
УДК 364.42/.44:165.5

Оригинални  
научни рад

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 3/2013.

год. 48.
стр. 9-24.

9

МиланПетричковић*

Факултетполитичкихнаука,УниверзитетауБеограду

АКСИОЛОШКЕИМПЛИКАЦИЈЕ
СОЦИЈАЛНОГРАДАСАПОРОДИЦОМ**

Сажетак
Пред мет ни са др жај на уч не ди сци пли не Со ци јал ни рад са по-

ро ди цом, оли чен у ис тра жи ва њу мно го вр сних аспе ка та ег зи стен-
ци јал не ху ма ни за ци је по ро ди це као при мар не исто риј ско-ци ви ли-
за циј ске за јед ни це чо ве ко вог оби та ва ња, вла сти том есен ци јом, у 
те о риј ско-са знај ном сми слу, ну жно ак ту а ли зу је фе но мен вред но-
сти и вред но ва ња. Ис тра жи ва њем раз ли чи тих аспе ка та по ро дич не 
за јед ни це, у сми слу ње не, да нас ак ту ел не свр хо ви то сти, ор га ни за-
ци је, функ ци ја, жи вот них ци клу са, за до во ља ва ња по тре ба, по де ле 
уло га и ду жно сти, ова ди сци пли на не по сред но за ла зи и упли ће се 
у вред но сне ре флек си је ан тро по ло шких, кул тур них, еко ном ских, 
со ци јал них, мо рал них, оби чај них, естет ских и мно гих дру гих мо-
ду са ег зи стен ци јал ног бит ка по ро ди це. Због то га се у со ци јал ном 
ра ду са по ро ди цом, фи ло зоф ска ди сци пли на ак си о ло ги ја ја вља као 
са знај на пред о дре ђе ност, на осно ву чи јег ис ку ства се је ди но ва ља-
но мо же са гле да ти ком плек сна ка те го ри ја вред но сти.
Кључ не ре чи: вред но сти, вред но ва ње, ак си о ло ги ја, со ци јал ни рад, по ро-

ди ца 

* ре дов ни про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
*  Рад је сег мент ис тра жи вач ког про јек та ‘’Ци вил но дру штво и ре ли ги ја’’, бр. 179008 фи-

нан си ра ног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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1.НУЖНОСТТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКОГ
САГЛЕДАВАЊАКАТЕГОРИЈЕВРЕДНОСТИ
УСОЦИЈАЛНОМРАДУСАПОРОДИЦОМ

Со ци јал ни рад са по ро ди цом као на уч на ди сци пли на1) чи ји 
је пред мет ис тра жи ва ња фо ку си ран ка бо љит ку ег зи стен ци јал не 
ху ма ни за ци је по ро дич не за јед ни це, ну жно се вла сти том епи сте мо-
ло шком при ро дом са знај но су о ча ва са ве о ма сло же ном, и мно го-
број ним про тив реч ји ма про же том, ка те го ри јом вред но сти. Са гле-
да ва ју ћи по ро ди цу са те о риј ско са знај них по зи ци ја ди ја лек тич ког 
то та ли те та, кроз при зму есен ци јал не сло же но сти чо ве ко вог род-
ног бит ка, у чи ју кон тра дик тор ну на ту ру не по сред но струч но за ла-
зи про фе си о нал но уре ђен со ци јал ни рад,2) ова ди сци пли на кроз ту-
ма че ње мно го вр сних аспе ка та по ро дич не струк ту ре, ор га ни за ци је, 
по де ле уло га и ду жно сти, за до во ља ва ња по тре ба и ње них дру гих 
жи вот них мо ду са, ну жно се су сре ће са ве о ма ком плек сном ка те го-
ри јом вред но сти и њој са о бра зним вред но ва њем.3)

С тим у ве зи, оба ве за је на овом ме сту под ву ћи оп шту фи-
ло зоф ску па ра диг му та ко појм ље не ди сци пли не, ко ја у епи сте-
мо ло шком сми слу умно го ме над ра ста сте рил не по став ке уско 
ме то дич ки про фи ли са них на уч них гра на све де них на тех нич ко-
опе ра ци о нал ну при ме ну ме то да и тех ни ка у прак тич ном струч ном 
со ци јал ном ра ду са по ро ди цом.4) На и ме, у на у ци со ци јал ног ра да 
се гно се о ло шки код со ци јал ног ра да са по ро ди цом углав ном ве зу-
је за ме то дич ке по став ке при ме ње них прак тич них ин тер вен ци ја у 
про це су со ци јал ног ра да, и то пре у зе тих при мар но из пси хо ло ги је 
и та ко зва них кли нич ко-ме ди цин ских мо де ла. При том, ова на уч на 
ди сци пли на оста је на скром ном ни воу јед но стра них и сим пли фи-
ко ва них при сту па чла но ви ма по ро ди це, ко ји се струч но тре ти ра ју 
кроз ува жа ва ње са мо јед не од мно штва – пси хич ке ком по нен те, 
док се оста ле род не ди мен зи је сло же не чо ве ко ве при ро де, про сто 

1)  Со ци јал ни рад са по ро ди цом је на уч на ди ци пли на ко ја се као оба ве зан пред мет тре нут-
но из у ча ва у окви ру ма стер сту ди ја со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду. Ком плек сна пред мет на сло же ност ове ди сци пли не оправ да ва ње но епи сте мо-
ло шко про фи ли са ње у прав цу про ме не на зи ва (ко ја је са др жај но су штин ске при ро де) с 
чим у ве зи ће се на кон до ла зе ће акре ди та ци је на став них про гра ма го во ри ти о ди сци пли-
ни на сло вље ној као Те о риј ско ме то до ло шке осно ве со ци јал ног ра да са по ро ди цом. Уже 
појм љен со ци јал ни рад са по ро ди цом се мо же тре ти ра ти и као ме тод ски ком плекс или 
под ру чи је при ме не со ци јал ног ра да. Прим. аут М.П. 

2)  John Rod ger, ‘’Di sco ur se analysis and so cial re la ti on ship in so cial work’’, BritishJournalof
SocialWork, vol. 21, no. 4, pp. 63-80. 

3)  Ариф Та но вић, Вриједностиивредновање, Са ра је во, 1972. стр. 1-2.

