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polityka rodzinna i praca Socjalno-
wychowawcza jako działania na rzecz 
rodzin niepełnych

abStrakt

W  polskiej współczesnej polityce rodzinnej istnieją zarówno programy po-
wszechne, skierowane do ogółu rodzin, mające wspomóc jej funkcjonowanie 
(np. urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, program 500+, program maluch+), 
jak również formy pomocy tzw. selektywne, skierowane do danej kategorii 
osób lub rodzin (ubogich, np. zasiłki rodzinne, niepełnych w trudnej sytuacji 
życiowej, np. fundusz alimentacyjny). W  artykule przedstawiono charakte-
rystykę rodzin niepełnych oraz wybranych form ich wsparcia. W  tym celu 
przeanalizowano przepisy prawa i literaturę przedmiotu. Pokazano, na czym 
polega praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną i jak należy stosować 
zasadę indywidualizacji w pracy z nią, aby z koszyka dostępnych usług wybrać 
odpowiednie dla danej rodziny. 
Słowa kluczowe: rodzina niepełna, formy pomocy dla rodzin niepełnych, pra-
ca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną 

WStęP 

W e współczesnej polityce rodzinnej wychodzi się z  założenia, że 
rodzina jest najważniejszą wartością, podstawową komórką spo-

łeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju dzieci. Preferuje się 
wartości rodzinne a nie indywidualizm, popularyzuje wielodzietność oraz 
zwraca uwagę na potrzeby kobiet w ciąży i rodzin z dzieckiem poważnie 
chorym. 

W ostatnich latach powstało kilka rozwiązań, mających na celu wspar-
cie rodziny. Zgodnie z  modelem ekologicznym i  ideą familiocentryzmu 
(Przeperski, 2016, s. 118) przedkłada się udzielenie pomocy całej rodzinie 
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oraz dziecku w rodzinie ponad pomoc udzielaną poza rodziną. Zapobiega 
się oddzieleniu dziecka od rodziców. Jeśli zaś zajdzie taka konieczność, na 
pierwszym miejscu poszukuje się możliwości umieszczenia dziecka w ro-
dzinnej pieczy zastępczej, zwracając uwagę, by nie rozdzielać rodzeństwa. 

Obecnie rodziny niepełne mają dostęp zarówno do tzw. programów 
powszechnych, dostępnych dla każdej rodziny, jak i  selektywnych, prze-
znaczonych dla samotnych rodziców w trudnej sytuacji materialnej. Chcąc 
otrzymać świadczenia pieniężne, należy spełnić kryterium dochodowe. 
Dąży się do tego, aby państwo zastępowało brakującego rodzica i poma-
gało tylko okresowo, w sytuacji pojawienia się trudności materialnych lu-
b/i opiekuńczo-wychowawczych oraz wycofywało się, gdy rodzina osiągnie 
dobrobyt materialny i stabilizację życiową. 

W artykule zostaną przedstawione w zarysie wybrane formy wsparcia 
rodziny niepełnej zarówno finansowe, jak i  niematerialne. Warto zazna-
czyć, że w polskiej polityce rodzinnej odpowiedzialność za dziecko wycho-
wujące się w rodzinie niepełnej leży w dalszym ciągu na obojgu rodzicach. 
Oznacza to, że możliwość ubiegania się o niektóre świadczenia (wychowaw-
cze, rodzinne) jest możliwe dopiero po ustaleniu alimentów na dziecko od 
drugiego z rodziców, jeśli ten jest znany i żyje. 

deFinioWanie Pojęcia oraz charakteryStyka 
demograFiczno-SPołeczna rodzin niePełnych 
W polskich klasyfikacjach struktury rodziny z lat 60. ubiegłego wieku pod 
pojęciem rodziny niepełnej rozumiano niezamężną matkę z dzieckiem. Je-
śli rodzinę opuścił mąż lub żona, to taka rodzina nosiła miano rozbitej, jeśli 
zaś któryś z  rodziców zmarł – zdekompletowanej (Han-Ilgiewicz, 1960, 
s. 16). Być może takie rozróżnienie oddawało sytuację społeczną tych ro-
dzin i różne nastawienie społeczeństwa do zjawiska braków w strukturze 
rodziny. Z negatywną opinią społeczności lokalnej w tamtych czasach spo-
tykały się zwłaszcza kobiety, które poczęły dziecko, będąc pannami lub 
w innym związku niż małżeństwo. Ich potomek był nazywany pogardliwie 
bękartem. Inaczej byli też postrzegani samotni rodzice, którzy stali się ta-
kimi na skutek siły wyższej, np. z powodu śmierci współmałżonka, niż ci, 
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którzy nabyli taki status w wyniku swojego działania, np. rodziny rozbite. 
Rodzinom niepełnym często przypisywało się mniejszą zdolność do wy-
chowywania dzieci oraz nieprawidłową atmosferę wychowawczą. W póź-
niejszym czasie, w latach 90. XX w., państwo starało się zastąpić brakują-
cego ojca lub matkę, dając możliwość samotnym rodzicom wychowującym 
dziecko do lat siedmiu i spełniającym kryterium dochodowe ubiegania się 
o gwarantowany zasiłek okresowy (art. 31 ustawy z dnia 29 listopada 1990 
o  pomocy społecznej (Dz.U. 1990 nr  87, poz. 506)). Mogli go pobierać 
przez trzy lata. 

