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Gdzie jesteśmy? 

• Program spotkao według rodzajów JOPS 
wymienionych w ups, bez OPS-ów i DPS-ów 

1. regionalny ośrodek polityki społecznej, 
2. powiatowe centrum pomocy rodzinie, 
3. placówka specjalistycznego poradnictwa, w 

tym rodzinnego,  
4. placówka opiekuoczo-wychowawcza,  
5. ośrodek adopcyjno-opiekuoczy,  
6. ośrodek wsparcia, 
7. ośrodek interwencji kryzysowej. 



O poradnictwie, doradztwie 
językowo 

• Porada – poradzid - poradniczy – poradnictwo 
– poradnik 

• Rada – doradzid – doradczy – doradztwo – 
doradca 

• Porada to: «udzielenie komuś rady; też: to, co 
się komuś zaleca jako środek na coś» SJP PWN 

• Rada: «to, co się komuś proponuje, aby zrobił 
w danej sytuacji» SJP PWN 



Różnica między poradnictwem a 
doradztwem 

• Doradztwo jest działaniem o węższym zakresie – ma 
charakter informacyjno-instruktażowy. „Problem 
rodzi się w świadomości doradcy” 

• Poradnictwo jest działaniem o szerszym zakresie – 
ma charakter informacyjno-instruktażowy 
(informowanie, dawanie rad), ale pełni też rolę 
diagnostyczno-terapeutyczną. „Problem rodzi się w 
świadomości osoby szukającej porady” 

E. Kozdrowicz, Poradnictwo w teorii i praktyce, w: T. Pilch, I. Lepalczyk 
(red.), Pedagogika społeczna, w części Metody i problemy pracy 
społeczno-wychowawczej, po artykułach na temat trzech klasycznych 
metod pracy socjalnej, animacji społeczno-kulturalnej i kształcenia 
ustawicznego. Dalej odwołania do tego źródła 



Model interakcyjny poradnictwa 

E. Kozdrowicz, Poradnictwo w teorii 
i praktyce, w: T. Pilch, I. Lepalczyk, 
Pedagogika społeczna, s. 325 

 dwa podmioty działania (doradca i radzący 
się), 

 przedmiot (problem do rozwiązania), 
 czynności poradnicze, 
 metody i środki działania, 
 wyniki działania. 



Jaki powinien byd doradca? Co należy wziąd 
pod uwagę? 

• zadanie, jakie ma on do spełnienia (diagnoza, terapia, profilaktyka, 
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami, praca w środowisku), 

• przygotowanie do roli (umiejętnośd wytwarzania klimatu we 
wzajemnych kontaktach z odbiorcą, pełna akceptacja klienta, 
rezygnacja z oceny demonstrowania swojej wyższości 
intelektualnej, narzucania swojej koncepcji rozwiązania problemu 
itd.), 

• jego osobowośd (talent pedagogiczny, stała gotowośd do 
doskonalenia się intuicja, umiejętnośd sprawiania pozytywnego 
wrażenia itd.), 

• jego stanowisko w procesie poradnianym (kompetencja 
interpersonalna związana z dokładnością spostrzegania i rozumienia 
sytuacji społecznych zdolnością i chęcią rozwiązywania problemów 
oraz sposobem ich rozwiązania). 

 
E. Kozdrowicz 



Pożądane cechy doradcy 

• Pozwalają na wytworzenie się osobistego 
kontaktu między doradcą a osobą radzącą się, 

• Pozwalają na rozpoznanie sytuacji życiowej 
radzącego się i zrozumienie istoty jego 
problemu,  

• Umożliwiają przygotowanie klienta do odbioru 
porady, wytworzenie tzw. gotowości do 
odbioru porady i podjęcia współdziałania. 

