koparki, asystent administracji. Osoby po zdaniu egzaminu otrzymały kwalifi-
kacje ważne na terenie całej u.E.

STAżE zAWODOWE
Każda z osób, w ramach opisanych form wsparcia po zdobyciu wiedzy, wzmocnieniu kompetencji  
i motywacji, odbywa staż zawodowy. Trwa on w zależności od potrzeb od  2 do 6 miesięcy. Miejscami 
odbywania stażu są przedsiębiorstwa prywatne oraz instytucje państwowe, oferujące miejsca pracy 
zgodne ze ścieżką rozwoju zawodowego uczestników, co pozwala im na zdobycie doświadczenia wła-
ściwego dla ich oczekiwań i kompetencji. W okresie odbywania stażu uczestnicy otrzymują stypendium, 
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dzięki któremu mogą poprawić sytuację ekonomiczną rodziny, a także odzyskać poczucie własnej 
podmiotowości i lepszą samoocenę. Realizując obowiązki w ramach stażu, uczestnicy znajdują się pod 
opieką opiekuna, który wdraża ich do pracy, pomaga w oswojeniu się w nowym środowisku, rozwiązuje 
problemy i trudności. Jego rolą jest przekazywanie informacji zwrotnych stażyście na temat realizowa-
nych obowiązków, które mają stymulować dalszy rozwój uczestnika stażu. Ponadto opiekun udziela 
wsparcia w zakresie podstawowych kwestii związanych z samym faktem przychodzenia do miejsca pra-
cy. Dla osób nieposiadających żadnych doświadczeń zawodowych jest to bardzo istotne. Są to normy 
i zasady panujące w pracy, np.: punktualność, odpowiedni ubiór/makijaż, sposób obsługi klientów itd. 
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VI. WŁĄCZANIE RODZINY W ŚRODOWISKO LOKALNE 

Włączanie rodziny w środowisko lokalne odbywa się przez animacje społeczne, tutoring sąsiedz-
ki, animacje sportowe i realizację różnych przedsięwzięć. To w ramach animacji uczestnicy 

spotykają się z otoczeniem, sąsiadami, znajomymi, włączając się w różne działania. Jest to kluczo-
wy element, nie do pominięcia w realizacji metody pracy z rodziną w otwartym środowisku, oparty  
na portugalskich doświadczeniach.

ANiMACJE SPOłECzNE 

Animacje społeczne odbywają się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to integracja rodzin we-
wnątrz grupy projektowej. Dla osób, które do chwili rozpoczęcia uczestnictwa w działaniach były 
wykluczone, ponieważ tylko opiekowały się cały czas swoimi małymi dziećmi, chorymi rodzicami lub 
niepełnosprawnymi osobami w rodzinie, integracja i spotkania w grupie projektowej to wyzwanie. 
Animacje na tym etapie dotyczyły różnorodnych zajęć kulinarnych, plastycznych (w tym malowania na 
szkle), warsztatów mydlarskich, warsztatów rękodzielniczych (np. wytwarzanie świeczek, zdobienia 
butelek i pudełek techniką decupage, wypalanie w drewnie, tworzenie tabliczek do krótkich notatek).
Drugi etap w otwartej metodzie pracy z rodziną to wychodzenie w środowisko lokalne – np. wspól-
ne grille z otoczeniem, przedstawienie happeningów na Dzień Wiosny, spotkanie międzykulturowe  
np. „Hiszpańska fiesta” z wolontariuszkami z Hiszpanii, wycieczki do dużych miast, na basen, plac 
zabaw, do kina, lokalnych muzeów.
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ANiMACJE SPORTOWE