Obecnie, w  trakcie przeobrażeń współczesnej rodziny, samotne rodzi-
cielstwo jest postrzegane coraz lepiej, nawet to z  wyboru, kiedy kobieta 
decyduje się na poczęcie dziecka, nie chcąc wiązać się z jego ojcem. 

Rodziną niepełną w  literaturze przedmiotu najczęściej nazywa się „co 
najmniej dwupokoleniowe niepełne struktury rodzinne (o charakterze bio-
logicznym, biologiczno-prawnym lub prawnym – w  przypadku adopcji), 
które cechuje długotrwała lub trwała deformacja struktury partnerskiej 
i  pokoleniowej, generująca osamotnienie rodzica w  podejmowaniu więk-
szości decyzji, o  różnej ważności życiowej, w  stosunku do siebie i  dzieci 
oraz wymóg wyłącznej odpowiedzialności za losy młodszego pokolenia” 
(Trawińska, 1996, s. 33). Obecnie coraz częściej rezygnuje się z określenia 
„rodzina niepełna” na rzecz takich sformułowań, jak: „rodzina monopa-
rentna”, „monorodzicielska”, „minimalna”.

W  przepisach prawa z  zakresu pomocy społecznej pod pojęciem oso-
by samotnie wychowującej dziecko rozumie się „pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostającą w  separacji orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem” (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018, poz. 107, 138); art. 2. 
ust. 13. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci (Dz.U. 2018, poz. 107, 138)). Jednym z kryteriów udzielania po-
mocy społecznej jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych (art. 7 ust. 9. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769)).
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Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. przeszło 
co czwarta rodzina była tworzona przez samotnego rodzica z dziećmi, co 
stanowiło prawie 2503 tys. rodzin (30,8%). Około 2/3 tych rodzin miesz-
kało w mieście. W porównaniu z danymi z 2002 r. obserwowano tenden-
cję wzrostową (Wysocka, Szałtys, Filip, Piszcz, Marzec, Stańczak, 2014, 
s. 44–45). 

Badacze problematyki rodzin niepełnych dostrzegają duże zróżnicowa-
nie tej grupy. Ze względu na przyczynę niepełności, rodziny te dzielone są 
najczęściej na (za: Racław-Markowska, 2001, s. 34–35):

 – rodziny niepełne długotrwale lub trwale na skutek: 
•	 śmierci drugiego rodzica (rodziny osierocone),
•	 rozwodu lub porzucenia drugiego rodzica (rodziny rozbite),
•	 niewchodzenia w związek (rodziny niepełne biologicznie);

 – rodziny niepełne czasowe ze względu na:
•	 pobyt drugiego rodzica w zakładzie karnym, 
•	 dłuższe leczenie w szpitalu,
•	 dłuższy pobyt za granicą,
•	 charakter pracy drugiego rodzica. 

Joanna Ciecieląg (2001, s. 123–134) w wyniku socjologicznych analiz 
wyodrębniła następujące, interesujące kategorie samotnego macierzyństwa:

 – „nieposzukiwane” samotne macierzyństwo – to rodziny niepełne 
wskutek przyczyn losowych lub z winy partnera; będą to więc wdowy 
i rozwiedzione mężatki, głównie kobiety w wieku 45–50 lat, matki 
nastolatków, z wykształceniem średnim, prowadzące jednorodzinne 
gospodarstwa domowe, aktywne zawodowo, okresowo korzystające 
ze świadczeń, prowadzące uporządkowany tryb życia, skoncentrowa-
ne na dzieciach i ich przyszłości;

 – samotne macierzyństwo „z  wyboru” – to rodziny niepełne wskutek 
świadomej decyzji kobiety o zakończeniu niesatysfakcjonującego związ-
ku małżeńskiego (rozwódki) lub przemyślanej rezygnacji z ponownego 
wejścia w związek (wdowy); są to najczęściej kobiety w wieku 38–48 lat, 
z wykształceniem co najmniej średnim, aktywne zawodowo, o wyso-
kim dochodzie z pracy, mające zwykle jedno lub dwoje dzieci; współcze-
śnie do tej grupy należy zaliczyć również kobiety, które podjęły decyzję 
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o realizacji swych potrzeb macierzyńskich mimo braku kandydata na 
partnera życiowego i stworzeniu rodziny z założenia niepełnej;

 – samotne macierzyństwo „z  przypadku” – macierzyństwo powstało 
jako skutek współżycia seksualnego z  przygodnym partnerem lub 
w związkach, które od początku nie rokowały nadziei na trwałość; są 
to osoby młode, z wykształceniem zasadniczym lub niższym, korzy-
stające ze świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, posiadające 
jedno lub kilkoro dzieci, często z różnych związków;

 – „nie całkiem samotne” macierzyństwo – gospodarstwa domowe, 
tworzone przez samotne matki i osoby trzecie (z wyłączeniem kon-
kubinatu); będą więc to rodziny wielopokoleniowe lub gospodarstwa 
wielorodzinne. 