4)  Charls At her ton, ‘’Em pi ri cists ver sus so cial con struc ti o nists’’, FamiliesinSociety, vol. 74, 
no. 9, pp. 78-96.
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пре ви ђа ју или ни хи ли стич ки од ба цу ју. Због то га се ов де и под вла-
чи оп шта фи ло зоф ска па ра диг ма со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
ко ја на су прот јед но стра ног по и ма ња чо ве ка у ње го вој пси хич кој 
за да то сти, на сто ји да га са гле да у ди ја лек ти ци из ра же них про тив-
ре чи ја, др же ћи се са знај но-ло гич ког прин ци па ко ји на ла же да сло-
же ност пред ме та ис тра жи ва ња не по сред но дик ти ра сло же ност те-
о риј ско-са знај не осно ве. 

Је ди но ва љан пут за до се за ње пло до но сне ми са о не би ти со-
ци јал ног ра да са по ро ди цом во ди пре ко осла ња ња на са знај на ис ку-
ства фи ло зо фи је ори јен ти са не на то та ли тет чо ве ка, у чи јој си нер-
гич кој по став ци се на ла зи и про ми шља ње о свр ха ма и ци ље ви ма 
чо ве ко ве спо соб но сти про су ђи ва ња вред но сти, ко је обе ле жа ва ју и 
да ју пре по зна тљи вост ква ли та тив ној су шти ни ње го вог оби та ва ња 
уоп ште, па и оног у окви ру по ро дич не за јед ни це.5) Из ра же на ви-
ше ди мен зи о нал ност по ро дич не функ ци о нал но сти и ко му ни ка ци ја, 
де тер ми ни са на сва ко днев ном по тре би то шћу за јед нич ког жи вље ња 
и сло бо ди из бо ра из ме ђу раз ли чи тих вред но сних про јек ци ја, у том 
кон тек сту, пред о дре ђе на6) је ис тра жи вач кој сфе ри фи ло зо фи је и 
ње ном де лу ак си о ло ги је ко ји се ба ви вред но сти ма. Ме ђу тим, ак-
си о ло ги ја је у са знај ном сми слу нео дво ји ва од оста лих, са њом, 
нај те шње про же тих фи ло зоф ских ди сци пли на, по пут гно се о ло ги-
је, он то ло ги је, ме то до ло ги је, фи ло зоф ске ан тро по ло ги је, ети ке и 
есте ти ке, чи ји се зна чај и си нер гич ка нео п ход ност по ја ча ва ју, ако 
се има у ви ду чи ње ни ца да ‘’по зи тив не на у ке ни су у ста њу да об у-
хва те чо ве ка у ње го вој це ли ни и то та ли те ту.’’7)

Из не ти став о ка те го ри ји вред но сних опре де љи ва ња у по ро-
дич ном кон тек сту, ко ја се као ис тра жи вач ка не за о би ла зност на ме-
ће со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, сва ка ко до при но си те о риј ској 
за пи та но сти о ак си о ло шким им пли ка ци ја ма и кон крет ним са знај-
ним од го во ри ма на њих у са вре ме ној на у ци со ци јал ног ра да. У 
при мар ној слу жби отва ра ња овог пи та ња, као и де ли мич ног да ва-
ња од го во ра на ње га, на ла зи се и овај рад као скром ни при лог фи-
ло зоф ско-ак си о ло шком уте ме ље њу со ци јал ног ра да са по ро ди цом

5)  Ши ре о ово ме по гле да ти: Ja mes Whit ta ker, Understandingintensivefamillypreservation
servicesonthecontexofthetotalservicecontinuum, Lon don, 1991. 

6)  Je ro me Zim mer man, ‘’De ter mi nism, sci en ce and so cial work’’, SocialServiceReview, vol. 1, 
no. 4, pp. 52-62.

7)  Eugen Fink, Osnovnifenomeniljudskogpostojanja, Be o grad, No lit, 1984. 
str. 18.
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2.ВРЕДНОСНО-АКСИОЛОШКАПРЕДОДРЕЂЕНОСТ
СОЦИЈАЛНОГРАДАСАПОРОДИЦОМ

Еле мен тар но по ја шње ње ак си о ло ги је и ње ног пред ме та ис-
тра жи ва ња је сва ка ко ва жан пред у слов ус по ста вља ња те о риј ско-
ме то до ло шког ка у за ли те та из ме ђу ове фи ло зоф ске ди сци пли не и 
со ци јал ног ра да са по ро ди цом. Тер мин аксиологија на ста је син те-
зом две лек се ме aksios-вреданиlоgos-наука,што зна чи да се ра ди 
о на у ци о вред но сти ма, ко ја је ан ти ци пи ра на још у уче њу Со фи ста 
и Со кра та,8) док се си сте мат ско раз ви ја ње ак си о ло ги је при пи су је 
Her ma nu Lo cu у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ко ји фи ло зо фи ју на су-
прот на у ци од ре ђу је као уче ње о вред но сти ма. 

Тер минвредностидо ла зи од ла тин ске ре чи valeo,ко ја се од-
но си на кре пост, ја чи ну, здра вље, ва ља ност, обе ле жа ва ју ћи у сва-
ко днев ној ко му ни ка ци ји ква ли та тив не са др жа је као што су до бро, 
исти ни то, ле по, пра вед но, на пред но. Та ко вред ност као по зи тив но 
или не га тив но зна чењ ско ва же ње не ког објек та, по ја ве, про це са, 
же ље, пред ста ве или за ми сли, пред ста вља оп ште име за са др жа-
је оби ча ја, мо ра ла, ре ли ги је, на у ке, умет но сти, пра ва, по ли ти ке и 
оста лих об ли ка дру штве не све сти, ко је чо век као ге не рич ко би ће 
то ком исто риј ско-ци ви ли за циј ске ге не зе у фор ми кул тур ног твор-
ства ак ту а ли зу је. С тим у ве зи, ак си о ло ги ја се мо же пој ми ти као 
те о ри ја ко ја ис пи ту је оп ште ка рак те ри сти ке свих вред но сти: оби-
чај них, мо рал них, ре ли ги о зних, на уч них, умет нич ких, прав них, 
по ли тич ких, еко ном ских и мно гих дру гих, кроз вр ше ње про це не 
са мих вред но сти и ана ли зу њи хо вих уза јам них од но са, усло ва ва-
же ња и про ме не њи хо вог са др жа ја. 9)

Ина че, за хва љу ју ћи сво јој све сно сти, чо век то ком свог фи-
ло ге нет ско-он то ге нет ског раз во ја по твр ђу је или по ри че мно штво 
вред но сних ре флек си ја у до ме ну до жи вље не ствар но сти, прак тич-
но рас по зна те у лич ном жи во ту, дру штве ном окру же њу, до сег ну-
тим са зна њи ма, уку су, уве ре њи ма, ста во ви ма, су до ви ма или пред-
ра су да ма, из че га сле ди да се за вред но ва ње оправ да но мо же ре ћи 
да пред ста вља основ ну де лат ност људ ског жи во та.10) Тај људ ски 
жи вот, чи ју основ ну де лат ност пред ста вља кон стант но, жи во и 

8) Да не би би ло за бу не, ни је на од мет ов де под ву ћи да се европ ска фи ло зо фи ја (по себ но 
ан тич ка) узи ма у окви ри ма европ ске кул ту ре као по че так раз во ја мно гих фи ло зоф ских 
те ма. Ме ђу тим, иден тич ни или срод ни ми са о ни про бле ми ни су бо ли стра ни ни ра ни-
јим из ван-европ ским кул ту ра ма по пут су мер ске, ин диј ске, ва ви лон ске, еги пат ске и сл. 
Прим. Аут. М.П.