Animacje sportowe to wspólne gry i zabawy rodziny z otoczeniem, oparte na uczciwej rywalizacji, 
promujące zdrowy styl życia. Przykładowe gry i zabawy ruchowe to: zwykły berek, berek w parach, 
berek w sieci (trzymając się za ręce), wyścig numerów po obwodzie koła, zabawy doskonalące szyb-
kość reakcji (np. kto szybciej chwyci woreczek), zabawy uspokajające np. „Minutka” (uczestnicy leżą  
na ziemi, po cichu odliczają jedną minutę, kto uzna, że wyznaczony czas minął, siada), „Dyrygent” 
(jedna osoba pokazuje, pozostali muszą ją naśladować), gry i zabawy skocznościowe (skoki w wor-
kach), gry i zabawy integracyjne – zabawy z chustą animacyjną, wyścigi rzędów (podzieleni na 3, 4 lub 
5 zespołów uczestnicy muszą wykonać określone zadania, wygrywa zespół, który wykona je szybciej), 
ścianka wspinaczkowa z asekuracją, gra w bule, rodzinny nordic walking, rzut podkową, gra w piłkę 
nożną, siatkówkę, tenisa stołowego i badmintona, korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego – 
rowerki, kajaki, łodzie z silnikiem, podchody w lesie (jedna grupa – uciekająca, po drodze zostawia 
strzałki i zadania do wykonania, a druga grupa – goniąca, rozwiązuje zadania i musi odnaleźć grupę 
uciekającą w wyznaczonym czasie).
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Ważnym działaniem będącym formą animacji sportowych była „Olimpiada Sportowa CAR 2019”.  
W ramach tego wydarzenia zaplanowany został przemarsz z odpaleniem znicza olimpijskiego, start 
w konkurencjach z podziałem na kilka kategorii wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni). Zorganizo-
wano konkurencje: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową, dart, test szybkości (liczba kla-
śnięć pod kolanami w ciągu 30 s), strzały do bramki.  Olimpiada zakończyła się wspólnym ogniskiem. 
Uczestnicy zaangażowali się także w organizację „Dnia Rodziny na sportowo”, w ramach którego za-
proponowali konkurencje i zasady punktacji, a następnie wzięli udział w rozgrywkach z podziałem  
na kilka kategorii wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni), m.in.: slalom z piłką tenisową na ra-
kiecie, rzut piłką lekarską tyłem, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, strzały do bramki  
kijem do unihokeja, prowadzenie piłki slalomem między pachołkami, wyścigi rzędów. Impreza również  
zakończyła się wspólnym ogniskiem.
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fRyzJER SPOłECzNy

Fryzjer społeczny to model działań na rzecz rodziny w oparciu o zasoby instytucji prowadzących kur-
sy fryzjerskie. Znaczne doświadczenie w tym zakresie posiada partner portugalski, który od kilku lat 
praktykuje proponowanie rodzinom bezpłatnych usług fryzjerskich. Podcięcie, farbowanie włosów 
czy ułożenie fryzury wykonują praktykanci kierunków fryzjerskich pod nadzorem instruktorów. Dla 
rodzin jest to okazja do spotkania i rozmowy, która często stanowi  impuls do wymiany innych usług.

PRzEDSięWzięCiA 

Organizowanie przedsięwzięć jest wplecione również w animacje społeczne. Ważne są tutaj dwa 
obszary: rozwój umiejętności planowania przedsięwzięć oraz wyjście rodziny w środowisko lokalne 
i prezentacja wspólnie przygotowanych imprez, takich jak np. ognisko z okazji powitania lata (podcho-
dy, karaoke, zabawy muzyczno-ruchowe), na których rodziny uczestniczyły wraz z sąsiadami i znajo-
mymi, zajęcia plenerowe – animacje dla dzieci i dorosłych, przeprowadzenie i przygotowanie Olimpia-
dy CAR 2019, „Dnia Rodziny na sportowo” (konkurencje sportowe, ognisko, animacje), „Rodzinnych 
Rozgrywek Gier Podwórkowych”. Przedsięwzięcia mogą być najróżniejsze, jednak ważne jest, by ro-
dziny przygotowały je podmiotowo i włączyły w te działania środowisko lokalne. 

TuTORiNG SąSiEDzKi

Tutoring sąsiedzki polega na wsparciu rodziny przez sąsiadującą rodzinę. Pomysł został zaczerpnię-
ty z doświadczeń portugalskich. Jest on szczególnie pomocny w sytuacji przeprowadzenia się nowej  
rodziny w środowisko.  Zaprzyjaźniona rodzina wprowadza nową w obrzędowość, zasady panujące 
w środowisku lokalnym, zapoznaje ją z działającymi instytucjami, pokazuje możliwości wsparcia przez 
specjalistów, pomaga i motywuje do działania.
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VII. PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

bardzo ważnym etapem pracy w otwartym środowisku jest podsumowanie pracy z rodziną, przyj-
rzenie się efektom działań oraz wyciągnięcie wniosków do dalszego rozwoju.  