Należy pamiętać również o  rodzinach doświadczających różnych pro-
blemów społecznych, takich jak przewlekła choroba, w tym psychiczna, czy 
niepełnosprawność intelektualna (lub innego rodzaju) rodzica bądź jedne-
go z dzieci. Jeśli dochodzi do tego wielodzietność, to samotne rodzicielstwo 
bez wsparcia z zewnątrz jest dużym wyzwaniem. 

Z dotychczasowych badań (Graniewska, Krupa, Balcerzak-Paradowska, 
1986, s. 144–150; Rymsza, Racław-Makowska, Środoń, 2001, s. 123–145) 
można wysnuć wnioski, że w zależności od przyczyn, powodujących nie-
pełną strukturę rodziny osamotniony rodzic wykazuje różnorodny poziom 
aktywizacji społecznej i  zawodowej oraz potrzebuje różnorodnych form 
pomocy finansowej oraz wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczej. Rodziny niepełne „z  przypadku”, będące młodymi samotnymi 
matkami, korzystają z pomocy swoich bliskich, a gdy to nie jest możliwe, 
pobierają świadczenia rodzinne, są mieszkankami instytucji pomocy spo-
łecznej lub też, w ostateczności, oddają swe dzieci do adopcji lub pieczy 
zastępczej. Rozwódki pobierają alimenty lub świadczenia z  funduszu ali-
mentacyjnego. W tej grupie obserwuje się największą aktywność zawodową 
kobiet, zwłaszcza gdy jest to macierzyństwo niepełne „z wyboru”. Niższą 
aktywność zawodową można zaobserwować u  wdów. Prawdopodobnie 
przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej strony kryzys, spowodowany prze-
żywaniem żałoby po stracie męża, a z drugiej – stabilizacja finansowa, dzię-
ki otrzymywaniu renty rodzinnej. 
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Formy Pomocy dla rodzin niePełnych – zaryS 
W krajach europejskich, w tym w Polsce, jest rekomendowany (por. Rym-
sza, Racław-Makowska, Środoń, s. 2001, s. 444) taki model wsparcia rodzin 
niepełnych, który ma prowadzić do usamodzielnienia, mimo braku jednego 
z  rodziców. Państwo powinno nie tyle na trwałe przejmować funkcje nie-
obecnego rodzica, co uczyć pozostałych członków (matkę, dorastające dzieci, 
dalszych krewnych) realizowania tych funkcji w  zakresie, w  jakim jest to 
możliwe. Rodzina niepełna powinna być zdolna do wypracowania własnych 
dochodów, a dzieci wychowywać się w kulturze pracy, a nie korzystania ze 
świadczeń z pomocy społecznej. Gdy dziecko jest małe, samotna matka po-
winna koncentrować się na zabiegach opiekuńczo-wychowawczych, a system 
zabezpieczenia społecznego i prawo pracy – gwarantować dochód rodzinie, 
natomiast gdy dziecko jest w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkol-
nym, matka powinna pracować, korzystając z dziennej pomocy w wychowa-
niu dziecka, świadczonej przez takie instytucje, jak: kluby dziecięce, żłobki, 
przedszkola, placówki wsparcia dziennego, które są prowadzone przez samo-
rządowe podmioty publiczne, prywatne i organizacje pozarządowe (tamże, 
s. 446–449). Wskazuje się, że właściwym kierunkiem zabezpieczenia spo-
łecznego jest wzmożenie nacisku na rozwój programów powszechnych, kie-
rowanych do ogółu rodzin oraz na zwiększenie niepieniężnych form wspar-
cia. Programy selektywne powinny być jedynie dopełnieniem programów 
powszechnych. Jak wskazano, populacja samotnych rodziców jest zróżnico-
wana, trudno więc skonstruować jeden program oferujący skuteczną pomoc 
osobom doświadczającym samotnego rodzicielstwa różnego typu. Samotni 
rodzice potrzebują nie tylko wsparcia pieniężnego, ale też pomocy w podnie-
sieniu kwalifikacji zawodowych, wsparcia emocjonalnego, pomocy w zagwa-
rantowaniu opieki nad dzieckiem w godzinach pracy lub w czasie udziału 
w grupach samopomocowych lub psychoedukacyjnych (tamże). Warto więc 
z wachlarza różnych form wsparcia wybrać te, które będą odpowiadać na 
konkretne ujawnione potrzeby danej rodziny niepełnej. 

