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ASYSTENTURA RODZINY JAKO NOWA FORMA WSPARCIA 
ŚRODOWISKA RODZINNEGO
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Wprowadzenie

K ilka lat temu, Ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej (Dz. U. 2011 nr 149, poz. 887, z późn. 
zm.), został formalnie powołany w naszym 
kraju nowy rodzaj zawodu z obszaru pomo-
cy społecznej, którego zadaniem jest świad-
czenie pomocy rodzinom przeżywającym 
trudności w codziennym funkcjonowaniu 
– asystent rodziny. Początki działalności 
asystentów rodziny sięgają jednak lat wcze-
śniejszych. Okresem intensywnego rozwoju 
asystentury rodziny w niektórych regionach 
Polski (np. na Pomorzu, w Wielkopolsce, 
Małopolsce, na Śląsku, Mazowszu) były lata 
2009–2011. Jako innowacyjną formę pracy 
środowiskowej podejmowały ją ośrodki po-
mocy społecznej, powiatowe centra pomo-
cy rodzinie oraz organizacje samorządowe 
(Krasiejko, 2013, s. 11). 

Ustawowe regulacje prawne dotyczą-
ce działalności tego specjalisty stworzyły 
szansę optymalizacji sposobu udzielania 
wsparcia rodzinom nieradzącym sobie z co-
dziennymi problemami w zakresie realizacji 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Była 
to poważna zmiana w naszym systemie po-
mocy społecznej, koncentrującym się dotąd 
w znacznej mierze na wypłacaniu świadczeń 

i niezbyt szeroko podejmowanych próbach 
bardziej intensywnej pracy socjalnej z jed-
nostkami i rodzinami (Gawron, 2016, s. 75; 
Kornaszewska-Polak, 2016b, s. 48–49; Miś, 
2011, s. 156). Pierwsze lata działalności asy-
stentów rodziny po wprowadzeniu wspo-
mnianej ustawy to okres wypracowywania 
modelu działalności tego specjalisty i równo-
cześnie praktycznej weryfi kacji dotyczących 
go prawnych zapisów. Interesujące wydaje 
się więc spojrzenie na specyfi kę pracy przed-
stawicieli tej stosunkowo nowej profesji oraz 
zasygnalizowanie jej założeń i zasad, a także 
pojawiających się w jej trakcie trudności. 

Historia działalności asystentów rodziny 
w Polsce

Za datę rozpoczęcia realizacji asysty rodzin-
nej lub asystentury rodziny w Polsce należy 
uznać lata 1990–2005, czyli pojawienie się 
pierwszych programów tego typu w ramach 
działalności Powiślańskiej Fundacji Społecz-
nej w Warszawie, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopo-
cie. Stopniowo podobne programy zaczęto 
realizować w innych jednostkach pomocy 
społecznej i organizacjach pozarządowych. 
Asystentura rodziny jako nowa profesja spo-
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łeczna rozpoczęła w Polsce swe funkcjono-
wanie od roku 2006. Do 2012 r. była prowa-
dzona jako wyspowe, innowacyjne działanie 
realizowane najczęściej w ramach projektów 
systemowych. Działania z tego zakresu zwy-
kle były fi nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. W 2010 r. 
asystenci rodziny pracowali już w kilkudzie-
sięciu miejskich ośrodkach pomocy społecz-
nej (Krasiejko, 2013, s. 17; Krasiejko, 2012a, 
s. 17, 20; Krasiejko, 2012b, s. 95–105; Korna-
szewska-Polak, 2016b, s. 39; Szpunar, 2012, 
s. 83). Powołanie tych specjalistów było od-
powiedzią na zapotrzebowanie społeczne, 
wynikające m.in. z transformacji ustrojowej, 
a także stanu polskiej pracy socjalnej w tam-
tym okresie (nadmiernie obciążeni wielością 
obowiązków pracownicy socjalni pomimo 
wysokich kwalifi kacji i rozumienia swojej 
roli ograniczali się w swej pracy głównie do 
wnioskowania o świadczenia, wykonywania 
innych procedur administracyjnych oraz po-
radnictwa, w niewielkim stopniu aktywizu-
jąc klientów). Pomoc społeczna nie zawsze 
docierała wtedy do tych, którzy jej potrzebo-
wali, ale często do tych, którzy potrafi li o nią 
zabiegać (Krasiejko, 2013, s. 19, 22–24; 
Mróz, Krasiejko, 2011, s. 64). 

Przed wprowadzeniem ustawy o wspie-
raniu rodziny pracowało kilkuset asysten-
tów rodziny. Powstaniu nowego zawodu 
przeciwni bywali jednak pracownicy so-
cjalni, którzy postulowali raczej systemowe 
zmiany pomocy społecznej – oddzielenie 
pracy socjalnej od przyznawania świadczeń, 
uproszczenie procedury udzielania pomocy 
fi nansowej, zmniejszenie liczby środowisk 
przypadających na jednego pracownika so-
cjalnego (za: Krasiejko, 2013, s. 28; zob. też 
Kornaszewska-Polak, 2016b, s. 43–44).

Pojęcia asystentury i asystenta rodziny. 
Istota pracy asystenta rodziny

Asystentura – to nowa metoda, asystent rodzi-
ny – nowa profesja, usługa, zawód w systemie 

wspierania rodzin (Krasiejko, 2013, s. 41). 
Anna Kotlarska-Michalska (2011, s. 55–72) 
charakteryzuje asystenturę jako indywidualną 
pracę „w” rodzinie, „z” rodziną, „dla” rodziny. 
Rodzina nie powinna być biernym odbiorcą 
świadczeń i działań pomocowych, lecz stać 
się uczestnikiem tego procesu.