9)  Ши ре о ов ме по гле да ти: Ми ла дин Жи во тић, Аксиологија, За греб, 1986. 

10)  Ми лен ко Пе ро вић, Уводуетику, Но ви Сад, 2003, стр. 84.
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сва ко днев но вред но ва ње, прак тич но се у исто риј ско-ком плек сној 
ге не зи од ви ја кроз по ро ди цу као хро но ло шко ис ку стве но на ста лу 
фор му за јед нич ког оби та ва ња љу ди.11) У окви ру по ро ди це, фе но-
мен вред но ва ња, у осно ви ком плек сан и про ти ву ре чан, из дис кур са 
чо ве ка по је дин ца, још ви ше се усло жња ва, с об зи ром на ње го ву 
сло бо ду ства ра ла штва или оме ђе ност и ус кра ће ност прак тич ног 
ожи во тво ре ња вла сти тих по тен ци ја ла од стра не дру гих чла но ва 
по ро ди це. Ве чи ти рас ко рак из ме ђу ре ал них мо гућ но сти и же ља 
за под ми ре њем ег зи стен ци јал них по тре ба, усло жњен мно гим дру-
гим фак то ри ма, са јед не стра не, и дру штве но-лич них осу је ће ња и 
њи ма са о бра зним фру стра ци ја ма, са дру ге стра не, про фи ли ше и 
ла тент ним чи ни сло жен од нос пре ма вред но сти ма, баш у сфе ри 
по ро дич ног жи во та, чи јим ви ше слој но-ис пре пле та ним аспек ти ма 
и про блем ским си ту а ци ја ма, се не по сред но, во ђен при ро дом свог 
пред мет ног са др жа ја, струч но ба ви про фе си о нал ни со ци јал ни рад. 

Ис тра жи вач ка есен ци ја со ци јал ног ра да са по ро ди цом, во-
ђе на ан тро по ло шко-род ном су шти ном чо ве ко вог то та ли те та, ко ја, 
у исто риј ско-ци ви лиз циј ском кон тек сту, про ду ку је за да тост ег зи-
стен ци јал не ху ма ни за ци је, са крај њим ци љем ства ра лач ке ре а ли-
за ци је чла но ва по ро дич не за јед ни це, да кле у сво јим те о риј ским 
бе о чу зи ма са др жи вред но сно опре де ље ње. Са ме те о риј ско-ме то-
до ло шке осно ве, или оп шта фи ло зоф ска па ра диг ма ове ди сци пли-
не, из ра ста ју и по чи ва ју на вред но сном по сту ла ту де фи ни са ња и 
ја сног пре ци зи ра ња по жељ них и ва ља них вред но сти, об је ди ње них 
у ан тро по ло шкој про јек ци ји - чо ве ко вој при ро ди за да тих иде а ла 
ху ма ни за ци је. На тај на чин се са по зи ци ја вред но ва ња, со ци јал ни 
рад са по ро ди цом, ка ко у те о риј ском, та ко и у прак тич ном сми слу, 
ори јен ти ше ка прин ци пи ма ње ног ху ма ног раз во ја, ко ји, као до бро, 
ле по, пра вед но и вред но узи ма ју мо гућ ност све оп ште ре а ли за ци је 
чо ве ко вих ства ра лач ких по тен ци ја ла, ко ји ма он до се же и по твр ђу-
је вла сти ту ге не рич ку бит.12)

Ви ше слој не фи ло зоф ско-ан тро по ло шке ка те го ри је са др жа не 
у са мим те ме љи ма те о ри је са зна ња со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
ко је со бом но се са свим уоч љи ве вред но сне од ред ни це, за рад це-
лис ход ног раз у ме ва ња мо ра ју се пре ве сти на лак ше појм љив је зик 
со ци јал ног ра да. Та ко се по ла зна вред но сна па ра диг ма ху ма ног 
пре о бра жа ва ња ег зи стен ци јал не да то сти чла но ва по ро ди це, мо же 
са гле да ти кроз оби ље прак тич но пред у зе тих струч них ин тер вен-

11)  G.W. He gel, Суставћудоредности,Би бли о те ка,Загреб, 1976, стр. 30

12)  Ши ре по гле да ти: Ми ла дин Жи во тић, Човекивредности, Про све та, Бе о град, 1969.
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ци ја со ци јал них рад ни ка ко ји по ку ша ва ју да ути чу на про ме ну по-
сто је ћих не по вољ них усло ва би ло ког чла на ове за јед ни це. 13)

Без об зи ра на кон кре тан про блем, ста ро сно до ба или пол, 
за јед нич ки име ни тељ струч них ин тер вен ци ја со ци јал ног ра да иде 
у прав цу прак тич них по ку ша ја ме ња ња, у вред но сном сми слу, ка 
бо љем и по жељ ном жи вот ном ква ли те ту и ста ту су.14) Не за по сле-
ност, си ро ма штво, не мо гућ ност за до во ља ва ња ми ни му ма жи вот-
них по тре ба, су ти пич не окол но сти ко ји ма се сва ко днев но ба ве 
со ци јал ни рад ни ци, чи ја про ме на у прав цу по жељ них вред но сти 
њи хо вог над вла да ва ња, чи ни би тан фак тор ко ји ути че на ква ли-
тет по ро дич них од но са, у че му је (без об зи ра да ли то со ци јал ни 
рад ни ци зна ју или не у од су ству фи ло зоф ске пи сме но сти) сва ка ко 
са др жа на род на про јек ци ја људ ског ху ма ни зо ва ња. Не по жељ ност 
ал ко хо ли зма, брач них су ко ба, ма ло лет нич ке де лин квен ци је15) или 
би ло ког дру гог про бле ма са ко јим се су о ча ва ју со ци јал ни рад ни-
ци, по твр ђу је ну жност ба вље ња вред но сним аспек ти ма, ко је на-
ла же епи сте мо ло шки фун да мент со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
раз лу чу ју ћи соп стве ном прак сом вр ло ком плек сну ка те го ри ју ди ја-
лек тич ког су ко ба вред но ва ња до бра и зла на пу ту ка чо веч ном, ко је 
во ди у прав цу раз во ја, и не же ље ног ко је спу та ва и во ди по ро ди цу 
ег зи стен ци јал ном про па да њу.