 
E. Kozdrowicz 



Typy radzących się 

• chwiejni, charakteryzujących się chęcią 
uzyskania pomocy a jednocześnie 
niezadowoleniem, że trzeba się o nią ubiegad, 

• wymuszających, gdy klient żąda tylko 
potwierdzenia swego pomysłu na rozwiązanie 
problemu, 

• nastawionych na współpracę umożliwiającą 
działanie osoby radzącej się i doradcy 

 
E. Kozdrowicz 



Czynności doradcy – przykład problemów 
wychowawczych 

1. Badania wstępne (informacje, wywiad, anamneza, wstępna 
eksploracja potrzeb, problemu, trudności itd.), 

2. Diagnoza (wielospecjalistyczna - pedagogiczna, 
psychologiczna, medyczna, logopedyczna itd.), 

3. Prognoza i program pomocy (w oparciu o konsultacje 
specjalistów i dotychczas uzyskane informacje o radzącym 
się), 

4. Informacja i porada wychowawcza (bezpośrednia dla 
zgłaszających się po pomoc i pośrednia w postaci orzeczeo), 

5. Aktywna pomoc wychowawcza (udzielana dziecku, rodzicom, 
nauczycielom, instytucjom) nastawiona w przypadku 
dorosłych na kształcenie, modyfikację postaw wobec 
dziecka… E. Kozdrowicz, przytoczyła ona również koncepcję L.M. Brammera ośmiu 

stadiów pomagania (tłum. pol. 1984), co oznacza, że nie wykluczała ona 
możliwości utożsamienia poradnictwa z pomaganiem w ogóle 



Typy poradnictwa – przykłady 
• Ze względu na kryterium współobecności 

doradcy i radzącego się 

– Poradnictwo bezpośrednie 

– Poradnictwo pośrednie – teleporadnictwo 

• Listowne / telefoniczne / internetowe …. 

• Ze względu na kryterium stosunku do 
podmiotowości radzącego się (A. Kargulowa) 

– Dyrektywne (brak uznania dla podmiotowości) 

– Liberalne (wspomaganie podmiotowości) 

– Dialogowe (pełne uznanie podmiotowości) 



A. Kargulowa, Teoria i praktyka 
poradnictwa, s. 40 



Pomiar efektywności porad - 
przykład 

A. Kargulowa, O teorii i praktyce 
poradnictwa, s. 107 



Przykłady z innych obszarów - 
poradnictwo zawodowe PUP 

Przykładowe tematy 
porad grupowych: 



Przykłady z innych obszarów – 
informacja zawodowa PUP 

Komentarz RSz: Analogicznie w pomocy społecznej można 
odróżnid udzielanie porad w procesie rozwiązywania 
problemów oraz udzielania informacji (socjalnych) 



Przykłady z innych obszarów: 
struktura organizacyjno-
funkcjonalna poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego 
(E. Kozdrowicz) 

Komentarz RSz: poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne 
obejmuje nie tylko udzielanie 
informacji, ale także różne 
formy terapii i edukacji 



Przykłady z innych obszarów – 
poradnia zdrowia psychicznego 

Komentarz RSz: na tym 
przykładzie widzimy, że 
poradnictwo 
psychologiczne może 
obejmowad wszelkie 
czynności i działania 
psychologiczne 



Przykład standardów poradnictwa – 
standardy Biur Porad Obywatelskich 

http://www.bpo.warszawa.pl/o-nas/standardy-poradnictwa/ 



Przykład standardów poradnictwa – 
standardy BPO cd. 



Przykład standardów poradnictwa – 
standardy BPO cd. 



http://www.bpo.warszawa.pl/o-
nas/standardy-poradnictwa/ 

Komentarz RSz: kolejny przykład 
dzielenia działania na sekwencję 
etapów, uniwersalnie stosowany 
w usługach pomocowych. 
Uwzględnienie „odsyłania” jest 
ważne, kierowanie do innych 
usług 



Przykład standardów poradnictwa – 
standardy BPO cd. 