Zdaniem Moniki Kornaszewskiej-Polak 
asystentura „polega na towarzyszeniu ro-
dzinom przeżywającym wyjątkowo trudne 
problemy, z którymi same sobie nie potra-
fi ą poradzić. Asystentura to kompleksowe 
działanie koncentrujące się na: poszukiwa-
niu wraz z rodziną rozwiązań ich trudnej 
sytuacji, wspieraniu rodziców w ich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, organizacji ży-
cia codziennego rodziny, wspieraniu w kon-
taktach z instytucjami i urzędami w proce-
sie rozwiązywania problemów. Asystentura 
to także proces wsparcia rodzin w obszarze 
edukacyjnym dzieci i dorosłych, poszuki-
wania pracy dla dorosłych i możliwości ich 
zatrudnienia na rynku. Asystenturę cechuje 
indywidualizacja pracy z klientem, dostoso-
wanie jej do specyfi cznych zapotrzebowań 
środowiska, wprowadzanie pozytywnych 
zmian w życie benefi cjentów mających na 
celu poprawę funkcjonowania i usamo-
dzielnienie” (Kornaszewska-Polak, 2016b, 
s. 39–40). Asystent towarzyszy rodzinie 
w procesie konstruktywnych zmian, udziela 
jej wsparcia, motywuje do podejmowania 
aktywności (tamże, s. 57).

Asystenturę zalicza się do sfery usług, 
których zasadniczym celem jest poprawa 
warunków codziennego życia i wzmacnia-
nie więzi rodzinnych poprzez towarzyszenie 
rodzinom dysfunkcyjnym, niepotrafi ącym 
samodzielnie pokonywać trudności życio-
wych (Bartocha, 2016, s. 98).

Według Izabeli Krasiejko (2013, s. 42) 
asystent rodziny to przedstawiciel służb 
społecznych, który przez pewien czas towa-
rzyszy i wspiera rodzinę, aby w przyszłości 
samodzielnie potrafi ła pokonywać trudności 
życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wy-
chowania dzieci. W wielu wypadkach towa-
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rzyszenie powinno mieć charakter wielowy-
miarowy ze względu na łączne występowa-
nie w rodzinach wielu problemów (zdrowot-
nych, fi nansowych, rodzinnych, prawnych). 
Pożądane jest, by w swojej pracy asystent 
wykorzystywał model oparty na idei empo-
wermentu (umacniania), budzenia sił ludz-
kich (szerzej na ten temat: Krasiejko, 2011, 
s. 228–230; Krasiejko, 2012b, s. 50–57). 

W asystenturze istotna jest dobrowol-
ność, zaufanie, współudział rodziny na 
każdym etapie procesu wsparcia oraz sy-
metryczna relacja między wspierającym 
a wspieranym (Krasiejko, 2013, s. 44–45, 
89). Do tej formy pomocy społecznej klient 
ma prawo, ale w oparciu o zasadę subsydiar-
ności. Powinien on w pierwszej kolejności 
wykorzystać własne zasoby, uprawnienia 
i możliwości poprawy własnej sytuacji. Nie 
wolno wyręczać jednostki w samodzielnym 
podejmowaniu przez nią działań oraz ini-
cjatywy w rozwiązywaniu trudności życio-
wych (tamże, s. 40–41). 

Rola asystenta ma polegać na towa-
rzyszeniu rodzinie, ukierunkowywaniu jej 
działań, wspieraniu w samostanowieniu 
i upodmiotowieniu. Cechą pełnienia roli 
asystenta jest holistyczne podejście do ro-
dziny jako całości – wszyscy jej członko-
wie mają na siebie wpływ i nie jest możliwe 
świadczenie skutecznej pomocy bez zrozu-
mienia zawiłości relacji między nimi. Rolę 
asystenta rodziny można interpretować jako 
podążanie za rodziną, którego istotnymi ele-
mentami są branie pod uwagę jej potrzeb, 
oczekiwań oraz uwzględnianie możliwości 
i ograniczeń. Praca z rodziną zakłada długo-
falowość. Często wskazywaną rolą asystenta 
jest koordynowanie wsparcia płynącego od 
innych specjalistów (tamże, s. 49–50).

Jan Adam Malinowski (2011, s. 40) do 
funkcji asystenta rodziny zaliczył funk-
cję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, 
diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, 
doradczą, mediacyjną, wychowawczą, mo-
tywująco-aktywizującą, koordynującą dzia-
łania skierowane na rodzinę.

Asystentura rodziny wpisuje się w kon-
cepcję zmiany systemu pomocy rodzinie po-
przez oddzielenie pracy socjalnej od świad-
czeń pieniężnych. Umożliwia jakościową, 
pogłębioną pracę z klientem poprzez zwięk-
szenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. 
Właściwa pod względem metodycznym 
ułatwia przestrzeganie zasad, takich jak: 
poszanowanie godności ludzkiej, indywi-
dualizacja udzielanej pomocy, maksymalne 
zwiększenie samostanowienia klienta, praca 
na jego własnych zasobach, wzmacnianie 
go (Krasiejko, 2013, s. 31).

W kilkuletniej praktyce jednostki orga-
nizacyjne prowadzące asystenturę rodziny 
wytworzyły kilka wariantów pracy tego 
specjalisty: asystent rodziny zastępujący 
pracownika socjalnego w pracy z rodziną 
z wieloma problemami; asystent rodziny 
– pracownik socjalny prowadzący pogłę-
bioną, specjalistyczną pracę socjalną oraz 
asystent rodziny wspomagający pracownika 
socjalnego (Krasiejko, 2012b, s. 105). 

Dla Krasiejko (2013, s. 38) działalność 
asystenta rodziny jest pracą socjalno-wy-
chowawczą z elementami terapii. Dlatego 
też dokonała ona w kilku ośrodkach po-
mocy społecznej implementacji Podej-
ścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach 
(PSR), którego twórcami są Steve de Sha-
zer, Peter de Jong i Insoo Kim Berg. Jest 
to strategia zorientowana na przyszłość, na 
działanie i poszukiwanie rozwiązań, a nie 
korygowanie przeszłości. Jak sama nazwa 
wskazuje, istotą modelu jest koncentrowa-
nie się na rozwiązaniach, a nie na samym 
problemie. Osoba pomagająca klientowi, 
stosując PSR, koncentruje się na jego ce-
lach i defi niowanych przez niego potrze-
bach (zamiast na problemach), potencjale, 
mocnych stronach, możliwościach (zamiast 
na brakach i słabych stronach), poprzednich 
sukcesach (a nie porażkach), wyjątkach od 
sytuacji problemowej (zamiast na często-
tliwości pojawiania się i rozmiarze pro-
blemu), defi niowaniu i wizji preferowanej 
przyszłości (zamiast na obezwładniającej 
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przeszłości). PSR charakteryzuje rezygna-
cja z poszukiwania z klientem przyczyn za-
burzeń, gdyż nie jest to konieczne do znale-
zienia rozwiązania (Krasiejko, 2012b, s. 71, 
76, 82–84; Krasiejko, 2013, s. 38–39; Miś, 
2011, s. 160–162).