Ба ве ћи се не по сред ним ис тра жи ва њем по ро дич не ор га ни-
за ци је и функ ци ја, на уч на ди сци пли на социјални рад са породи-
цом, кроз ана ли зу по ро дич них по де ла уло га и ду жно сти у скла ду 
са уз ра стом, по лом и спо соб но сти ма, нај ди рект ни је при сту па ана-
ли зи вред но сних ди мен зи ја ових прак тич них об ли ка за јед нич ког 
оби та ва ња. Ка ко би ефи ка сни је про ту ма чи ла ви ше ди мен зи о нал ну 
и про ти ву реч ну при ро ду уза јам них од но са чла но ва по ро ди це, ова 
на уч на област се су сре ће са ви ше об ли ка дру штве не све сти по пут 
оби ча ја, мо ра ла, ре ли ги је, пра ва, еко но ми је, по ли ти ке16) и сл. Са мо 
на осно ву вред но сног оце њи ва ња ових ‹›дру штве них чи ње ни ца›› 
њи хо вих усло ва ус по ста вља ња, ва же ња и са др жа ја, про ме не и не-
ста ја ња, мо гу се у сво јој це ло ви то сти пој ми ти људ ски по ступ ци у 

13)  Ro bert Mul lal luy, ‘’Struc tu ral So cial Work: Ide o logy’’, TheoryandPractice, Torоnoto, 1993, 
p. 57.

14)  Neil Thomp son, ExistentialismandSocialWork, Mac mil lan Lon don, 1992, p. 111. 

15) Ви де ти: Ми ло рад Ми ло ва но вић, Центризасоцијалнирадишколеуприменизаконао
малолетнимучиниоцимакривичнихделаикривичноправнојзаштитималолетнихлица, 
Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци јал ни рад Ср би је, Вр њач ка Ба ња, 2011.

16)  John Fri ed man, Empowerment:ThePoliticsofAlternativeDevelopment, Cam brid ge, 1992. 
p. 79.
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од но су на ко је у прак си со ци јал ног ра да и ис хо де те о риј ска ап сол-
ви ра ња и њи ма при ме ре не струч не ме ре.17) 

Од нос из ме ђу су пру жни ка, пре да ка и по то ма ка, од нос пре ма 
де ци, ста ри ма, бо ле сним и не моћ ним чла но ви ма по ро ди це, про це-
њу је се упра во у скла ду са по ме ну тим вред но сним ори јен ти ри ма, 
ко ји су у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри де тер ми ни са ни оби чај ним 
и мо рал ним нор ма ма. Уза јам но ува жа ва ње про же то ал тру и змом и 
раз ви је ном ко лек тив ном све шћу за јед ни штва, со ли да ран од нос и 
ис ка за на спрем ност на ре ци проч ну жр тву за бо љи так по ро дич не 
за јед ни це,18) су по жељ не вред но сне смер ни це ко је про фе си о нал ци 
со ци јал ни рад ни ци по ку ша ва ју да про бу де и раз ви ју, по во дом мно-
гих по ро дич них про бле ма,. У том сми слу, со ци јал ни рад ни ци кроз 
нај не по сред ни је ба вље ње вред но сно де тек то ва ним злом у фор ми 
раз ли чи тих про бле ма ко ји по тре са ју по ро ди цу, (већ по ме ну ти ал ко-
хо ли зам, нар ко ма ни ја, раз во ди бра ко ва или ко ји дру ги по ро дич ни 
кон фликт) за пра во у би ти, по ку ша ва ју да из вр ше пре вред но ва ње, 
тј. про ме ну по сто је ћих вред но сти у не ке дру ге, људ ској су шти ни 
при ме ре ни је ег зи стен ци јал не за да то сти. Струч ни трет ман на ве де-
них по сто је ћих злих по ро ка од стра не со ци јал них рад ни ка, пред-
ста вља спе ци фич ну вр сту вред но сне ге не зе, то ком ко је се пу тен 
под сти ца ја све сти о са мо ме ња њу,19) исто вре ме но под сти че свест о 
пре вред но ва њу, усва ја њу дру га чи јих вред но сних усме ре ња и жи-
вот них сти ло ва, са зда них на вр ли ни но вих вред но сти до стој них 
чо ве ка.20) 

Вред но сно-ак си о ло шка пред о дре ђе ност со ци јал ног ра да са 
по ро ди цом, оли че на у не ми нов но сти ба вље ња со ци јал них рад-
ни ка (ка ко са те о риј ско-са знај них – ак си о ло шких, та ко и са ме то-
дич ко при ме њи вих по зи ци ја) овом сло же ном ка те го ри јом, вр ло је 
ин ди ка тив на и у сфе ри по ро дич ног мо ра ла. Сло же не по ро дич не 
ме ђу ре ла ци је, прот ка не ви ше слој ним мо рал ним про тив реч ји ма, 
ну жно под ле жу кон стант ном мо рал ном оце њи ва њу кон крет них 
ко му ни ка ци о них по сту па ка,21) си ту а ци ја, од лу ка и њи хо вих по сле-

17)  Po gle da ti: Whit ta ker Ja mes, Understanding intensive famillypreservation serviceson the
contexofthetotalservicecontinuum, Lon don, 1991. 

18) 

19)  Sue Swartz, ‘’Com mu nity and risk in so cial ser vi ce work’’, JournalofprogressiveHuman
Services, vol. 6, no. 12, pp. 73-92.

20)  Ми лан Пе трич ко вић: ''Мо рал но уче ње со фи сте Про та го ре о про ме теј ском вас пи та ва њу 
у вр ли на ма – по ла зна па ра диг ма ак си о ло ги је со ци јал ног ра да'', Социјалнамисао,часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипраксе, Бе о град, 2006, бр. 50, стр. 63-85.

