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Wstêp

Niniejszy raport jest ocen¹ dzia³añ oraz efektów wsparcia superwizyjnego 
udzielonego 12.10-31.12.2020 r. w ramach zadania publicznego pn. "Projekt 
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania wsparcie 
superwizyjne zosta³o zlecone w drodze otwartego konkursu ofert og³oszonego 
przez Prezydenta Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiemu Oddzia³owi 
Regionalnemu Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Szczecinie. W superwizji 
uczestniczy³o 30 beneficjentów, zatrudnionych w MOPR,  w placówkach 
wsparcia dziennego w Szczecinie, oraz 3 superwizorów, którzy przeprowadzili 
po 4 indywidualne sesje superwizyjne w wymiarze 2 godzin na ka¿d¹ sesjê, co 
daje ogó³em 240 godzin. 

G³ówne cele ewaluacji superwizji dotyczy³y poprawy jakoœci, skutecznoœci 
w pracy poprzez omawianie psychologicznych aspektów, towarzysz¹cym im 
emocjom przy wspó³pracy z klientami i pracownikami. Spotkania 
ukierunkowane by³y równie¿ na pomoc w odkrywaniu zale¿noœci pomiêdzy 
trudnymi zachowaniami jakie prezentuj¹ klienci, a ich znaczeniami w œwiecie 
psychicznym. Pozwoli³o to zmieniæ perspektywê rozumienia klientów i lepiej 
sobie radziæ z trudnymi sytuacjami, zapobiegaj¹c przenoszeniu ich na ¿ycie 
prywatne. K³adziono nacisk na omówienie prezentowanego problemu z 
uwzglêdnieniem towarzysz¹cych emocji oraz ustaleniu planu dzia³ania na 
przysz³oœæ w podobnych sytuacjach. 

Superwizje mia³y na celu wzmacnianie komunikacji i wspó³pracy w 
zespole, poprzez akceptacjê trudnych emocji, wgl¹d we w³asne procesy 
emocjonalne, poprzez rozumienie motywów zachowañ swoich i klientów i 
sytuacji z jakimi spotyka siê pracownik oraz artyku³owanie ich w celu poprawy 
komfortu pracy, wzmacnianie odpornoœci psychicznej, przeciwdzia³anie 
wypaleniu zawodowemu, wzmacnianie procesu rozumienia i reflektowania 
zamiast odreagowania oraz motywacji do dalszej pracy i satysfakcji z 
czynionych dzia³añ pomocowych. 

Zygmunt Pyszkowski

Prezes TPD ZOR w Szczecinie
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Raport z wykonania zadania ”Superwizja”

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ 

Regionalny w Szczecinie, jako wykonawca zadania „Superwizja”, zleconego 

przez Gminê Miasto Szczecin, w ramach realizowanego projektu 

„Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w 

Szczecinie” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 

pe³ni wykona³ zadanie. 

Zadanie wykonane zosta³o czêœciowo na terenie Szczecina, w 

pomieszczeniach Towarzystwa w Szczecinie przy Al. Papie¿a Jana Paw³a II 

42/U9 dostosowanych do prowadzenia superwizji, z zachowaniem 

odpowiednich œrodków i procedur zwi¹zanych z zagro¿eniem wyst¹pienia 

COVID-19.

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci ZOR Szczecin opracowa³o i wdro¿y³o 

procedury bezpieczeñstwa w okresie epidemii COVID-19, obowi¹zuj¹ce na 

terenie biura, zgodne z podstaw¹ prawn¹, o czym poinformowa³o w 

wystosowanym oœwiadczeniu Urz¹d Miasta.

Odby³o siê 120 sesji 2- godzinnych, razem 240 godzin zegarowych dla 

30 osób po 4 sesje dla ka¿dego, wraz ze zmian¹ sytuacji pandemicznej w 

Polsce tj wzrostem liczby zachorowañ  spotkania przesz³y w tryb on-line. 

Superwizowani zostali zrekrutowani przez Gminê Miasto Szczecin. W 

sk³ad 30 uczestników wchodzili: pracownicy MOPR oraz wychowawcy 

Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin. 