Kolejną metodą pracy stosowaną przez 
asystentów w wielu ośrodkach jest Dialog 
Motywujący. Zakłada on, że klient jest au-
tonomiczną i zdolną do zmiany jednostką, 
która dysponuje ważnymi spostrzeżeniami 
i pomysłami służącymi rozwiązaniu wła-
snego problemu. Jego wewnętrzną motywa-
cję do zmiany czerpie się z tego, co już jest, 
z jego wewnętrznych sił, czyli poglądów, ce-
lów i uznawanych wartości. Konsultant daje 
mu nadzieję, widzi w nim potencjał, „za-
raża” optymizmem, jest pozytywnie nasta-
wiony do pracy. Motywacja do zmiany po-
wstaje wskutek ujawnionej rozbieżności po-
między obecnym zachowaniem a ważnymi 
osobistymi celami lub wartościami klienta. 
Wpływ na nią ma styl pracy asystenta, jego 
zadaniem jest ją wydobywać i wzmacniać. 
Pomagający nie musi rezygnować z roli 
eksperta. Odpowiedzi i rozwiązania powin-
ny jednak wychodzić przede wszystkim od 
osoby wspieranej. Dialog Motywujący skła-
da się z dwóch faz: budowania wewnętrznej 
motywacji do zmiany poprzez rozwiązanie 
ambiwalencji oraz wzmacniania zobowią-
zania do zmiany i uszczegółowienia planu 
zmiany (Krasiejko, 2012b, s. 68–69; Kra-
siejko, 2013, s. 40). 

Aktualne akty prawne regulujące 
asystenturę rodziny w Polsce

W 2008 r. powstały Założenia projektu 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej nad dzieckiem (Krasiej-
ko, 2013, s. 51) – ustawy, która miała ure-
gulować działalność asystentów rodzony. 
W pierwotnych założeniach dotyczących 
asystentury rodziny uwypuklona była in-
dywidualizacja oparta na relacji wsparcia, 

kompleksowość oraz dobrowolność pracy 
„z” rodziną (tamże, s. 53). Warto zauważyć, 
że sformułowano je w czasie, gdy w wielu 
miejscowościach asystenci rodziny prowa-
dzili już swoją działalność. Praktyka w za-
kresie asystentury rodziny w naszym kraju 
wyprzedziła więc zakończenie procesu legi-
slacyjnego i wprowadzenie Ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (tamże, s. 69). 

Wraz z wejściem jej w życie od stycznia 
2012 r. asystenci rodziny pracują na podsta-
wie jej zapisów. W przyjętych rozwiązaniach 
prawnych określono taką koncepcję wyko-
nywania tej profesji, zgodnie z którą asystent 
miał przez pewien czas wspierać rodzinę, 
aby w przyszłości samodzielnie potrafi ła 
pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te 
związane z wypełnianiem funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej. Jego praca z założenia 
powinna różnić się od działania innych służb 
społecznych nie tylko większą częstotliwo-
ścią, lecz także zmianą postawy pomagające-
go z arbitralnego i „urzędniczego” na towa-
rzyszący i partnerski (tamże, s. 71). 

Do zadań asystenta rodziny zgodnie 
z ustawą należy:
1) opracowanie i realizacja planu pracy 

z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny i w konsultacji z pracownikiem 
socjalnym […];

2) opracowanie, we współpracy z członkami 
rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 
skoordynowany z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w popra-
wie ich sytuacji życiowej, w tym w zdo-
bywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwią-
zywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwią-
zywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych 
z dziećmi;
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7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do pod-

noszenia kwalifi kacji zawodowych; 
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 
zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach 
grupowych dla rodziców, mających na 
celu kształtowanie prawidłowych wzor-
ców rodzicielskich i umiejętności psy-
chospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szcze-
gólności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych 
i zaradczych w sytuacji zagrożenia bez-
pieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji 
wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13 a) realizacja zadań określonych w usta-
wie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(Dz.U. 2016, poz. 1860, art. 8.2.–8.7);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji 
rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodzi-
ny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii 
o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji 
rządowej i samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami i osobami specjalizu-
jącymi się w działaniach na rzecz dziec-
ka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinar-
nym lub grupą roboczą, o których mowa 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, lub innymi podmiotami, któ-
rych pomoc przy wykonywaniu zadań 
uzna za niezbędną (Dz.U. 2011 nr 149, 
poz. 887, z późn. zm., art. 15.1.).

Jak zauważa Krasiejko (2013, s. 74), dwa 
z zadań asystenta rodziny: „podejmowanie 
działań interwencyjnych i zaradczych w sy-

tuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci” 
oraz „sporządzanie, na wniosek sądu, opi-
nii o rodzinie i jej członkach” budzą pewne 
kontrowersje – ich realizacja może w prak-
tyce powodować dylematy związane z po-
trzebą zastosowania schematu kontrolnego 
przez asystenta, u którego podstawowym 
podłożem pracy powinna być budowa rela-
cji i zaufania. 

W zadaniach asystenta rodziny znalazła 
wyraz współczesna tendencja w pracy z ro-
dziną, którą jest jej współudział na każdym 
etapie metodycznego działania, nie tylko 
w czasie tworzenia planu i jego realizacji, 
lecz także w procesie diagnostycznym (Kra-
siejko, 2012b, s. 114).

Ogólnie można zauważyć, że przed asy-
stentem rodziny postawiono wiele zadań 
o bardzo szerokim zakresie. Należałoby się 
więc spodziewać, że pełnienia tej roli po-
winny się podejmować osoby o wielostron-
nych kompetencjach osobowościowych, 
poznawczych, motywacyjno-emocjonal-
nych, komunikacyjnych, organizacyjnych 
i wychowawczych (Kornaszewska-Polak, 
2016b, s. 52). Zapisy ustawowe nie w pełni 
wydają się temu odpowiadać. Kontrowersje 
budzi zwłaszcza to, że możliwe jest pełnie-
nie funkcji asystenta rodziny przez osobę 
ze średnim wykształceniem, ukończonym 
szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i ro-
dziną oraz udokumentowanym co najmniej 
trzyletnim stażem pracy z dziećmi lub rodzi-
ną. Biorąc pod uwagę rozległość zadań przy-
pisanych asystentowi rodziny, można mieć 
wątpliwość, czy osoba ze średnim wykształ-
ceniem jest w stanie im podołać. Wydaje się 
nawet, że studia kierunkowe nie są w tym 
przypadku wystarczające – by się o tym 
przekonać, wystarczy przyjrzeć się zakre-
sowi programowemu szkoleń określonemu 
(zresztą bardzo trafnie) w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dobrze 
oddającemu potrzeby zawodu asystenta ro-
dziny (Dz.U. 2011 nr 272, poz. 1608). 