Poniżej zostanie przedstawiony ogólny katalog możliwego do udzielenia 
wparcia rodzinom niepełnym, z którego można wybrać formy pomocy ade-
kwatne do oczekiwań i potrzeb danej rodziny. 
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Świadczeniem pieniężnym, z którego może korzystać każda rodzina, 
w której rodzic pracował zawodowo, w tym również niepełna, jest zasiłek 
macierzyński (art. 31. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. 2007, poz. 1368); art. 182, 183 ustawy z 26 czerwca 1974 – Ko-
deksu pracy (Dz.U. 2018, poz. 917)). Przysługuje on osobie ubezpieczonej, 
która w  okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego 
urodziła lub przysposobiła, lub wzięła w  pieczę zastępczą dziecko, przez 
okres ustalony w kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (jego 
długość zależy od tego, ile dzieci urodzi się podczas jednego porodu) oraz 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (jego długość zależy od tego, 
ile dzieci zostanie przyjęte jednocześnie na wychowanie). Z tych urlopów 
można korzystać przez 20–37 tygodni. Zasiłek macierzyński przysługuje 
również przez okres urlopu rodzicielskiego (jego długość zależy od tego, ile 
dzieci urodzi się podczas jednego porodu lub zostanie przyjęte jednocze-
śnie na wychowanie). Z urlopu rodzicielskiego można korzystać przez 32 
tygodnie (224 dni) – gdy urodzi się lub zostanie przyjęte na wychowanie 
jedno dziecko lub przez 34 tygodnie (238 dni) – gdy urodzi się lub zosta-
nie przyjęte na wychowanie więcej niż jedno dziecko. Zasiłek macierzyński 
przysługuje w wysokości: 100% kwoty, od której oblicza się wysokość za-
siłku (podstawy jego wymiaru) przez pierwszą część okresu jego pobierania 
(urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 6 
tygodni urlopu rodzicielskiego) i 60% tej podstawy przez pozostałą część 
urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński wynosi minimalnie 1000 zł. 

Kolejnym tego typu rozwiązaniem jest świadczenie rodzicielskie 
(art. 17 c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. 2018, poz. 107, 138)). To nowa forma pomocy finansowej (wpro-
wadzona w 2016 r.), która przewidziana jest dla osób, niemających upraw-
nień do zasiłku macierzyńskiego (bezrobotni, studenci). Przysługuje matce 
dziecka lub ojcu dziecka (w przypadku skrócenia okresu pobierania świad-
czenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez 
nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia 
dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę). Świad-
czenie rodzicielskie przysługuje przez okres od 52 do 71 tygodni, w  za-
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leżności od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci. Świadczenie 
rodzicielskie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uza-
leżnione od kryterium dochodowego.

Celem kolejnej nowej formy pomocy rodzinom – świadczenia wycho-
wawczego (art. 8. ust. 2. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018, poz. 107, 138) jest częściowe pokry-
cie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi praw-
nemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia 
ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie 
na dziecko w rodzinie. Świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko, je-
żeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 
zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1 200,00 zł. 
Na drugie i kolejne dzieci – nie ma kryterium dochodowego. Świadczenie 
wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wy-
chowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz tego dziecka od jego rodzi-
ca świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pocho-
dzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: drugie z rodziców dziecka 
nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał 
jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 
rzecz tego dziecka, dziecko zgodnie z  orzeczeniem sądu jest pod opieką 
naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powta-
rzających się okresach.

Kolejna forma pomocy finansowej – zasiłek rodzinny z dodatkami, 
w  szczególności z  dodatkiem z  tytułu samotnego wychowywania 
dziecka (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. 2018, poz. 107, 138); Rozporządzenie Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępo-
wania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2015, poz. 2284)) ma na 
celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzin-
ny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
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dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwo-
ty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł 
na dziecko w  wieku do ukończenia 5. roku życia, 124,00 zł na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 135,00 zł na 
dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Do-
datek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie 
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadcze-
nie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z jego rodziców, ponieważ: 
drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo 
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z  rodziców zostało 
oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje ro-
dzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 
zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie 
dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę 
dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 
zł na wszystkie dzieci. 

