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MAŁGORZATA SZPUNAR*

BALANSOWANIE W ROLI ZAWODOWEJ ASYSTENTA 
RODZINY – OD ZDYSTANSOWANEJ TROSKI 
DO POTRZASKU INSTYTUCJONALNEGO

ABSTR AK T
Artykuł prezentuje złożoność i  wielowymiarowość roli zawodowej asystenta 
rodziny, a  także punkty styczne z  innymi profesjami społecznymi. Ponadto 
ukazuje specyfikę profesji społecznej, która ma swoje korzenie w założeniach 
pedagogiki społecznej lat 60. XX w., a  także w podobnym zakresie w aktu-
alnych oczekiwaniach stawianych pracownikom socjalnym. Opisane zostały 
wymogi ustawowe asysty rodzinnej, praktykowane oraz pożądane style pra-
cy asystentów w Polsce. Artykuł przybliża, z jakimi sytuacjami i działaniami 
spotyka się najczęściej asystent w pracy z rodzinami. Kładziony jest tu nacisk 
na wielowymiarowość pracy asystentów. Asystent rodziny, podobnie jak pra-
cownik socjalny czy pedagog społeczny balansuje w swojej roli zawodowej od 
postawy empatycznej poprzez zdystansowaną troskę aż do instytucjonalnego 
potrzasku. Zdefiniowano dylematy moralne oraz paradoksy działania profe-
sjonalnego. W artykule znajdują się ponadto przykłady dylematów moralnych 
i paradoksów działania profesjonalnego w pracy asystentów rodzin.
SŁOWA KLUCZOWE: asystent rodziny, dylemat moralny, paradoksy działania 
profesjonalnego, tożsamość profesjonalna

TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA ASYSTENTÓW RODZINY

A rtykuł chciałabym zacząć od kontrowersyjnego w pewnych środowi-
skach pytania: czym różni się praca asystenta rodziny od pracownika 

socjalnego? Z  punktu widzenia obowiązującego w  chwili obecnej prawa 
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widzę dwie różnice. Jedna to zakaz prowadzenia przez asystentów wywia-
dów środowiskowych i  wszelkich podobnych działań, które są związane 
z przyznawaniem świadczeń. Druga różnica dotyczy wymogów związanych 
z wykształceniem. Asystent rodziny nie musi (choć może) być absolwentem 
studiów na kierunku praca socjalna. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej pozwala na zatrudnianie asystentów po innych studiach, choć 
warto w  tym miejscu przypomnieć, że do 2004  r. podobnie było z  pra-
cownikami socjalnymi. Brak bezwzględnego wymogu ukończenia przez 
asystentów rodziny studiów w zakresie pracy socjalnej często stanowi argu-
ment w gremiach naukowców i praktyków, by dezawuować przygotowanie 
asystentów rodzin w porównaniu do pracowników socjalnych.

W pierwszej kolejności chciałabym zająć się nakładanymi na asystenta 
rodziny wymogami formalnymi, a także organizacyjnymi. Ukaże to m.in. 
wiele zbieżności z tożsamością zawodową pracownika socjalnego, pedagoga 
społecznego czy innych profesji społecznych. Ma to znaczenie, by w dalszej 
kolejności rozpatrywać pracę asystenta rodziny w kontekście paradoksów 
działania profesjonalnego oraz ambiwalencji w  wykonywaniu roli zawo-
dowej, o której pisze się, analizując dla przykładu działania pracowników 
socjalnych.

O  procesie kształtowania się tożsamości pedagoga społecznego i  pra-
cownika socjalnego w swoich opracowaniach pisze Ewa Kantowicz (2015, 
s. 203). Wspomina o  tym, że rodowód pracownika socjalnego, pedagoga 
społecznego oraz tradycje kształcenia, działania mają zbliżoną tradycje. Dy-
lematy związane z tożsamością profesjonalną, jak podkreśla autorka, mogą 
wynikać z  ram instytucjonalnych funkcjonowania tych dwóch profesji. 
Głównie dotyczy to pedagoga społecznego, gdzie pomimo formalnego wy-
kształcenia nie istnieje on aktualnie w rejestrze zawodów, a absolwenci ta-
kich studiów znajdują zatrudnienie na stanowiskach pedagogów szkolnych, 
asystentów rodziny, streetworkerów, animatorów, koordynatorów pieczy 
zastępczej, edukatorów dorosłych (por. Kantowicz, 2015, s.  203). Przy-
wołanie tutaj dylematu tożsamości zawodowej pedagogów społecznych 
i  pracowników socjalnych ma na celu wyjaśnienie kilku istotnych wąt-
ków w kontekście tożsamości profesji asystenta rodziny. Przede wszystkim 
wspólna płaszczyzna to wykształcenie formalne. Asystentem może zostać 
absolwent zarówno pedagogiki społecznej, jak i  pracy socjalnej. Kolejny 
ważny wątek to podobna tradycja działania asystentów rodzin i pedagogów 
oraz pracowników socjalnych. Formalnie nie zostało to nazywane asystą, 



BALANSOWANIE W ROLI ZAWODOWEJ ASYSTENTA RODZINY…

61Praca Socjalna nr 5(35) 2020, S. 59–78

jednak działania podejmowane przez pracowników społecznych (Radliń-
ska, 1961) czy opiekunów społecznych (Marynowicz-Hetka, 1980) miały 
ten sam cel – wspieranie rodziny w jej harmonijnym rozwoju bio-socjo-kul-
turowym. Kolejna istotna cecha związana z tożsamością zawodową to fakt, 
że „trudno jednoznacznie odróżnić indywidualne i zawodowe cechy, z jed-
nej strony charakteryzujące go jako człowieka, a z drugiej jako profesjonali-
stę. Indywidualne bowiem predyspozycje i cechy, np. empatia, wrażliwość, 
otwartość, odpowiedzialność – stają się jednocześnie ważnymi elementami 
jego funkcjonowania w zawodzie” (Kantowicz, 2015, s. 208).

Wymagania stawiane pracownikowi socjalnemu i  asystentowi rodziny 
są tożsame. Kantowicz pisze o tym, że współcześnie pracownik socjalny ma 
mieć szeroką wiedzę z zakresu prawa, być odpornym na stres i wypalenie 
zawodowe, ma być kreatywny i radzić sobie w zróżnicowanych sytuacjach, 
wynikających z roli zawodowej, umieć współpracować nie tylko z klienta-
mi, lecz także z innymi podmiotami w środowisku lokalnym, cechować się 
wysokim morale, posiadać określone cechy osobowe, które są konieczne 
w pracy relacyjnej (2015, s. 209). Potwierdzenie tego założenia, że analo-
gicznie jest co do tożsamości zawodowej asystentów, można odnaleźć, pa-
trząc np. na zadania asystentów rodzin oraz na wymagania ustawodawcy co 
do przygotowania zawodowego (np. w dokumencie, jakim jest Rozporzą-
dzenie MPiPS w sprawie szkoleń dla asystentów rodzin z 9 grudnia 2011, 
Dz.U. nr 272, poz. 1608).