21)  Ми лан Пе трич ко вић, ''Мо рал на су прот ста вље ност (не)људ ских ре чи'', Научноразуме-
вањејезикарелигије, Те о ло шки ин сти тут, Бе о град, 2009, стр, 89-106.
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ди ца, при че му за у зи ма ње ста ва пре ма њи ма, ка ко од стра не чла-
но ва по ро ди це, та ко и од стра не со ци јал них рад ни ка но си ду бок 
пе чат вред но сног опре де љи ва ња. У том сми слу, со ци јал ни рад са 
по ро ди цом (као на уч на ди сци пли на и као ме то дич ки ком плекс) не 
мо же из бе ћи фе но мен мо рал ног вред но ва ња, с об зи ром на ње го ву 
ис пре пле те ност са нај ра зли чи ти јим аспек ти ма по ро дич ног жи во та 
и ње му са о бра зним про бле ми ма. 22)

У нај ду бљим осно ва ма струч ног од но са со ци јал ног рад ни-
ка пре ма чла но ви ма по ро ди це да ти ра ква ли тет (не)мо рал но сти, 
с об зи ром да овај про фе си о на лац ин сти ту ци о нал но-ме то дич ком 
ком пе тен ци јом мо ра да се ‹›уме ша›› у са ме ко ре не по ро дич ног мо-
ра ла у ко ји ма су за пле те ни сло бо да, сло бод на во ља, сло бод ни из-
бор, мо рал ни прин ци пи, мо рал на свест и са вест, мо рал на ка рак те-
ро ло ги ја, де лат ни об ли ци мо ра ла, по ро ци и вр ли не, мо рал на пра ва 
и ду жно сти и оста ле мно го број не кон стан те. При том, до ла зи до 
вред но сног оце њи ва ња мо рал них по сту па ка чла но ва по ро ди це, од 
ког ди рект но за ви се и об ли ци струч ног ин тер ве ни са ња со ци јал них 
рад ни ка, као и по сле ди це пред у зе тих ме ра. Ком плек сност мо рал-
не про бле ма ти ке у до ме ну со ци јал ног ра да са по ро ди цом, на рав но 
усло жња ва ју мно ге ди ле ме по во дом ва ља ног вред но сно-мо рал ног 
про су ђи ва ња, што би ва оте жа но чи ње ни цом да со ци јал ни рад ни ци 
до но се че сто и од жи вот не ва жно сти од лу ке за ‹›не жне›› и ‹›ра њи-
ве›› ка те го ри је: де цу, хен ди ке пи ра не, ин ва лид не, ста ре, по слов но 
не спо соб не осо бе и сл. 

Те жи на и мно го број на ис ку ше ња ко ја пра те вред но сно про-
це њи ва ње до бро су по зна ти со ци јал ним рад ни ци ма ко ји се дво у ме 
у по ку ша ји ма уста но вља ва ња нпр. ра ци о нал не гра ни це из ме ђу из-
ра же ног ауто ри те та су пру жни ка од по сту па ка ко ји се мо гу до ве сти 
у ве зу са еле мен ти ма на си ља у по ро ди ци. Пре ци зни је ис ка за но, 
на ме ће се пи та ње: ка ко уста но ви ти вар љи ву и ре ла тив ну гра ни-
цу пре ла ска по сто је ћег кван ти те та по ја ве ауто ри тар но сти и до ми-
на ци је (су пру га или су пру ге) де тер ми ни са них лич ним спо соб но-
сти ма, сте пе ном ин те ли ген ци је, обра зов ним ни во ом, жи вот ним 
ис ку ством, ка рак тер ном струк ту ром, из ра же ни јом мо ти ва ци јом и 
сл. у но ви вред но сни ква ли тет, да нас та ко ак ту ел ног на си ља пре-
ма парт не ру (по себ но пре ма же на ма) у по ро ди ци? Тре ба ли мно го 
тру да да се по ја сни сло же ност ва ља ног вред но сног раз лу чи ва ња 
пра ве ме ре из ме ђу сло бо де и пре те ра не сло бо де ко ја пре ла зи у не-
сло бо ду и не мо рал брач них парт не ра, (му шкар ца у уло зи су пру га 
и оца, и же не у уло зи су пру ге и мај ке) има ју ћи у ви ду на при мер 

22)  Fre de ric Re a mer, ThesocialworkethicsAudit:Ariskmanagement Tool, NASW, Press, Was-
hing ton, 2001, p. 4-5.
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њи хов вред но сни код усме рен ка, од по ро ди це не за ви сном, ‹›сло-
бод ном›› и са мо вољ ном ег зи сти ра њу?23) Све то за по сле ди цу има 
нај ди рект ни ји су коб њи хо вих уза јам них сло бо да, ко је се по себ но 
бол но из вред но сног дис кур са ре флек ту ју на ег зи стен ци јал ну сло-
бо ду де це, што у дру штве ном кон тек сту кул ту ро ло шког вред но ва-
ња, де гра ди ра, ни по да шта ва и ра за ра по ро дич ну за јед ни цу.

Вред но сно-мо рал на про це на бит на је и при ли ком раз лу чи ва-
ња ди ле ме око до де ле ста ра тељ ства над де цом – мај ци или оцу при 
раз во ду бра ка, где се мул ти пли ку ју и про ти ву реч но су ко бља ва ју 
мно ги чи ни о ци, у ши ро ком ра спо ну од ан тро по ло шко-би о ло шких, 
со ци јал них, ма те ри јал них, вас пит них, пси хич ких или мо рал них. 
При том, ва ља на вред но сна про це на од стра не со ци јал них рад ни ка 
би ва оме те на че сто из ра же ним ме ђу-су пру жнич ким кон флик ти ма 
у про це су раз во да бра ка, за ко ни то пра ће ним брач ним амо зи те ти-
ма, као и при кри ве ним ин те ре си ма ма те ри јал не при ро де, екс трем-
ним ли це мер јем и бес кру пу ло зном спрем но шћу на кри во тво ре ње 
исти не. На жа лост, вред но сне про јек ци је со ци јал них рад ни ка че-
сто би ва ју у њи хо вој струч ној це лис ход но сти оте жа не ути ца јем ти-
пич них сте ре о ти па, по пут (без об зи ра на ре ал ност) не при ко сно ве-
но ‹›до бре мај ке›› или оца ко ји је по при ро ди ства ри као ‹›ко лац.›› 
Пред ра су де те вр сте, из ме ђу оста лог оп ста ју и за то што се у сфе ри 
про фе си о нал ног со ци јал ног ра да по гре шно фа во ри зу је као до ми-
нант на (че сто и је ди на) пси хич ка ди мен зи ја чо ве ка, што апри о ри 
не ги ра људ ски то та ли тет и мно го вр сност оста лих од ли ка и њи ма 
ко ре ла тив них ег зи стен ци јал них по тре ба, на при мер ма те ри јал них, 
вас пит них, мо рал них, оби чај них и на рав но ов де по тен ци ра них – 
вред но сних. 

