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Od redakcji
Ż

ycie zawirowało wokół piłki. Mamy wreszcie długo oczekiwane Euro 2012.
Pisząc te słowa nie wiem, kto zostanie mistrzem Europy i czy Polska pokona reprezentację Czech awansując do ćwierćfinału. Wynik rywalizacji sportowej pozostaje
zagadką, choć będzie znany czytelnikom, gdy w ich ręce dotrze kolejny, już czwarty
numer naszego pisma. Wykorzystując jednak tę rzadką okazję goszczenia w naszym
kraju futbolowej elity, chciałbym zwrócić uwagę na pewien fenomen społeczny piłki
mający swe silne związki z ideą empowerment. Sport daje szanse na rozwój, awans,
karierę i duże pieniądze także dla tych, których dzieciństwo przebiegało na marginesie światowego dostatku. Wielkie gwiazdy piłkarskich stadionów często pochodzą
z regionów chronicznego niedostatku, głodu, przeludnienia i braku jakichkolwiek
perspektyw. Wychowując się w państwach dobrobytu nierzadko wielu wybitnych piłkarzy doświadczało poczucia wykluczenia, wstydu, rozmaitych patologii dręczących
ich rodziny i środowiska, w których przyszło im dorastać. Zlatan Ibrahimović jeden z najwybitniejszych aktorów
Euro 2012 wspomina takie obrazki ze swojego dzieciństwa: „… zacząłem kraść rowery. Złodziej rowerów to była
moja pierwsza tożsamość. Mieszkaliśmy na czwartym piętrze, pod numerem 5c przy Cronmans Väg. Nie było tam
uścisków ani czułości. Nikt mnie nie pytał – jak ci dziś poszło? Żaden dorosły nie pomagał mi w lekcjach, nie pytał czy
mam jakieś problemy. Musiałem zaciskać zęby, zawsze było ciężko. Moja matka nie miała czasu żeby nas pocieszać.
Pracowała jako sprzątaczka, harowała żeby nas utrzymać”1. Takim piłkarzom jak Zlatan piłka dała szansę, odwołując sie do zasobów, które można było ożywić i wykorzystać, co pozwalało pokonywać wymiary głębokiego
strukturalnego ubóstwa.
Inny obrazek, którego ślady można odnaleźć w tym numerze Kwartalnika, gdy czytelnik dostrzeże informację o nietypowym turnieju piłkarskim, w który wzięli udział bezdomni oraz osoby poddające się terapii uzależnień. Uprawianie sportu nie musi wiązać się z wielkimi karierami, tłumem na stadionach i bogactwem. Może
mieć wymiar o wiele głębszy, prawdziwie humanistyczny. Trening wyrabia u człowieka wiele pożądanych cech
takich jak: systematyczność, wytrwałość, odwagę, konsekwencję. Pozwala stawiać wymagania dostosowane
do indywidualnych możliwości, przekraczać progi własnych słabości. Sport powszechny jest najlepszą formą
dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne milionów ludzi. Kto zna to uczucie, jakim jest pokonywanie kolejnych barier wydolnościowych doświadcza prawdziwej euforii. Sukces w sporcie masowym ma indywidualny
wymiar i nie jest odnotowywany w tabelach rekordów, ale pozwala pokonywać granicę o wiele trudniejszą
do pokonania – własną niemoc. A gdy to się stanie, to wyrobione poprzez sport postawy potrafią odmienić
dotychczasowe, zorientowane na przeżywanie problemów życie. Sport sam w sobie staje się jednym z powszechnych wymiarów empowerment. Z tego powodu znajduje on dziś niezwykle wiele odniesień do pracy
socjalnej. Wędrujący z kijkami nordic walking seniorzy, grający w koszykówkę niepełnosprawni na wózkach,
ambitnie walczący na boisku piłkarskim, pomimo ogromnych zaniedbań fizycznych bezdomni czy leczący
się z wieloletnich uzależnień, kopiące piłkę dzieci w boliwijskiej wiosce, szukające alternatywy dla zażywania wszechobecnej kokainy, wreszcie miliony tych, którzy postanowili po prostu zadbać o własne zdrowie to
tylko wybrane obszary przenikania się sportu i profesjonalnego pomagania. Mottem dla tak rozumianej roli
aktywności fizycznej niech będą słowa przysięgi składane przez uczestników Olimpiad Specjalnych: „Pragnę
zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. Współczesny pracownik socjalny powinien jak najczęściej odwoływać się w procesie zmiany ludzkiego życia do tego wszystkiego, co można
osiągnąć systematycznym treningiem.
Jest jeszcze jeden wymiar przenikania się Euro i działania społecznego. To raczej ciemne oblicze piłkarskiego święta. Biorą w nim udział, bowiem dwie strony tzn. piłkarze i kibice. Polskie mistrzostwa przynajmniej
w pierwszej ich fazie ujawniły ogromną liczbę aktów stadionowej i pozastadionowej agresji. Nie lekceważyłbym tych zdarzeń, co można zauważyć nawet u czołowych polityków. Chuligaństwo nie rodzi się bowiem
w próżni, tylko żywi się społeczną degrengoladą, brakiem perspektyw, zanikiem autorytetów elit zwłaszcza
wówczas, gdy tych czynników doświadczają młodzi ludzie. Piłkarskie święto przypadło na czas zarówno ekonomicznego jak i społecznego kryzysu Europy. Kibice Grecji radość z bycia w piłkarskiej elicie przeplatają
z poczuciem ogromnej destabilizacji, zachwianiem fundamentów państwa i obawą o własne losy. Dostatnia,
ciepła i kolorowa Hiszpania to kraj, w którym stopa bezrobocia w dniu rozpoczęcia mistrzostw wynosiła 24%.
Zamożna Europa to dziś region, w którym bez pracy pozostaje 80 mln młodych ludzi. Włochy a nawet Francja
zagrożone są poważnymi konsekwencjami kryzysu. Rosyjscy kibice w wolnym i demokratycznym kraju, jakim
jest Polska opatrznie korzystają z wolności, która przecież nie pozwala na wznoszenie antynarodowych wobec
rywali haseł i nawoływanie do przemocy czy jej stosowanie. Polscy chuligani żywią się tymi samymi lękami.
Piłka uświadamia nam wszystkim, że pod płaszczykiem dobrobytu, kolorowych neonów, sztucznych ogni jest
Europa prawdziwa, zatroskana o jutro, pełna obaw, kumulująca agresję do świata, który tworzy pozory i brnie
w niesprawiedliwą redystrybucję dochodów, stając się powoli kontynentem bez perspektyw, zwłaszcza dla
młodych. To wielkie wyzwania dla wszystkich społeczeństw. W tym zadaniu przypisuję znaczącą rolę etycznym
działaniom społecznym.
Póki co, trwa jednak święto i wszyscy szykujemy się na mecz z Czechami. Czytelnicy, gdy „Empowerment”
dotrze do ich rąk, będą znali już jego wynik. A zatem Polska Gola!
Redaktor Naczelny
dr Piotr Sikora
1