Najpierw należałoby przeanalizować zadania asystenta rodziny wynika-
jące z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149, 
poz. 887). Artykuł 15.1. zawiera 19 punktów, które definiują te zadania. Jest 
to planowanie i organizowanie pomocy, edukacja we wszystkich obszarach 
życia (zdrowia, prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowania dzieci, 
edukacji, doskonalenia zawodowego), motywowania do zmiany, poprawy 
jakości życia, poradnictwa socjalnego, wsparcia duchowego, informacyjne-
go, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, psycho-
logicznych, zawodowych, opiekuńczo-wychowawczych, interweniowania 
w  sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia któregoś z  członków rodziny, 
monitorowanie postępów w trakcie, a także po ustaniu relacji pomocowej, 
współpraca z  innymi podmiotami, świadczącymi różnego rodzaju usługi 
na rzecz rodziny. Usługa asysty rodziny dedykowana jest rodzinom prze-
żywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
zaniedbującym swoje małoletnie dzieci. Często w sprawach tych rodzin do-
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chodzi do interwencji także innych służb: policji, sądu rodzinnego, szkoły. 
To wskazuje jednoznacznie na fakt, że sytuacja rodzin jest skomplikowana 
i wymaga profesjonalnego wsparcia, m.in. ze strony asystenta rodziny. Na 
jego barki przekazuje się ogromną odpowiedzialność za rodzinę, która wy-
maga profesjonalnego działania.

W  licznych opracowaniach metodycznych Izabeli Krasiejko na temat 
zadań asystenta rodziny, można odnaleźć zoperacjonalizowanie działań 
i zalecane proporcje, które mają przynosić pożądany efekt, czyli samodziel-
ność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci, a także funkcjonowaniu eko-
nomicznym. Istotne działania asystenta to pedagogizacja rodziców, która 
ma na celu dostarczenie im wiedzy o  rozwoju dzieci (psycho-fizycznym, 
edukacyjnym, kulturowym), metodach wychowawczych, celach wychowa-
nia, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w  rodzinie (Krasiejko, 2015, 
s. 64). Ponadto asystent rodziny powinien być profesjonalnie przygotowany 
w zakresie poradnictwa rodzinnego, socjalnego, zawodowego. Jak zauważa 
autorka, wiele tych zadań skupia się w osobie asystenta rodziny, gdyż system 
wsparcia rodziny w innych instytucjach (szkole, poradni, przychodni itd.) 
jest niewydolny lub niewystarczający dla rodzin z tak znaczącymi deficy-
tami. Poza tym bardziej korzystnym miejscem do kształtowania nowych 
nawyków, umiejętności, budowania relacji profesjonalnej jest środowisko 
zamieszkania rodziny, gdzie czuje się ona bardziej bezpiecznie i gdzie asy-
stent rodziny ma możliwość pracy z wszystkimi członkami rodziny. W wy-
danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomen-
dacjach, autorstwa Krasiejko (2016a), czytamy, że najkorzystniejsze jest, by 
asystent rodziny widział swoją rolę w sposób następujący: dominujące dzia-
łania mają być zorientowane na wsparcie informacyjne, emocjonalne, war-
tościujące, instrumentalne oraz towarzyszenie w zmianach. Kolejny obszar 
działań asystentów rodziny, gdzie nasycenie tych działań ma być mniejsze, 
to pedagogizacja rodziców, monitorowanie postępów oraz praca socjalna. 
Trzeci obszar, opisywany przez Krasiejko (2016a, s. 28), to wspieranie rze-
czowe, duchowe oraz działania zaradcze.

Uzasadnione jest przyznanie, że asystent rodziny, podobnie jak pracow-
nik socjalny, świadczy podobne usługi, czyli pracę socjalną. We wcześniej-
szych publikacjach na temat profesjonalnego działania pracowników so-
cjalnych i gamy usług, jakie oferuje on zgodnie z ustawą, pisał Arkadiusz 
Żukiewicz. Warto w  tym miejscu przytoczyć tę listę i  zobaczyć, jakie są 
wspólne zadania w pracy w ramach obu ról zawodowych. Idealny pracow-
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nik socjalny powinien być pomocnikiem, organizującym kontakt z klien-
tem, ratownikiem, doradcą, informatorem, pośrednikiem, animatorem, 
reformatorem, planistą, badaczem, koordynatorem, mistrzem, uczniem 
(Żukiewicz, 2001, s. 61–73). Analiza zadań wynikających z ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że zakres tychże zadań 
pokrywa się z zadaniami pracownika socjalnego, a nawet ta lista jest bogat-
sza, niż prezentowana przez Żukiewicza.

Spór o  miejsce asystenta rodziny w  systemie pomocy społecznej jako 
profesjonalisty i  w  tym obszarze wydaje się nieuzasadniony. Uznając, że 
najważniejszą działalnością pracowników socjalnych jest praca socjalna, 
w tym miejscu przytoczę najpierw jedną z wielu jej definicji, wybraną ze 
względu na zakres działania. Praca socjalna jako profesja opisywana jest 
przez Marię Donevską (1998, s. 481) jako działalność o szerokim zasięgu;  
podkreśla ona, że „[…] w krajach o bogatej tradycji pracy socjalnej aktu-
alnie są nowe rozwiązania i poszukiwania nadające pracy socjalnej wielo-
wymiarowy charakter aż po zaspokojenie potrzeb rozwojowych, po pomoc 
w planowaniu czasu wolnego i zabawy”. W trakcie analizy zakresu działal-
ności i odpowiedzialności asystenta rodziny, wynikającego choćby z ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nasuwa się wniosek, że cechuje je 
również wielowymiarowość, poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze 
świadczenia pracy socjalnej. Wydaje się, że większe możliwości ma asystent 
rodziny, by tę wielowymiarowość wdrażać w  życie ze względu na liczbę 
rodzin, nastawienie tychże rodzin oraz instytucji pomocowych, by zmia-
ny w rodzinie dotyczyły rozwoju poszczególnych jej członków. Ważne jest 
także to, że można zaobserwować zmiany w kierunku myślenia o działa-
niach profilaktycznych na rzecz rodziny. Mają one swoje odzwierciedlenie 
w  treningach, które pozwalają na budowanie relacji, więzi, komunikacji 
bez agresji, a także profilaktycznych działaniach na rzecz uzależnień, gdzie 
edukuje się w zakresie planowania czasu wolnego, nakłaniania rodzin do 
uprawiania sportu, rekreacji na świeżym powietrzu i  innych działaniach 
animacyjnych. Wyraz takiego myślenia odnajdujemy w  nowej ustawie 
o centrach usług społecznych, która ma skłaniać do działania wielowymia-
rowego na rzecz rodziny, a  także sprzyjać skoordynowanym działaniom 
na rzecz członków społeczności lokalnej przez różne podmioty, nie tylko 
stricte pomoc społeczną (Dz.U. 2019 poz. 1818). Usługi społeczne w myśl 
ustawy oznaczają m.in. działalność na rzecz wspierania rodziny, systemu 
pieczy zastępczej, promocji zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, edukacji 
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zdrowotnej, pobudzania aktywności obywatelskiej, reintegracji (art.  2.1).
Takie zadania wpisane są w pracę asystenta rodziny już w ustawie o wspie-
raniu rodziny jako animatora i koordynatora tychże aktywności w środo-
wisku lokalnym. Ustawa o realizacji usług społecznych ponadto odwołuje 
się wprost do ustawy o pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, a  także wielu innych, na mocy których asystent do tej 
pory pracował (art. 2.2). Jeśli natomiast chodzi o kwestię organizacji cen-
trum usług społecznych, to może nim być ośrodek pomocy społecznej czy 
porozumienie pomiędzy ośrodkami, które zatrudniają asystentów rodzin 
w swoich strukturach. Mogą to być także organizacje pozarządowe, które, 
jak dla przykładu w Częstochowie Stowarzyszenie „Dla Rodziny”, realizują 
usługi społeczne na rzecz rodzin, zatrudniając asystentów rodziny, terapeu-
tów, pedagogów, psychologów i  innych specjalistów w pracy na rzecz ro-
dzin i systemu pieczy zastępczej.

