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Pojęcia „pomocy” i „wsparcia” są ze sobą ściśle powiązane lecz nie 
tożsame. W literaturze pedagogicznej występuje następujące rozumienie 
pomocy: 

Pomoc – polega na tworzeniu, budzeniu aktywności, wspieraniu, czuwaniu, 
uczestniczeniu i dopomaganiu pedagogicznemu w umiejętnym spożytko-
waniu wpływów środowiska. Jej cechą jest zadbanie o to, aby podopieczny 
był w pełni świadomy, aktywny i odpowiedzialny za siebie [Marynowicz- 
-Hetka 2006, s. 138]. 

nieco inne podejście do pomocy reprezentuje Z. Dąbrowski [2006, 
s. 72], który twierdzi, że 

pomoc polega na współdziałaniu z podmiotem sytuacji trudnej w realiza-
cji na normalnym poziomie jego aktywności podstawowej, przywracaniu 
normalności tej sytuacji, zapobieganiu aktualizacji sytuacji trudnej albo też 
na ułatwianiu lub uefektywnianiu sytuacji będących w granicach normy. 
Inaczej mówiąc pomoc polega na określonym zasilaniu podmiotu sytuacji 
trudnej niezbędnym do przezwyciężania trudności „napiętych” i względnie 
normalnych, uczynieniu z nich sytuacji optymalnych, komfortowych.

Warto także przywołać charakterystykę pomocy przyjętą przez H. Ra-
dlińską – twórcę pedagogiki społecznej w Polsce. Jej zdaniem „pomoc 
przejawia się w różnych dziedzinach i formach, ma na celu wzmacnianie 
sił w chwilach trudnych, usuwanie przeszkód zbyt wielkich do pokonania 
przez jednostkę czy […] grupę” [Radlińska 1961, s. 339–340]. Przyta-
czane wyżej pojęcia pomocy w ujęciu Z. Dąbrowskiego i H. Radlińskiej 
zostały wykorzystane w niniejszym artykule.

Pojęcie pomocy jest podstawą zrozumienia sensu i istoty wsparcia. 
Wsparcie, jakkolwiek by je rozumieć, jest specyficzną formą pomocy. 
W literaturze określane jest takimi bliskoznacznymi terminami, jak: 

pedagog społeczny w pracy z rodziną — formy pomocy i wsparcia 
social educator’s work with family — forms of assistance and support 
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wzmocnienie, podtrzymywanie, zasilanie. Wsparcie należy rozumieć jako ro-
dzaj zrelatywizowanego pomagania o charakterze wzmacniania jednostki (jed-
nostek, grupy, społeczności), gdy znajduje się ona (one) w sytuacji z pograni-
cza trudności lub w sytuacji normalnej, które ułatwiają podniesienie komfortu. 
Może być więc ułatwieniem, podniesieniem komfortu lub wzmocnieniem wię-
zi [gajewska 2009, s. 43].

Pomoc i  wsparcie rodziny następuje w sytuacjach dla niej kryzysowych, tj. 
takich, które zaburzają jej prawidłowe funkcjonowanie. Możemy do nich zali-
czyć: bezrobocie, przewlekłą chorobę bliskiej osoby, nagłą i tragiczną śmierć, 
zagrożenie bytu materialnego rodziny, brak mieszkania, słabą więź małżeń-
ską rodziców, konflikty rodzicielskie, brak wspólnych zadań w rodzinie i inne 
przeżycia traumatyczne. Każda rodzina przechodzi przez kryzysy (krytycz-
ne zdarzenia naruszające jej stabilność) w różnym natężeniu. Mogą one mieć 
przebieg przejściowy lub ostry, z ryzykiem przejścia w kryzys przewlekły. Ten 
drugi rodzaj kryzysu może być zagrożeniem dla prawidłowej socjalizacji i wy-
chowania dzieci, żyjących w rodzinach doświadczających tego kryzysu (mo-
żemy wtedy mówić o zaburzonej socjalizacji). natomiast sytuacje o charakte-
rze słabszych napięć lub konfliktów, jeśli ich rozwiązaniu towarzyszy wysiłek 
i chęć pomyślnego rozwikłania, mogą mieć znaczenie konstruktywne dla życia  
rodzinnego.

Dla pedagoga społecznego ważna jest informacja, że rodzina znajdująca się 
w kryzysie stwarza zagrożenie dla wychowujących się w niej dzieci. nieprawi-
dłowe wypełnianie funkcji i zadań opiekuńczo-wychowawczych, które jest na-
stępstwem destabilizacji środowiska rodzinnego, powoduje sytuacje niesprzy-
jające prawidłowemu wychowaniu i edukacji dzieci.