Ewaluacji dokonujemy metodami, takimi jak: wywiad pogłębiony z członkami rodziny, obserwacja 
ukierunkowana, wywiad z mentorami, specjalistami i trenerami oraz analiza Realizacji Indywidualnej 
Ścieżki Rozwoju.   

Ewaluacja zawiera obszary zmian, jakie się dokonały w zakresie: 
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•	 funkcjonowania rodziny w sferach – ekonomicznej, 
wychowawczej, społecznej, 

•	 rozwoju umiejętności społecznych członków rodziny, 

•	 rozwoju zawodowego (w tym podjęcie zatrudnienia), 

•	 działań w środowisku lokalnym, 

•	 wchodzenia w relacje społeczne,

•	 aktywności podczas animacji. 

W EWALUACJI WSKAZUJEMY RÓWNIEŻ BARIERY, WYZWANIA POJAWIAJĄCE SIĘ W PRACY 
Z RODZINĄ ORAZ WNIOSKI MAJĄCE UMOŻLIWIć JEJ DALSZY POSTĘP – TO, CO OSIĄGNĘ-
LIŚMY, I TO, CO JEST CELEM PÓźNIEJSZEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU. W CAŁYM CYKLU DZIAŁAŃ 
MONITORUJEMY ZMIANY I NA BIEŻĄCO NA NIE REAGUJEMY.
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“CENTRUM AKTYWNOŚCI EUROPEJSKIEJ RODZINY”  

(THE EUROPEAN FAMILY ACTIVITY CENTRE)
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“The European Family Activity Centre” is a international project, in which “Adults for Chil-
dren” Association in Sępólno Krajeńskie in cooperation with their partner form “ProAtlântico 
– Associação Juvenil” located in Portugal, on the basis of their own knowledge and experi-
ence exchange, promoted the method of working with the family in an open environment 
(metoda pracy z rodziną w otwartym środowisku (MPOŚR)). 

This method presents a procedure for dealing with people with personal and social difficul-
ties. The method relies on the assumption that assistance to individuals at the risk of social 
exclusion is effective only if it is extended to project participants and members of their en-
vironment (families) with active involvement of the local community. The newly formulated 
model challenges institutions working in the field of social exclusion and combating poverty. 

The target group are the participants of the initial project “Centrum Aktywności Rodziny 
drogą do integracji – PAL” (“The Family Activity Centre, a way to integration – The Local 
Activity Programme”), who require social activation. The project focuses on: the diagno-
sis of resources, needs and challenges, cooperation with local partners, socio-educative 
animation, individual support for participants and evaluation of particular results. The start-
ing point for all activities is always the establishment of trust and integration with families.  
We apply the principle of Empowerment and subjectivity – involving participants in the pro-
cess of planning, making decisions and taking responsibility. 

In order for a family to want to open up, talk and engage in a relationship with a specialist, 
it is very important to constantly work on building trust and gradual redefining the image  
of reality. The stage of diagnosis and observation of the family is continuous – it lasts through-
out the whole period of assistance. The diagnosis carried out in the first phase of meetings 
with the family is preliminary, it allows only to assess the situation in general. In the course  
of further exploration of the family background, we constantly diagnose it. The purpose  
of the process is to identify family resources, challenges and problems. 

Opening families to the community starts with integration with a family mentor, then  
we integrate individual participants from particular families during workshops and group 
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trainings. The assistance must be comprehensive, every element of it is important and must 
be integrated in accordance with the path of individual development. We develop profes-
sional competence development with the use of 3 tools: individual career guidance, voca-
tional courses and internships.

The development of social competences consists of providing project participants with indi-
vidual skills that need to be developed, in order to improve family relations, strengthen par-
enting competences, communicate with the community or establish constructive relations 
with the employer. As part of the development of this area, there are organized trainings  
on social and parenting competences, local development workshops with creativity training, 
ABC of entrepreneurship.

Mentor provides support to improve the situation in the family. Specialists focus their activi-
ties on: education and modelling (e.g. education on issues from different spheres of family 
life, i.e. healthy lifestyle, active leisure time, budget management, etc.), motivating and sup-
porting (e.g. motivating to change bad habits, set life goals, take action), increasing family 
cohesion (e.g. in the case of broken families with dysfunctional relationships or improper 
communication patterns), raising the self-esteem of family members. 