Na konieczność wielowymiarowości w pracy z rodziną z wieloma pro-
blemami zwracano uwagę już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
W Polsce Kryczyńska (1970) wnioskuje o ustanowienie „opiekunów rodzin” 
lub/i  „osiedlowego opiekuna rodzinnego” (Dodziuk-Lityńska, 1975) czy 
„opiekuna społecznego do spraw rodzin” (Ziemska, 1979), o czym w swo-
ich publikacjach pisała Marynowicz-Hetka, co uzasadniało jej eksperyment 
społeczny, w którym wsparciem wielowymiarowym objęte zostały samotne 
matki w Łodzi. Znajdujemy tam inspiracje do tworzenia zarówno stano-
wisk asystentów rodzin, jak i  zespołów interdyscyplinarnych (Maryno-
wicz-Hetka, 1980, s. 76). Autorka przytacza także wypowiedź francuskich 
badaczy z lat sześćdziesiątych, gdzie rodziną zajmowało się siedmiu wyspe-
cjalizowanych asystentów społecznych, tj. specjaliści od spraw zdrowia, bu-
dżetów, funkcjonalnego urządzenia i wyposażenia mieszkania, problemów 
szkolnych, alkoholizmu itd. W chwili obecnej są to w głównej mierze zada-
nia asystentów rodzin. W eksperymencie Marynowicz-Hetki zaplanowano 
następujące działania: zwiększenie pomocy materialnej, rzeczowej, pienięż-
nej i usługowej (zasiłki, stypendia, dożywianie, pomoc w naturze), porady 
prawne oraz współpraca z innymi instytucjami na rzecz rodziny, wspieranie 
matki w podejmowaniu różnorodnych decyzji ważnych dla rodzica i dziec-
ka, zachęcanie do wyjścia z izolacji społecznej, czuwanie nad stosowaniem 
zabiegów integracyjnych, prowadzenie doradztwa w zakresie racjonalnego 
organizowania dnia, czasu wolnego, doradztwo w  racjonalnym gospoda-
rowaniu budżetem, pomoc w  estetycznym i  funkcjonalnym urządzeniu 
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mieszkania, racjonalne żywienie, doradztwo w zakresie przestrzegania za-
sad higieny i ochrony zdrowia, zintensyfikowanie działań na rzecz dzieci 
(wyposażenie do szkoły, kolonie, książki, korepetycje, mobilizacja matki do 
zainteresowania się szkołą i codziennymi lekcjami, chłopcy – uczęszczanie 
na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, organizacja czasu wolnego, gdy rodzic 
jest w  pracy, umiejętności wychowawcze rodzica) (Marynowicz-Hetka, 
1980, s. 81–83). Opiekun społeczny na rzecz rodziny był odpowiedzialny 
za rozwój biosocjokulturalny rodziny.

W aktualnej literaturze pisze się o konieczności pracy z rodziną, na rzecz 
rodziny i dla rodziny. Asystentura rodziny ma być „towarzyszeniem w roz-
woju”, które leży u  podstaw współczesnych, humanistycznych koncepcji 
pedagogicznych (Krasiejko, 2015, s. 64). Jak pisze dalej Krasiejko, efektem 
takiej pracy ma być zwiększenie samodzielności życiowej rodziny, moralnej, 
umysłowej, ekonomicznej i  budowanie prawidłowych relacji ze środowi-
skiem lokalnym (tamże). W przypadku emocjonalnego krzywdzenia dzieci 
czy różnego rodzaju występujących zaburzeń rozwojowych Krasiejko zaleca 
prowadzenie intensywnego treningu umiejętności rodzicielskich i społecz-
nych. Trening ten ma m.in. pomóc rodzicom zrozumieć potrzeby własnych 
dzieci, nauczyć ich właściwych postaw rodzicielskich, urealniania oczeki-
wań wobec dzieci, rozładowywania emocji i  stresu w taki sposób, by nie 
krzywdzić siebie wzajemnie (Krasiejko, 2015, s. 65). Podobnie jak u pra-
cownika socjalnego czy psychoterapeuty są to obszary głębokiej interwencji 
w system rodzinny, a  także branie odpowiedzialności za to, by w sposób 
prawidłowy prowadzić trening. Asystenci rodziny nie mają obowiązku 
jak certyfikowani psychoterapeuci przechodzenia własnej terapii, a potem 
w ciągu pracy – superwzji, dlatego tak głęboka interwencja w systemy ro-
dzinne może stanowić dla nich pułapkę interpretacji sytuacji rodzin według 
własnych schematów, wyniesionych z domu rodzinnego. Zaangażowanie 
emocjonalne w relacji pomocy prowadzić może do wypalenia zawodowego 
czy traktowania klientów z omnipotencją i wszechwiedzą. Z badań wynika 
(np. Ciczkowska-Giedziun, 2016; Krasiejko, 2015, 2016b; Szpunar, 2013), 
że rodziny, z którymi pracuje asystent, potrzebują nie tylko porady i infor-
macji, dlaczego i co nieprawidłowo robią. Często wymagają pokazania, jak 
to robić, modelowania, ćwiczenia, a potem nadzorowania, by nabyć pewne 
nawyki w codziennym funkcjonowaniu. Dla osób prawidłowo funkcjonu-
jących może być niezrozumiałe, że proste czynności (np. związane z utrzy-
maniem czystości w domu, dbaniem o higienę, gotowaniem, załatwianiem 
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spraw urzędowych, pisaniem itp.) wymagają niekiedy uczenia klientów 
tych czynności od podstaw. Takie zrozumienie swojej roli wymaga od asy-
stenta rodziny otwartości, empatii i pokory wobec własnych doświadczeń.