Zatrudniono 3 superwizorów posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje 

zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹ konkursow¹: mgr Zygmunt Pyszkowski, dr 

Justyna Bankiewicz-Nakielska, dr Monika Tyszkiewicz-Bandur. Ka¿dy z 

superwizorów odby³ po 4-ry 2-godzinne(zegarowe) sesje superwizyjne. 
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Ogó³em uczestniczy³o 30- tu superwizowanych w 120-tu sesjach (240 

godzin) w dni robocze superwizowanych, w terminach dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb od 12.10.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z 

obecnoœci¹ i zakresem godzinowym. 

Na pierwszej sesji z ka¿dym beneficjentem zosta³y zawarte kontrakty 

superwizyjne. W kontraktach na zasadach negocjacyjnych, zawarte zosta³y 

zasady pracy na superwizji. Po zakoñczeniu superwizji wœród wszystkich 

uczestników przeprowadzono anonimowe ankiety ewaluacyjne, 

podsumowano indywidualnie superwizje oraz wrêczono zaœwiadczenia z 

ukoñczenia superwizji. 

W ramach dzia³añ informacyjnych, promocyjnych oraz 

merytorycznych o dofinansowaniu zadania ze œrodków Unii Europejskiej, 

zastosowano siê do zasad okreœlonych na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie . 

Zosta³y ologowane zgodnie z zasad¹, wszelkie materia³y niezbêdne do 

realizacji zadania. Informacja zosta³a umieszczona na stronie internetowej 

  oznakowano miejsce wykonywania zadania, biuro 

realizacji projektu sesji superwizyjnych.

www.tpd.szczecin.pl
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Wnioski koñcowe i rekomendacje z superwizji

Podczas sesji superwizyjnych omawiane by³y aspekty psychologiczne 

wspó³pracy superwizowanego z beneficjentami/ klientami oraz 

towarzysz¹ce wzajemne emocje, a tak¿e asertywnoœæ w prezentowanych 

sytuacjach, szukanie rozumienia i sposobów wsparcia klienta w trudnych 

sytuacji ¿yciowych. Wzmacniano psychicznie superwizowanego, by 

zwiêkszyæ skutecznoœæ pracy z klientami, zadowolenie z wykonywanej 

pracy, wzmocniæ kompetencje zawodowe oraz szukano dodatkowych 

rozwi¹zañ w udzielonej pomocy, w tym pozyskiwania sojuszników do 

wspólnej pracy z klientem (pracodawca, placówka oœwiatowa, placówka 

wsparcia dziennego, inny pracownik pomocy spo³ecznej, zespó³ 

interdyscyplinarny, kurator s¹dowy). 

Aby dzieliæ siê realnymi trudnoœciami zwi¹zanymi z prac¹ i zwracaæ o 

pomoc do superwizora potrzebne jest przede wszystkim zaufanie miêdzy 

superwizowanym, a superwizuj¹cym. Zbudowanie go wymaga czasu. 

Formy wsparcia polegaj¹ce na udzieleniu krótkoterminowej pomocy du¿ej 

grupie osób wydaj¹ siê byæ mniej efektywne ni¿ d³ugotrwa³e regularne 

wsparcie, nawet jeœli bêdzie dotyczyæ mniejszej grupy odbiorców. Postawy 

wypracowane w trakcie regularnej pracy mog¹ byæ przez uczestnicz¹cych 

przenoszone dalej w œrodowisko zawodowe.  Superwizowany mo¿e dzieliæ 

siê swoim sposobem rozumienia klientów z kolegami i kole¿ankami z pracy 

pod warunkiem ze bêdzie mia³ mo¿liwoœæ uwewnêtrzniæ nowy sposób 

rozumienia sytuacji zawodowych z jakimi pracuje. Do tego potrzebny jest 

sta³y i regularny kontakt z superwizorem.