Zagadnienia poruszane podczas szkole-
nia na asystenta rodziny dają solidną pod-
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stawę, by radzić sobie z pojawiającymi się 
podczas wykonywania tego zawodu wy-
zwaniami. Ponadto asystent rodziny jest 
ustawowo zobowiązany do systematyczne-
go podnoszenia swoich kwalifi kacji w za-
kresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szcze-
gólności poprzez udział w szkoleniach 
i samokształcenie (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 
887, z późn. zm., art. 12.2.).

Proces przydzielania asystenta do ro-
dziny został doprecyzowany w Ustawie 
z dn. 27 kwietnia 2012 r. o zmianie usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2012, poz. 579). Asystentura ro-
dziny stała się wsparciem fakultatywnym, 
w razie konieczności wsparcia, a nie tak, jak 
było – obligatoryjnym, dla każdej rodziny 
wyrażającej zgodę na tego rodzaju wsparcie 
(Krasiejko, 2012b, s. 95–110). 

Asystent rodziny prowadzi pracę w miej-
scu zamieszkania rodziny lub w miejscu 
przez nią wskazanym (tamże, s. 110). Obec-
nie liczba rodzin, z którymi współpracuje 
asystent, zwykle nie przekracza dziesięciu 
(choć ustawa dopuszcza 15). Oprócz tego 
jednak każdy z asystentów monitoruje także 
rodziny, z którymi do tej pory pracował i za-
kończył intensywne działanie. Czas pracy 
asystenta jest czasem zadaniowym, w ciągu 
tygodnia wypracowuje on ustawowe 40 go-
dzin, w różnych systemach podziału pracy, 
w zależności od ośrodka. Nie otrzymuje on, 
tak jak pracownik socjalny, dodatku za pra-
cę w terenie (Kornaszewska-Polak, 2016b, 
s. 46–47). Z faktu, że praca asystenta ma 
charakter zadaniowy wynika to, iż jest on 
rozliczany z jej rezultatów założonych w in-
dywidualnych planach pracy z rodziną (Bar-
tocha, 2016, s. 99). 

Na działalność asystentów rodziny z całą 
pewnością wpływa fakt, że poszerzono 
uprawnienia pracownika socjalnego w art. 
11.2. w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej przez zapis pozwala-
jący mu odmówić przyznania świadczenia, 
uchylić decyzję o przyznaniu świadczenia 

lub wstrzymać świadczenie pieniężne z po-
mocy społecznej z powodu braku współ-
działania osoby lub rodziny z pracownikiem 
socjalnym bądź asystentem rodziny (Kra-
siejko, 2013, s. 74). Przez zmianę w kodek-
sie rodzinnym i opiekuńczym umożliwiono 
sądowe zobowiązanie rodziców małoletnie-
go do pracy z asystentem rodziny (Dz. U. 
1964 nr 9, poz. 59, z późn. zm., art. 201). 
Tym samym pojawiła się więc kategoria ro-
dzin w pewnym sensie zmuszanych do pra-
cy z asystentem rodziny.

Monika Kornaszewska-Polak (2016a, 
s. 142–146) zwraca uwagę na szereg wątpli-
wości od strony formalnej (systemowej), jak 
i indywidualnej, związanych z profesjonali-
zacją zawodu asystenta rodziny. Pierwszy 
z czynników systemowych związany jest 
z faktem rozpowszechnienia pracy asysten-
tów rodziny – praca tych specjalistów, od 
kiedy stała się globalna, zaczyna być trak-
towana powierzchownie. Problemem natury 
systemowej jest też utrata uprawnień przez 
pracowników socjalnych, którzy otrzymali 
nową funkcję asystentów rodziny – dodat-
ku za pracę w terenie czy urlopu zdrowot-
nego. Asystenci rodziny zarabiają mniej niż 
pracownicy socjalni, a generalnie – zarobki 
obu tych grup zawodowych są stosunkowo 
niskie, jeśli wziąć pod uwagę charakter ich 
pracy. Inną istotną kwestią natury systemo-
wej jest sprawa bezpieczeństwa osobistego 
urzędników państwowych w trakcie wyko-
nywania przez nich obowiązków służbo-
wych. Warunki pracy stwarzane asystentom 
rodziny przez ośrodki pomocy społecznej 
nie zawsze są satysfakcjonujące. Budzi 
wątpliwości dobór benefi cjentów podlega-
jących oddziaływaniom asystentów rodziny 
(zwłaszcza przymusowe kierowanie ich do 
tej pracy). Problematyczna jest też liczba 
rodzin przypisanych do jednego asysten-
ta. W skutecznym wypełnianiu swojej roli 
przeszkadza też asystentom biurokracja.

Obok czynników systemowych wpływa-
jących na kształtowanie warunków pracy 
asystentów rodziny duży wpływ mają tak-
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że czynniki natury wewnętrznej: poziom 
wiedzy, kompetencji, doświadczenia, typ 
osobowości asystenta. Młodym asysten-
tom brakuje wskazówek odnośnie narzędzi 
wykonywania tej profesji, a także wzorów 
dokumentów. Bardzo istotne, lecz – niestety 
– niezbyt powszechnie dostępne są profe-
sjonalne superwizje, ewaluacja pracy, moż-
liwości doszkalania się. Wątpliwości budzi 
prowadzenie przez asystentów mediacji ro-
dzinnych czy terapii rodzin. 

