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ABSTRACT
The article touches on the role of family resources (personal, system and social)
in dealing with the multi-problem crisis. The author emphasises the necessity
of strengthening the life skills of life-family-leaders (using their personal potentials).
These leaders constitute the important family internal resources and show potential for using
these resources in dealing with a situation of difficulty.
The second direction of deliberations is focused on activities by external entities (social
resources) supporting family in overcoming the multi-problem crisis. According to the author
of the article those activities should be aimed at compensative-stabilizing-creative helping
for family (adequate to its social profile and needs) in the range of social help, guidance,
family therapy and rehabilitational and antistigma support with the adoptionof interactive
methods of creative rehabilitation.
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STRESZCZENIE
W artykule została omówiona rola zasobów rodzinnych (osobistych, systemowych
i społecznych) w radzeniu sobie z kryzysem wieloproblemowym. Autorka podkreśla
konieczność wzmacniania kompetencji życiowych liderów rodzinnych (przy wykorzystaniu
ich osobistych potencjałów) stanowiących istotne zasoby wewnętrzne rodziny oraz wskazuje
na możliwości ich wykorzystania w radzeniu sobie w sytuacji trudnej. Drugi nurt rozważań
skoncentrowany jest na działaniach podmiotów zewnętrznych (zasoby społeczne)
wspierających rodzinę w pokonywaniu kryzysu wieloproblemowego. W przekonaniu autorki
artykułu powinny być one ukierunkowane na udzielanie rodzinie (adekwatnej do jej profilu
i potrzeb) pomocy kompensacyjno – stabilizująco – rozwojowej w zakresie pomocy
socjalnej, poradnictwa, terapii rodzinnej oraz wsparcia o charakterze resocjalizacyjno destygmatyzującym z zastosowaniem interaktywnych metod twórczej resocjalizacji.
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