W rodzinach doświadczających sytuacji kryzysowych, na skutek nieprawi-
dłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej dziecko jest często 
osamotnione, zaniedbane, niedożywione, osiąga gorsze wyniki w nauce, ma 
poczucie swojej innej, często gorszej sytuacji niż rówieśnicy z rodzin niedo-
tkniętych sytuacjami kryzysowymi. Dlatego należy mu pomóc poprzez pomoc 
rodzinie. Podstawą pomocy i wsparcia rodziny i wychowujących się w niej dzie-
ci powinna być trafna diagnoza. Albowiem od trafności opisu kryzysu w rodzi-
nie i umiejętności poszukiwania tych zmiennych środowiska rodzinnego, które 
przyczyniają się do łagodzenia skutków kryzysu lub jego przezwyciężania zale-
ży efektywność działań pomocowych. Pedagog społeczny powinien zdawać so-
bie sprawę, że możliwości przezwyciężania kryzysu zależą od wielu czynników, 
w tym m.in. od wydarzeń powodujących zmiany systemu rodzinnego, poziomu 
zdolności regeneracyjnych rodziny, typu rodziny, jej mocnych stron, wsparcia 
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ze strony innych osób, oceny indywidualnej członków rodziny oraz sposobów 
rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach [Matyjas 
2008, s. 397].

Pomoc i wsparcie rodziny w kryzysie wiąże się z wieloma czynnikami. Pierw-
szą grupę stanowią czynniki makrospołeczne, m.in. założenia polityki społecz-
nej (rodzinnej), drugą zaś czynniki mikrospołeczne, a więc np. praca socjalna 
z rodziną doświadczającą sytuacji kryzysowej, w tym interwencja kryzysowa 
oraz pedagogiczna pomoc dzieciom i ich rodzinom dotkniętym kryzysem.

Mówiąc o pedagogicznej pomocy rodzinie należy wymienić wsparcie spo-
łeczne jako jedną z podstawowych kategorii pojęciowych pedagogiki społecz-
nej. Opisuje się je najczęściej w kontekście „sił społecznych (ludzkich)”. Pojęcie 
„siły ludzkie” wprowadziła do pedagogiki społecznej Helena Radlińska w latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia, rozumiejąc je jako: „zespół określanych czyn-
ników i wartości funkcjonujących w środowisku, w postaci jednostkowych lub 
zbiorowych, jawnych lub ukrytych uzdolnień wyrażających się w pozytywnym 
działaniu” [Radlińska 1961, s. 100].

Analizując rozwój pojęcia „siły społeczne” i ich koncepcję w ujęciu H. Ra-
dlińskiej i innych pedagogów społecznych należy podkreślić, że pierwotne 
ujęcie odnosiło się do wychowania. Dopiero po pewnym czasie nastąpiło wy-
odrębnienie rodzajów sił społecznych i wyróżnienie sił jednostkowych oraz 
grupowych, a także wprowadzenie określenia sił jako czynników działających, 
które stanowią uzdolnienia i cechy jednostek oraz grup „wyrażające się albo 
mogą się wyrazić w działaniu w jakiejkolwiek dziedzinie” [tamże, s. 368].

Kategorie sił ludzkich można postrzegać z punktu widzenia dwóch perspek-
tyw [Kamiński 1979]:

•	 braku	 pewnej	 cechy,	 waloru,	 którego	 istnienie	 można	 jednak	 ujawnić	
w jakiś sposób lub uzupełnić, zastąpić innym;

•	 istnieniu	danego	waloru,	który	może	sprzyjać	podejmowaniu	aktywno-
ści, przekraczaniu siebie itd.

W pierwszej perspektywie siły ludzkie pojmuje się jako [Kamiński 1979, 
s. 13]: właściwość, której brak pewnym jednostkom upośledzonym przez los, 
warunki społeczne, historię; ten brak można wypełnić przez budzenie sił (mogą 
bowiem być w stanie utajonym) lub kompensować je, wyrównując „brak” przez 
wprowadzenie walorów i uruchomienie sił, które uzupełniają lub przeinaczają 
procesy selekcji społecznej lub biologicznej [Radlińska 1961, s. 110] zabiegami 
polityki społecznej, opieki, pomocy, wychowania.