Poradnictwo w ups 

• „osobom  i  rodzinom  udziela  się  pomocy w  postaci  
pracy  socjalnej,  poradnictwa,  w  szczególności 
prawnego i psychologicznego” (ups 1990) 

• „Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 
prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone 
osobom i rodzinom, które mają trudności lub 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów  życiowych, bez względu na posiadany 
dochód” (art. 46, ups 2004, i nadal) 



Rodzaje poradnictwa specjalistycznego 
według ups 

• Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie 
informacji o obowiązujących przepisach z zakresu 
prawa rodzinnego i opiekuoczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów.  

• Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez 
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.  

• Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane 
problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy 
wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych 
oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a 
także terapię rodzinną. (kursywa – usunięte przez ustawę o wspieraniu rodziny…) 



Pozostałe regulacje w ups 

• Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 
należy do zadao własnych powiatu 

• Poradnictwo specjalistyczne wymienia się 
wśród świadczeo niepieniężnych 

• Prowadzenie rejestru jednostek 
specjalistycznego poradnictwa należy do 
zadao wojewody 



Pozostałe regulacje w ups cd. 

• W ramach interwencji kryzysowej udziela się 
natychmiastowej specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, a w zależności od potrzeb – 
poradnictwa socjalnego lub prawnego… 

• Starosta przy pomocy powiatowego centrum 
pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 
działalnością…. jednostek specjalistycznego 
poradnictwa, w tym rodzinnego 

 



Poradnictwo a praca socjalna w 
ups 

• Do zadao pracownika socjalnego należy m.in.: 
„pomoc w uzyskaniu dla osób będących w 
trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązywania 
problemów i udzielania pomocy przez 
właściwe instytucje paostwowe, samorządowe 
i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w 
uzyskiwaniu pomocy” (art. 119, ust. 4) 

Komentarz RSz: „pomoc w uzyskiwaniu… poradnictwa” sugeruje, że to nie 
pracownik socjalny jest doradcą. Biorąc pod uwagę, że pracownicy socjalni 
także udzielają porad klientom, powstaje pytanie o relację między 
poradnictwem pracownika socjalnego i innymi źródłami poradnictwa 



Jedna z prób 
uporządkowania 
relacji między 
pracą socjalną a 
poradnictwem 

Źródło: M. Jasnoch, Specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne w Polsce, 
ekspertyza dla Projektu 1.18, 2011 



Poradnictwo specjalistyczne w OPS 
– wyniki badao 

Źródło: M. Jasnoch, Specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne w Polsce, 
ekspertyza dla Projektu 1.18, 2011 



Poradnictwo specjalistyczne w OPS 
– wyniki badao 

Źródło: M. Jasnoch, Specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne w Polsce, 
ekspertyza dla Projektu 1.18, 2011 



Poradnictwo specjalistyczne a 
praca socjalna – słowniki POMOST 

Zadania własne gminy 

W słownikach systemowych z 2005 r. wersja 1.2.10, poradnictwo specjalistyczne było 
też w pracy socjalnej z kodem 208010 (tylko w przypadku gmin). W słownikach z 2008 
r. wersja 1.2.13 tej pozycji już nie ma (ściślej jest jako pozycja zamknięta). 

Dodatkowe pytanie – czym się różni 
konsultacja (specjalistyczna) od 
porady indywidualnej i poradnictwa 
specjalistycznego? 



Poradnictwo specjalistyczne a 
praca socjalna – słowniki POMOST 

Zadania własne powiatu 



Poradnictwo specjalistyczne a 
praca socjalna – słowniki POMOST 

Zadania własne powiatu - 
porady indywidualne w 
ramach pracy socjalnej 

Pozycje 
zamknięte 



Poradnictwo specjalistyczne a 
praca socjalna – słowniki POMOST 

Zadania własne 
powiatu - 
poradnictwo 
specjalistyczne 

Pozycje 
zamknięte 



Poradnictwo specjalistyczne a 
praca socjalna – słowniki POMOST 

Formy pracy socjalnej związane 
z poradnictwem 

Słowniki centralne Nr 53 z dnia 10.08.2010 r. 
(pozycje otwarte) 

