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AktualnoÊci
Projekt rozporzàdzenia w sprawie superwizji
pracy socjalnej
Szanowni Paƒstwo,
na stronach Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej opublikowany zosta∏
projekt rozporzàdzenia w sprawie
superwizji pracy socjalnej. Planuje si´
przyj´cie rozwiàzania, zgodnie z którym,
pracownicy socjalni b´dà mogli korzystaç z superwizji na ka˝dym etapie
rozwoju zawodowego. G∏ówny celem
superwizji pracy socjalnej ma byç
wzmacnianie kompetencji zawodowych
pracowników socjalnych, podnoszenie
skutecznoÊci ich pracy, udzielanie im
wsparcia, zapobieganie wypaleniu,
przeciwdzia∏anie rutynie i sprzyjanie
ich rozwojowi.
W czerwcowy wydaniu miesi´cznika
polecam szczególnej Paƒstwa uwadze
równie˝ materia∏ na temat Regionalnego
Programu Operacyjny Województwa
Mazowieckiego (RPO WM). Program
ten ma za zadnie przede wszystkim
zapobiegaç wykluczeniu spo∏ecznemu
i ubóstwu oraz realizowaç dzia∏ania na
rzecz zwi´kszenia szans na zatrudnienie.
Dok∏adne omówienie programu zosta∏o
zamieszczone w numerze.
Zach´cam równie˝ do lektury artyku∏u
o wykszta∏ceniu asystenta rodziny.
Dowiedzà si´ z niego Paƒstwo jakie
kryteria muszà byç spe∏nione, aby móc
wykonywaç ten zawód, w tym szczegó∏owe omówienie kwestii sta˝u pracy.
Zapraszam serdecznie do lektury czasopisma „ Pracownik socjalny” oraz nadsy∏ania pytaƒ oraz propozycje tematów
na adres Zakrzewska@dashofer.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej opublikowa∏o (http://www.
mpips.gov.pl/) projekt rozporzàdzenia w sprawie superwizji pracy
socjalnej. Przepis ten ma zostaç wydany w oparciu o delegacj´ ustawowà zawartà w art. 121 a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z póên. zm.) i okreÊli:
1) wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej;
2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej;
3) sposób i tryb szkolenia superwizorów pracy socjalnej;
4) tryb nadawania certyfikatu superwizora pracy socjalnej i odp∏atnoÊci za post´powanie zwiàzane z uzyskaniem certyfikatu;
5) wzór certyfikatu superwizora
pracy socjalnej;
6) tryb sporzàdzania i udost´pniania do wiadomoÊci publicznej

list certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej;
7) podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia z zakresu
superwizji pracy socjalnej;
8) zasady i tryb prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy
socjalnej.
Cele superwizji,
kontrakt superwizyjny
Na wst´pie nale˝y wskazaç, ˝e planuje si´ przyj´cie rozwiàzania, zgodnie z którym pracownicy socjalni
b´dà moli korzystaç z superwizji na
ka˝dym etapie rozwoju zawodowego.
Stàd te˝ zak∏adanym celem superwizji pracy socjalnej ma byç wzmacnianie kompetencji zawodowych
pracowników socjalnych, podnoszenie skutecznoÊci ich pracy, udzielanie im wsparcia, zapobieganie wy-
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paleniu zawodowemu, przeciwdzia∏anie rutynie oraz sprzyjanie ich
rozwojowi. Ponadto ma ona pomóc
w ∏atwiejszym identyfikowaniu trudnoÊci w pracy, ich êróde∏ oraz sposobów pokonywania ich, a tak˝e
wzmacniaç umiej´tnoÊci komunikowania si´ pracowników socjalnych
z klientami, wspó∏pracownikami,
instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonujà.

Sam kontrakt b´dzie mia∏ form´
umowy pomi´dzy superwizorem
a pracownikiem socjalnym, zawierajàcà dat´ jej zawarcia, nazwiska
i imiona uczestników spotkaƒ i ich
podpisy oraz postanowienia dotyczàce w/w uzgodnieƒ. Planowana
regulacja daje pracownikowi socjalnemu prawo wyboru superwizora
i formy superwizji, z której b´dzie
korzysta∏.

