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Czujesz, że sytuacja twojej rodziny budzi zaniepokojenie?
Masz problemy opiekuńczo – wychowawcze, czujesz się bezradna/ny?

Twoje dziecko/dzieci przebywają w rodzinie zastępczej lub 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej – chcesz by wróciło/wróciły do domu?

Być może Asystent rodziny to osoba, która udzieli Ci właściwego wsparcia
Asystent rodziny wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką

i wychowaniem dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy:
• prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie 

informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje 
pozarządowe;

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
• w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rodzicielskich oraz zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi;
• udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży;
• podejmowanie działań zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin;
• współpraca z organizacjami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i ich rodzin;
• sporządzanie planu pracy z rodziną;
• po zakończeniu pracy z rodziną monitorowanie jej funkcjonowania.

Co warto wiedzieć:
1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. wprowadziła w życie 

funkcję asystenta rodziny.
2. Asystent rodziny współpracuje z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem 

możliwości własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego przy udziale innych instytucji, 
organizacji itp.

3. Asystent rodziny pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu przez nią wskazanym.
4. Praca z rodziną ma charakter regularnych spotkań, a czas trwania uzależniony jest jej od potrzeb 

i sytuacji w jakiej się znajduje.
5. Asystent rodziny ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę stabilizacji życiowej 

i zapobieganiu umieszczeniu dziecka/ci w pieczy zastępczej. 

Kim są? I co robią?Asystenci rodziny:


