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Model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową  

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w oparciu o trójsektorową współpracę 

 
 
TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ. 
 

 
 Model jest odpowiedzią na zbyt późne objęcie wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych programem usamodzielniania, który głównie ogranicza się do pomocy 

finansowej ze strony Państwa. Jest to jeden z czynników, który powoduje trudną sytuację 

wychowanków na rynku pracy. Potwierdza to raport z badania nt. sytuacji psychospołecznej i 

materialnej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z października 2012 r.   

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w niewystarczający sposób przygotowują 

wychowanków do samodzielnego życia. Założenia modelu zakładają wykorzystanie całego 

czasu pobytu dziecka w placówce na jego przygotowanie do samodzielności w oparciu o 

indywidualną pracę wychowawczą ukierunkowaną na edukację i aktywizację zawodową 

wychowanków. 

 
ZAŁOŻENIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ. 
 

1. W miejsce rozpoczęcia procesu usamodzielniania z momentem opuszczenia przez 

wychowanka placówki – rozpoczęcie procesu usamodzielniania z momentem 

przyjęcia dziecka do placówki. 

2. W miejsce wychowawcy opiekuna – wychowawca – mentor. 

3. W miejsce ogólnych Indywidualnych Planów Pracy - podmiotowy i zorientowany na 

przygotowanie do samodzielności po opuszczeniu placówki Indywidualny Plan 

Pracy. 

4. W miejsce współpracy wewnątrzsektorowej współpraca międzysektorowa. 

 



    
 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 
Ad.1. W miejsce rozpoczęcia procesu usamodzielniania z momentem opuszczenia przez 
wychowanka placówki – rozpoczęcie procesu usamodzielniania z momentem przyjęcia 
dziecka do placówki. 
 
W aktualnie funkcjonującym systemie pieczy zastępczej proces usamodzielnienia rozpoczyna 

się z momentem podjęcia decyzji przez wychowanka o opuszczeniu placówki. Wówczas 

wychowanek wybiera osobę, która pełnić będzie funkcje opiekuna usamodzielnienia  

i wspólnie z  nim opracowuje plan usamodzielnienia. Plan ten jest zatwierdzany przez 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stanowi podstawę do ubiegania się  

o wsparcie finansowe z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Proces usamodzielnienia 

kończy się w momencie, gdy osoba usamodzielniana otrzyma ostatnią z przewidzianych form 

pomocy. W przypadku gdy placówka w sposób niewystarczający przygotuje wychowanka do 

samodzielności w dorosłym życiu, taka forma procesu usamodzielniania ma charakter 

jedynie formalny a całość oddziaływań jest nieefektywna. 

Rozpoczęcie procesu usamodzielniania z momentem przyjęcia wychowanka do 

placówki zwiększa szanse na efektywne przygotowanie wychowanków do samodzielności w 

dorosłym życiu po opuszczeniu placówki. Składa się na nią całość oddziaływań 

wychowawczych prowadzących do harmonijnego rozwoju kompetencji społecznych i 

zawodowych w oparciu o mocne strony i zainteresowania wychowanków. W takim podejściu 

plan usamodzielniania realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest 

wynikiem i kontynuacją wcześniej podjętych przez wychowanka, podczas jego pobytu w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, świadomych decyzji mających wpływ na jego dalsze 

życie osobiste i zawodowe.  

Proces pracy wychowawczej, od momentu przyjęcia wychowanka do placówki, 

ukierunkowany jest na aktywizację zawodową wychowanka. Zaproponowane podejście 

opiera się na teorii rozwoju zawodowego Z. Wiatrowskiego oraz  teorii wielorakiej 

inteligencji Gardnera jak również  wykorzystuje zasoby otoczenia rynku pracy oraz zasoby 

pracodawców (szczegółowy opis znajduje się w modelu pracy wychowawczej). 
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Ad.2. W miejsce wychowawcy opiekuna – wychowawca - mentor. 