Prawo do renty rodzinnej (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o  emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2018, poz. 
1270)) mają dzieci zmarłego, mającego ustalone prawo do renty lub eme-
rytury, lub osoby całkowicie niezdolnej do pracy – zarówno własne, jak 
i  drugiego małżonka czy przysposobione do ukończenia 16. roku życia, 
a  jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25 lat. Wdowa (przepisy sto-
suje się adekwatnie w przypadku wdowca) otrzyma rentę rodzinną, o  ile 
do dnia śmierci małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej 
oraz jeżeli: ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy, wychowuje co 
najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli nadal się 
uczą – 18 lat (lub są całkowicie niezdolne do pracy), przynajmniej jeden 
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z tych warunków wdowa spełniła w ciągu pięciu lat od śmierci męża lub 
od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnio-
nych do renty rodzinnej. Także wdowa, która nie pozostawała z mężem 
we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty, jeżeli w dniu śmierci męża 
miała ustalone prawo do alimentów. Natomiast wdowa niespełniająca wa-
runków do uzyskania renty, a jednocześnie niemająca niezbędnych źródeł 
utrzymania, może otrzymywać okresową rentę rodzinną przez rok od chwi-
li śmierci męża, lub na czas uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu 
mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej 
(maksymalnie na 2 lata). O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość 
emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby 
osobie zmarłej, wynosi ona bowiem: dla jednej osoby uprawnionej – 85%, 
dla dwóch osób uprawnionych – 90%, dla trzech i więcej osób uprawnio-
nych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. W przypadku, 
gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna 
renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnio-
nych. W 2018 r. minimalna wysokość renty rodzinnej wynosi 1235,76. zł 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ustawia z dnia  7 wrze-
śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2017, 
poz. 489, z późn. zm.)) ma prawo osoba uprawniona do alimentów od ro-
dzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzo-
nego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność 
egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżą-
cych zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się 
również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów prze-
ciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej 
do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez oso-
bę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 
Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej 
do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się 
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo 
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w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści – bezterminowo. Świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco usta-
lonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie 
prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od speł-
nienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Kolejną grupą form pomocy dla osób i rodzin są świadczenia niepie-
niężne. Należy do nich opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (ustawa 
z  dnia 4 lutego 2011  r. o  opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 (Dz.U. 
2016, z późn. zm.)). Może być organizowana w formie żłobka lub klubu 
dziecięcego, a  także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. 
W ramach opieki są realizowane funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz 
edukacyjna. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia 
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub w przypadku, 
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przed-
szkolnym – 4. rok życia. Dzieci powyżej 2,5 roku mogą uczęszczać również 
do przedszkoli. 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne (art. 46 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1769); Jasnoch (b.d.)) 
obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad 
osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Poradnictwo rodzinne to 
działania osoby przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współ-
pracy z  instytucjami i  organizacjami, które są zainteresowane sprawami 
prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zakres poradnictwa 
rodzinnego/pedagogicznego jest bardzo szeroki i obejmuje różne formy po-
mocy udzielanej dzieciom i dorosłym. W ujęciu najogólniejszym pomoc ta 
koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie do-
tyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, 
nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, za-
chowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki itp.).

Kolejną formą wsparcia dla rodzin jest mających trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest asystentura rodziny (art. 11.1 
i art. 15.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
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pieczy zastępczej (Dz.U. 2016, poz. 575); art. 8. ust 1. ustawy z dnia 4 li-
stopada 2016  r. o  wsparciu kobiet w  ciąży i  rodzin „Za życiem” (Dz.U. 
2016, poz. 1860). Ustawa o wspieraniu rodziny zobowiązuje asystenta do 
udzielania rodzicom indywidualnych konsultacji wychowawczych oraz 
motywowania ich do brania udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 
w celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz rozwinię-
cia umiejętności psychospołecznych. Asystent rodziny ma być bliżej rodzi-
ny i jej problemów, wspierając ją, dzięki elastyczności swojego czasu pracy, 
w rytmie codziennego życia. Do innych zadań należą między innymi: po-
moc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych, w aktywizacji społecznej i  zawodowej oraz motywowa-
nie rodziców i dzieci do skorzystania z  innych form pomocy i  integracji. 
Asystent rodziny realizuje wsparcie i  pedagogizację z  elementami terapii 
i pracy socjalnej w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią 
wskazanym. Motywuje i  dopinguje członków rodziny do podejmowania 
działań mających na celu poprawę ich sytuacji. Monitoruje również postę-
py rodziny w realizacji wspólnie opracowanego planu pracy. Odbiorcami 
usług asystenta rodziny są często rodziny niepełne: zarówno kobiety, któ-
re doświadczając przemocy domowej, chroniąc siebie i dzieci postanowiły 
odejść od partnera, jak i mężczyźni, którzy owdowieli lub których, z róż-
nych powodów pozostawiła partnerka. Zdarzają się też, choć rzadko, takie 
rodziny, w których ojciec zajmuje się dziećmi, gdyż to matce odebrano pra-
wa rodzicielskie. Kobiety potrzebują najczęściej wsparcia w realizacji spraw 
socjalnych i  rozwiązywaniu problemów ze starszymi dziećmi, mężczyźni 
w opiece i wychowaniu dzieci młodszych (Krasiejko, 2011; 2016). 

Od 1 stycznia 2017 r., z dniem wejścia w życie ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodzi-
ny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia 
(poradnictwa) w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wycho-
waniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególno-
ści w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do 
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej dla 
kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w cią-
ży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia 
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rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośle-
dzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Koordynacja 
poradnictwa polega na opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu moż-
liwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu przez asystenta rodziny 
w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, z wyłączeniem świadcze-
niodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie 
pisemnego upoważnienia.