Bardzo cenna wydaje siê mo¿liwoœæ uczestniczenia w superwizji 

grupowej (w grupie nie wiêkszej ni¿ 10-12 osób). To szczególna okazja 

wymieniania siê doœwiadczeniami zawodowymi, budowania poczucia 

przynale¿noœci do œrodowiska zawodowego, dzielenia siê trudnymi 

uczuciami z osobami, które na co dzieñ w swojej pracy mierz¹ siê z podobn¹ 

problematyk¹ – to bardzo buduj¹ce doœwiadczenie, które z jednej strony 

wzmacnia zasoby (przez dzielenie siê doœwiadczeniami rozpoznawanie 

wsparcia w œrodowisku zawodowym) a z drugiej „odbarcza” z poczucia 

osamotnienia z trudnymi sytuacjami, emocjami wynikaj¹cymi z 

codziennej pracy.
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Pomaga tez uœwiadomiæ sobie, ¿e wspó³czesna praca socjalna w 

znacznej mierze opiera siê na skoordynowaniu i dopuszczeniu do pracy 

innych osób, w sytuacji gdy zawodz¹ wszystkie metody pracy stosowane 

przez jedn¹ osobê poprzez konsultacje, wspó³dzia³anie, przekierowanie czy 

udzia³ w zespo³ach pracy socjalnej, w³asnej, instytucjonalnej, zespo³ów 

interdyscyplinarnych. 

Wobec powy¿szego nasuwaj¹ siê dwie podstawowe rekomendacje 

wobec przysz³ych dzia³añ superwizyjnych:

- sta³oœæ i regularnoœæ tej formy wsparcia w czasie (np. spotkania rok 1 

raz w miesi¹cu w sta³ych dniach i godzinach)

- mo¿liwoœæ superwizji grupowej (w ma³ych, sta³ych grupach: 10-12 

osób).
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W roku 2020, ze wzglêdu na pandemiê Covid, superwizje odbywa³y 
siê zdalnie, przy u¿yciu Platformy Zoom. W trakcie trzech miesiêcy 
skorzysta³o z nich 30 osób w wymiarze 8 godzin zegarowych (60 min) 
ka¿da. Podczas sesji superwizyjnych uczestnicy omawiali 
wspó³pracuj¹ce z klientami pochodz¹cymi z bardzo zaniedbanych 
œrodowisk. Czêstym problemem by³a wspó³praca z ofiarami i 
sprawcami przemocy. Poziom funkcjonowania klientów oraz ich 
rodzin by³ dysfunkcyjny. Wœród najczêœciej zg³aszanych problemów 
by³a wspó³praca z osobami uzale¿nionymi oraz dzieæmi pochodz¹cymi 
z rodzin z upoœledzonym rodzicem, których wychowaniem zajmuj¹ siê 
niepe³nosprawni dziadkowie. Ponadto osoby uczestnicz¹ce w 
superwizjach zmaga³y siê z osobami w stanie aktywnej psychozy lub 
ich dorastaj¹cymi dzieæmi, które poszukiwa³y dla nich pomocy. 
Pracownicy ci musieli umieæ szybko rozstrzygn¹æ czy i jakiej pomocy 
udzieliæ. Superwizanci zmagali siê z wyj¹tkowo du¿¹ iloœci¹ skrajnie 
zaniedbanych i pozbawionych emocjonalnego oparcia dzieci, 
wzbudza³o to uczucia bezradnoœci i braku opieki systemowej. Niektóre 
osoby korzystaj¹ce z superwizji mia³y kontakt ze swoimi 
podopiecznymi, który móg³ stanowiæ dla nich zagro¿enie ¿ycia, 
poniewa¿ podopieczni ci dokonali czynów napaœci na inne osoby z 
uszkodzeniem cia³a. Takie warunki  pracy s¹ wyj¹tkowo wypalaj¹ce 
oraz sprzyjaj¹ce depresji i za³amaniom psychicznym. Aby temu 
przeciwdzia³aæ, wa¿ne jest korzystanie ze wsparcia i wiedzy innych 
osób, dlatego najlepszym rozwi¹zaniem by³yby grupy superwizyjne. 
Superwizja indywidualna jest bardzo wa¿n¹ metod¹ poszukiwania 
pomocy dla siebie w obci¹¿aj¹cej emocjonalnie pracy, jej zalet¹ jest 
bezpieczeñstwo bycia sam na sam w relacji ze Ÿród³em wsparcia i 
wiedzy. Osoba superwizora stanowi obiekt, na którym mo¿na siê 
oprzeæ i doœwiadczyæ uczucia, ¿e nie jest siê samemu w skrajnie trudnej 
sytuacji. Natomiast grupa ma tê zaletê, ¿e takich superwizorów jest 
wiêcej, wspólnie mo¿na omówiæ trudne sytuacje, przeanalizowaæ je i 
zobaczyæ z kilku zupe³nie ró¿nych perspektyw. Dlatego grupa daje 
bardzo du¿e oparcie, zacieœniaj¹ siê w niej wiêzi, uczestnicy mog¹ 
razem czytaæ i uczyæ siê pod okiem osoby prowadz¹cej rozumienia 