W drugiej wyróżnianej perspektywie siły ludzkie rozumiane są jako „cecha” 
posiadana przez niektóre jednostki (mocne, działające, sprawne) lub grupy 
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(aktywne, wartościowe, związane z jakimś zadaniem lub ideą). Siły jednostek 
nierzadko „skupiają się w węższej grupie, w której żyją i działają, z którą się 
jednoczą” [Radlińska 1961, s. 30]. Typowymi przedstawicielami sił czynnych, 
działających są jednostki przodownicze, dynamizujące inne jednostki oraz 
wychowawcy i działacze społeczni, gdy pełnią swoje funkcje z powołania. Ich 
podstawowa rola polega na poszukiwaniu i wiązaniu sił działających, czynnych, 
rozproszonych w środowisku oraz na odnajdywaniu sił uśpionych, ukrytych, 
aby je rozbudzić. Siły ludzkie „nieodnalezione”, „niewyzyskane” to nie tylko 
strata społeczna, to utrwalenie krzywdy ludzkiej ubogiego życia [Kamiński 
1979, s. 13].

Zasadniczym celem działań zawodowych pedagogów społecznych powinno 
być poszukiwanie, rozwijanie oraz odpowiednie ukierunkowywanie sił jednost-
kowych i zbiorowych w celu optymalizacji funkcjonowania środowiska, w opar-
ciu o określone zasady, metody oraz narzędzia pracy [Olubiński 2004, s. 145].

Pedagogiczny aspekt sił społecznych środowiska nakazuje bacznie analizo-
wać procesy socjalizacyjne, w których mogą być usytuowane naturalne czynni-
ki i siły przeobrażające środowisko, na podstawie których pedagog społeczny 
może w sposób intencjonalny konstruować środowisko wychowawcze. Rola 
pedagoga społecznego sprowadza się tutaj z jednej strony do wyszukiwania sił 
ukrytych lub pobudzania sił mniej aktywnych, z drugiej zaś do odpowiedniego 
ukierunkowywania lub spożytkowania aktywności oraz energii tkwiącej w si-
łach czynnych [tamże, s. 140].

Aby pedagodzy społeczni mogli realizować pomoc i wsparcie powinni 
w swojej pracy przestrzegać pewnych zasad, traktowanych jako ogólne normy 
oraz reguły postępowania praktycznego. W literaturze przedmiotu wymienia 
się następujące wartości [tamże, s. 146 i nast.]:
•	 Szacunek	dla	wartości	każdej	osoby	oraz	tworzenie	warunków	i	możliwości	

dla realizacji jej rozwojowego potencjału. Zasada ta zakłada prymat znacze-
nia osoby podopiecznego jako wartości najwyższej i niepowtarzalnej, której 
z tej elementarnej racji należy się szacunek, pomoc oraz wsparcie.

•	 Uznanie,	 że	 osoba	 ludzka	 jest	 autonomicznym,	 aktywnym,	 twórczym	
i kompetentnym podmiotem zmian. U podstaw tej zasady leży założenie, że 
człowiek ze swej natury dąży do urzeczywistnienia podstawowych wartości 
życia, zmian oraz rozwoju, jeśli tylko wyzwoli się od różnego rodzaju barier 
i ograniczeń uniemożliwiających lub hamujących nakierowaną na realizację 
tych wartości aktywność.

•	 Wiara	 w	 postęp	 moralny	 jako	 rezultat	 przeobrażeń	 społeczno-gospodar-
czych oraz rozwoju humanistycznej demokracji. Jej istotą jest teza, że  



105nPedagog społeczny w pracy z rodziną 

w miarę rozwoju cywilizacji społeczno-gospodarczej oraz wraz z podno-
szeniem się świadomości społecznej, ludzie – w swoich postawach i zacho-
waniach – w coraz większym stopniu realizować będą określone wartości 
etyczne, stopniowo humanizując poszczególne dziedziny życia społeczne-
go, rozwijając praktykę sprawiedliwości społecznej oraz demokracji.

•	 Uznanie,	że	możliwa	jest	pozytywna	zmiana	środowiska	poprzez	rozpozna-
nie oraz uruchomienie drzemiących w nim sił. Wynika ona z pedagogicz-
nego optymizmu, jak i licznych, istniejących w tym zakresie pozytywnych 
przykładów.