Rodzina może uzyskać pomoc od rodziny wspierającej (ustawa z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 
2016, poz. 575)). Rodzina taka ma bowiem na celu, przy współpracy asysten-
ta rodziny, pomóc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu 
dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnia-
niu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej 
może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie 
były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kolejną formą tego typu są placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i  szkolnym (tamże). Placówka taka może być 
prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klu-
bów i  ognisk wychowawczych, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, 
realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego prowadzo-
na w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań. Kolejny typ – placówka wsparcia dziennego, prowadzona 
w  formie specjalistycznej, w  szczególności organizuje zajęcia: socjotera-
peutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, 
realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny 
lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psycholo-
giczną i socjoterapię. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 
pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i  socjoterapeutyczne. 
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych ww. 
formach. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opie-
kunami dziecka, a  także z placówkami oświatowymi i podmiotami lecz-
niczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny. 
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Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do 
placówki skieruje sąd.

Grupy samopomocowe i psychoedukacyjne to formy wsparcia pro-
wadzone przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje samorządowe lub 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne w celu podwyższenia umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych rodziców, radzenia sobie z trudnościami dnia 
codziennego, podnoszenia kompetencji społecznych. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (ustawa z dnia 5 grudnia 2014 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016, poz. 785)) to system zniżek dla ro-
dzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsię-
biorcy prywatni. Dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plasti-
kowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Karta przysługuje 
niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z  co najmniej trójką 
dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. 
roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Domy dla matek z  małoletnimi dziećmi i  kobiet w  ciąży (Rozpo-
rządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
domów dla matek z  małoletnimi dziećmi i  kobiet w  ciąży (Dz.U. 2005 
nr 43, poz. 418)) zapewniają okresowy całodobowy pobyt samotnym mat-
kom, a także ojcom. Pełnią funkcje interwencyjne, zapewniając schronienie 
i ochronę przed sprawcami przemocy oraz pomoc w sytuacjach kryzyso-
wych. Ponadto zaspokojenie potrzeb bytowych i zapobieganie powielaniu 
złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Rodziny niepełne mogą korzystać z różnorodnych projektów czy progra-
mów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy 
pracy, czy organizacje pozarządowe, często w partnerstwie. Jednym, z nich 
są programy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób długotrwa-
le bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to 
kompleksowe formy wsparcia, mające na celu wzmocnienie kompetencji 
rodzicielskich, społecznych, zawodowych, holistyczne wzmocnienie osób 
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i  ich powrót na rynek pracy. Przykładem może być, realizowany w wielu 
miejscach w Polsce Program „SCHEMATOM STOP”.

Większość z powyżej wymienionych form pomocy jest dostępna każdej 
rodzinie, niezależnie od jej struktury. Specjalnie dla rodzin niepełnych jest 
przeznaczona renta rodzinna po zmarłym rodzicu, fundusz alimentacyj-
ny – dla rodzin, gdzie partner uchyla się od płacenia alimentów na dzieci, 
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do zasiłku rodzinnego 
– dla samotnych rodziców o niskich dochodach, pozbawionych możliwości 
uzyskania świadczeń alimentacyjnych. Otrzymanie tych dwóch ostatnich 
świadczeń jest uzależnione od kryterium dochodowego i braku możliwości 
wsparcia ze strony drugiego rodzica. Z  praktyki wynika, iż konieczność 
złożenia wniosku o  alimenty, aby otrzymać dane świadczenia, pozbawia 
wsparcia finansowego niektórych rodzin niepełnych, bowiem kobiety, bo-
jąc się przemocy ze strony byłego partnera i ojca dziecka, nie chcą egzekwo-
wać od niego należności na dziecko. 

Rodziny niepełne mogą również skorzystać z całego wachlarza niepie-
niężnych form pomocy. Szczególnie wartościowe są te, które pomagają ro-
dzicowi podwyższyć umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i kompeten-
cje społeczne, w tym w zakresie realizacji spraw na rzecz domu i rodziny. 

PodStaWy Pracy Socjalno-WychoWaWczej z rodziną 
niePełną 
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną powinna być skierowana: 
a) do całej rodziny, b) tylko do rodzica lub c) tylko do dzieci oraz obejmo-
wać zarówno sferę socjalno-bytową, jak i obszar oddziaływań wychowaw-
czych. Pracownik systemu pomocy społecznej ma za zadanie tak poprowa-
dzić proces pomocowy, aby wesprzeć, nie uzależniając samotnego rodzica 
i  jego dzieci od pomocy z  zewnątrz. Wsparcie to polega na wyłonieniu 
mocnych stron (cech, umiejętności) tkwiących w osobach, udostępnieniu 
odpowiednich zasobów materialnych i usług w taki sposób, aby wzmocnić 
ich szanse rozwojowe, nauczyć poszukiwania rozwiązań, pomóc w określa-
niu celów i wartościowaniu działań konstruktywnie do nich prowadzących 
(aspekt wychowawczy pracy socjalnej). 
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W celu oceny sytuacji rodziny, określenia jej potrzeb, oczekiwań, zmien-
nych systemowych oraz znalezienia zasobów można skorzystać z takich na-
rzędzi, jak: wywiad dla rodzin z dziećmi w duchu dialogu motywującego, 
genogram czy ekogram (Krasiejko, Ciczkowska-Giedziun, 2016).