Warto zwrócić także uwagę na postawy, które mogą przyjmować profe-
sjonaliści pracujący z rodziną. Dotyczy to zarówno pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin, jak i terapeutów. Ostrowska przytacza za Bogdanem de 
Barbaro (de Barbaro, 1997, za: Ostrowska, 2010, s. 193), że profesjonaliści 
pomagający rodzinie dzielą się na trzy rodzaje: sędziów, ekspertów i ludzi 
dialogu. Sędziowie należą do tych specjalistów, którzy oceniają i proponują 
psychoterapię, eksperci wiedzą lepiej, co dla rodziny jest potrzebne i chcą 
realizować własną koncepcję pomocy. Natomiast ludzie dialogu konfron-
tują własną diagnozę i proponowany kierunek zmiany z doświadczeniami 
rodziny, pragnąc uzyskać aprobatę oraz włączyć rodzinę w proces zmian. 
Autorka zwraca uwagę na jeszcze jeden typ pracowników pomocowych, 
którzy kierują się „pewnymi normatywnymi modelami funkcjonowania 
rodziny” (Ostrowska, 2010, s. 193) i dążą do tego, by rodzina zmieniała 
się w  kierunku powszechnego modelu rodziny, uznawanego za popraw-
nie funkcjonujący w danym społeczeństwie. Pomagający może wywierać 
wpływ na system wartości i światopogląd rodziny w duchu własnych prze-
konań (tamże, s. 195).

Postawy te zależeć będą od wielu zmiennych, zarówno indywidualnych, 
jak i ogólnospołecznych. Zmienne indywidualne to własny światopogląd 
asystenta rodziny, jego biografia rodzinna i zawodowa, przygotowanie do 
pracy, znajomość metodyk, doświadczenie zawodowe, kondycja psychicz-
na, uznawane wartości moralne, miejsce pracy i  działania społecznego, 
kreatywność, umiejętności interpersonalne i  zdolności komunikacyjne. 
Jeśli chodzi o zmienne ogólnospołeczne, to można wymienić tu kondycje 
ekonomiczną państwa, panującą ideologię związaną z polityką społeczną 
i rodziną, a mającą swój wyraz w prawie, finansowaniu działań pomoco-
wych, zarządzanie w  pomocy społecznej w  danej gminie, zasoby gminy 
materialne i kadrowe, zbudowane partnerstwa w gminie, panujący świato-
pogląd w społeczności lokalnej, ogólna zasobność społeczności oraz jej wy-
kształcenie, struktura urbanistyczna społeczności, liczba i jakość instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych.
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PARADOKSY DZIAŁANIA PROFESJONALNEGO W PRACY 
ASYSTENTA RODZINY

Kolejnym istotnym wątkiem tego artykułu jest ukazanie paradoksów 
działania profesjonalnego (dylematów) asystentów rodziny, co jest tożsa-
me ze specyfiką pracy pracowników socjalnych. Mariusz Granosik (2006, 
s. 174) zwraca uwagę, że działanie rozgrywające się na płaszczyźnie kontak-
tu dwóch osób – profesjonalisty i klienta jest skazane na przeżywanie para-
doksów działania profesjonalnego czy dylematów. Jak podkreśla autor „nie 
jest możliwe pełne, osobowe traktowanie klienta w  systemie instytucjo-
nalnym obarczonym precyzyjnymi, fragmentarycznymi celami”. Asystent 
rodziny, podobnie jak pracownik socjalny, próbuje godzić perspektywę 
godnego, podmiotowego traktowania swoich klientów z nakazami insty-
tucji, jaką reprezentuje. Granosik (2006, s. 175) podaje przykłady w pro-
fesjonalnym działaniu pracownika socjalnego, związane z ograniczonymi 
możliwościami przyznawania świadczeń, procedurami, związanymi z przy-
znawaniem pomocy, ograniczeniami instytucjonalnymi, czy działaniami 
wbrew klientom, np. odbieraniem dzieci rodzicom biologicznym do pieczy 
zastępczej. Analizując specyfikę pracy asystenta rodziny, można zauważyć, 
że tych ograniczeń instytucjonalnych jest także wiele, a niektóre budzą sil-
ne reakcje emocjonalne obu stron. Za przykład można podać ograniczone 
możliwości związane z dostępem do terapii (zwłaszcza w małych gminach), 
wsparcia specjalistów, programów socjoterapeutycznych czy edukacyjnych, 
odbieranie dzieci i przekazywanie ich do pieczy zastępczej czy sytuacje od-
wrotne – niezgodę sądów na odebranie praw rodzicielskich, gdzie ośrodek 
pomocy społecznej wnioskuje o interwencję, wskazując, że rodzice krzyw-
dzą dzieci, a sąd uznaje, że najlepszym środowiskiem życia jest rodzina bio-
logiczna i to gmina ma wzmocnić działania wspierające.

Selektywność tej pomocy ma głównie charakter ekonomiczny. Brakuje 
bowiem środków na wszechstronne wsparcie specjalistów czy doposażanie 
samych asystentów rodzin w wiedzę i umiejętności (szkolenia, kursy spe-
cjalistyczne, superwizja). W  przypadku małych gmin (miasteczek i  wsi) 
często także ekonomia stanowi o dostępności do usług specjalistycznych. 
Gminy jak dotąd rzadko sieciują sobie terapeutów czy superwizorów, by 
usługa ta dla nich była tańsza. Ponadto zwykle należy do tych usług doli-
czyć koszty dojazdu specjalisty, gdyż zwykle mieszkają oni w dużych aglo-
meracjach. Jeśli chodzi o  rodziny doświadczające przemocy domowej, to 
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innym ekonomicznym ograniczeniem może być dostęp do miejsc hoste-
lowych, do mieszkań socjalnych. Zaniedbania rodzin w prowadzeniu bu-
dżetu domowego doprowadziły wiele z nich do zadłużeń w parabankach, 
u dostarczycieli energii, gazu, ogrzewania, w  spółdzielniach. Dylematem 
jest zarówno ograniczona możliwość pomocy finansowej w tym zakresie, 
jak i  świadomość asystentów rodzin, że wielu członków tych rodzin nie 
podejmie legalnej pracy w obawie przed zajęciami komorniczymi. Ponad-
to jest to także dylemat poczucia sprawiedliwości społecznej, w którym to 
prywatne starania asystenta rodziny, by utrzymać własną rodzinę, skazane 
są na samotne radzenie sobie z problemami, bez możliwości wsparcia pań-
stwa. Liczne publikacje w massmediach czy protesty pokazują, że są oni, 
wraz z pracownikami socjalnymi, prekariuszami (Krasiejko, 2016c).