Asystent rodziny w świetle wybranych badań

Asystenci rodziny działają w Polsce od sto-
sunkowo niedługiego czasu. Dokonywa-
no już jednak analiz ich pracy opartych na 
wynikach badań empirycznych. Tego typu 
badania przeprowadziła na przykład Izabela 
Krasiejko. Badani przez nią w 2012 r. asy-
stenci rodziny swoją rolę pojmowali jako 
rolę osoby wspierającej, stojącej po stronie 
rodziny, motywującej do zmian poprzez po-
zytywne wzmacnianie (dobre słowo, poka-
zywanie mocnych stron osoby, dostrzeganie 
konstruktywnych zachowań oraz łączenie 
ich z warunkami, w jakich się pojawiają 
itd.) (Krasiejko, 2013, s. 91, 297).

Zdaniem większości osób uczestniczą-
cych w badaniach zadaniem asystenta ro-
dziny jest przede wszystkim wspieranie 
(informacyjne, emocjonalne), wzmacnianie 
pozytywnych zachowań i poczucia własnej 
wartości, wzbudzanie motywacji wewnętrz-
nej do zmian w swoim życiu, towarzyszenie 
w rozwoju członkom rodziny oraz kontrolo-
wanie w sytuacji podejrzewania zaistnienia 
poważnych dysfunkcji w rodzinie (uzależ-
nienia, przemoc) (tamże, s. 95). Według nich 
ma on pracować stylem niedyrektywnym, 
być „przyjacielem socjalnym” rodziny, 
wspierać jej członków w przezwyciężaniu 
trudności życiowych oraz w osiąganiu sa-
modzielności, stosować przede wszystkim 
pozytywne wzmocnienia, czyli chwalić, 
doceniać, aby osoba wspierana uwierzyła 
w swoją sprawczość (tamże, s. 114). W sy-

tuacji, gdy stwierdzi, że rodzice krzywdzą 
dzieci, jego obowiązkiem jest podjęcie 
odpowiednich działań – poinformowanie 
rodziny, co zamierza zrobić, aby dziecko 
było bezpieczne, w dalszej kolejności po-
wiadomienie swojego przełożonego i służb 
interwencyjnych. W takim przypadku jego 
zadaniem jest wspieranie rodzica w wycią-
ganiu wniosków z porażki, dalsza praca nad 
dokonaniem zmian w życiu (tamże, s. 115). 
Zdarzały się też wypowiedzi wskazujące na 
przekonanie, że jednym z istotnych zadań 
tej służby społecznej jest kontrolowanie po-
stępowania rodziców poprzez niezapowie-
dziane wizyty oraz, w sytuacji niskich moż-
liwości intelektualnych, pokierowanie przez 
wyznaczanie zadań do wykonania i ich eg-
zekwowanie (tamże, s. 299).

Badania ukazują, że dużym problemem 
asystentów rodziny było oczekiwanie ze 
strony przełożonych, przedstawicieli innych 
profesji społecznych oraz mediów „cudo-
twórstwa” oraz utrzymania jedności rodziny 
za wszelką cenę (ze względów ekonomicz-
nych) (tamże, s. 110, 315). 

Z analizy materiału badawczego wy-
nika, że wsparciem asystenta rodziny były 
i najczęściej są obejmowane rodziny, które 
oprócz trudności w prawidłowym wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
dodatkowo doświadczają wielu innych 
sprzężonych problemów oraz zwykle dłu-
gotrwale pozostają w systemie pomocy spo-
łecznej. Do wielu problemów tych rodzin 
należą: trudności w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, 
alkoholizm lub nadużywanie alkoholu, 
przemoc, długotrwała choroba, zaburzenia 
psychiczne lub niepełnosprawność. W nie-
których rodzinach członkowie podejmują 
działania przestępcze (kradzieże, rozboje, 
prostytucję, handel narkotykami) (Krasiej-
ko, 2013, s. 151; zob. też Krasiejko, 2012b, 
s. 109, Krasiejko, 2012a, s. 25). Najczę-
ściej są to rodziny niepełne, wielodzietne. 
Dzieci pochodzą z nieformalnych, czasem 
kilku różnych związków matek. Wcześniej 
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te rodziny korzystały od kilku lat ze wspar-
cia lub były przedmiotem interwencji róż-
nych służb społecznych: kuratora, pracow-
nika socjalnego, policji (Krasiejko, 2013, 
s. 152). U wielu klientów można stwierdzić 
tzw. wyuczoną bezradność (tamże, s. 156).

W trakcie badań sygnalizowano potrze-
bę rezygnacji z pracy asystenta rodziny, kie-
dy nie przynosi ona wymiernych efektów. 
W takiej sytuacji należy kierować go do in-
nych środowisk, które mogą z jego pomocy 
wymiernie skorzystać (tamże, s. 170).

W opinii respondentów ważnym począt-
kowym etapem asystowania rodzinie jest pra-
ca nad kontaktem i emocjami klienta (tamże, 
s. 230). Najpierw należy pracować nad tym, 
czego klient chce i o co prosi. Gdy rodzina do-
piero poznaje asystenta, narzucenie jej swoich 
celów może powodować opór (tamże, s. 175, 
219). W początkowym okresie – w relacji 
objętych badaniami osób – wysiłki asystenta 
koncentrują się na tzw. socjalnym bezpieczeń-
stwie. Po rozwiązaniu najpilniejszych spraw 
socjalnych kolejne czynności dotyczą rela-
cji między członkami rodziny, podnoszenia 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 
i wykonywania przez nich obowiązków do-
mowych, leczenia, niwelowania poważniej-
szych problemów, typu nadużywanie alkoho-
lu, przemoc. Na końcu można podjąć wspólne 
działania w kierunku aktywizacji zawodowej, 
utrzymania stałej pracy, rozwoju zawodowe-
go i samodzielności członków rodziny (tamże, 
s. 176, 219–221, 305). 

Badani sygnalizowali, że czasami pra-
cownicy socjalni traktują ich jako swoich 
podwładnych, delegując im zadania i rozli-
czając z ich wykonania, a nawet wysyłając na 
wizytę środowiskową, na którą powinni sami 
się udać (tamże, s. 182). Zdarza się, że pra-
cownicy socjalni, aby klient podpisał zgodę na 
wchodzenie asystentów, szantażują ich odmo-
wą świadczeń, odebraniem dzieci lub założe-
niem Niebieskiej Karty (tamże, s. 185, 236).