The mentor’s work with the family should take place in the family’s natural environment, 
which is considered to be their home. A research study based on gathered experience has 
shown that family members do not always feel comfortable at their own homes. On the basis 
of this expertise, as well as the experience of the project staff gained from the cooperation 
with the foreign partner, the concept of a perfect place to work with the family has changed. 
We decided to use the Portuguese model of a training flat. It was designed to enable dys-
functional families to see and learn how their own home should ultimately look and function. 

The developed method also includes individual guidance, which is based on working 
on the specific problems of the participants. It is carried out in the form of coaching, family 
guidance, legal advice and work with a therapist.

The individual reintegration path (indywidualna ścieżka reintegracji - ISR) and the family work 
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plan (plan pracy z rodziną - PPR) are important tools. The first one is made by a substantive 
consultant in accordance with the participant, the family mentor and all the specialists. The 
ISR contains various information about the participant: social, educational and professional 
competences, description of the effects and comments, additional information about the 
emerging difficulties. PPR is developed by mentor on the basis of diagnosis and ISR. The 
plan contains the purposes and rules of cooperation and the range of activities planned  
to execute in the family. PPR cannot be detached from the character of the situation in 
the family, therefore it should be taken into consideration what are the results concluded 
from the diagnosis, which consider family’s possibilities, resources, the environment, as well  
as deficits and barriers. 

Including a family into the local community is done through social animation, neighbour 
to neighbour tutoring, sports activities and realisation of various projects. It is within the 
scope of animation that the participants meet with their surroundings, neighbours, acquain-
tances and engage in various activities. This is a key element, which cannot be overlooked 
during the implementation of the method of working with families in an open environment, 
based on the Portuguese experience.

Social animation is the integration of families within the project group and their “coming 
out” into the local community, this involves: barbecuing with each other, happenings (e.g. 
The First Day of Spring), cross-cultural meetings (e.g. “Spanish fiesta” with the volunteers 
from Spain), trips to big cities, going to the swimming pools, playgrounds, cinemas, local 
museums. Sports activities include families playing together with the local community in the 
atmosphere of fair competition, promoting healthy lifestyle and other values. 

The model of interaction “Social hairdresser” (“Fryzjer społeczny”) is also worth mentioning. 
This is a family-oriented initiative based on the resources of institutions offering hairdress-
ing courses. The Portuguese partner has considerable experience in this field. This model 
of practice consists of offering families free hairdressing services (e.g. hair cutting, colouring). 
They are performed by trainees of hairdressing courses under the supervision of instructors.  
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For families this is a reason to meet, talk, and often also an impulse to exchange other ser-
vices. 

Another interesting tool is neighbour to neighbour tutoring, which relies on the support 
of the family by their neighbours. It is extremely helpful in the situation where a new family 
moves into the community. Then a friendly family introduces the new family to the rituals, 
rules of the local community, etc.

The organization of projects is integrated into social animations. Areas which are important 
here are: development of planning skills, family integration with the local environment and 
presentation of events prepared together (e.g. bonfire to welcome summer, outdoor activi-
ties – animations for children and adults, conducting and preparing the CAR 2019 Olympics, 
“Family Sports Day” (“Dzień Rodziny na sportowo”), “Family Backyard Games” (“Rodzinne 
Rozgrywki Gier Podwórkowych”)). The initiatives can be diverse, but it is important that fam-
ilies prepare them subjectively and involve the local community in these activities. 

A very important stage of working in an open environment is summarizing the work with 
the family, to look at the effects of the actions and to draw conclusions for further develop-
ment. The evaluation includes the areas of changes that have taken place in the scope of: 
functioning of the family in the areas of: economic, educational, social, development of social 
skills of family members, professional development (including getting employed), activities 
in the local environment, establishing social relations, activity during animation. Throughout 
the entire cycle of activities, we supervise changes and react to them on an ongoing basis.

An important principle of the method of working with families in an open environment, 
which is led by all the professionals involved in the project, is the belief that we work with 
people and not for people.





Sfinansowano w ramach projektu Międzynarodowa współpraca się opłaca.
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