У од су ству про сто ра за ши ре да ва ње од го во ра на ове и мно ге 
дру ге слич не ди ле ме, из не ти при ме ри мо рал них про тив ре чи ја су у 
функ ци ји по твр де при су ства мо рал них вред но сти и вред но ва ња у 
со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, што сва ка ко зах те ва озби љан ак си-
о ло шки при ступ. 

3.УЗРОЦИИПОСЛЕДИЦЕАКСИОЛОШКЕ
НЕРАЗВИЈЕНОСТИСОЦИЈАЛНОГ

РАДАСАПОРОДИЦОМ

Као про дукт епи сте мо ло шке не из гра ђе но сти на у ке со ци јал-
ног ра да, у од су ству ста бил ни је фи ло зоф ске па ра диг ме, ап со лут но 

23)  Ши ре о фе ми ни стич ким про ти ву реч ји ма и пер спек ти ви ма по гле да ти: Hаrcourt Wen di, 
FeministPerspectivesonSustainableDevelopment, Lon don, 1994.
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од су ство ак си о ло ги је као фи ло зоф ске те о ри је вред но сти,24) не по-
сред но се од ра жа ва и на те о риј ско-ме то до ло шки ква ли тет со ци-
јал ног ра да са по ро ди цом. Оп шта од ред ни ца са знај ног ба вље ња 
вред но сти ма у овој обла сти је сим пли фи ко ван, че сто у пот пу но сти 
ла и ци стич ки при ступ, ли шен те о риј ско-ак си о ло шког фун ду са би-
ло ко је ори јен та ци је, све ден на по зи ти ви стич ку фор му сте рил них 
фра за де скрип ти ви зма. Иден тич но ма њој или ве ћој не раз ви је но сти 
или од су ству фи ло зоф ских сег ме на та: гно се о ло шког, он то ло шког, 
ме то до ло шког, ан тро по ло шког, етич ког и есте тич ког, и у овом слу-
ча ју ну жног раз ма тра ња фе но ме на вред но сти и вред но ва ња, ко ји 
обе ле жа ва ју ег зи стен ци јал ну бит по ро ди це, на уч на ди сци пли на 
социјалнирадсапородицом пла ћа цех уско-ма тич не усме ре но сти 
до ми нант них те о ре ти ча ра, пр вен стве но со ци о ло га и пси хо ло га.

У од су ству по зна ва ња фи ло зоф ске те о ри је вред но сти – ак-
си о ло ги је, а во ђе ни са знај ном за блу дом да мно штво сло же них 
фе но ме на у обла сти со ци јал ног ра да мо гу да до стој но ту ма че из 
уског ви зи ра сво јих на у ка, по гре шно ни по да шта ва ју ћи зна чај чо-
ве ко ве ге не рич ке су шти не, по и ма ју ћи чо ве ка (углав ном, че сто и 
је ди но) као со ци јал но и пси хич ко би ће, ови ис тра жи ва чи и ка те-
го ри ји вред но сти при сту па ју та ко јед но стра но, што за по сле ди цу 
има, у на уч ном сми слу нео збиљ не и ли ше не те о риј ске су шти не, 
без вред но-упро шће не по став ке. Та ко из о ста је ана ли тич ко раз ла-
га ње ла тент не су шти не ка у за ли те та де лат но сти со ци јал ног ра да и 
по ро дич них вред но сти, за сно ва но на ис ку ству фи ло зоф ске те о ри је 
вред но сти, на ме сто че га кван ти та тив на ве ћи на (ко ја у од су ству ак-
си о ло шког зна ња) пла си ра као са вре ме ни на уч ни тренд те о риј ске 
су ро га те ко ји ма из ми че епи сте мо ло шка пу но ћа, сво де ћи пи та ње 
вред но сти у кру те сте ге ме то дич ких обра за ца и тех ни ци зам го ле 
при ме не ме то да и тех ни ка. 

Очи глед но је да та ква те о риј ска ми ни ми зи ра ња не мо гу да 
са знај но до сег ну сми сао ну жно сти ак си о ло шког про су ђи ва ња 
вред но сти у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, што че сто зна да бу де 
пра ће но и ин фе ри ор ним фик ци ја ма еле мен тар ног не раз лу чи ва ња 
ме та фи зич ких фи ло зоф ских спе ку ла ци ја од ми са о но-де лат не пу-
но ће, при че му се због не зна ња и уске на уч не пер спек ти ве фи ло-
зоф ска си нер ги ја пе жо ра тив но од ба цу је као бе сми сле на и на у ци 
со ци јал ног ра да ап со лут но не по треб на. Ти ме се по твр ђу је је дан од 
при мар них ап сур да на у ке со ци јал ног ра да, ко ја као ну жан услов 
епи сте мо ло шког фун ди ра ња мо ра да про фи ли ше соп стве ну аутен-
тич ну осно ву – на уч ни те мељ, че га се ова област ис тра жи ва ња, због 

24) Ми лан Пе трич ко вић, ''На у ка со ци јал ног ра да у ап сур ду ван-ак си о ло шког вред но ва ња'', 
Социјалнамисао, часопис затеорију и критику социјалних идеја и праксе, Бе о град, 
2009, бр. 64, стр. 9-30.
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ин те лек ту ал не уско сти и пар ци јал них при сту па, у крај њем слу ча ју 
он то ло шке не мо ћи - и од ри че, при хва та ју ћи на ме сто то га плит ке и 
не ста бил не ква зи осно ве крај ње ди ску та бил них по ла зи шта. 25)

Има ли бо ље илу стра ци је из не тог ста ва, од по тен ци ра ња овог 
пи та ња вред но сти, ко јим се као пред ме том ба ви фи ло зоф ска ди-
сци пли на ак си о ло ги ја, ко ју ис тра жи ва чи у на у ци со ци јал ног ра да 
углав ном не по зна ју, упр кос то ме што им се вред но сти као ну жан 
са знај ни про блем на ме ћу у окви ру ди сци пли не со ци јал ни рад са 
по ро ди цом; при сту па ју ћи му она ко ка ко им те о риј ски по тен ци јал 
до пу шта: ба ве се на вод но вред но сти ма, при том не осла ња ју ћи се 
на ак си о ло ги ју чи ји су пред мет ис тра жи ва ња упра во вред но сти?!26) 
За њи хо во раз у ме ва ње ак си о ло ги ја ну ди ми са о но пре ра ђе не пој-
мо ве људ ског бит ка и тре ба ња, по ве сти и исто ри је, ге не рич ке су-
шти не чо ве ка, са мо све сти, са мо о ства ре ња, за да тих ег зи стен ци јал-
них про јек ци ја, са мо о ту ђе ња, сло бо де, ег зи стен ци јал не за да то сти, 
људ ске свр хо ви то сти и мно гих дру гих, на осно ву ко јих се вред но-
сти је ди но мо гу схва ти ти у сво јој кон тра дик тор ној са зда но сти, па 
на рав но и у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом.

