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Temat działania: „Współpraca z rodziną” 
 
 
 
 
 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 
 
 
 

Okres trwania działania: 
Od stycznia 2011 r. 

Cele podejmowanych działań: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Współpraca z rodziną” - Na podstawie §12 pkt. 3 ppkt. 3i 4 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich zespół diagnostyczno – korekcyjnego odwiedza w miejscu zamieszkania rodziny lub osoby 

bliskie wychowanków. 

Do tej pory zespół diagnostyczno – korekcyjny odwiedził rodziny dziewięciu wychowanków. 

- nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzinami i osobami bliskimi wychowanków; 

- lepsze rozpoznanie trudności wychowawczych; 

- rozpoznanie potrzeb i oczekiwań dotyczących współpracy z placówką; 

- zapoznanie z ofertą Zakładu; 

- udzielanie porad lub konsultacji rodzinom i osobom bliskim wychowanków; 

- psychoedukacja rodzin i osób bliskich wychowanków; 

- podtrzymywanie i umacnianie więzi z rodziną;  

- motywacja do podtrzymywania kontaktu z wychowankami; 



 

Zwięzły opis realizacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzyskane efekty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napotkane problemy: 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 
 
 
 
 
 
 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia: 
 
 
 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce oraz 
prezentacja dobrej praktyki: brak 
 

Po wcześniejszym ustaleniu wizyty podczas rozmowy telefonicznej zespół diagnostyczno - korekcyjny 

jedzie do miejsc zamieszkania wychowanków, by tam spotkać się z ich rodzinami lub innymi osobami 

bliskimi. Spotkania trwają zazwyczaj do 60 minut. Podczas spotkań poruszane są następujące tematy: 

aktualna sytuacja rodzinna, materialna i mieszkaniowa, dostępne rodzinom formy pomocy i 

wsparcia, które mogą udzielić wychowankowi, możliwości ewentualnego urlopowania nieletnich, 

procedury urlopowania wychowanków, odwiedzin w placówce oraz możliwość refundacji kosztów 

przejazdu, psychoedukacja nt. potrzeb emocjonalnych i dążeń wychowanków, ich oczekiwań 

względem rodziny, potrzeby stałego kontaktu, radzenia sobie z ich problematycznymi zachowaniami. 

Zespól diagnostyczno - korekcyjny udziela informacji nt. najbliższych perspektyw nieletnich z 

uwzględnieniem pomocy w usamodzielnieniu ze strony placówki i PCPR. W ramach porad i 

konsultacji zespół udziela rodzinom informacji z zakresu prawa pracy, kodeksu karnego, ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, a także udziela doraźnego wsparcia np. w przypadku 

problemów zdrowotnych, któregoś z członków rodziny. 

- nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzinami wychowanków i innymi osobami bliskimi; 

- lepsze rozpoznanie i zrozumienie sytuacji oraz problemów wychowanka; 

- planowanie dalszych oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki 

środowiska, z którego wychowanek się wywodzi oraz jego możliwości; 

- efektywniejsza i łatwiejsza współpraca z rodziną; 

- rodziny, z którymi w ten sposób nawiązaliśmy kontakt były pozytywnie zaskoczone naszym 

przyjazdem, wyrażały zadowolenie z zainteresowania, które im okazaliśmy oraz doceniały tą formę 

nawiązania kontaktu;  

- poprawa relacji rodzinnych wychowanków. 

- niektórzy wychowankowie początkowo zdecydowanie odrzucili możliwość wizyty w ich domu 

rodzinnym, po kilku rozmowach i rozwianiu ich obaw, które dotyczyły m.in. negatywnej oceny rodzin, 

warunków mieszkalnych, zgadzali się na tą formę kontaktu; 

- niekiedy występują trudności w początkowym skontaktowaniu się z rodzinami naszych 

wychowanków, w związku z czym wizyty nie mogą się odbyć. 

Większej części rodzin wychowanków odpowiada ta forma kontaktu ze względu na wygodę oraz to, 

że często sami nie mogą sobie pozwolić na przyjazd do naszego Zakładu. W rozmowie twarzą w twarz 

można swobodniej poruszać trudne tematy, łatwiej jest wyjaśnić wątpliwości oraz przekazać treści z 

zakresu psychoedukacji, prawa itp. W przyszłości planujemy kontynuować tą formę kontaktu. 

Samochód służbowy, 



 