Z. Ibrahimović, D. Lagercrantz, Ja Ibra, Kraków 2012, s.31-33.

Opolskie szkice z teorii i praktyki
pracy socjalnej
Zdzisław Markiewicz

Kilka refleksji na temat historii superwizji pracy socjalnej

P

o 1 stycznia 2014 roku pracownicy socjalni nabędą prawo do korzystania z usług wybranego przez
siebie superwizora1. Choć na gruncie prawa materialnego zapis ten swój byt rozpocznie dopiero 31 grudnia
2013, to wydaje się celowe, by już teraz krótką refleksją
objąć kwestię superwizji pracy socjalnej, a szczególnie
historię, która pozwoli lepiej zrozumieć jej istotę w procesie pomagania. W polskiej literaturze nie ma zbyt wielu
publikacji na ten temat, a istniejące odwołują się najczęściej do koncepcji superwizji przedstawianej przez Alfreda
Kadushina w latach siedemdziesiątych. Badanie dokumentów źródłowych pokazuje jednak, że sama praca
socjalna jak i jej superwizja rodziły się niemal jednocześnie, a dziewięćdziesiąt lat temu, gdy ukazała się książka
M. Richmond pod tytułem What is sicial case work?, superwizja pracy socjalnej miała już utrwalony charakter.
Prawdopodobnie trudno byłoby zrozumieć jej istotę
bez chociaż pobieżnego poznania korzeni i źródeł inspiracji. Sporym problemem byłoby też wpisanie w polski
system pragmatyki pracy socjalnej, (jako instrument
wpływający na podniesienie jakości i skuteczności działań instytucji socjalnych) bez osadzenia jej w kontekst
historii, kultury, obyczajów i praktyki pracy socjalnej,
miejsca gdzie się rodziła. W nurcie refleksji historycznej
łatwiej uzyska się konsensus i przestrzeń dla efektywnego i trwałego implantowania w polską pracę socjalną
takiego systemu wsparcia. Charakter niniejszego opracowania nie pozwala mi na ukazanie tematu w szerszym
kontekście historii pracy socjalnej, pozostając z nadzieją,
że czytelnicy posiadają podstawową wiedzę i potrafią
sobie wyobrazić tamte czasy i miejsca. Taka wiedza jest
ważna, ponieważ środowiska w których rodziła się ta
idea wpływały nie tylko na jej ówczesny kształt, ale ma
też niebagatelny wpływ na współczesną myśl naukową.
Superwizja pracy socjalnej ma już ponad sto lat, i to
nie tylko jako formuła nadzoru, ale także jako przedmiot nauczania. Jej korzenie sięgają początku roku
18782, kiedy to podczas zjazdu Stowarzyszeń Organizacji
Charytatywnych (Charity Organization Societies – COS)
w Buffalo w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy
przedstawiono pola koncepcji3, które dziś można by opisać jako, administracyjne, edukacyjne i wspierające. Od
tego też czasu trwa dyskusja, (właściwie po dziś dzień)
nad tym, który z wymienionych obszarów powinien dominować w procesie superwizyjnym obejmującym pracę
Pracownik socjalny ma prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych,
utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu z pracodawcą co do wyboru formy i osoby udzielającej
porad. Art. 121a ustawy o pomocy społecznej.

