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CICZKOWSKA-GIEDZIU Małgorzata : Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze // 
Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58

DRACHAL Halina : Asystent poradzi? // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 16, s. 10
Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rządowe pomysły na zmiany w 

systemie opieki nad dzieckiem.

KOWALCZYK Barbara : Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym // 
Praca Socjalna. – 2012, nr 4, s. 3-15

KRAJEWSKA Beata : Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia // Praca Socjalna. – 2012, 
nr 2, s. 102-113

KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny – profesjonalista, ale nie cudotwórca // Praca Socjalna. – 
2012, nr 4, s. 16-38

KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane 
działania // Praca Socjalna .-2010 , nr 5 , s. 4-13

KRASIEJKO Izabela : Nowe role pracownika pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 
6, s. [92]-112

Asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, streetworker, koordynator pieczy zastępczej.

KRASIEJKO Izabela, PRZEPERSKI Jarosław : Nowoczesne formy wsparcia rodziny : asystentura 
rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej //  Praca Socjalna. - R. 26, nr 2 (2011), s. 3-22
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LICIŃSKI Marek : Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej // Polityka 
Społeczna. - 2009, nr 9, s. 71-74

LISIECKA Joanna  : Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej // Świat Problemów. -
2011, nr 7,, dod. "W Samorządach o problemach alkoholowych" s. I-III

Asystent rodziny - nowy zawód, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu 
stabilności życiowej.

LISOTA Joanna : Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej / Asystent rodziny - nowy 
zawód, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej //
Świat Problemów. - 2011, nr 7, Dodatek   W Samorządach o problemach alkoholowych s. I-III

LUBERADZKA-GRUCA Joanna : Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy //  
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 11-19

MRÓZ Małgorzata, KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu 
interdyscyplinarnego // Praca Socjalna. – 2011, nr 6, s. 63-75

NOWAK Izabela : Asystentura rodziny z perspektywy praktyka // Praca Socjalna. – 2012, nr 4, 
s. 107-120

PIETKIEWICZ Barbara : Asystent z odsieczą // Polityka. - 2011, nr 9, s. 34-35

SZAROTA Zofia : Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym 
opiekuństwem - konteksty edukacyjne. - Bibliogr. // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 49-65

Problemy polskich rodzin - najistotniejsze kwestie społeczne. Społeczno-demograficzne i kulturowe 
zmiany dotykające rodziny, alternatywne modele życie rodzinnego. Kontrowersje wokół projektu ustawy o 
zawodzie asystenta rodziny.

SZPUNAR Maria : Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni – doniesienie z 
badań // Praca Socjalna. – 2012, nr 4, s. 83-94

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA 

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

Wydawnictwa zwarte

Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki 
i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family 
support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2011

Asystentura rodziny : analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście 
projektu systemowego MOPS w Gdyni "Rodzina bliżej siebie" / red. Małgorzata Szpunar. - 
Gdynia : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2011

Asystentura rodziny : nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce / red. Małgorzata 
Szpunar. - Gdynia : Gdańsk : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ; Uniwersytet Gdański, 2011

KRASIEJKO Izabela : Metodyka działania asystenta rodziny : podejście 
skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 2010 

KRASIEJKO Izabela : Asystentura rodzin jako nowa forma pomocy rodzinie w trudnej 
sytuacji życiowej // W: Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej / [red. Barbara 
Kałdon, Irena Kurlak]. - Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 
2011. - S. 229-239

MIREWSKA Elżbieta : Sylwetka zawodowa asystenta rodzinnego w perspektywie "Założeń
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem" // W: 
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Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. 
Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2011. - S. 127-135

Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej : asystent rodziny, 
trener pracy, klub integracji społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej / Andrzej Górak 
[et al.]. - Wrocław : Grupa Ergo, 2011

Artykuły z czasopism

CYSEWSKA Alina : "Asystent rodziny" projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sopocie // Pracownik Socjalny. - 2008, nr 3, s. 11-13

Projekt, którego celem jest wyrównanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania rodziny. Nowatorskie rozwiązanie podnoszące efektywność prowadzonej pracy socjalnej.

DUNAJSKA Anna : Asystent rodziny - projekt wart realizacji // Pracownik Socjalny. - 2011, nr 5,
s. 7-10

Opis zasad działania i rezultatów pracy z rodziną asystentów rodziny w większych miastach kraju.

KRASIEJKO Izabela, KRAUZE Wiesława : Częstochowski Program Asystent rodziny - 
charakterystyka realizacji programu oraz pierwsze efekty // Pracownik Socjalny. - 2010, nr 1, 
s. 9-12

SOBIEGAŁA Agnieszka : Rola asystenta osoby z niepełnosprawnością // Pracownik Socjalny. - 
2011, nr 9, s. 6-9

Informacje na temat roli, jaką pełni asystent osoby niepełnosprawnej oraz w jaki sposób można 
uzyskać pomoc asystenta.

SMROKOWSKA-REICHMANN Agnieszka : Interwencja i wspieranie : praca socjalna na rzecz 
rodziny, dla dobra dziecka // Wspólne Tematy. - 2011, nr 2, s. 27-34

Rola asystenta rodziny - cele prewencyjne i wspomagające funkcjonowanie rodziny. Zasady skutecznej
interakcji z klientami. 

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
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