Wnioski wynikaj¹ce z realizacji zadania
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zjawisk psychicznych, które wydaj¹ siê byæ niezrozumia³e. Jest to 
proces d³ugi, trwaj¹cy latami, to rodzaj ustawicznego uczenia siê. 
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e nigdy siê nie koñcz¹cy. Maj¹c nawet du¿¹ 
wiedzê o umyœle, trzeba j¹ wci¹¿ odœwie¿aæ i uaktualniaæ. Nie sposób 
doœwiadczyæ jej jako zdobytej raz na zawsze, na ka¿dym etapie rozwoju 
zawodowego trzeba siê uczyæ i otrzymywaæ wsparcie w pracy z 
trudnymi klientami. Bez tego taki rodzaj pracy wypala i niszczy umys³ 
pomagaj¹cego, doprowadzaj¹c go do wypalenia zawodowego i 
depresji, nie mówi¹c ju¿ o spadku jakoœci dostarczanych us³ug.

Osoby uczestnicz¹ce w superwizjach zg³asza³y ochotê i 
zapotrzebowanie na kontynuowanie wspó³pracy. Twierdzi³y, ¿e ta 
wspó³praca daje im poczucie bycia zaopiekowanym w procesie 
pomagania oraz, ¿e potrzebowa³yby sta³ej superwizji trwaj¹cej w ci¹gu 
ca³ego roku. Swoj¹ drog¹ tylko sta³a i cykliczna superwizja ma sens. 
Organizowanie jej bez jasnego, wczeœniej przemyœlanego planu nie ma 
wiêkszego sensu. Para superwizor - superwizant poznaje siê, buduje 
wiêŸ i zaufanie, aby razem wspó³pracowaæ i po kilku godzinach zostaje 
to raptownie przerwane. Sta³oœæ zostaje naruszona a w kolejnym roku, 
po wielu miesi¹cach oczekiwania trzeba j¹ od nowa budowaæ. Co stoi 
na przeszkodzie, ¿eby kolejny projekt superwizji zacz¹æ ju¿ teraz - w 
styczniu 2021 r.? Równomierne roz³o¿enie sesji superwizyjnych w 
ci¹gu roku mia³oby du¿o wiêkszy sens. Podobnie rzecz siê ma z sesjami 
superwizyjnymi  indywidualnymi vs grupowymi. Indywidualna praca 
jest rozwijaj¹ca i ciekawa, jednak z grupy mo¿na wynieœæ du¿o wiêcej 
korzyœci w postaci szerszej wymiany, dlatego w przysz³oœci 
rekomenduje siê grupê. Mo¿na j¹ równie¿ zbudowaæ na Platformie 
Zoom, która jest nowoczesnym i niezawodnym narzêdziem do 
wideokonferencji, prowadzenia spotkañ i wspó³pracy on-line.

Justyna Bankiewicz-Nakielska
Monika Tyszkiewicz-Bandur

Zygmunt Pyszkowski
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Ankiety

Analiza ankiet ewaluacyjnych oraz indywidualne rozmowy 

podsumowuj¹ce pozwalaj¹ uznaæ, ¿e cele zosta³y osi¹gniête. Na 30 

anonimowych i dobrowolnych ankiet, wype³niono 21.

Pytanie 1. Czy w wyniku udzielonego wsparcia podnios³a 

Pani swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci zawodowe?