Superwizja b´dzie mog∏a byç realizowana w formie indywidualnej
lub grupowej, przy czym warunkiem
jej rozpocz´cia b´dzie zawarcie
kontraktu superwizyjnego pomi´dzy superwizorem a pracownikiem
socjalnym. Samo zaÊ zawarcie go
poprzedzone b´dzie dokonaniem
uzgodnieƒ, dotyczàcych oczekiwaƒ
superwizji formu∏owanych przez
pracownika socjalnego i superwizora.
Ponadto okreÊlone zostanà obowiàzki dotyczàce zakresu przygotowania si´ do kolejnych sesji, a tak˝e
celów i cz´stotliwoÊci sesji, metod
ich przeprowadzenia, które dobierane b´dà stosownie do zg∏aszanych przez pracownika socjalnego
problemów.

Natomiast w przypadku superwajzora projekt wskazuje, ˝e nie
b´dzie móg∏:
1) byç zwiàzany umowà o prac´
lub umowami cywilnoprawnymi z podmiotami, w których zatrudnieni sà pracownicy socjalni
korzystajàcy z superwizji przez
niego prowadzonej, z wyjàtkiem umowy, na podstawie której prowadzi superwizj´ pracy
socjalnej;
2) pozostawaç w zale˝noÊci i podleg∏oÊci s∏u˝bowej z osobà
korzystajàcà z superwizji;
3) pozostawaç w relacjach rodzinnych lub osobistych z osobà
korzystajàcà z superwizji pracy
socjalnej.

Obok tego uzgodnienia obejmowaç
b´dà:
1) zasady i normy oraz zakres ich
stosowania;
2) zakres tematyczny superwizji,
w tym przeglàd dzia∏aƒ zawodowych, planowanie pracy, czynnoÊci administracyjne, wiedz´
i umiej´tnoÊci, wartoÊci i potrzeby
rozwojowe, rozpoznawanie strategii radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, przeglàd poprzednich
sesji oraz okreÊlenie tematów
do podj´cia podczas kolejnych
spotkaƒ;
3) sposób i formy dokumentowania superwizji pracy socjalnej;
4) metody i terminy ewaluacji superwizji;
5) sposoby dochodzenia do porozumienia w przypadku wystàpienia trudnoÊci i nieporozumieƒ.

Minima programowe
szkolenia dla superwizorów
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Zgodnie z projektem rozporzàdzenia, minimum programowe dla
szkolenia superwizorów pracy socjalnej zawieraç ma nast´pujàce bloki
tematyczne oraz liczb´ godzin przeznaczonych na ich realizacj´:
1) modu∏ 1 – Wzmacnianie umiej´tnoÊci interpersonalnych i spo∏ecznych –120 godzin;
2) modu∏ 2 – Metodyka pracy socjalnej – 60 godzin;
3) modu∏ 3 – Superwizja pracy socjalnej – podstawy teoretyczne
– 100 godzin;
4) modu∏ 4 – Trening superwizyjny
– 120 godzin;
5) modu∏ 5 – Praktyka superwizyjna i superwizja pracy w∏asnej – 80 godzin.

Sposób i tryb szkolenia
superwizorów pracy socjalnej
Warunkiem przystàpienia do szkolenia superwizorów pracy socjalnej
b´dzie posiadanie wykszta∏cenia
wy˝szego magisterskiego na kierunku pedagogika lub psychologia
lub innego wy˝szego magisterskiego
uprawniajàcego do wykonywania
zawodu pracownika socjalnego,
uzyskanego na podstawie przepisów ustawy o pomocy spo∏ecznej
lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o zmianie ustawy pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 320). Ponadto aby przystàpiç
do kursu wystraczy posiadaç decyzj´ o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika
socjalnego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Dodatkowo nale˝y odbyç co najmniej
pi´cioletni sta˝ w jednostkach organizacyjnych pomocy spo∏ecznej lub
wykazaç si´ udokumentowanym
doÊwiadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleƒ
pracowników socjalnych z zakresu
umiej´tnoÊci interpersonalnych i spo∏ecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu
pracy pracownika socjalnego lub
aksjologii pracy socjalnej.
Szkolenie ma byç realizowane w terminie nie krótszym ni˝ 18 miesi´cy.
Zaj´cia realizowane b´dà w formie
stacjonarnej lub niestacjonarnej,
w postaci: wyk∏adów, seminariów,
çwiczeƒ, warsztatów, praktyk superwizyjnych lub konsultacji.
UWAGA! Wykluczone zostanie prowadzenie zaj´ç w formie
kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia wydawane b´dzie przez podmiot
szkolàcy w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 14 dni od dnia jego ukoƒczenia.
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