Z badań wynika, że zarówno przed wpro-
wadzeniem ustawy, jaki i po nim asystent 
pomaga i towarzyszy członkom rodziny w: 

wyrobieniu dokumentów; przygotowaniu 
i złożeniu w określonej instytucji pism urzę-
dowych; nabyciu przez klienta umiejętności, 
jak takie czynności należy wykonać, aby 
w przyszłości móc samodzielnie zrealizować 
sprawy na rzecz domu i rodziny; nawiąza-
niu kontaktów z innymi pracownikami in-
stytucji społecznych, poradni specjalistycz-
nych, organizacji pozarządowych; trudnych 
dla klienta, często kryzysowych sytuacjach 
(przeprowadzka, interwencja policji, rozpra-
wa sądowa, badanie psychiatryczne).

W dalszej pracy asystent: koordynuje 
pracę służb społecznych z rodziną i na jej 
rzecz; bierze udział w mediacjach rodzin-
nych i zachęca do poprawienia atmosfery 
w rodzinie; motywuje do podjęcia terapii, 
udziału w szkole dla rodziców, systema-
tycznego przyjmowania leków; organizuje 
wsparcie materialne w postaci rzeczowej; 
prowadzi rozmowy edukujące, towarzyszy 
i pomaga w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego; nadzoruje i prowadzi rozmowy 
motywujące do trzeźwości lub ograniczenia 
picia alkoholu; motywuje podopiecznych 
do podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, 
kontynuowania nauki, poszukiwania pracy; 
pomaga w organizowaniu darmowych usług 
(wizyta stomatologiczna, fryzjer, ślusarz 
itp.); organizuje wypoczynek i rekreację dla 
dzieci i rodziców; organizuje korepetycje dla 
dzieci, motywuje klientów do systematycz-
nych kontaktów ze szkołą, wykonania badań 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
towarzyszenia dzieciom w trakcie odrabiania 
zadań domowych, dopilnowania regularne-
go uczęszczania dzieci do szkoły; bawi się 
z dziećmi, pomaga w lekcjach; uczestniczy 
w działaniach interwencyjnych przy udziale 
innych służb w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa dzieci (tamże, s. 203–205).

W większości ośrodków preferowaną 
przez asystenta metodą pracy z rodziną jest 
metoda prowadzenia indywidualnego przy-
padku, z elementami metody pracy grupo-
wej i metody organizowania środowiska 
lokalnego. Do najczęstszych, deklarowa-
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nych przez asystentów technik, które sto-
sują w pracy, można zaliczyć: towarzysze-
nie, przydzielanie zadań, pomoc materialną 
w postaci rzeczowej, informowanie, poradę, 
trening, rozszerzenie sieci kontaktów, ujaw-
nienie możliwości, współpracę z innymi 
pracownikami służb społecznych, wyjaśnia-
nie, wspieranie, podnoszenie poczucia wła-
snej wartości, rozumienie siebie, podnosze-
nie umiejętności rozwiązywania problemów 
i podejmowania decyzji, podnoszenie świa-
domości, działania wychowawcze, wzmac-
nianie, modelowanie, negocjacje (Kra-
siejko, 2013, s. 223, 347–348; Krasiejko, 
2012a, s. 31–32). Ich praca ma najczęściej 
charakter socjalno-wychowawczy, rzadziej 
terapeutyczny (Krasiejko, 2013, s. 227).

Optymalna liczba rodzin na jednego 
asystenta to – zdaniem badanych – 6–10. 
W większości ośrodków nie daje się możli-
wości wyboru asystenta (tamże, s. 255, 356). 
Asystenci rodziny zostali powołani do pracy 
socjalno-wychowawczej w środowisku, a – 
jak pokazują badania Krasiejko – większość 
czasu zajmuje im sporządzanie różnorod-
nych dokumentów (tamże, s. 312–313).

Asystent rodziny powinien posiadać 
– zdaniem badanych – następujące cechy 
osobowościowe: ciepło, otwartość, cier-
pliwość, życzliwość, altruizm, wrażliwość 
na los innych ludzi, odpowiedzialność, lo-
jalność, prawdomówność, wyrozumiałość, 
tolerancję, rzetelność, uczciwość, zaanga-
żowanie, empatię i wyobraźnię społeczną 
(zdolność do wnikania w stany i sytuacje 
innych ludzi), a także umiejętność patrze-
nia w przyszłość, dążenia do realizacji ce-
lów oraz poszukiwania rozwiązań trudności 
dzięki wykorzystaniu zasobów własnych 
i otoczenia, asertywnego zachowania (tam-
że, s. 317). Najlepiej gdyby przeszedł inten-
sywny trening interpersonalny, a także był 
wprowadzony do pracy na zasadzie przy-
uczenia do zawodu przez bardziej doświad-
czonego partnera (tamże, s. 320).

Kolejne przedsięwzięcie badawcze do-
tyczące asystenta rodziny miało miejsce 

w maju 2015 r. z inicjatywy Uniwersytetu 
Śląskiego. W jego trakcie starano się zdia-
gnozować aktualny stan asystentury rodzi-
ny na terenie województwa śląskiego. Ba-
daniami objęto 88 asystentów z wybranych 
ośrodków pomocy społecznej. 

Jako cechy sprzyjające wykonywaniu 
zawodu asystenta rodziny badani wskazy-
wali przede wszystkim umiejętność pracy 
z ludźmi, wrażliwość oraz zdolność kontroli 
emocjonalnej, natomiast jako wykluczające 
je: brak empatii, brak kontroli nad własnymi 
emocjami, brak doświadczenia zawodowe-
go i egoizm (Kornaszewska-Polak, Czop, 
Wróbel, 2016a, s. 178).

Według relacji badanych liczba rodzin, 
z którą pracują asystenci w ich ośrodku, wy-
nosi powyżej 20 (tak stwierdzała zdecydo-
wana większość z nich) (tamże, s. 187).

Główne problemy dotykające rodzin, 
z którymi pracują, to – według respondentów 
– wieloproblemowość, uzależnienia, ubó-
stwo, bezrobocie, przemoc domowa, proble-
my/zaburzenia psychologiczne, niewydol-
ność wychowawcza, niepełność, wielodziet-
ność, niepełnosprawność (tamże, s. 188). 

Do trudności w pracy z rodzinami badani 
asystenci zaliczyli: opór wobec zmian, brak 
motywacji, bierność życiową, oszukiwanie 
i przerzucanie odpowiedzialności na asystenta 
rodziny, uzależnienia, alkoholizm, upośledze-
nie psychiczne, bezradność wychowawczą, 
brak zaufania do asystentów, ubóstwo, bezro-
bocie, agresywność, przemoc (tamże, s. 189).