1

2
Z ważniejszych wydarzeń w Europie (za WikiPedia): Joachim Pecci został Papieżem i przyjął
imię Leon XIII, w Paryżu otwarto światową wystawę a z nią Wieżą Eifla, zakończyła się wojna
Rosyjsko – Turecka Bułgaria, Serbia i Rumunia uzyskały niepodległość. W Polsce pod zaborami:
po raz pierwszy odbył się publiczny pokaz Bitwy pod Grunwaldem, kończono budowę Szkoły
Sztuk Pięknych, wprowadzano ostatnie poprawki do słownika języka kaszubskiego, który
ukazał się w następnym roku.
3

Tsui Ming-sum, Supervision context and concepts, Sage, London 2004, str. 1-4.

socjalną. Analiza literatury tamtego okresu skłania ku tezie, że w pierwszych latach prowadzenia takiego nadzoru
dominowała funkcja edukacyjna. Wynikała z ówczesnej
struktury systemu i sposobu funkcjonowania organizacji
pomocowych4, opartego głównie na pracy wolontariuszy, których po prostu trzeba było na początku odpowiednio wyedukować, by ich praca była prowadzona
zgodnie ze standardami organizacji, właściwie i skutecznie5. Zdarzało się wcześniej, że „visitors”6, pomimo swoich najszczerszych chęci, po prostu nie zawsze potrafili
udzielać pomocy osobom potrzebującym, ponieważ nie
byli właściwie do takich działań przygotowani. Samo serce, otwartość na problemy ludzkie nie wystarczały, gdy
trzeba było np. podejmować polemikę z władzą, światem
biznesu czy osobami o odmiennym światopoglądzie.
Musieli nauczyć się stawania w obronie praw obywateli
doświadczających deprywacji, izolacji i ekskluzji społecznej. Prócz wyuczenia się technik pomagania, musieli
nauczyć się efektywnego, skutecznego reprezentowania
interesów tych grup. Kwestie wyposażenia w kompetencje zawodowe były więc w tamtym czasie kluczowe.
Chociaż logicznym wydawać by się mogło, że podstawą
suprwizji i jej pierwszą stosowaną funkcją była edukacja,
to jednak z dzisiejszej perspektywy rozumienia jej zasad,
na przykładzie ewolucyjnych przemian w strukturach
COS, należy uznać, iż z początku kwestie edukacyjne
i funkcja wsparcia ustępowały jednak miejsca nadzorowi administracyjnemu. Taką też kolejność proponuje Tsui
Min-sum, gdyż jego zdaniem lepiej opisuje ona ówczesny styl pracy w organizacjach i ich działania zmierzające
do uzyskania efektu unifikacji w zakresie usług społecznych. Na pozostałe kwestie superwizji zaczęto zwracać
większą uwagę w momencie zafunkcjonowania na rynku
usług socjalnych, zawodowych służb społecznych, a co za
tym idzie potrzebę efektywnego zarządzania zasobami
ludzkimi. Z tego punktu widzenia, by jak najskuteczniej
pomagać (we wczesnych latach) ustalano najpierw odpowiednie standardy i normy, co pozwalało na właściwe
administrowanie systemem, a dopiero w następnej kolejności wprowadzano pozostałe formuły nadzoru wspierającego (kwestie edukacji oraz wsparcia emocjonalnego).
Taka również koncepcja wydaje się logiczna i spójna jeśli
zauważymy, że był to okres przekształcania się systemu,
4
Obraz tego systemu przedstawia M. Richmond następująco: Fifteen years ago, I began to take
notes, gather illustrations, and even draft a few chapters for a book on Social Work in Families. In
it I hoped to pass on to the younger people coming into the charity organization field an explanation of the methods that their seniors had found useful. It soon became apparent, however, that
no methods or aims were peculiarly and solely adapted to the treatment of the families that found
their way to a charity organization society; that, in essentials, the methods and aims of social
case work were or should be the same in every type of service, whether the subject was a homeless
paralytic, the neglected boy of drunken parents, or the widowed mother of small children. Some
procedures, of course, were peculiar to one group of cases and some to another, according to
the special social disability under treatment. But the things that most needed to be said about
case work were the things that were common to all. The division of social work into departments
and specialties was both a convenience and a necessity; fundamental resemblances remained,
however. W:M.E. Richmond, Social Diagnosis, NY, 1917, str.5.
5