•	 Zasada	orientowania	 sił	 na	dokonywanie	przeobrażeń	oraz	wpływania	na	
bieg zdarzeń. Mowa tutaj o takiej identyfikacji lub ukierunkowaniu rozwoju 
sił, aby były one świadome swojej własnej podmiotowości, tożsamości oraz 
sprawstwa.

•	 Zasada	wzbogacania	życiowych	doświadczeń	wychowanków	(w	tym	ich	ży-
ciowych sukcesów). Ściśle wiąże się ona z zakresem oraz charakterem ludz-
kiej aktywności. Im bogatsze jest osobiste doświadczenie jednostki, tym 
bardziej różnorodna jest jej aktywność.

•	 Zasada	współuczestnictwa,	partnerstwa	oraz	pełnego	zaangażowania	w	de-
finiowanie i rozwiązywanie problemów. Jest ona ściśle powiązana z zasadą 
wzbogacania doświadczeń wychowanka (podopiecznego, człowieka). Tyl-
ko poprzez podmiotowy charakter pracy społecznej (socjalnej, wychowaw-
czej) możliwy jest ewolucyjny oraz żmudny proces, z jednej strony elimi-
nowania zachowań negatywnych, z drugiej – budowania świata wartości 
akceptowanych, warunkujących samodzielną aktywność oraz rozwój.
Aby pomoc pedagogiczna rodzinom w kryzysie była efektywna niezbędne 

jest uruchomienie takich form wsparcia w sferze materialno-bytowej oraz spo-
łeczno-wychowawczej, których efektem jest samodzielność ekonomiczna oraz 
niezależność w zakresie funkcjonowania psychospołecznego [Maj 2006, s. 82]. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie dodatkowe, oprócz wyróżnia-
nych wyżej, ogólne zasady: pomocniczości oraz interwencji. Zasada pomocni-
czości postuluje, aby państwo nie wyręczało rodziny z tych zadań, które sama 
jest w stanie właściwie wypełnić, ograniczając się jedynie do jej wspomagania. 
Zasada interwencji nakazuje natomiast wkroczenie pomocy społecznej (pracy 
socjalnej, pomocy pedagogicznej) w tych sytuacjach, w których rodzina zupeł-
nie sobie nie radzi [Dyczewski 1995, s. 32–33].

Pedagog społeczny powinien podejmować działania (opiekuńcze, resocja-
lizacyjne, profilaktyczne) wspomagające osoby i rodziny we wzmocnieniu lub 
odzyskiwaniu pełnych zdolności życiowych i możliwości pełnego uczestnictwa 
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w życiu społecznym. Celem wymienionych wyżej działań jest próba zmiany ro-
dziny od wewnątrz. Pomoc i wsparcie będą skuteczne, gdy wystąpi spójność 
między potrzebami rodziny (jednostki) a rodzajem udzielanego wsparcia. W li-
teraturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje wsparcia [Kawula 1999, 
s. 340]:

•	 wsparcie	 emocjonalne	 (pozytywne	 uczucia	 przekazywane	 w	 sposób	
werbalny i pozawerbalny),

•	 wsparcie	wartościujące	(przekazywanie	środowisku	wspieranego	pozy-
tywnych ocen),

•	 wsparcie	instrumentalne	(dostarczanie	konkretnej	pomocy,	świadczenie	
usług),

•	 wsparcie	 informacyjne	 (udzielanie	 członkom	 rodziny	 potrzebnych	 im	
informacji i porad),

•	 wsparcie	duchowe	(psychiczno-rozwojowe).
Wsparcie społeczne to przede wszystkim pomoc dostępna jednostce lub 

grupie (rodzinie) w sytuacjach trudnych, przełomowych, których bez wspar-
cia innych nie są w stanie przezwyciężyć. Tam gdzie mamy do czynienia z sy-
tuacją bardzo trudną wsparcie społeczne będzie niewystarczające. niezbędna 
okaże się dobrze przemyślana i zorganizowana pomoc. Celem każdej pomo-
cy i wsparcia jest stabilizacja własnych sił rodziny i rozszerzenie jej zdolności 
samopomocowych, aktywizacji jej zasobów regeneracyjnych [Badura-Madej 
1996, s. 91]. Chodzi o to, żeby przez wsparcie społeczne i indywidualne przy-
wrócić ją do samodzielności.

Aby pomoc i wsparcie były skuteczne, powinny być komplementarne, tj. po-
winny współpracować ze sobą różne podmioty: państwo, samorząd, kościoły 
i grupy wyznaniowe, wolontariat, formy pomocy paliatywnej, zakład pracy 
[Kawula 2008, s. 516].