Obecnie wychowawcy pracujący w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pracy 

wychowawczej koncentrują się na zapewnieniu wychowankom bieżących potrzeb 

materialnych i rozwojowych. W sytuacji, gdy wychowankowie nie wynieśli z rodzinnych 

domów przekazu, że praca jest wartością, takie podejście wychowawcze jest 

niewystarczające, aby przygotować wychowanków do odnalezienia się i trwałego utrzymania  

się na rynku pracy. 

Wychowawca - mentor wpływa na życie wychowanka na różnych poziomach. Daje 

poczucie siły, wiary we własne możliwości, motywuje do działania („możesz tego dokonać, 

jesteś w stanie”, „ czy to zrobisz, zależy od Ciebie - uwierz w siebie”, „nie jesteś sam - jestem 

obok, towarzyszę Ci”, „ możesz na mnie liczyć”, „ masz wszystkie predyspozycje, żeby Ci się 

udało”). Uświadamia wychowankowi, że wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji 

życiowych. Pomaga odkryć i rozwinąć zdolności, zainteresowania zgodnie z cechami 

psychicznymi i jego możliwościami fizycznymi. Organizując proces wychowawczy, wychodzi 

poza system pomocy społecznej i w świadomy sposób korzysta z zasobów otoczenia rynku 

pracy i samych pracodawców. Wychowawca mentor traktuje wychowanka jako aktywnego 

uczestnika własnego rozwoju a nie jako podmiot oddziaływań opiekuńczych.  

 

Ad.3. W miejsce współpracy wewnątrzsektorowej współpraca międzysektorowa  

W prowadzeniu procesu wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

dominuje jednosektorowy sposób podejścia do realizacji potrzeb wychowanków. 

Wykorzystywane są głównie narzędzia w obszarze polityki społecznej. Placówki opiekuńczo-

wychowawcze współpracują ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

sądami itp.  

Wykorzystanie zasobów trzech sektorów zapewni prowadzenie procesu 

usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze  

w sposób kompleksowy.  Włączenie do współpracy otoczenia rynku pracy (instytucje  

i podmioty, których działania ukierunkowane są na aktywizację zawodową młodzieży  
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w wieku 15-25, w szczególności Ochotnicze Hufce Pracy) i pracodawców  umożliwi 

stworzenie pomostu pomiędzy wychowaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

a osiągnięciem życiowej samodzielności, w tym odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. 

Wychowawcy  mający wiedzę o dostępnych zasobach otoczenia rynku pracy, organizują  

z aktywnym udziałem wychowanków profesjonalne wsparcie w zakresie profilowania ich 

ścieżki zawodowej. Ponadto przygotowani do umiejętnego nawiązywania współpracy  

z pracodawcami, tworzą warunki do zdobywania przez wychowanków doświadczenia 

zawodowego przed podjęciem pierwszej pracy. Włączenie do współpracy otoczenia rynku 

pracy oraz pracodawców odbywać się będzie poprzez nawiązanie bezpośredniej współpracy 

z ww. podmiotami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przedmiotem tej współpracy 

będzie korzystanie z zasobów jakimi dysponują instytucje i podmioty otoczenia rynku pracy 

oraz pracodawcy na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych.  

 

Ad.4. W miejsce ogólnych Indywidualnych Planów Pracy - podmiotowy i zorientowany na 

przygotowanie do samodzielności po opuszczeniu placówki Indywidualny Plan Pracy. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (art.100) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (§13, §14, §15),  mają obowiązek tworzenia 

Indywidualnych Planów Pracy dla wszystkich wychowanków przebywających  

w placówkach. Raport NIK z dnia 21.03.2012 r. nt. funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych wskazuje, że plany są traktowane jako ustawowy wymóg i sporządzane są  

w sposób bardzo ogólny. Przejawia się to m.in. tym, że brakuje w nich wskazania 

konkretnych zadań do wykonania dla wychowawców i wychowanków, np. występują tam 

stwierdzenia typu: „wdrażanie dziecka do samodzielności” lub „ motywowanie do wyboru 

szkoły”.  Wychowanek jest biernym podmiotem oddziaływań.  