Przekonanie takie można uzyskać analizując wczesne prace M. Richmond.

Taką nazwą określano w początkowym okresie kształtowania się systemu usług socjalnych
osoby wspierające.
6
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z opartego na wolontariacie w system mieszany (wprowadzający w obszar pracy socjalnej służby zawodowe).
Niezależnie od tego czy pierwszym krokiem w organizacji systemu było tworzenie struktur administracyjnych,
czy też zmiany wywoływały ruchy oddolne, wzrastało zapotrzebowanie na odpowiednio zorientowanych zawodowo i przeszkolonych profesjonalistów. Rozwój służb
społecznych w sposób naturalny generował coraz większe zapotrzebowanie na superwizję systemu, tym bardziej, że obok ludzi z klasy średniej, stanowiska „agency
visitors” zaczęły obejmować także osoby wywodzące się
z tzw. klasy robotniczej, a niektóre ze stanowisk zaczynały być opłacane7. Działalność charytatywna stała się więc
polem ekspresji misyjnej (dla wolontariuszy) i zawodowej
(dla pracowników opłacanych) dla ludzi pochodzących
z różnych środowisk, mających różne wyobrażenie na temat tego czym powinno być i jak powinno wyglądać pomaganie. Przez następne dwadzieścia lat krystalizował
się system zawodowych służb pomocowych8, ścierały się
różne szkoły pomagania. Możemy sobie wyobrazić jak
ostre były spory dotyczące koncepcji kształcenia do roli
pracownika socjalnego, skoro dopiero latem 1898 roku,
Nowojorskie Towarzystwo Charytatywne uruchomiło
sześciotygodniowe kursy dla studentów9. Był to prawdopodobnie pierwszy sformalizowany program nauczania
pracy socjalnej na świecie10, który można by też potraktować jako realizację funkcji edukacyjnej superwizji. Po
kilku seriach tego programu, w 1904 roku przekształcono tą formułę w Nowojorską Szkołę Filantropii, która
przetrwała do dziś pod nazwą Szkoła Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku11.
Jedną z pierwszych prac traktujących o superwizji
jest wydana w 1903 roku w Nowym Jorku, Książka autorstwa Jeffrey’a Richardson Brackett’a pod tytułem;
Superwision and Education in Charity12. Za przełomowy
zaś dla nauczania superwizji jako przedmiotu można
uznać rok 1911, kiedy to pod kierownictwem jednego z największych ówczesnych autorytetów w zakresie
pracy socjalnej – Mary Richmond, zorganizowany został
pierwszy kurs z zakresu superwizji13, a sponsorem tego
przedsięwzięcia był Charit Organization Department of
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Nie powinno dziwić, szczególnie w kontekście słów wypowiadanych przez współczesne
autorytety, Howkns’a i Shohet’a, zawartych m.in. we wstępie do trzeciego wydania książki pt.
Supervision i the Helping Professions (2006), którzy odwołując się do własnych doświadczeń
piszą: Much of the material on which this book is based has been developed over the last 30
years or more in the training courses in supervision we have been running through the Centre for
Supervision and Team Development.
8

9
O płaszczyznach tych sporów w dalszych latach niech zaświadczy cytat z książki Social Work
autorstwa Edwarda Devine, wydanej w 1922 r. w Nowym Jorku, skoro już we wstępie zastrzega się i zaznacza, że książka: It contains no sort of direct or indirect propaganda.
10
W 1899 roku M. Richmond została wykładowcą tej szkoły, a dwa lata wcześniej podczas konferencji w Toronto w swoim wystąpieniu mówiła: ...” If my life is a long one, I hope to see a school
of philanthropy, too, before I die.” This hope was fulfilled the very next year, when the New York
Charity Organization Society opened its Summer School of Applied Philanthropy out of which later
developed the New York School of Social Work. In the summer of 1899, she was giving a course of
lectures in this school. W: J. C. Colcord, The Long View Papers and Addresses by Mary E. Richmond,
Russell Sage Fundation, New York 1930, Str 37
11