Podstawowym założeniem pedagogicznym jest w tym przypadku promocja 
„sił społecznych” w środowisku. S. Kawula [1997] pisał o „spirali życzliwości”. 
Chodzi tutaj o ukształtowanie korzystnej sieci społecznego wsparcia, sprzyja-
jącej rodzinie i jej członkom. Pomoc rodzinie to nie tylko zachęty podatkowe 
i wsparcie w sytuacjach kryzysu albo zagrożenia patologią. To również eduka-
cja ku samoodpowiedzialności, budowaniu spójności społecznej i wzmacnianiu 
więzów międzyludzkiej solidarności, zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych 
i dolegliwości egzystencji wielu rodzin oraz osób z rejonów bezrobocia i biedy 
[Kawula 2002, s. 79–80]. Wiele kwestii rodzinnych, lokalnych lub jednostko-
wych może być rozwiązanych dzięki współpracy i komplementarnemu działa-
niu siedlisk społecznych. Takie doświadczenie ma już wiele krajów w Europie 
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Zachodniej, np. Dania. E. Kantowicz [2001, s. 215] podkreśla, że w centrum 
zainteresowania znajduje się w tych krajach człowiek, dziecko i rodzina wspie-
rani przez różne elementy środowiska społecznego, zwłaszcza lokalnego.

Praca z rodziną współczesną postrzegana jako praca ze swoistą grupą pod-
legającą ustawicznym i głębokim przeobrażeniom, zarówno zewnętrznym 
i wewnętrznym, wydaje się być dla pedagoga społecznego nakazem chwili, jak 
i specyficznym wyzwaniem [Kazubowska 2008, s. 424]. W spektrum poglą-
dów pedagogów społecznych praca z rodziną jawi się jako kluczowy obszar 
badawczy. Ma ona charakter systemowy, wynika z niej konieczność wiązania 
(łączenia) wszelkich rodzajów i kierunków oddziaływań na rodzinę. Pedagog 
społeczny, mając świadomość szerokiego obszaru problemów współczesnej ro-
dziny, musi dostrzegać potrzebę wielokierunkowych wpływów, jakie powinien 
wywierać, aby optymalnie pomagać rodzinie, tworzyć dla niej i wraz z nią pro-
gram wsparcia, zmierzając do stopniowego uwalniania rodziny od prowadzenia 
jej, aż do pozyskiwania przez nią samodzielności.

Istotne jest, co podkreśla U. Kazubowska [tamże], aby rodzina chciała 
współpracować z pedagogiem i wraz z nim tworzyć wspólną płaszczyznę pracy. 
W pracy pedagoga społecznego ważna jest również systematyczność, ciągłość 
i długofalowość. Albowiem tylko takie i przemyślane działania dają szansę na 
jej efektywność i skuteczność.

Pedagog, pracując z rodziną, musi pamiętać o jej wyjątkowości i indywi-
dualności. Tylko takie jej postrzeganie gwarantuje wykreowanie adekwatnego 
programu naprawy i wsparcia dla rodziny.

Ważnym elementem pracy z rodziną jest jej wartościowanie. Rodzina to 
cenne środowisko oddziałujące na jednostkę, które niczym nie daje się w pełni 
zastąpić. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku rodzinę w swoisty sposób de-
gradowano, w przypadku jakichkolwiek problemów w jej funkcjonowaniu re-
zygnowano z pracy z nią i oddawano dziecko do form zastępczych. Dzisiaj jest 
inaczej, a rodzinie przywrócono należną jej godność, podmiotowość i wartość. 
Przejawia się to chociażby w różnych formach pracy z nią, na przykład w pracy 
integracyjnej i terapeutycznej lub też w całym systemie ujmowanych trójaspek-
towo form wsparcia. nie należy zapominać o samopomocy jako drodze wspo-
magania rodziny i o wolontariacie [Kazubowska 2008, s. 425].

Przedstawione spojrzenie na rodzinę wyzwala w niej specyficzną siłę we-
wnętrzną, która stanowi podstawę do przeciwdziałania dysfunkcjom. W pierw-
szej kolejności, czerpiąc ze źródeł rodziny budujemy strategię jej obrony przed 
wszelkimi czynnikami zagrażającymi. Tak pojmowana praca z rodziną ma cha-
rakter profilaktyczny. Profilaktyka rodzinna, nazywana pierwotną, pozwala na 
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generowanie systemu zabezpieczeń wewnętrznych rodziny przed tym, co może 
potencjalnie jej zagrażać. W pracy pedagoga ważne wydają się być wszelkie for-
my terapeutyczne i psychoterapeutyczne.