У фор ми илу стра ци је ре че ног, ука зу јем ов де да плод но ак-
си о ло шко из во ри ште по тен ци ра, на при мер, за со ци јал ни рад зна-
чај ну ан ти ци па ци ју, да тре нут но по сто је ће вред но сти као ва же ће 
нор ме ко је ре гу ли шу људ ске де лат но сти и људ ске од но се пре ма 
при ро ди и пре ма дру гим љу ди ма, што под ра зу ме ва и ме ђу људ ске 
од но се у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, се је ди но мо гу до ку чи ти 
као из раз и ре зул тат исто риј ског раз вит ка чо ве ка. У том кон тек сту 
се и мо же схва ти ти сле де ћа ми сао: ‘’Је ди на пра ва це ли на у окви ру 
ко је се са зна је сми сао сва ке вред но сти по на о соб је људ ска исто-
ри ја, а не по сто је ћи си стем вред но сти. Та це ли на ни је ем пи риј ски 
то та ли тет, укуп ност вред но сти да та у окви ру по сто је ћих об ли ка 
кул ту ре или иде о ло ги је јед ног до ба, већ то та ли тет схва ћен исто-
риј ски и ак ти ви стич ки,27) то та ли тет ко ји је из раз исто риј ски ство-
ре них мо гућ но сти да чо век из ме ни це ло куп ну струк ту ру ва же ћих 
вред но сти и оства ри се бе као це ло ви тог чо ве ка.’’28) 

25) Ши ре о ово ме по гле да ти: Ми лан Пе трич ко вић, ''При вид гно се о ло шких не до у ми ца те о-
ри је со ци јал ног ра да'', ГодишњакФакултетаполитичкихнаука, Уни вер зи тет у Бе о гра-
ду – Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012, бр. 7, стр. 185-198.

26) Сре ћом да су у на у ци со ци јал ног ра да при хва ће не већ по ме ну те на уч не ди сци пли не 
(со ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја, ме ди ци на) ина че би са ла ич ких по зи ци ја би ли тре ти ра ни 
вр ло сло же ни со ци о ло шки, пси хич ки или ме ди цин ски пој мо ви, ко ји ма се у окви ру свог 
пред ме та ис тра жи ва ња ба ви ху ма ни сти ка со ци јал ног ра да. Прим. Аут. М.П. 

27)  По гле да ти: Дра го слав Ко чо вић, Религијска учења, социјалне вредности религијских
учења, Бе о град, 2010.

28)  Ми ла дин Жи во тић, Човекивредности, цит. де ло, стр. 13.
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Да кле, ак си о ло шки ла и ци зам при су тан у на у ци со ци јал ног 
ра да спре ча ва мно ге те о ре ти ча ре да пој ме сми сао исто риј ског кон-
ти ну и те та у фор ми ра њу вред но сти да на шњи це. Уско ори јен ти са-
ни на те о риј ски огра ни че не са знај не прин ци пе, не зна ју ћи да је 
исто ри ја тло за од ви ја ње чо ве ко вог про це са са мо ре а ли за ци је, кроз 
по твр ду ње го ве ге не рич ке би ти у про ти ву реч ном про це су са мо-
ре а ли за ци је (у овом при ме ру - по ро дич не) то ком ког се ства ра ју 
мо гућ но сти за оп ште чо ве чан ску еман ци па ци ју и пот пу но осло ба-
ђа ње људ ских ства ра лач ких по тен ци ја ла, мно ги те о ре ти ча ри ову 
исто риј ску ди мен зи ју вред но сти по гре шно у обла сти со ци јал ног 
ра да ме ша ју са про шло шћу, ко ја је на вод но у сво јој ана хро но сти 
на вод но из ли шна у од но су на са вре ме ност, бо ље ре ћи са да шњост. 

Из о ста нак са знај не раз бо ри то сти с овим у ве зи, као по сле-
ди цу у на у ци со ци јал ног ра да пла си ра из ми шље ну по де лу на у ке 
со ци јал ног ра да, па и ње них вред но сти, оли че них у фор ми те о риј-
ске осно ве, из во ра, пред ме та, прин ци па, те о риј ских пра ва ца, на – у 
вре мен ском оп се гу, про шле, па ти ме ауто мат ски за ста ре ле, ма ње 
вред не, на су прот ко јих се на вод но на ла зе тзв. са вре ме не, што им 
без об зи ра на ква ли тет са др жа ја да је ста тус ап со лут но по жељ них 
и вред них! Ме ша ју ћи са др жај и фор му са вре ме ни те о ре ти ча ри ко-
ји ма из ми че су шти на, не мо гу да схва те да је са мо еман ци па тор-
ска при ро да ква ли та тив не су шти не, ме ра вред но сти уоп ште, па и 
у со ци јал ном ра ду, и да вред но сти ни у ком слу ча ју не мо же да 
га ран ту је кон крет но вре ме на стан ка са др жа ја ко ји се про це њу је, 
већ ис кљу чи во и је ди но ква ли та тив ни би так тог са др жа ја, на чи ју 
ху ма ни за ци ју,29) у исто риј ско-ци ви ли за циј ском оп се гу по ку ша ва да 
ути че уни вер зал на де лат ност со ци јал ног ра да.

Упра во у том по ку ша ју вред но сног ху ма ни зо ва ња, со ци јал-
ни рад са по ро ди цом упа да у те шко про ти ву реч је ак си о ло шких 
про јек ци ја у скла ду са ко ји ма свр сис хо дан при ступ ба вље ња вред-
но сти ма мо ра да са др жи у се би нај ра ди кал ни је ци ље ве из ме не це-
ло куп не струк ту ре све та по јав но сти и ње му са о бра зног по сто је-
ћег си сте ма вред но ва ња, јер по зи тив не вред но сти го то во за ко ни то 
то ком исто ри је, све до да нас, нај че шће ни су пред ста вља ле, ни ти 
да нас пред ста вља ју об лик аде кват ног ис по ља ва ња ства ра лач ких 
спо соб но сти чо ве ка. То зна чи да се со ци јал ни рад ни ци на ла зе у 
рас це пу из ме ђу раз ли ко ва ња вред но сти као по зи тив них чи ње ни ца 
и вред но сти као мо гу ћих про јек ци ја, при че му би у сло же ном про-
це су вред но ва ња кључ но ме сто тре бао да за у зи ма чо век као ства-
ра лац и пре суд ни фак тор вла сти тог пре о бра жа ва ња. Ка ко то учи-
ни ти ако со ци јал ни рад ник не сме да до во ди у пи та ње по зи тив ност 
вла да ју ћих вред но сти и ну жност њи хо вог тран сфор ми са ња ка бу-