Tsui Ming-sum, Supervision context and concepts, Sage, London 2004 str. 1-4

12

J. R. Brackett, Supervision and Education in Charity, The MacMillan Company, New York, 1903.

Aktywność M. Richmond nie ograniczała się oczywiście jedynie do takiego jednego kursu.
„The educational enterprise nearest her heart was, however, without doubt the Charity Organization Institute, which she conducted annually as a department enterprise from 19 10 to 1922
inclusive. At these institutes, practicing case workers in the charity organization field were invited
to spend one month, usually in the early summer, at the Russell Sage Foundation, discussing
and studying their common problems. They worked by the seminar and the committee method,
and were of real assistance in working over and criticizing material which the Department was
assembling in its various studies. They also carried on independent projects of their own. Many of
the Institute committees produced reports sufficiently valuable to be printed and circulated to the
societies. The value of this experience to the individual members of the Institute has been attested
numberless times, 1 and a sort of informal alumni organization is still maintained among them.
During the years that they met with Miss Richmond 262 social workers were given the opportunity
to attend”. The Family, Vol. 9, str. 348 – 350.
13

the Russel Sage Foundation14. Od tego też momentu pozostałe dwie funkcje (edukacyjna i wspierająca) zaczęły
nabierać coraz poważniejszego znaczenia. Lata dwudzieste przyniosły alokację szkoleń z zakresu superwizji również na płaszczyznę uniwersytecką, gdzie włączono ją
jako przedmiot nauczania, i to nie tylko w formie wykładów, ale też i ćwiczeń. Studenci uczyli się pracy socjalnej
na gruncie superwizji, oraz ćwiczyli superwizję na gruncie pracy socjalnej. System ten następnie został przejęty
przez Brytyjskie uczelnie takie jak Cambridge, Oxford czy
Londyn15.
Na przestrzeni kolejnych lat system superwizji ewaluował; od dawania odpowiedzi na pytanie jak to jest być
pracownikiem socjalnym, do jak to się dzieje, że jest on skuteczny, stojąc na straży jakości pracy socjalnej, jej wartości i zasad etycznych. O ważności superwizji pracy socjalnej może zaświadczyć fakt, że w latach dwudziestych XX
wieku zaczęły pojawiać się ogłoszenia prasowe zachęcające absolwentów College’ów do udziału w kursach
pracy z indywidualnym przypadkiem pod nadzorem superwizyjnym16. W 1936 roku w Stanach Zjednoczonych,
ukazał się pierwszy podręcznik do nauki superwizji pracy socjalnej autorstwa Virginii Robbinson, pod tytułem
Supervision in Social Case Work.
Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku to
okres kiedy ogromny wpływ na pracę socjalną wywierała
teoria psychoanalizy. W superwizji zaczęto kłaść nacisk
na kwestie relacji pomiędzy udzielającym pomocy a osobą wymagającą wsparcia. Koncentrowano się na umiejętnościach diagnozowania podopiecznego z poziomu
rozumienia jego motywacji (przyczyn stanu rzeczy), jego
myśli i uczuć, analizie zachowań. Ten swoisty mariaż, jak
pisze Tsui Ming-sum, pod koniec lat trzydziestych zaowocował długim okresem okres integracji psychoanalizy
i pracy socjalnej. I co ciekawe, analizom superwizyjnym
poddawano zachowania, uczucia i myśli obu stron poddawanych superwizji tj. zarówno klienta jak i pracownika
socjalnego. W ten sposób pracownik socjalny rozumiejąc mechanizmy wzajemnego oddziaływania, zaczynał
uczestniczyć w relacji z podopiecznym w sposób świadomy, rozumiał swoje reakcje (pozy), co pomagało w wykonywaniu pracy. Procedura superwizyjna była wtedy
procesem terapeutycznym, który ukazywał pozycję
zawodową i poziom umiejętności pracownika socjalnego, co z kolei pozwalało na ustalenie ścieżki osobistego
rozwoju, zarówno w zakresie teorii jak i umiejętności
praktycznych, zrozumienie zasad etycznych oraz uczyło
umiejętności samokontroli.
Munson17 przedstawił cztery fundamentalne wówczas zobowiązania pracowników socjalnych wobec swojego zawodu:
14
Krótki cytat z biografii, obrazujący styl pracy M. Richmond. W tym przypadku autorka opisuje przygotowania wystąpienia zatytułowanego The Need of a Training School, które wygłosiła
podczas konferencji w Toronto w roku 1897 r. She did much individual training of the case
workers on her staff, having them come to her rooms for long evenings of reading and discussion.
She prepared a manual of instruction for them, stimulated the formation of libraries in the district
offices and conducted a course for friendly visitors. W: J. C. Colcord, The Long View Papers and
Addresses by Mary E. Richmond, Russell Sage Fundation, New York 1930.
15
Dopiero w 1920 roku ukazała się pod egidą Uniwersytetu w Londynie, pierwsza z serii
książek – podręczników dla pracowników socjalnych autorstwa C. R. Attlee, pod tytułem
The Social Worker , gdzie na 10-tej stronie tak autor wyjaśnia konieczność wydania takiej
publikacji: The change from this attitude to social service has been effected not only by the utter
failure of charity to cope with the difficult problems of poverty (a failure that does not mean the
condemnation of the charitable, for it was inherent in the very nature of the problem), but also by
an entirely changed outlook, due to three principal causes the work of the social reformers, the
advances in knowledge, and the rise of democratic ideas. Kwestie edukacji (w tym nadzoru) do
zawodu pracownika socjalnego zajmują jeden rozdział, w sumie ok. 30 stron.
16
Np. w The Family w numerze z maja 1920 roku, w tej sprawie ogłaszała się School Of Applied
Social Sciences..., Cleveland, Ohio.
17
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•