Pedagog społeczny, rozpatrując program pracy z rodziną, powinien dostrze-
gać rolę jakości komunikacji w rodzinie jako ważnego elementu poprawności 
jej funkcjonowania. Poprawna, wartościująca i cechująca się kodami otwarty-
mi komunikacja pozwala efektywniej pracować z rodziną [Harwas-napierała 
2006, s. 13]. Umożliwia poradzenie sobie z wszelkimi kłopotami, stresami 
i trudnościami pojawiającymi się na jej forum. Umiejętność radzenia sobie 
z problemami wewnętrznymi pozwala pozytywnie rokować o radzeniu sobie 
również z czynnikami zewnętrznymi jako stresogennym źródłem zaburzają-
cym funkcjonowanie rodziny.

U. Kazubowska [2008, s. 426] zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar pracy 
pedagoga społecznego z rodziną jako systemem, czyli na prowadzenie szeroko 
zakrojonej edukacji rodziców co do świadomości ich odpowiedzialności za los 
dziecka, jego dzieciństwo i przyszłe życie. To właśnie rodzic – świadomy i od-
powiedzialny – ustawicznie ucząc się z dzieckiem w podmiotowo pojmowa-
nym rodzinnym procesie wychowawczo-socjalizacyjnym, staje się gwarantem 
pomyślnej pracy z rodziną.

W literaturze przedmiotu zwraca się również uwagę na rolę mediów i ich 
wykorzystanie w doskonaleniu pracy z rodziną [Izdebska 2008]. Podkreśla się 
przy tym, że musi być w tym zakresie spełniony następujący warunek: media 
muszą dostrzegać wartość, wyjątkowość i ponadczasowość rodziny oraz ukazy-
wać ją w pozytywnym świetle.

W pedagogice społecznej [Kazubowska 2008, s. 426] podkreśla się, że 
w pracy pedagoga społecznego w „zmeandyzowanym” społeczeństwie istnieje 
założenie bycia bliżej, szybciej i bardziej po ludzku z rodziną i jej problemami 
oraz optymalne wykorzystanie wszelkich sektorów ją wspierających. Jeśli przyj-
mie się ten moduł za naczelny w pracy pedagoga społecznego z rodziną, będzie 
można powiedzieć, że uczyniono wszystko dla jej dobra, wykorzystując przy 
tym drzemiące w niej siły do wewnętrznej naprawy. Ogromna w tym rola pe-
dagoga społecznego, bo wiele współczesnych rodzin potrzebuje wsparcia z ze-
wnątrz, gdyż z różnych przyczyn nie potrafi samodzielnie rozwiązać, wyciszyć 
niepokojących, bardzo trudnych, destrukcyjnych i jednoznacznie patologicz-
nych problemów, zagrażających realizacji jej podstawowych funkcji, relacjom 
społecznym między rodzicami a dziećmi. Dla pedagoga społecznego prioryte-
tem powinny być działania mające na celu pomoc rodzinie, bo pomagając jej 
pomagamy wychowującym się w niej dzieciom.
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Pedagog społeczny, aby mógł efektywnie pomagać i wspierać rodziny musi 
być gruntownie przygotowany do zawodu, „gotowy” do ciągłego aktualizowa-
nia swej wiedzy. Powinien być otwarty na środowisko, na człowieka potrzebu-
jącego pomocy, umieć odnajdywać w sobie siły społeczne, a także wspierać lu-
dzi w odnajdywaniu ich własnych możliwości [Izdebska 2008, s. 391.
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Summary

At the outset of the article are explained the concepts of “help” and “support”  
according to chosen representatives of social pedagogy. It results from an analysis 
of their studies that support is a specific form of help. Help and support for a family  
follow in critical situation; such as those which upset a family’s correct functioning. 
We can include such situations as unemployment, prolonged illness of one of family 
members, sudden and tragic death, threat of material wellbeing and other traumatic 
experiences. For a social educator it is important whether the family in crisis creates 
threat for their children, and if so it fulfils incorrectly its custodial and upbringing func-
tions. An accurate diagnosis of family situation should be the basis of help and support. 
Further actions include generating so-called human powers (H. Radlińska) in indi-
vidual family members in order to change the family from inside. Help and support 
they will be effective when cohesion occurs between the needs of the family and the 
kind of given support.