Komentarz RSz: o ile pozycja praca socjalna nie zawiera poradnictwa 
specjalistycznego, to nadal w formach pracy socjalnej mamy poradnictwo 
specjalistyczne (chociaż głównie jako organizacja porad, a nie ich udzielanie), a 
także konsultacje specjalistyczne. Rozmowa terapeutyczna  



Poradnictwo specjalistyczne a poradnictwo 
w pracy socjalnej – POMOST wnioski 

• Program Pomost, w zakresie pracy socjalnej, 
nie wskazuje nam  jednoznacznej granicy  
pomiędzy poradnictwem w pracy socjalnej a 
poradnictwem specjalistycznym 

Ekspertyza B. Długi, Granica między poradnictwem 
w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym.  
Aspekt prawny i metodyczny, Projekt 1.18 

Komentarz RSz: dla potrzeb programu POMOST stworzono szczegółową klasyfikację 
pomocy społecznej, jej jakośd zależy od tego, na jakich podstawach prawnych i 
teoretycznych ją zbudowano oraz od metodologii klasyfikacji. Niejasności związane 
z klasyfikacją dla potrzeb POMOST są tymi problemami, które nie zostały dobrze 
rozwiązane ani na gruncie prawa, ani na gruncie teorii 



JSP w słownikach POMOST 



Poradnictwo specjalistyczne w 
świetle statystyk 

Zadania własne gmin, MPiPS-03 2010, 
W zadaniach własnych powiatów analogicznych danych nie znalazłem 



JSP w świetle statystyk 

Sprawozdanie 
MPiPS-03 2010 



JSP w świetle statystyk 

Sprawozdanie 
MPiPS-03 2010 JSP o zasięgu lokalnym 



JSP w świetle statystyk 

Sprawozdanie 
MPiPS-03 2010 



JSP w świetle statystyk 

Sprawozdanie 
MPiPS-03 2010 

JSP o zasięgu ponadlokalnym 

Uwaga: dane z rejestrów wojewodów (patrz dalej) nie zgadzają się danymi z 
MPiPS-03, np. rejestr dolnośląskiego wykazał 87 JSP, a w MPiPS-03 nie ma 
żadnej (lokalnej ani ponadlokalnej). Prawdopodobnie dla MPiPS-03 liczone są 
tylko odrębne JSP 



Z rejestrów JSP prowadzonych 
przez wojewodów 

Rejestr z województwa pomorskiego 
z czerwca 2011, wymienia 153 
jednostki 
Obok rodzaje poradnictwa 
deklarowanego przez te jednostki, 
ale w tym są wymieniane spoza 
pomocy społecznej 



Z rejestrów JSP cd. 
• Świętokrzyskie - tylko 14 jednostek (prawie wyłącznie OIK i PIK) 

• Podlaskie - 47 

• Mazowieckie - 56, w tym 7 ma status JSP, a pozostałe JOPS w 
sensie OPS, PCPR 

• Zachodniopomorskie – 23, w tym 18 to PCPR, a 3 OPS 

• Śląskie - 76, tylko 5 jest wyodrębnionymi JSP (w tym trzy OIK) 

• Podkarpackie – 31 

• Wielkopolskie – 157, w tym 21 tylko JSP (tylko porady) 

• Łódzkie – 124, w tym 68 zaliczono jako JSP, 50 jako JSP 
rodzinnego, 31 były to OIK, PIK lub Punkty Konsultacyjne 

 



Przykłady JSP uznanych za samodzielne 
(z rejestrów wojewodów) 

podlaskie mazowieckie 
śląskie 



Co oferują 
przykładowe 

specjalistyczne 
poradnie rodzinne? 



Przykładowy wykaz niepublicznych JSP na 
stronach MOPS 

Wycinek ze stron 
MOPS Katowice 