wpływanie na zmiany społeczne (reformy
społeczne)
• obrona podopiecznych, występowanie w ich
imieniu
• stosowanie krótkoterminowych, efektywnych
ekonomicznie rozwiązań interwencyjnych
• tworzenie efektywnych modeli superwizyjnych.
To również najważniejsze zobowiązanie superwizorów wobec społeczeństwa na gruncie działania superwizyjnego, w którym z jednej strony pracownik socjalny
zobowiązuje się do rozwijania dziedzictwa zawodowego,
a superwizor do usuwania wszystkich złych rzeczy, które
w historii tego zawodu się pojawiały. Oznacza to, że superwizor i superwizowany kroczą razem tą samą drogą
na której ważne są prawa obywatelskie oraz prawo do
współtworzenia rzeczywistości przez wszystkich członków społeczności. To droga na której dla obu ważny jest
rozwój wiedzy i umiejętności, ponieważ w prosty sposób
przekłada się on na jakość usług dostarczanych klientom.
Tak też między innymi rozumiemy superwizję pracy socjalnej dzisiaj.
Choć współczesność dostarcza nam różnorodnych
definicji superwizji pracy socjalnej to dominują w zasadzie dwa nurty; z których jeden wskazuje, że Nadrzędnym
celem superwizora jest dostarczenie klientom placówki
usług możliwie najlepszych, zgodnych zarówno ilościowo,
jak jakościowo z jej polityką i procedurami. Tą definicję A.
Brown zestawił z odnoszącą się do brytyjskiej praktyki
definicją Dorothy Pettes, opisującą superwizję jako [...]
proces, przez który dany pracownik socjalny umożliwia
(enables) innemu, za którego jest odpowiedzialny, praktykowanie na poziomie jego najlepszych możliwości. Na tej
podstawie Brown stwierdził, że wyżej cytowane definicje
odzwierciedlają różnicę między amerykańskim a brytyjskim podejściem do superwizji. W podejściu amerykańskim kładziony jest większy nacisk na kierownicze funkcje

superwizji realizowane w zespołach zwierzchnik - podwładni, gdy w angielskim widoczna jest troska o podnoszenie jakości indywidualnych osiągnięć pracownika18.
Samo nauczanie zasad superwizji, choć przez te
wszystkie lata ewaluowało, niewiele się zmieniło, za to
stosowanie jej reguł w praktyce zarówno dziś jak i we
wczesnej jej historii wymagało sporych umiejętności.
Trzeba pamiętać, że na początku w pracy socjalnej posługiwano się głównie metodą pracy z przypadkiem, w którą angażowało się wielu różnie nazywanych specjalistów
(obok social worker), takich jak settlement worker, family
case worker19, social case worker20, charity worker21 czy
case assistant, co determinowało różnorodność standardów i stylów działania superwizyjnego. Dziś również
mamy wielu specjalistów na rynku usług socjalnych, którzy tworzą swoje produkty na bazie różnych nauk (socjologia, psychologia, pedagogika itd.), tak więc i dziś superwizja to proces, wymagający wielkiej uwagi i rozwagi.
Nie da się pozostawić pracy socjalnej poza nadzorem
wspierającym, tym bardziej, że podobnej formule (zwanej oceną pracy), z dużym pożytkiem dla siebie i instytucji korzystają już od kilku lat pracownicy administracyjni.
W okresie oczekiwania na opracowanie standardów
superwizyjnych powinniśmy, jako środowisko, podjąć
dyskusję nad jej kształtem, celami, zasadami, oswajać się
z tą formułą itd., by stała się motorem osiągania sukcesów przez pracowników socjalnych a nie bezużytecznym
narzędziem wywołującym jedynie lęki i frustracje. ▌

18
A. Brown, Consultation. An Aid to Successful Social Work, Heinemann Educational Books,
London--Exeter, 1984, s. 1.
19

The Family, february, Vol. 1, 1921 str. 8.