Dochodzą do tego również względy proceduralne, dotyczące postępo-
wania wobec osób stosujących przemoc w  rodzinie, oporu wobec działań 
interwencyjnych osób doświadczających przemocy, problemy z współpracą 
z osobami nadużywającymi alkoholu a mieszkającymi ze swoimi rodzinami.

Jak pisze Granosik (2006, s. 175), w tej pracy należy dostrzec dylemat 
ograniczenia natury psychologicznej, czyli niemożność zaangażowania się 
emocjonalnego równolegle w kilka spraw. Asystent rodziny, zgodnie z zało-
żeniami ustawowymi, może obejmować wsparciem do 15 rodzin. W więk-
szości ośrodków właśnie tyle rodzin jest przydzielanych, rzadko poniżej 
10. Należy podkreślić, że asystent rodziny pracuje najczęściej z rodzinami 
wielodzietnymi, z wieloma problemami. Ich skomplikowane losy to czę-
sto mniejsze i większe dramaty. Asystenci rodzin nie mogą pozostać wo-
bec nich obojętni. Pracownicy socjalny w pewien sposób zostali odciążeni 
dzięki asystentom rodzin od takich środowisk. Dodatkowo warto zwrócić 
uwagę na fakt przejmowania odpowiedzialności moralnej za wielość tych 
ludzkich losów.

Dodałabym jeszcze dylematy wynikające z granic ingerencji w życie ro-
dzinne. Dotyczy to zarówno pracy asystenta rodziny, jak i innych współ-
pracujących z nią służb czy specjalistów. Jednym z tych obszarów ingerencji 
jest nadmiar osób, które w  jednym momencie pracują z  poszczególnymi 
osobami. Klienci czują się osaczeni, robi się w ich życiu „tłoczno”. Niekie-
dy wynika to z konieczności nagłego, kompleksowego działania (policja, 
kurator, pracownik socjalny, asystent, terapeuci, edukatorzy), a  niekiedy 
z organizacyjnych możliwości gminy, gdy zostają uruchamione środki na 
dodatkowe usługi.
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Dylematy pojawiają się w profesjonalnym działaniu asystentów rodziny 
jako balansowanie pomiędzy sprzecznymi, czy nie do końca satysfakcjo-
nującymi, pewnymi wyborami. To balansowanie Granosik opisuje jako 
paradoksy działania profesjonalnego w  pracy socjalnej, wykorzystując 
koncepcję tychże paradoksów i analiz jakościowych Fritza Schützego. To 
stałe balansowanie związane jest z  usytuowaniem pracy asystenta rodzi-
ny pomiędzy instytucją a codziennym życiem klientów, o czym wcześniej 
była mowa. Asystent rodziny jest pomiędzy światem instytucji, jaką re-
prezentuje, a współczującym rozumiejącym człowiekiem, jakim jest (por. 
Granosik, 2006, s. 491–492). Paradoksami działania profesjonalnego we-
dług Schützego są: dysproporcja władzy i wiedzy, różnica zaangażowania, 
konieczność prognozowania rozwoju lub skutków wydarzeń mimo braku 
dostatecznych podstaw, umiejscowienie działań profesjonalnych w świecie 
instytucji (tamże, s. 492).

Dysproporcja władzy i wiedzy w przypadku relacji asystent rodziny – 
klient podobnie jak w przypadku pracowników socjalnych powoduje, że 
relacja ta jest asymetryczna z powodu zależności, w jakiej znajduje się klient 
instytucji pomocowej. Nawet jeśli asystent rodziny stosuje metodyki pracy 
szanujące poczucie godności i wolności klienta (np. PSR, dialog motywu-
jący, coaching), daje wybór kierunku zmian, to jednak jest to ingerowanie 
w życie rodziny, wykorzystywanie wiedzy do prowadzenia zmian w spo-
łecznie pożądanym kierunku. Diagnozowanie, planowanie pracy z rodziną 
jest również oparte na dysproporcji wiedzy i władzy. Asystent wykorzystuje 
określone techniki pracy do pozyskania pogłębionej wiedzy o relacjach ro-
dzinnych, by potem to wykorzystać w projektowaniu zmian. W skrajnych 
przypadkach władza ujawnić się może w  działaniach zmierzających do 
ograniczenia władzy rodzicielskiej. Wiedza asystenta rodziny o  jej funk-
cjonowaniu jest znaczącym narzędziem władzy nad rodziną. Może ją tak-
że wykorzystać w opiniowaniu o rodzinie do sądów, terapeutów, pracow-
ników socjalnych czy policji. Nie mam tutaj na myśli wykorzystania tej 
wiedzy w sposób niewłaściwy, nadużywający, krzywdzący, jednak wbrew 
woli rodziny w  imię dobra wyższego. To uznanie dobra wyższego także 
jest dylematem asystenta rodziny i ujawnić może się w paradoksie progno-
zowania rozwoju lub skutków wydarzeń, mimo braku dostatecznych pod-
staw, czy własnych prognoz. Jaskrawym przykładem jest podejmowanie 
decyzji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, gdzie nigdy do końca 
nie można być przekonanym, czy zostało wykorzystanych wystarczająco 
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dużo narzędzi do wsparcia rodziców biologicznych, czy inne może narzę-
dzia nie uruchomiłyby gotowości do zmian, czy wręcz przeciwnie – czy 
kolejna szansa dawana rodzicowi jest zasadna, gdy wielokrotnie już zawiódł 
zaufanie dziecka i  je skrzywdził. Dotyczy to również działań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy domowej, uzależnień, niedostosowania spo-
łecznego. Granosik przytacza za Schützem paradoks różnicy zaangażowa-
nia w pracy socjalnej. 

W  pełnieniu roli zawodowej asystentów rodzin jest podobnie, gdzie 
asystent jest włączony w skomplikowane losy swoich klientów, zwykle są 
to dramatyczne biografie, powielane od pokoleń. Trudno jest wieloletnie 
zaniedbania czy wielopokoleniowe schematy przepracować siłami asy-
stenta rodziny. Ta świadomość jest przytłaczająca dla asystentów, jednak 
jego zaangażowanie emocjonalne jest inne niż zaangażowanie osób tkwią-
cych na co dzień w skomplikowanej sytuacji domowej. Dla asystenta jest 
to wycinek biografii rodziny, jednej z wielu, w której tylko przez chwilę 
uczestniczy. Trudno zatem o pełne zrozumienie sytuacji i uwzględnienie 
indywidualnych przeżyć. Nadmierne starania, by emocjonalnie angażo-
wać się w te losy, mogą skończyć się dla asystenta wypaleniem zawodo-
wym czy brakiem profesjonalnego obiektywizmu. Zbyt małe natomiast 
zaangażowanie to brak współczucia, zrozumienia, przyjęcia perspektywy. 
W literaturze przedmiotu mówi się o takich ambiwalentnych sytuacjach 
jako o „zdystansowanej trosce”, do czego jeszcze nawiążę w prezentowa-
nym artykule. 