20 osób odpowiedzia³o tak, 1 nie, uzasadniaj¹c, ¿e by³a zbyt ma³a iloœæ 

spotkañ i w krótkim odstêpie czasu, aby superwizja by³a pomocna w 

z³o¿onej problematyce i codziennej pracy, a tym samym widoczna.

Pytanie 2. W jakim stopniu udzielone wsparcie wp³ynê³o na 

wzrost Pani wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych? Zakreœl od 1 

(s³abo) do 5 (bardzo).

3 osoby zaznaczy³y 5 pkt

10 osób zaznaczy³o 4 pkt

6 osób zaznaczy³o 3 pkt

2 osoby zaznaczy³y 2 pkt

¯adna osoba, nie zaznaczy³a „s³abo”.

Pytanie 3. Czy wsparcie, w którym bra³a Pani udzia³ 

spe³ni³o Pani oczekiwania?

16 osób zaznaczy³o TAK

3 osoby zaznaczy³y NIE

2 osoby dopisa³y TRUDNO POWIEDZIEÆ

W uzasadnieniu odpowiedzi NIE oraz wiêkszoœæ osób na TAK wpisa³o, 

¿e maj¹ niedosyt i zbyt ma³o godzin wsparcia.
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Pytanie 4. W jakim stopniu wsparcie by³o adekwatne do 

Pani potrzeb? Zakreœl od 1 (s³abo) do 5 (bardzo).

6 osób zaznaczy³o 5pkt

6 osób zaznaczy³o 4 pkt

5 osób zaznaczy³o 3 pkt

4 osoby zaznaczy³y 2 pkt

Pytanie 5. Czy wykorzystuje Pani w codziennej pracy 

wiedzê i umiejêtnoœci otrzymane podczas wsparcia?

18 osób zaznaczy³o TAK

3 osoby zaznaczy³y NIE - (Zbyt ma³a iloœæ spotkañ, godzin, powinno byæ 

cyklicznie. Samo wsparcie, korzystne).

Pytanie 6. Czy w przypadku kontynuacji wsparcia weŸmie 

Pani w nim udzia³?

16 osób zaznaczy³o TAK

5 osób zaznaczy³o NIE

Du¿a zgodnoœæ co do kontynuacji, czyli ogromnej potrzeby tej formy 

wsparcia.

Pytanie 7. W jakich obszarach tematycznych chcia³aby 

Pani doskonaliæ swoj¹ wiedzê?

8 osób zaznaczy³o: praca z rodzin¹, z dzieæmi i m³odzie¿¹, uzale¿nienia

5 osób zaznaczy³o: osoby niepe³nosprawne

8 osób zaznaczy³o: osoby chore psychicznie, problemy samobójcze

Odpowiedzi œwiadcz¹ o potrzebie doskonalenia swojej wiedzy zgodnej 

ze zrekrutowan¹ grup¹ pracowników placówek wsparcia dziennego, 

pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych.



Raport ze wsparcia superwizyjnego w ramach zadania publicznego
"Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"

str. 12

Pytanie 8. Inne uwagi.

Uwagi zg³osi³y 3 osoby, 18 osób nie zg³osi³o uwag. Ogó³em uwagi 

dotyczy³y:

 - superwizja 2 razy w miesi¹cu, 

- ci¹g³oœæ spotkañ przez ca³y rok, 

- d³u¿szy czas, oraz spotkania osobiste zamiast on-line

Z uwag zg³oszonych nasuwa siê szczególnie jeden wniosek. Superwizja 

jest niezbêdna jako d³ugotrwa³a forma przez ca³y okres pracy z 

beneficjentem (klientem). D³ugotrwa³a superwizja przyczyni siê nie tylko 

do wiêkszej skutecznoœci pomocy osobie, któr¹ objêto wsparciem z uwagi 

na sytuacje stresuj¹ce przenoszone bezpoœrednio lub poœrednio na 

wspó³pracowników/rodzinê.
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Wzór ankiety
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Wzór kontraktu

12.10.2020 31.12.2020

12.10.2020 31.12.2020
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Wzór zaœwiadczenia
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Notatki
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