29)  По гле да ти: Ro bert Le gros, ИдејаХуманости, Но ви Сад, 1993.
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ду ћим про јек ци ја ма дру га чи јег и бо љег, ка да је од стра не др жа ве 
ко ја ор га ни зу је ин сти ту ци о нал ни со ци јал ни рад за ду жен и пла ћен 
да чу ва по сто је ћи вред но сни sta tus quo?30) Ода тле, по сто је ће ста ње 
у вред но сном сми слу до пу шта со ци јал ну не прав ду, не за по сле ност, 
си ро ма штво, со ци јал не не јед на ко сти, до ми на ци ју ка пи та ла, си ле и 
мо ћи, а со ци јал ни рад ни ци ра де ћи свој по сао струч но по ку ша ва ју 
да вра те, на не ки на чин при во ле и при ла го де, у исти тај оту ђе ни 
вред но сни си стем, ње му не при ла го ђе не,! 31)

Не рас по зна ва ње тих вред но сних су ко ба у њи хо вој сло же ној 
ла тент но сти од стра не те о ри је и ме то до ло ги је со ци јал ног ра да, мо-
же да ову област, ко ја се би за циљ по ста вља људ ску ху ма ни за ци ју, 
из об ли чи у де ху ма ни зо ва но ору ђе, ко је под пла штом пру жа ња по-
мо ћи уства ри ка жња ва;32) а ка жња ва ако на би ло ко ји на чин спу та ва 
ства ра лач ке по тен ци ја ле и са мо о сло ба ђа ње чо ве ка ус кра ћу ју ћи му 
при том сло бо дан из бор ње го ве вред но сне по твр ђе но сти и про дук-
тив но сти. 33) 

Ода тле се за со ци јал ни рад са по ро ди цом, као истин ски ху-
ма ни ак си о ло шки кон цепт, мо же ува жи ти са мо онај, ко ји у пр ви 
план ис ти че чи ње ни цу да је свр ха чо ве ко вог од но са пре ма по зи-
тив ним вред но сти ма њи хо во кон стант но пре вред но ва ње, чи ји је 
услов чо ве ков са мо у вид у те мељ не мо гућ но сти соп стве не сло бо де, 
на осно ву са мо све сти ко ја рас по зна је пут осло ба ђа ња чо ве ка од 
усло ва за ви сно сти, што их на ме ће по сто је ћа ре ал ност34) кроз раз-
ли чи те фор ме ег зи стен ци јал ног са мо о ту ђе ња. 35)
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MilanPetrickovic

AXIOLOGICALIMPLICATIONS
OFSOCIALWORKWITHFAMILY

Resume
Alt ho ugh so cial work with fa mily has not been fo un ded axi o-

lo gi cally, it is evi dent that in the co re of its mat ter a com plex is sue 
of va lu a ti o nal me a ning of pos si ble aspects of man’s exi sten ce is born. 
That is ac com pa nied by a di lem ma abo ut de fi ning of the ba sic and of 
the hig hest aims that a man as a mem ber of a fa mily com mu nity sho uld 
po se for him self in the form of exi sten ti al ideal, as well as the di lem ma 
abo ut the most su i ta ble ap pro ac hes that so cial wor kers sho uld ta ke to-
wards this is sue. Lo gi cally fo un ded an swer to the se axi o lo gi cal do ubts 
can be gi ven only on the ba sis of the phi lo sop hi cal and anthro po lo gi cal 
gro und, from which one can del ve de ep in to the sec ret of man as a be-
ing, or, to put it mo re pre ci sely, in to the es sen ce of his ge ne ric be ing, 
sin ce he cre a tes and un der stands va lu es, cru ci ally de ter mi ned pre ci sely 
by this es sen ce – by his na ti ve uni qu e ness.

That marks a very im por tant is sue for the the ory and met ho do-
logy of so cial work with fa mily, the is sue of free cho i ce, which due to 
the pos ses sion of self-con sci o u sness can be im po sed (he te ro no mo us) 
and free (auto no mo us), from which two ba sic kinds of va lue re sult: a) 
the va lu es thro ugh which the things which are de si ra ble for a so ci ety are 
ex pres sed, and b) tho se which ex press the pro jects of li be ra ting the in-
di vi dual from his de pen dency of outer de ter mi na ti ons. Re gar ding the se 
va lu es, the fa mily can be vi e wed as the ir in te gral form of prac ti ce, whe-
re in the for mer ca se the va lu es ex press cho i ces and ori en ta ti ons of the 
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be ha vi o ur of fa mily mem bers which are con di ti o ned by so cial in te rests, 
whi le in the lat ter ca se they ex press a re a lity which has not yet co me 
in to exi sten ce, a fu tu re pro jec tion of self-de ter mi na tion and fre e dom of 
the se very fa mily mem bers.

The per spec ti ves of axi o lo gi cal fo un ding of the so cial work with 
fa mily wo uld ha ve to deal mo re se ri o usly, in that re spect, with a lar ge 
num ber of va lue-the o ri es, which are abun dant in the hi story of phi lo-
sophy. Cri ti cal con si de ra tion of va ri o us axi o lo gi cal ap pro ac hes from 
the gro unds of hu ma ni stic so cial work has got cog ni ti ve ex pe ri en ce of 
many phi lo sop hi cal bran ches, each of which ex pla ins the es sen ce of 
va lu es thro ugh its own cog ni ti ve the ory. Among them, so me are de fi ni-
tely no te worthy, li ke the analyti cal vi ews upon the va lue-the o ri es li ke 
po si ti vi stic, emo ti vi stic, im pe ra ti vi stic, pre scrip ti ve, prag ma tic, be ha vi-
o u ral, ide ally typi cal, vo lun ta ri stic, hu ma ne exi sten ti al and many ot hers 
which abo und in the axi o lo gi cal tho ught. Only by con si stent con si de-
ra tion of the se dif fe rent phi lo sop hi cal the o re ti cal pre mis ses abo ut the 
es sen ce of the ca te gory of va lu es and by the eva lu a tion which is in 
har mony with this con si de ra tion, thro ugh the cri ti cal im ple men ta tion of 
the ir cog ni ti ve ex pe ri en ce in to its own su bject mat ter, so cial work can 
over co me the va lu es be ing vi e wed la i cally and it can fo und it self well 
axi o lo gi cally.
Key words: va lu es, va lu ing, axi o logy, so cial work, fa mily
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