Inny paradoks to umiejscowienie profesjonalnych działań w świecie or-
ganizacji. Granosik jako przykład podaje konieczność przyjęcia określone-
go porządku i schematów w instytucjach pomocowych. Asystent rodziny 
pracuje z rodziną w jej naturalnym środowisku życia. Jego pracę instytucja 
ogranicza do określonej dostępności usług zewnętrznych (np. terapii, szko-
leń). Sam asystent rodziny ma zadaniowy czas pracy, więc z reguły może 
dostosować swoje wizyty to rytmu dnia klienta. W prowadzonych bada-
niach można znaleźć doniesienia, że asystenci „wpadają” bez uprzedzenia 
do domów klienta, a służyć ma to kontroli (Szpunar, 2019, s. 115), będącej 
w  niezgodzie z  ideą asystentury jako formy wsparcia (Krasiejko, Świtek, 
2015, s. 275–296; Krasiejko, 2016b, s. 21). Wielu asystentów rodziny pracu-
je w kierunku planowania dnia przez klientów, jednak ma to wiele znamion 
swobody, więc nie można odnieść tego do regulaminów sztywnych, panu-
jących w domach dziecka, domach pomocy społecznej itp. Jest także para-
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doks umiejscowienia tych działań w świecie instytucji, który dostrzegam 
w dostępności do usług. Założenia ustawowe dają możliwość ubiegania się 
o terapię, edukację, integrację społeczną, aktywizację zawodową, a dostęp-
ność ta jest ograniczona przez warunki ekonomiczne i organizacyjne (por. 
Granosik, 2006, s. 492–493).

WYMOGI ETYCZNE W PRACY ASYSTENTA RODZINY

Asystent rodziny, podobnie jak pracownik socjalny, w swojej pracy zawo-
dowej obciążony jest odpowiedzialnością za podejmowanie różnorodnych 
decyzji, dotyczących biografii własnych klientów. Decyzje te często mają 
charakter nierozstrzygalności, co wywołuje przeżycie dylematów moral-
nych. „(W) standardowym ujęciu z dylematem mamy do czynienia wtedy, 
kiedy oba nie dające się ze sobą pogodzić działania (lub zaniechania) mają 
po swojej stronie rozstrzygające racje. […] Żadna opcja nie wydaje się do 
końca zadowalająca, ponieważ niezależnie od naszego wyboru, nie uda się 
nam uniknąć złych skutków decyzji” (Chyrowicz, 2004, s. 76–77).

O powodach nierozstrzygalności decydują dwa warunki: symetryczność 
opcji oraz niewspółmierność wartości (por. tamże, s. 79–81). Symetrycz-
ność opcji należy rozumieć jako przyznanie wartości (jednej) jednakowej 
doniosłości. Czyli dokonując wyboru między opcjami, wybieramy pomię-
dzy tak samo doniosłymi moralnie opcjami wartości. Drugi warunek za-
istnienia dylematu to niewspółmierność wartości, która ma miejsce wtedy, 
gdy wartości, między którymi należy dokonać wyboru, nie można w żaden 
sposób porównać, a są równie ważne i doniosłe z etycznego punktu widze-
nia (jak np. sprawiedliwość i wolność). W przypadku zaistnienia takiej sy-
tuacji zachodzi konieczność poświęcenia jednej z wartości na rzecz drugiej.

Carole Sutton (2004, s. 223–228) w swoim opracowaniu pisze o czte-
rech polach napięć w pracy socjalnej, które określa jako przyczyny rodzenia 
się dylematów. Są nimi: opieka i kontrola, zagadnienia związane z pouf-
nością, radzenie sobie z konfliktami interesów oraz brak zasobów. Pierw-
sza z  tych przyczyn rozumiana jest jako konieczność sprawowania opie-
ki, wspierania klienta pomocy społecznej w trudnej sytuacji życiowej, ale 
też kontrolowanie go bądź wręcz działania wbrew interesowi klienta. Jeśli 
chodzi o zasadę poufności, to autorka wyróżnia cztery jej rodzaje: absolut-
ną (gdzie nie ujawnia się nikomu tego, co klient powierzył asystentowi), 
ograniczoną (gdzie asystent rodziny jako np. członek zespołu multiprofe-
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sjonalnego ujawnia na spotkaniach informacje o  rodzinie), kontraktową 
(gdzie rozmówcy ustalają, które treści mogą być ujawniane i przed kim) 
oraz uznaniową (gdy słuchacz deklaruje, że on na podstawie swojej pro-
fesjonalnej wiedzy zadecyduje, które treści ujawni) (tamże, s. 226). Pouf-
ność w relacji asystenta rodziny z klientami jest poufnością ograniczoną, 
gdyż treści rozmów są ujawniane nie tylko na posiedzeniach zespołów 
multiprofesjonalnych, lecz także dyskutowane przy omawianiu planu pracy 
z pracownikiem socjalnym, kuratorem czy innymi profesjonalistami, któ-
rzy pracują na rzecz rodziny. Konflikt interesów jest obecny permanentnie 
w praktyce działania profesjonalnego asystentów rodzin. Po pierwsze jest to 
sprzeczność interesów poszczególnych członków rodziny, z którymi pracu-
je asystent (np. w sytuacjach przemocy, planowania budżetu, aktywizacji, 
ustalania zasad w domu, podziału obowiązków). Po drugie są to konflikty 
interesów pomiędzy różnymi przedstawicielami profesji społecznych a asy-
stentem (z  kuratorami, sędziami, pracownikami socjalnymi, zwierzchni-
kami, policją itp.). Ostatni obszar to niedobory zasobów, o których pisze 
Sutton, czyli samych asystentów, specjalistów, innych zasobów społeczności 
lokalnej (tamże, s. 226–228). Szczegółowe omówienie ograniczeń zasobów 
omawiam w innej części tego artykułu.

Inne spojrzenie na obszary dylematów moralnych prezentuje Frederic 
Reamer (1992), który wyróżnia:
•	 dylematy etyczne, związane z praktyką bezpośrednią (problem praw-

domówności wobec klientów, konfliktów między prawem, normą, po-
lityką a celem terapii, konieczność wyborów między dobrem klienta 
a instytucji, poufności, przyznawania świadczeń wbrew woli klienta);

•	 dylematy związane z  polityką społeczną (trudności w  rozdzielaniu 
okrojonych środków, problem praw do świadczeń); 

•	 dylematy związane ze stosunkami z przedstawicielami własnej profe-
sji (za: Olech, 2013, s. 24–25). 