Praca socjalno-wychowawcza z  rodziną niepełną będzie dotyczyć po-
mocy w uzyskaniu należnych świadczeń (alimentów, renty rodzinnej z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku wychowawczego, rodzicielskiego, 
rodzinnego), rozwiązywania trudności w  realizacji spraw na rzecz domu 
i rodziny. Ponadto może obejmować poradnictwo rodzinne, pedagogizację 
rodzica, pokierowanie do grup samopomocy, miejsc realizujących projekty 
aktywizacji zawodowej i społecznej, placówek wsparcia dziennego dla dzie-
ci i młodzieży. 

W  przypadku trudności w  realizacji funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych lub potrzeby koordynacji działań w  przypadku dziecka poważnie 
chorego każda kobieta w ciąży i  rodzina, w tym rodzina niepełna, może 
skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny lub/i rodziny wspierającej. 

Do konkretnych działań w kierunku wzmocnienia matki lub ojca w wy-
pełnianiu i kompensowaniu funkcji obojga rodziców można zaliczyć, np. 
(por. Marynowicz-Hetka, 1985, s. 90–93; Krasiejko, 2016; Krasiejko, Cicz-
kowska-Giedziun, 2016):

 – wspieranie matki w  podejmowaniu różnorodnych decyzji ważnych 
dla rodziny;

 – stosowanie zabiegów integrujących rodzinę (np. zachęcenie matki do 
rozmów z dziećmi, traktowanie ich jako pomocników w codziennych 
czynnościach domowych, namawianie członków rodziny do wspól-
nego wykonywania niektórych czynności, tj. robienia dużych zaku-
pów, jedzenia posiłków, wyjścia na imprezy kulturalne, uprawiania 
sportów);

 – prowadzenie doradztwa w zakresie racjonalnej organizacji dnia, spo-
żytkowania czasu, tworzenie planów dnia dla poszczególnych do-
mowników i harmonogramu podziału obowiązków dla całej rodziny;

 – pedagogizacja rodzica, zachęcanie do wprowadzenia zasad życia ro-
dzinnego, stosowania pochwał i nagród oraz konsekwencji w przy-
padku nieposłuszeństwa lub popełnienia jakiegoś błędu; 
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 – przeprowadzenie treningu budżetowego; 
 – wprowadzanie zmian w wyposażeniu mieszkania pod kątem funk-

cjonalności i estetyki;
 – doradztwo i trening w zakresie zdrowego żywienia;
 – poradnictwo w obszarze przestrzegania zasad higieny i ochrony zdro-

wia, poinformowanie o adresach i działalności poradni specjalistycz-
nych.

Ważnym obszarem oddziaływań w  pracy z  rodziną niepełną są dzie-
ci. Do form pomocy udzielonej tej grupie można zaliczyć, np. (Krasiejko, 
2015):

 – wczesne wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym: 
•	 prowadzenie zabaw plastycznych w  celu stymulowania rozwoju 

małej i dużej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, 
•	 prowadzenie zabaw ruchowych w celu rozwoju małej i dużej mo-

toryki, 
•	 prowadzenie zabaw logopedycznych w celu rozwoju mowy, anali-

zy i syntezy wzrokowej, 
•	 prowadzenie zajęć informatycznych w celu nauczenia dziecka ob-

sługi komputera i właściwego korzystania z Internetu i gier edu-
kacyjnych, 

•	 organizowanie wolontariuszy w celu prowadzenia zajęć ogólnoro-
zwojowych i z zakresu stymulowania integracji sensorycznej; 

 – działania edukacyjne i  reedukacyjne, mające na celu wyrównanie 
dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w wieku szkol-
nym: 
•	 prowadzenie dokształcania z różnych przedmiotów,
•	 organizowanie bezpłatnych korepetycji, 
•	 motywowanie do nauki, 
•	 zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, np. orga-

nizowanych przez placówki wsparcia dziennego; 
 – poradnictwo i inne działania dla dzieci pokazujące korzyści z ich ak-

tywnego włączania się w życie rodziny:
•	 towarzyszenie we wspólnym wytworzeniu zasad rodzinnych oraz 

ich przestrzeganiu, 
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•	 motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego, np. space-
rów, gier planszowych, 

•	 motywowanie do realizowania obowiązków domowych, 
•	 wskazywanie potrzeby dzielenia się przestrzenią i przedmiotami 

będącymi w posiadaniu rodziny,
•	 tworzenie i przestrzeganie zasad korzystania z przedmiotów nale-

