„ROLA ASYSTENTA RODZINNEGO
W KOMPLEKSOWYM WSPARCIU RODZINY”
podsumowanie

Ponad 90 osób – przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie,
urzędów gmin z województwa kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego – 9 marca spotkało się
w Brodnicy by dyskutować nad rolą asystenta rodzinnego.
Asystent rodziny to wciąż młody zawód, który może mieć ogromny wpływ na poprawę sytuacji rodzin
borykających się z różnorakimi problemami w swoim życiu. Jednak aby asystenci rodziny mogli efektywnie
działać, cały system wsparcia rodzinny musi współgrać.
Potrzebę współpracy, koordynacji i zaangażowania w pomoc rodzinie nie tylko jednostek samorządowych ale
także organizacji pozarządowych podkreślali wszyscy prelegenci seminarium. Dzięki dyskusji uczestników
udało się sformułować rekomendacje i propozycje, które powinny wpłynąć na usprawnienie pracy
asystentów:
1.

Zmniejszenie liczby rodzin przypadających na jednego asystenta do 10 – pozwoli to na efektywniejsza
możliwość pracy z rodzinami i bardziej fachową pomoc.
2. Wspólna, jednakowa dokumentacja dla asystentów rodziny – jednorodna dokumentacja dla
wszystkich asystentów, zdaniem większości obecnych na seminarium pozwoli uproszenie pracy
biurowej asystentów.
3. Stabilizacja i godne wynagrodzenie za pracę – zdaniem większości obecnych na seminarium płace
asystentów rodziny są nieproporcjonalnie niskie do poziomu trudności pracy.
4. Prawidłowa współpraca pomiędzy asystentami a jednostkami samorządu – wykonywanie swoich
obowiązków bez przerzucania się odpowiedzialnością i działaniami pomiędzy np. asystentami rodziny
i pracownikami socjalnymi. Istnieje potrzeba ścisłej korelacji działań.
5. Ochrona prawna asystentów – asystenci rodziny zwracają uwagę, na niedostateczne zabezpieczenie
ich pracy pod kątem prawnym, np. niewystarczające wsparcie ze strony prawników, który są
zatrudniani przez ośrodki pomocy społecznej lub utrudniony kontakt z nimi, a przez to utrudniony
kontakt i brak konsultacji w momentach trudnych.
6. Edukacja władz samorządowych – istnieje potrzeba promowania i wyjaśniania potrzeby i funkcji
asystentów rodziny również wśród władz samorządowych, które często nie są do końca świadome,
roli, jaka odgrywać maja asystenci rodziny w procesie wsparcia.
7. Tworzenie narzędzi dla asystentów – asystentom rodziny brakuje narzędzi wspierających ich w ich
pracy – szkoleń, kursów, wsparcia superwizyjnego, ale także działań innych podmiotów, które mogą
wesprzeć ich pracę.
8. Wciąż niedostatecznie rozwinięta współpraca pomiędzy asystentami rodziny i organizacjami
pozarządowymi, które działają w obszarze zainteresowań asystentów. Niejednokrotnie, organizacje
pozarządowe mogą być skutecznym wsparciem pracy asystentów i zapewniać narzędzia pracy, których
brakuje asystentom rodziny na co dzień.
9. Grupa samopomocowa dla asystentów – asystenci rodziny potrzebują lepszego kontaktu między sobą,
nie tylko w ramach realnych spotkań, ale także w ramach forum wymiany informacji i doświadczeń.
Dla pracy asystentów rodziny istotna jest także profesjonalna superwizja – wsparcie specjalistów, np.
psychologów.
10. Czasopismo asystentów – obecni na seminarium asystenci przyznali, że doskonałym narzędziem
wsparcia ich pracy było by regularnie prowadzone i wydawane czasopismo, skupione na tematyce
pracy asystenta rodzinnego.
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