Anna Olech pisze, że pracownicy socjalni w przypadku pierwszego ob-
szaru dylematów moralnych wskazują na dychotomię legalizm versus sku-
teczność. Głównie są to dylematy związane z  przyznawaniem świadczeń. 
Asystenci rodzin tych świadczeń nie przydzielają, jednak także przejmują 
odpowiedzialność moralną, gdy wiedzą o  wielu nielegalnych działaniach 
klientów, np. pracy w szarej strefie, ukrywaniu dochodów przed komorni-
kami, prowadzeniu fikcyjnych odrębnych gospodarstw domowych, nad-
używaniu alkoholu. Przekazanie tych informacji odpowiednim służbom 
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mogłoby mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie rodziny, a różnorodne 
względy powodują, że asystent nie dzieli się tą wiedzą z innymi. To są także 
działania w kierunku odbierania dzieci rodzinom biologicznym, które mimo 
wsparcia, nie troszczą się o dobro własnych dzieci. Drugi obszar dylematów 
moralnych w przypadku asystentów rodziny to ograniczone możliwości co 
do wsparcia specjalistycznego, kompleksowego rodziny, zmiany warunków 
mieszkaniowych. Trzeci obszar dotyczy konfliktów z  przedstawicielami 
własnych profesji. Może być to konflikt pomiędzy samymi asystentami ro-
dziny, którzy nieprofesjonalnie wykonują swój zawód, niewłaściwie traktu-
ją swoich klientów, zaniedbują swoje obowiązki. Poważnym problemem są 
dylematy związane ze współpracą asystentów z pracownikami socjalnymi. 
Pracownicy socjalni często uznają, że mają prawo do rozliczania asystentów 
z postępów w pracy z rodziną. Niektórzy nie ufają w kompetencje asystentów 
rodzin i wręcz dyskredytują plany pracy z rodziną i zalecają inne działania. 
Na wielu spotkaniach z asystentami słyszy się także, że pracownicy socjalni, 
kierownicy ośrodków pomocy społecznej czy kuratorzy mylą zadania asy-
stentów rodziny z opiekunkami, oczekując od nich sprzątnięcia mieszkania, 
ugotowania obiadu czy innego wyręczania rodzin w ich obowiązkach.

Odpowiedzialny asystent rodziny to osoba, która posiada autonomię 
moralną, czyli jest świadoma własnych obowiązków i sposobów ich reali-
zacji, licząca się ze skutkami swojego postępowania, zarówno wobec in-
stytucji, jaką reprezentuje, jak i rodziny, konsekwentnie dąży do realizacji 
zaplanowanych działań oraz jest gotowa własne racje poddać osądowi in-
nych, np. rodziny czy innych specjalistów (por. Łuczyńska, 2010, s. 106). 
Jak podkreśla Łuczyńska (tamże), specyfika pracy pomocowej ma szczegól-
ny charakter, gdyż asystent rodziny musi zarówno brać odpowiedzialność 
za klientów, jak i dokonywać wyborów natury etycznej, by nie wyrządzić 
krzywdy drugiemu człowiekowi.

Sprawny i  odpowiedzialny pracownik pomocowy określany jest przez 
sposób odnoszenia się do klienta, dyspozycje osobowościowe oraz zakres 
posiadanej wiedzy i umiejętności, związanych z pracą zawodową. Sposób 
odnoszenia się do klienta związany jest z  postawą człowieka spolegliwe-
go, czyli wykazującego dbałość o drugiego człowieka. Odpowiedzialny jest 
również za rozwój osobistego warsztatu i osobowości oraz dążenie do sy-
tuacji niewyrządzania świadomie krzywdy. Predyspozycje osobowościowe 
to katalog cech, związanych z empatią, otwartością na drugiego człowieka 
i  na zmiany, autentycznością, radością z  życia, twórczością, cywilną od-
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wagą, wrażliwością na uczucia innych (tamże, s. 109–111). Co do zakresu 
wiedzy i kompetencji asystentów rodzin, ustawa o wspieraniu rodzin i sys-
temie pieczy zastępczej wyznacza zakres wiedzy na poziomie studiów z pra-
cy socjalnej, pedagogiki, nauk o rodzinie, socjologii bądź psychologii. Jeśli 
kandydat na asystenta chce po innych studiach pełnić tę funkcję, powinien 
uzupełnić swoje wykształcenie specjalistycznym szkoleniem i  legitymo-
wać się doświadczeniem zawodowym w pracy z dzieckiem i rodziną. Do-
puszczalne jest zatrudnianie osób ze średnim wykształceniem, które także 
muszą ukończyć szkolenie oraz mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie 
w pracy z dzieckiem i rodziną (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 887, art. 12). Usta-
wa nakłada, podobnie jak w  innych zawodach pomocowych, obowiązek 
ustawicznego doskonalenia zawodowego. Zakres specjalistycznych szkoleń 
dla asystentów rodziny nawiązuje do prawa socjalnego, rodzinnego, kar-
nego, ale także do rozwoju metodyk pracy socjalnej, komunikacji w pro-
cesie pomagania, superwizji, zagadnień związanych z  przeobrażeniami 
i zagrożeniami dla współczesnej rodziny, medycyny, psychologii, socjologii. 
Podobnie jak w przypadku pracowników socjalnych, jest to doskonalenie 
zawodowe interdyscyplinarne.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność zawodową asystentów, to analogicznie 
jak u psychologa powinna być oparta na relacji, zaufaniu, dyskrecji. Rodzi-
na powierza mu swoje osobiste przeżycia, wpuszcza go do swojej intymnej 
przestrzeni życiowej i wraz z nim uczestniczy w niej. Klient wyraża zgodę 
na ingerencję w jego świat wewnętrzny, a niekiedy nawet zewnętrzny oraz 
pozwala mu na wywieranie wpływu na zachowanie jednostki i  rodziny 
(por. Toeplitz-Winiewska, 2000, s. 823). Podstawowe zasady, które powi-
nien respektować zarówno psycholog, jak i asystent rodziny czy pracownik 
socjalny, to działanie na rzecz dobra klienta i nieszkodzenie mu, odpowie-
dzialność zawodowa, integralność, uczciwość zawodowa, sprawiedliwość, 
respektowanie praw człowieka i jego godności (Toeplitz-Winiewska, 2017, 
s. 132–133). Toeplitz-Winiewska pisze, że zarówno psycholog, jak i inne za-
wody zaufania publicznego (pracownik socjalny, asystent rodziny) powinny 
dbać o dobrostan swoich klientów, chronić przed szkodą i minimalizować 
cierpienie. Do tego niezbędna jest stała dbałość o rozwój własnych kompe-
tencji zawodowych oraz o własny stan psychiczny i fizyczny. To są założenia 
modelowe, w praktyce jest różnie, co pokazała Krasiejko (2016b, s. 27–31).

Poszanowanie godności i wolności klienta asystentów rodziny jest zwy-
kle ograniczone, gdyż nie są najczęściej klientami dobrowolnymi. Oczy-
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wiście muszą wyrazić zgodę na współpracę z  asystentem rodziny, jednak 
można powiedzieć, że jest to w ich świadomości wybór mniejszego dla nich 
zła. Niepodjęcie współpracy z asystentem skutkować może odebraniem czy 
ograniczeniem praw rodzicielskich, a  tym samym umieszczeniem dzieci 
w  pieczy zastępczej. Część rodziców kieruje się także względami ekono-
micznymi, gdyż pozbawienie pieczy wiąże się z pozbawieniem świadczeń, 
a nawet koniecznością alimentacji. Z punktu widzenia ogólnospołecznych 
wartości wydaje się to oburzające, jednak warto mieć świadomość, że takie 
pobudki mają znaczenie dla niektórych klientów. W tym momencie warto 
zastanowić się, czy jest sens pracy z rodziną i na ile trwałe będą zmiany, któ-
re wypracuje rodzina z asystentem. Klient ma prawo do ochrony autono-
mii i podmiotowości, czyli wolności działania i wolności wyboru własnych 
przekonań i sądów (Toeplitz-Winiewska, 2017, s. 137). Klient jest współ-
odpowiedzialny za przebieg relacji, ma prawo do własnych decyzji, błędów, 
własnego systemu wartości, a asystent powinien stworzyć mu przestrzeń do 
podejmowania decyzji oraz dać prawo do popełniania błędów. „Poszano-
wanie godności klienta to szacunek do jego wiedzy, intuicji, doświadczenia, 
a także tych cech, które wyróżniają go spośród innych ludzi i mogą czasami 
być podłożem uprzedzeń i dyskryminacji” (tamże, s. 139).

By asystent rodziny mógł chronić kluczowe zasady moralne w  pracy 
z rodziną, powinien:
•	 dobrze rozeznać problemy rodziny, określić, jakie dobro winno być 

chronione, przedstawić to wszystkim członkom rodziny i uzyskać ak-
ceptację;

•	 posiadać wysokie kompetencje do pomagania i poznawać swoje ogra-
niczenia w tym zakresie;

•	 mieć świadomość, że osobista postawa wobec wartości moralnych, 
religijnych i społecznych wpływa na działanie pomocowe;

•	 mieć przekonanie co do konieczności stałego podnoszenia swojego 
poziomu wiedzy i umiejętności, doskonalenia w sferze moralno-oso-
bowościowej;

•	 być otwartym na to, by rodzina samodzielnie podejmowała decyzję 
co do przyjęcia proponowanej ścieżki pomocy;

•	 zachować tajemnicę w związku z sytuacją udzielania pomocy;
•	 traktować rodziny jako wspólnoty i  podejmować starania, by 

uwzględnić potrzeby rozwojowe wszystkich członków rodziny (por. 
Ostrowska, 2010, s. 196–197).
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PODSUMOWANIE

Analizując zakres obowiązków, odpowiedzialności, a  także problemów na-
tury moralnej w wykonywaniu zadań asystenta rodziny, należałoby zrewi-
dować miejsce asystenta rodziny w  systemie pomocy społecznej. Starałam 
się wykazać, że wielowymiarowość pracy asystentów nie odbiega od pracy 
innych profesji społecznych. Z pewnością praktyczny wymiar pełnienia roli 
zawodowej asystentów rodzin jest szerszy niż w wielu przypadkach pracow-
ników socjalnych. Wcześniejsze doświadczenia ośrodków pomocy społecznej 
(np. MOPS Gdynia, gdzie w 2008 r. uruchomiono pierwszą edycję projek-
tu „Rodzina bliżej siebie”, który realizował m.in. wsparcie w postaci asysty, 
zwanej intensywną pracą socjalną) pokazują, że pracownicy socjalni mieli 
możliwość wyspecjalizowania się w pracy z rodziną z wieloma problemami 
i świadczenia tak zwanej intensywnej pracy socjalnej. Ta intensywna praca 
socjalna nie różniła się i nie różni się niczym od asysty rodzinnej, a ustawa 
o pomocy społecznej daje od lat możliwości takich eksperymentów społecz-
nych. Dobra wola kierownictwa, innowacyjność gmin, wysoka świadomość 
społeczna, możliwości ekonomiczne gmin pozwalały na to, by pracownicy 
socjalni zajmowali się rodzinami wieloproblemowymi, zgodnie z ich potrze-
bami, prowadzili w ten sposób profilaktykę sieroctwa społecznego.

Asystenci rodzin, oprócz merytorycznego przygotowania do wykonywa-
nia pracy, winni być wyposażeni w odpowiednią kondycję moralną, gdyż 
tak intensywne ingerowanie w biografie rodzin stanowi nie lada obciążenie 
dla ich kondycji psychicznej i moralnej. Do tego przydałoby się, by władze 
oraz kierownictwo ośrodków pomocy wyposażyło ich w obowiązkową su-
perwizję, a jeśli to konieczne – wsparcie psychoterapeutyczne.

Warto byłoby również zweryfikować, czy asystenci rodzin nie powin-
ni w ramach edukacji na poziomie studiów, czy szkoleń mieć lepsze przy-
gotowanie w zakresie etyki zawodowej. Zagadnienia te są realizowane na 
studiach pedagogicznych, a także na szkoleniu dla asystentów, ale są one 
ograniczone do niewielkiej ilości godzin (zwykle 10). Ponadto ważne jest, 
by korzystali oni na bieżąco z weryfikacji swoich doświadczeń, rozwiązując 
case'y rodzin czy w inny sposób przyglądając się możliwościom rozwiązy-
wania dylematów moralnych.

Inną istotną rekomendacją jest właściwe rozumienie roli asystenta ro-
dziny przez kierownictwo ośrodka pomocy społecznej, pracowników so-
cjalnych, sądów oraz innych służb współpracujących z asystentami. War-



BALANSOWANIE W ROLI ZAWODOWEJ ASYSTENTA RODZINY…

77Praca Socjalna nr 5(35) 2020, S. 59–78

to byłoby zachęcić te osoby do wspólnych spotkań, szkoleń i promowania 
działań na rzecz rodziny w spójnym działaniu, właściwym rozumieniu swo-
ich ról i uzupełnianiu się w pracy na rzecz rodziny.
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BAL ANCING IN THE ROLE OF A PROFESSIONAL 
FAMILY ASSISTANT – FROM A DISTANCED CONCERN 
TO AN INSTITUTIONAL TR AP

ABSTR ACT
The article unveils the complexity of the professional role of a family assistant 
as well as areas close to other social professions. In addition, it shows the char-
acter of social work, which has its roots in the assumptions of social pedagogy 
of the 60s of the 20th century, as well as, in a similar scope, in the current ex-
pectations for social workers. The statutory requirements of family assistance, 
practiced and desirable work styles of assistants in Poland are described. The 
article presents the situations and activities of an assistant when working with 
families. Emphasis is placed on the multidimensionality of assistants’ work. 
A  family assistant, like a  social worker or social educator, balances his/her 
professional role from an empathic attitude through a distanced care to the 
institutional trap. These dilemmas and paradoxes together with their types and 
areas are described. Moreover, the article shows examples of moral dilemmas 
and paradoxes of family assistants’ professional actions.
KEYWORDS: family assistant, moral professional dilemma, professional action 
paradoxes, identity