żących do dziecka lub całej rodziny, np. korzystania z komputera; 
 – działania wychowawczo-motywujące stymulujące prawidłowy rozwój 

emocjonalny dzieci oraz wyrabiające u nich postawy prospołeczne: 
•	 okazywanie dzieciom zainteresowania, akceptacji, troski, 
•	 chwalenie za najdrobniejsze osiągnięcia,
•	 wsparcie emocjonalne w  i  po sytuacjach trudnych, takich jak 

śmierci matki, dowiedzeniu się o umieszczeniu w pieczy zastęp-
czej, awanturach domowych, zeznaniach w  sądzie, nieprzyjem-
nych sytuacjach w szkole i grupie rówieśniczej, 

•	 wzmacnianie i wspieranie dostosowania się do ustalonych zasad 
życia rodzinnego dotyczących np. powrotu do domu, odrabiania 
zadań domowych, podejmowania obowiązków domowych, wła-
ściwego komunikowania się z rodzicami i rodzeństwem.

•	 informowanie o zasadach zachowywania się w sądzie oraz o skut-
kach składania fałszywych zeznań, 

•	 informowanie o  konsekwencjach kradzieży w  sklepie, żebrania, 
handlu narkotykami i ich używania,

•	 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzeństwem, 
•	 informowanie o konsekwencjach wynikających z bójek, 
•	 prowadzenie rozmów dyscyplinujących, dotyczących np.: niety-

kalności rzeczy osobistych, takich jak: torebka, portfel mamy, 
skarbonka rodzeństwa, kradzieży, niewywiązywania się z ustalo-
nych wcześniej zasad,

•	 zachęcanie do udziału w  zajęciach socjoterapeutycznych prowa-
dzonych w szkole, poradniach, placówkach wsparcia dziennego; 

 – działania prozdrowotne:
•	 przekazywanie informacji dotyczących prawidłowych nawyków 

żywieniowych oraz wzmacnianie ich wdrażania przez dziecko,
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•	 trening higieniczny, 
•	 zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu,

 – profilaktyka uzależnień:
•	 edukacja na temat wpływu alkoholu i narkotyków na rozwój or-

ganizmu, 
•	 rozmowy na temat zachowań ryzykownych. 

Dla konkretnej rodziny należy, adekwatnie do jej sytuacji, wybrać z po-
wyższego zestawiania formy działań z całą rodziną, rodzicem i dzieckiem. 
Ważne jest, aby nie być przy tym dyrektywnym. Należy pamiętać, aby 
wspierając całą rodzinę, prowadząc poradnictwo dla matki lub ojca czy 
pracując bezpośrednio z dzieckiem, wzmacniać (a nie osłabiać) autorytet 
samotnego rodzica. Poszukiwać w otoczeniu wspólnie z rodziną osób i ro-
dzin, które mogłyby wspólnie z nimi spędzić wolny czas czy modelować 
prawidłowe zachowania. 

zakończenie 
Samotne wychowywanie dzieci jest dużym wyzwaniem, dlatego też w za-
leżności od przyczyn tego stanu rzeczy i potrzeb konkretnej rodziny należy 
dobrać odpowiednie formy wsparcia, zarówno materialnego, jak i  infor-
macyjnego, instrumentalnego, wartościującego, emocjonalnego. Ważne 
jest bowiem, aby samotny rodzic możliwe szybko odzyskał kontrolę nad 
swoim życiem i budował autorytet, właściwą atmosferę wychowawczą oraz 
prawidłowo wypełniał funkcje rodzicielskie za oboje rodziców. Realizacją 
pracy socjalnej i wychowawczej z rodziną niepełną może się zająć asystent 
rodziny, pracownik socjalny, pedagog szkolny, wychowawca lub pracowni-
cy placówki wsparcia dziennego oraz poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej. Najlepiej, gdyby przebiegało to w kooperacji, przy uspójnianiu działań, 
gdzie głos rodziny będzie wysłuchany, a jej pomysły rozwiązań uważane za 
priorytetowe. 
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family policy and Social and educational work 
aS actionS for SinGle-parent familieS

abStract

Contemporary family policy in Poland offers universal programs addressed to 
all families in order to support their functioning (e.g. maternity and parental 
leave, ‘500+’ program, ‘Maluch +’ program), as well as so-called selective forms 
of support, targeted at a given group of people or families (e.g. family benefits 
for the poor families and alimony found for single-parent families or those in 
a difficult life situation). This study presents the characteristics of single-parent 
families and selected forms of support addressed to them. For this purpose, 
the law and literature on the subject have been analysed. The text describes 
the social and educational work with a single-parent family and how to ap-
ply the principle of individualization in the work with the family in order to 
select the services adequate for a particular family from the variety of possible 
solutions. 
Keywords: single-parent family, single-parent family support services, social 
andeducational work with a single-parent family