Mary Richmond, The Term Social Case Worker, w: J. C. Colcord, The Long View Papers and Addresses by Mary E. Richmond, Russell Sage Fundation, New York 1930, str. 474
20

21
Mary Richmond, The Training of Charity Workers, w: J. C. Colcord, The Long View Papers and
Addresses by Mary E. Richmond, Russell Sage Fundation, New York 1930, str. 86

Miriam Niklová

Możliwości działania oraz zadania pedagogów
społecznych w prewencji społecznych zjawisk
patologicznych na Słowacji

T

radycyjne pola współczesnej pracy socjalnej
w systemach narodowych mogą być obszarem
działania innych profesji społecznych. Przykładem takiej
perspektywy są działania pedagogów społecznych na
Słowacji. Poszerzono obecnie zakres zadań tej profesji,
do czego przyczyniły się liczne unormowania ustawowe (ustawa nr 245/2008, ustawa nr 317/2009, ustawa
nr 448/2008, a marginalnie także ustawa nr 305/2005).
W przeszłości działalność pedagogów społecznych była
znacznie ograniczona. Znajdowali oni zatrudnienie przede wszystkim w ośrodkach prewencji wychowawczej, do
których należały centra prewencji wychowawczej i psychologicznej, centra diagnostyczne oraz sanatoria leczniczo-wychowawcze. Tę możliwość zatrudnienia w ośrodkach prewencji wychowawczej regulowała ustawa
o placówkach szkolnych z roku 1993. Nawet jeśli w stosunku do lat poprzednich, możliwości realizacji zadań

pedagogów społecznych w dziedzinie zapobiegania zjawiskom patologii społecznej są większe, to stale istnieją
tu rezerwy, co wiąże się z sytuacją braku wystarczającej
akceptacji zawodu pedagoga społecznego w warunkach
słowackich. Do rozszerzenia kompetencji pedagogów
społecznych w dziedzinie prewencji wyraźnie przyczynia
się środowisko naukowe, które na płaszczyźnie zarówno
teoretycznej jak i praktycznej poświęca tym aspektom
właściwą uwagę. Szczególnie należy tu podkreślić odniesienia do praktyki społeczno-wychowawczej wskazywane przez licznych ekspertów, jak np. J. Hroncová
(2009), Z. Bakošová (2008, 2011), I. Emmerová (2011),
L. Lamarášová (2009), C. Határ (2010).
Pole do działania pedagoga społecznego w ramach
pierwotnej prewencji społecznych zjawisk patologicznych dotyczy głównie szkoły. Może on, według ustawy
nr 245/2008 w sprawie wychowania i kształcenia, pra-
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cować w szkolnych placówkach doradztwa i prewencji,
do których należą: centrum doradztwa pedagogicznopsychologicznego i prewencji oraz centrum specjalnego
doradztwa pedagogicznego (paragraf 130), następnie
w zespołach szkół, począwszy od przedszkoli aż po szkoły średnie, z wyłączeniem szkół językowych i podstawowych szkół artystycznych, (paragraf 27 ), następnie w internatach (paragraf 117) oraz w specjalnych placówkach
wychowawczych, do których należą: centrum diagnostyczne, sanatorium leczniczo-wychowawcze, centrum
reedukacji (paragraf 120).
W intencji ustawy nr 317/2009 o pracownikach pedagogicznych i specjalistach oraz o zmianie i uzupełnieniu
niektórych ustaw, w § 24 zapisano, że: „pedagog społeczny prowadzi działania specjalistyczne w dziedzinie
prewencji, interwencji i świadczenia doradztwa przede
wszystkim dla dzieci i uczniów zagrożonych społecznymi
zjawiskami patologicznymi, pochodzących ze społecznie
zaniedbanych środowisk, uzależnionych od narkotyków
lub w inny sposób dotkniętych patologią. Działa na rzecz
dzieci i uczniów, ich prawnych opiekunów i przedstawicieli kadry pedagogicznej w szkołach i placówkach
wychowawczych. Realizuje także zadania w dziedzinie
edukacji społecznej, prospołecznego wsparcia, etyki,
diagnostyki społeczno-pedagogicznej, relacji środowiskowych i reedukacji. Wykonuje czynności eksperckie
i prowadzi działalność oświatową”. Tak sformułowany
zakres zadań orientuje tę działalność w kierunku obszaru pracy socjalnej; lokując ją w tradycyjnym systemie
wsparcia pedagogicznego.
W ramach prawa szkolnego, działalność społeczna
jest skierowana przede wszystkim na:
a) monitorowanie i ocenę zachowań dzieci z zastosowaniem metod, technik i procedur odpowiadających współczesnej wiedzy w dziedzinie pedagogiki społecznej i współczesnej praktyce,
b) doradztwo społeczne,
c) socjoterapię,
d) stosowanie metod diagnostycznych pedagogiki
społecznej.
Pedagogika społeczna w przeszłości, jak również
obecnie skupia się na zapobieganiu zjawiskom patologicznym, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, ale również uwzględniając w coraz szerszym
zakresie dorosłych. Obecnie ciężar działań pedagoga
społecznego mieści się w dziedzinie prewencji, na co
wskazuje także przygotowywana ustawa o pedagogach. Społeczno-pedagogiczną pracę w szkole można
scharakteryzować jako zbiór działań, które zmierzają do
poprawy jakości życia dzieci i młodzieży w szkole, pomagają w bezproblemowym działaniu szkoły, eliminują
niepożądane zachowania dzieci i młodzieży, wspierają
uczestnictwo w kulturze środowiska szkolnego oraz posiadają walor stabilizacyjny osobowości uczniów i młodzieży (Bakošová, 2011). Znana przedstawicielka słowackiej pedagogiki społecznej Z. Bakošová (2006) przybliża
konkretne zadania pedagoga społecznego w szkołach
klasyfikując je według grup docelowych (zadania wobec
uczniów, nauczycieli i rodziców):
• pomaga uczniom włączyć się do grupy,
• wpływa na zachowania społeczne uczniów, przede
wszystkim w przypadku zaburzeń emocjonalnych,
moralnych i społecznych,
• interweniuje w sytuacjach, w których środowisko
społeczne i wychowanie w rodzinie jest zaburzone, ewentualnie gdy zaistnieje syndrom CAN,
w sytuacjach słabego stanu zdrowia uczniów, dba

