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CO TO SĄ STANDARDY  

Standardy to narzędzia do zarządzania 

procesami usług aktywizacyjnych 
 

• Mają charakter zaleceń ramowych, nie mają formy 

sztywnych wymogów 

 

• To nie jest zalążek nowych regulacji prawnych 

 

• To nie jest instrukcja obsługi obowiązujących przepisów 

     prawnych 

  
 



 
DEKALOG ZASAD PRACY NAD 

STANDARDAMI 
 

• Po pierwsze: nie szkodzić. 

• Po drugie:  proponować, nie narzucać. 

• Po trzecie: odwoływać się do praktyki. 

• Po czwarte: konsultować z zainteresowanymi środowiskami. 

• Po piąte: zachować tożsamość placówek poszczególnych typów (CIS, ZAZ, 

KIS). 

• Po szóste: standardy usług, nie instytucji. 

• Po siódme: wzmacniać profile usług adresowanych do określonych kategorii 

odbiorców. 

• Po ósme: wzmacniać podejście empowerment. 

• Po dziewiąte: wzmacniać tożsamość zawodową specjalistów z różnych helping 

professions. 

• Po dziesiąte: utrzymać balans między integracją społeczną i zawodową. 

 



 
STANDARDY 

 

 

 

 

Standard nr 1. Praca zespołowa 
 

 Wszyscy zatrudnieni w placówce i współpracujący z nią tworzą jeden 

zespół i uczestniczą w procesie reintegracji beneficjentów wsparcia. Cała 

kadra stara się podnosić kompetencje społeczne w zakresie kontaktów z 

beneficjentami.  
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Standard nr 2. Zintegrowana kadra złożona z przedstawicieli 

różnych zawodów pomocowych  

 

• Stabilna, składająca się z przedstawicieli różnych zawodów pomocowych, 

kadra zapewnia możliwość łączenia reintegracji społecznej i zawodowej. 

• Podstawą zintegrowanej kadry pomocowej jest triada specjalistów:  

(1) psycholog, (2) pracownik socjalny, (3) doradca zawodowy.  

• Wszyscy specjaliści powinni stale doskonalić podstawowe umiejętności 

psychospołeczne oraz warsztat własnej profesji. 
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Standard nr 3. Zatrudnienie (lub stała współpraca) i właściwe 

wykorzystanie pracownika socjalnego  

 

• Zadania pracownika socjalnego: (1) organizacja wejścia/wyjścia 

klienta/pracownika do (z) podmiotu aktywizującego, (2) reintegracja 

społeczna, (3) dbanie o indywidualizację podejścia (4) diagnoza socjalna, 

obejmująca – o ile to możliwe – (5) przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego oraz (6) nawiązywanie kontaktów z rodziną beneficjenta; 
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Standard nr 4. Zatrudnienie (lub stała współpraca) i właściwe 

wykorzystanie psychologa 

 

• Zadania psychologa: (1) diagnoza psychologiczna, (2) rozmowy 

indywidualne i konsultacje psychologiczne, zorganizowane formy terapii. 

• Działania diagnostyczne i korekcyjno-terapeutyczne, jeśli istnieją ku temu 

warunki organizacyjne, można podzielić między dwóch psychologów. Z 

kolei działania stricte terapeutyczne można „wyprowadzić” z placówki. 
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Standard nr 5. Zatrudnienie (lub stała współpraca) i właściwe 

wykorzystanie doradcy zawodowego 

 

• Zadania doradcy koncentrują się na sferze aktywizacji zawodowej i 

obejmują (1) diagnostykę oraz  (2) udział w procesie reintegracji zawodowej 

(doradztwo, usługi pośredniczące itp.)  

• Funkcji doradcy zawodowego nie powinni pełnić instruktorzy zawodowi i 

vice versa – nie jest zadaniem doradcy przyuczanie do wykonywania 

konkretnego zawodu. 
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Standard nr 6. Zatrudnianie specjalistów  o podwójnych 

kompetencjach 

 
• W sytuacji ograniczeń organizacyjnych i finansowych co do wielkości kadry 

specjalistycznej pomocowej warto rozważyć możliwość zatrudnienia 

specjalistów o podwójnych kwalifikacjach.  

• Przykłady funkcji łączonych:  psycholog – doradca zawodowy, pracownik 

socjalny – terapeuta, pielęgniarka – terapeuta. 
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Standard nr 7. Zewnętrzna superwizja pracy specjalistów  

od pomagania 

 

• Usługi reintegracyjne (rehabilitacyjne) powinny być poddawane superwizji 

prowadzonej przez zewnętrznych superwizorów.  

• Superwizji potrzebują specjaliści wszystkich zawodów pomocowych.  

• Potrójna korzyść z superwizji: korzyść kadry, korzyść instytucji 

pomocowych, korzyści beneficjentów wsparcia. 
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Standard nr 8. Współpraca z innymi podmiotami i rozwój 

         case management  

 
• Idea „integracji reintegracji” – jednocześnie udrażnianie systemu 

aktywizacji, co zwiększa szanse na usamodzielnienie beneficjentów i 

zarazem zwiększa łączną liczbę osób objętych wsparciem aktywizującym. 

• Formuła case management (zarządzania przypadkiem). 

• Udrożnienie przepływu beneficjentów na liniach: WTZ – ZAZ, OPS – 

KIS, OPS – CIS. 
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Standard nr 9. Komunikacja i ochrona danych osobowych w 

praktyce reintegracyjnej (rehabilitacyjnej) 

 
• Przepływ „danych wrażliwych” o beneficjencie powinien przebiegać w 

pierwszej kolejności między specjalistami danej profesji pomocowej z 

różnych instytucji. 

• Przekazywanie danych w innym trybie - zasada poufności. Zgoda klienta 

umożliwia przekazywanie danych między instytucjami. 

• Przepływ informacji wewnątrz zespołu danego podmiotu zgodnie z 

zasadami konkretnych profesji pomocowych co do ochrony danych 

wrażliwych.  
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Standard nr 10. Kompleksowa i aktualizowana diagnoza 

sytuacji beneficjentów 

 
• Dodatkowo rozpoznanie środowiska życia. 

• Potrzebna czytelna procedura monitoringu postępów reintegracji 

(harmonogram, narzędzia). 

• Warto upowszechniać arkusz diagnozy/oceny osoby reintegrowanej (co 

koresponduje z case managementem).  
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Standard nr 11. Staże na otwartym rynku pracy i prace  

        społecznie użyteczne 

 
• Staże zawodowe na otwartym rynku pracy są cennym rozwinięciem 

praktyki zawodowej organizowanej przez podmioty aktywizujące w 

warunkach chronionych. 

• Staże stwarzają szanse drożności między szkoleniem a zatrudnieniem 

(CIS), zatrudnieniem na chronionym i otwartym rynku pracy (ZAZ). 

Podobne funkcje co staże pełnią w ofercie KIS prace społecznie użyteczne. 

• Własne kontakty usługodawców z przedsiębiorcami są istotną 

wartością dodaną oferty reintegracyjnej. 
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Standard nr 12. Systemy motywacyjne  

 
• Nagrody to istotne narzędzie wzmacniania motywacji.  

• Sankcje za łamanie „reguł gry” są niezbędne dla funkcjonowania tych 

podmiotów i przebiegu zajęć aktywizujących, zwłaszcza o charakterze 

grupowym.  

• Potrzebny jest także system motywacyjny dla kadry, ukierunkowany na 

stałe podnoszenie kompetencji. 



DZIĘKUJĘ  

ZA  

UWAGĘ 