Jako najczęstsze trudności wychowaw-
cze w rodzinach asystenci wskazywali: 
bezradność rodziców, agresję wobec dzie-
ci, brak przestrzegania norm społecznych, 
schematyczność, problemy z konsekwencją, 
wagarowanie młodzieży i brak autorytetów. 
Przyczyny zaniedbywania przez rodziców 
obowiązków wychowawczych dostrzegano 
przede wszystkim w braku wzorców wynie-
sionych z rodziny pochodzenia, niedostatku 
kompetencji wychowawczych, alkoholi-
zmie i innych nałogach, a także braku odpo-
wiedzialności (tamże, s. 196). 
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Do problemów w swojej pracy asystenci 
zaliczyli: brak współpracy ze strony rodzi-
ny, konieczność zachęcania jej do tej współ-
pracy, brak wsparcia dla asystentów, złą 
organizację pracy, obciążenie emocjonal-
ne, stres, wieloproblemowość, zmienność, 
trudności wynikające z pracy z rodzinami 
dotkniętymi alkoholizmem lub chorobami 
psychicznymi, zagrożenia, ryzykowność 
pracy (tamże, s. 198). Swój poziom satys-
fakcji z pracy asystenci oceniali raczej wy-
soko (59%) i zdecydowanie wysoko (5%). 
Usatysfakcjonowanych w stopniu niskim 
było 4% (tamże, s. 200–201).

W celu ukazania pracy asystentów rodzi-
ny w szerszym aspekcie w opisywanych ba-
daniach przeprowadzono wywiad z kierow-
nikami odpowiedzialnymi za zespoły asy-
stentów w ośrodkach pomocy społecznej na 
terenie województwa śląskiego. Poproszo-
no ich o wskazanie tych kompetencji asy-
stentów, które w sposób najpełniejszy mia-
łyby przyczyniać się do efektywnej reali-
zacji obowiązków zawodowych. Wszyscy 
respondenci jednogłośnie odpowiadali, że 
do pracy w charakterze asystenta konieczne 
jest posiadanie określonych dyspozycji oso-
bowościowych: asertywności, umiejętności 
dobrej komunikacji oraz zaangażowania. 
Ponad połowa badanych wymieniała też 
doświadczenie zawodowe oraz umiejętność 
pracy w ciężkich warunkach, odporność na 
stres. Istotne jest też – według nich – odpo-
wiednie wykształcenie (Kornaszewska-Po-
lak, Czop, Wróbel, 2016b, s. 205). 

Badani podkreślali, że główną zasadą 
kierującą asystowaniem jest zasada dobra 
rodziny oraz dziecka. Główny cel asysten-
tury to zatrzymanie dziecka w rodzinie, aby 
nie trafi ło do instytucjonalnej formy opieki 
lub też powróciło do rodziny z pieczy za-
stępczej (tamże, s. 205). 

Według relacji kierowników odpowie-
dzialnych za zespoły asystentów, asystenci 
najczęściej pracują z rodzinami doświadcza-
jącymi trudności opiekuńczo-wychowaw-
czych, dążącymi do odzyskania opieki nad 

dziećmi, z rodzinami dysfunkcyjnymi, nie-
zaradnymi życiowo, niepełnymi, rodzinami 
z problemem alkoholowym, a także z zabu-
rzeniami psychicznymi (tamże, s. 210). 

Zagadnień zawodu asystenta rodziny do-
tyczyły również badania przeprowadzone 
pod moim kierunkiem przez Gretę Rogus 
(2015) w ramach przygotowywania pracy 
magisterskiej. W badaniach uczestniczyło 
60 asystentów rodziny. Respondenci zostali 
poproszeni o wskazanie wśród przypisanych 
im ustawowo zadań trzech, ich zdaniem, 
najważniejszych. Na pierwszych miejscach 
umieścili: udzielanie rodzinom pomocy 
w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych z dziećmi (to zadanie wskazywało 
16,5% osób); udzielanie pomocy w poprawie 
sytuacji życiowej (12,8%); motywowanie 
członków rodzin do podnoszenia kwalifi ka-
cji zawodowych (9,8%); pomoc w nabywa-
niu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego oraz monitorowa-
nie funkcjonowania rodziny po zakończeniu 
pracy z nią (po 7,9%); udzielanie wsparcia 
dzieciom, w szczególności poprzez udział 
w zajęciach psychoedukacyjnych; podejmo-
wanie działań interwencyjnych i zaradczych 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 
(po 7,3%) (Rogus, 2015, s. 44).

Jako trudności rodzin, z którymi pracują, 
badani wymieniali najczęściej: alkoholizm, 
bezrobocie, nieumiejętność wypełniania za-
dań opiekuńczo-wychowawczych, upośle-
dzenie umysłowe, przemoc fi zyczną i psy-
chiczną, brak umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Zauważalny był 
fakt występowania w niektórych rodzinach 
po kilka problemów (tamże, s. 50).

Jako utrudnienia w wykonywaniu zawodu 
asystenci wskazywali zwykle „trudnych pod-
opiecznych”, a następnie procedury i przepi-
sy prawne, kontakty ze współpracownikami 
oraz poczucie bezradności (tamże, s. 53).

Rodzinom, z którymi pracują, badani 
asystenci oferowali różne formy wsparcia: 
pomoc przy załatwianiu różnych spraw 
w instytucjach; motywowanie do podjęcia 
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terapii w przypadku alkoholizmu; pomoc 
dzieciom w nauce; pomoc w nabywaniu 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa 
domowego; pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych z dziećmi; mo-
tywowanie rodzin do odzyskania dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej; pomoc 
we współpracy z kuratorem zawodowym 
i społecznym; motywowanie do podjęcia 
i utrzymania pracy zarobkowej; pomoc 
w staraniu się o materialne wsparcie; pomoc 
przy rozwiązywaniu konfl iktów rodzinnych 
(tamże, s. 55).