Innowacyjność Indywidualnego Planu Pracy przejawia się w nowym podejściu do 

procesu rozwoju młodego człowieka i włączeniu go na rynek pracy i wprowadza do 

Indywidualnego Planu Pracy nowe elementy związane z aktywizacją zawodową 

wychowanków. Wychowanek nie jest podmiotem oddziaływań wychowawcy a aktywnym 
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uczestnikiem procesu własnego rozwoju. Rolą wychowawcy – mentora  jest wskazywanie 

dziecku drogi, ale nie w oparciu o własne wyobrażenia wychowawcy tylko w oparciu  

o rzetelną analizę i zbudowanie relacji z wychowankiem. W tej relacji ważna jest współpraca  

i umiejętność słuchania i zauważenia autentycznych potrzeb wychowanka a nie 

projektowania ambicji opiekuna na wychowanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Indywidualny Plan Pracy - schemat narzędzia. 

 
PRZYGOTOWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 
DO WDROŻENIA MODELU  
 
 
Cel:  
 zmiana podejścia kadry pedagogicznej do procesu usamodzielniania wychowanków, 

 przygotowanie kadry pedagogicznej do pełnienia roli mentora, 

 wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę i umiejętności w zakresie budowania 

przyjaznego środowiska współpracy z pracodawcami w procesie usamodzielniania 

wychowanków. 

 
 
Program szkoleniowy dla kadry pedagogicznej obejmuje  7 dni szkoleniowych w wymiarze 56 

godzin w trzech modułach:   

Moduł I: „ Równy start, równe szanse na rynku pracy – jak rozumieć różnice i jak pracować 

ze stereotypami” – 3 dni x 8 godzin szkoleniowych. 

Indywidualny Plan Pracy –  
jako narzędzie w indywidualnej metodzie pracy z wychowankiem 
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 Moduł II: „Od deficytów do mocnych stron – wychowawcy rola mentora i wczesna 

interwencja ukierunkowana na aktywizację zawodową” – 2 dni x 8 godzin szkoleniowych. 

Moduł III: „Wczesna interwencja oparta na trójsektorowej współpracy – w jaki sposób 

budować przyjazne środowisko współpracy z pracodawcami – 2 dni x 8 godzin 

szkoleniowych. 

 
KROKI MILOWE W REALIZACJI PROJEKTU „Q PRACY!” W FAZIE PILOTAŻOWEGO 
WDROŻENIA MODELU ORAZ JEGO UPOWSZECHNIANIA 
 
 

L.p. Krok milowy Termin 

1 Zrekrutowanie grupy docelowej, składającej się z 20 odbiorców i 36 
użytkowników  

maj 2013 

2 Zakończenie cyklu szkoleniowego dla 36 użytkowników 
przygotowującego do fazy test testowania właściwego  

lipiec 2013 

3 Zakończenie wdrożenia modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na 
edukację i aktywność zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę  

październik 2014 

4 Zakończenie ewaluacji zewnętrznej etapu testowania właściwego listopad 2014 

5 Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego z uwzględnieniem 
uwag z ewaluacji zewnętrznej 

styczeń 2015 

6 Zwalidowanie produktu finalnego marzec 2015 

7 Rozpoczęcie prowadzenia zintensyfikowanych działań 
upowszechniających: 
- konferencja regionalna w Olsztynie, 
- konferencja regionalna w Gdańsku, 
- konferencja regionalna w Warszawie, 
- konferencja regionalna w Krakowie. 

kwiecień 2015 

8 Rozpoczęcie prowadzenia zintensyfikowanych działań włączających do 
głównego nurtu polityki  

kwiecień 2015 

 
 
KONTAKT 
 
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  
Ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk 
Tel. 58 304 99 56; www.gfis.pl 
Osoba do kontaktu: 

1) Marianna Sitek-Wróblewska - m.sitek@gfis.pl, 506 034 459 
2) Małgorzata Gojło-Kaligowska – m.gojlo-kaligowska@gfis.pl, 501 596 853 

http://www.gfis.pl/
mailto:m.sitek@gfis.pl
mailto:m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