Interesująco przedstawiają się wypo-
wiedzi badanych na temat efektywności ich 
pracy. Po 21,7% badanych stwierdzało, że 
ich działania czasem nie przynoszą pożąda-
nych efektów i przeważnie nie są efektyw-
ne; po 20% – że przeważnie przynoszą po-
żądane efekty i czasem je przynoszą; 10% 
było zdania, że ich praca nigdy nie przynosi 
pożądanych efektów, zaś 6,6% – że zawsze 
jest efektywna. 

Pracę asystenta rodziny w percepcji ko-
rzystających z jego wsparcia rodzin ukazują 
z kolei badania przeprowadzone w Gdyni 
przez Małgorzatę Szpunar (2012). W kontek-
ście organizacji i czasu pracy asystentów ro-
dziny klienci pomocy społecznej podkreślali, 
że ważne jest, iż spotkania z nimi są dłuższe 
i częstsze niż w przypadku innych przedsta-
wicieli pomocy społecznej. Korzystający ze 
wsparcia asystentów zaznaczali, że bardzo 
pomocna jest świadomość możliwości zate-
lefonowania do nich w sytuacji kryzysowej. 
Pozytywnie był oceniany nienormowany 
system organizacji czasu pracy asystentów, 
który sprzyja planowaniu spotkań z całą 
rodziną w odpowiadających jej terminach, 
o odpowiedniej porze (Szpunar, 2012, s. 89). 

Klienci wysoko cenili sobie spokojne, 
niekiedy wielogodzinne wysłuchanie przez 
asystenta tego, co mieli do powiedzenia 
(tamże, s. 90). Wszyscy zgodnie podkreśla-
li, że postawa otwartości, empatyczności, 
a także umiejętności komunikacyjne (słu-
chania, zrozumienia, nieoceniania) decydu-

ją o sukcesie asystenta rodziny, pozwalają 
na zdobycie zaufania (tamże, s. 91).

Refl eksje końcowe

Kończąc prezentację zagadnień związanych 
z asystenturą rodziny, warto zaznaczyć, że 
powołanie tego zawodu stanowi poważną ja-
kościową zmianę w zakresie pracy socjalnej 
w naszym kraju. Model działań tego specjali-
sty, polegający na tym, że pracuje on z rodzi-
ną w jej naturalnym środowisku, starając się 
wykorzystać jej zasoby, jest jak najbardziej 
słusznym sposobem wspierania tego środo-
wiska. Warto też zaznaczyć, że wsparcie to 
ma szczególnie wielowymiarowy charakter. 
Ta wielostronność oddziaływań asystentów 
rodziny została przyjęta jako założenie doty-
czące ich roli zawodowej, określone w Usta-
wie o wspieraniu rodziny. Konsekwencją 
takiego podejścia musi być wymaganie od 
nich szerokich kompetencji oraz ich ciągłego 
doskonalenia. 

Trzeba też podkreślić, że działalność asy-
stentów jest wyjątkowo obciążająca i skom-
plikowana. Specjaliści ci pracują zwykle 
z rodzinami dotkniętymi wieloma problema-
mi, niekiedy długotrwale, co spowodowało 
u ich członków poczucie bezradności, obni-
żenie poczucia własnej wartości, a niekiedy 
także uzależnienie od pomocy społecznej. 
W tego typu pracy nie wszystkie efekty są 
łatwo dostrzegalne (przynajmniej od razu) 
i oczywiste. Rodzi to niebezpieczeństwo 
zniechęcenia czy wręcz wypalenia zawodo-
wego pomagającego. Dlatego asystenci ro-
dziny powinni mieć stworzone jak najlepsze 
warunki dla wykonywania swoich obowiąz-
ków. W tym kontekście należałoby rozsądnie 
ograniczyć liczbę rodzin objętych wsparciem 
jednej osoby tak, by jej działalność była na-
prawdę efektywna i nie wiązała się przy tym 
z nadmiernym obciążeniem.

Pewne wątpliwości może budzić przydzie-
lanie rodzinie asystenta na podstawie decyzji 
sądu lub pod naciskiem (a nawet swoistym 
szantażem) pracownika socjalnego. Stanowi 
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to w pewnym stopniu wypaczenie idei asysto-
wania rodzinie, na które rodzina powinna wy-
razić dobrowolną zgodę. Rodziny „zmuszo-
ne” do pracy z asystentem w sposób naturalny 
– przynajmniej na początku – mogą reagować 
oporem. Należałoby zadać pytanie, czy poko-
nywanie takiego oporu nie jest niepotrzebnym 
marnotrawieniem sił i nadwyrężaniem psy-
chicznej odporności tego specjalisty?

Wsparcie asystenta rodziny jest dla wielu 
osób nieocenioną szansą na odzyskanie zdol-
ności do właściwego kierowania własnym 
życiem, a dla rodzin – integralności. Dla-
tego warto umożliwić właściwy rozwój tej 
profesji w naszym kraju, a przepisy prawne 
przekształcać w sposób czyniący działalność 
asystentów rodziny bardziej dla nich komfor-
tową, a przez to bardziej efektywną.
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FAMILY ASSISTANCE AS A NEW FORM OF SUPPORT FOR THE FAMILY ENVIRONMENT

Abstract

Establishing a profession of family assistant a few years ago was a qualitative chan ge in the Polish social 
assistance system, which until now has largely focused on the payment of benefi ts and, not very widely 
attempted, more intensive social work with individuals and families. The task of this specialist is to help 
families experiencing diffi culties in everyday functioning, especially in the implementation of the care and 
educational functions. The family assistance is individual, intense work „in” the family, „with” the family 
and „for” the family, with an active family’s participation. Family assistant is a representative of social ser-
vices, who, for some period of time, accompanies the family and supports it, in order to overcome life dif-
fi culties, especially regarding care and upbringing of children independently in the future. Important in his 
work are: voluntariness, trust and participation of the family members at every stage of the support process 
as well as a symmetrical relationship between the supporter and the supported one. The client has the right to 
receive this form of social assistance based on the principle of subsidiarity. The family members should fi rst 
use their own resources, powers and opportunities to improve their own situation. It is forbidden to replace 
the individual in taking independent actions and initiatives in solving life diffi culties. 

The text presents the essence and specifi cs of the professional activities of family assistants, their tasks 
and the methods of work they apply. The currently valid legal regulations governing the activities of these 
specialists in our country are described. The selected results of studies focusing on various aspects of per-
forming a professional role by the family assistants were also quoted.

Key words: family assistant, family, support, assistance