o ich higienę psychiczną szczególnie wyraża się to
w dbałości o zdrowy styl życia,
• w sytuacji przemocy w szkole, chroni prawa dzieci
i młodzieży, współpracuje z zespołem innych specjalistów w celu poprawy zachowań społecznych
uczestników szykanowania,
• interweniuje w sytuacjach wagarowania, eksperymentowania z narkotykami itp.
• monitoruje i pomaga w rozwiązywaniu sytuacji
związanych z wykonywaniem zawodu pedagoga, działając w tym zakresie przede wszystkim na
rzecz początkujących nauczycieli,
• z wrażliwością reaguje na potrzeby nauczycieli
w dziedzinie odpoczynku, higieny psychicznej, zapobiega syndromowi wypalenia zawodowego,
• jest inicjatorem dalszego kształcenia nauczycieli,
zwraca uwagę na nowości książkowe, czasopisma,
organizuje szkolenia,
• chroni prawa nauczycieli w przypadku agresywnie
zachowujących się rodziców, uczy nauczycieli zdobywania takich umiejętności, jak asertywna ochrona godności własnej itp.,
• podejmuje działania naprawcze w przypadku
dysharmonijnego i zaburzonego środowiska
rodzinnego,
• udziela porad rodzicom, które dotyczą procesu
wychowania, związanych z rozwojem dziecka, dotyczących efektywnej komunikacji między rodzicami a dziećmi,
• udziela rodzicom porad oraz prowadzi indywidualne konsultacje w dziedzinie zapobiegania zjawiskom patologicznym i ewentualnym ryzykom,
z którymi ich dzieci mogą mieć kontakt, itp.
Jednym z kolejnych zadań pedagoga społecznego
w szkołach jest tworzenie i realizacja programów prewencyjnych, jak np. Program rozwiązywania trudnych sytuacji pedagogicznych - rozwiązywania konfliktów, Program
zdrowego stylu życia i wychowania, Program budowania
kompetencji społecznych itp. (Bakošová, 2011). Według
Z. Bakošovej (2011) pedagog społeczny posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do kształcenia
kompetencji społecznych uczniów, przede wszystkim
pochodzących z zaniedbanego społecznie środowiska,
o niskim poziomie kompetencji społecznych. Zadaniem
pedagoga społecznego byłoby tworzenie programów,
ćwiczeń, gier i innych działań, które umożliwią naukę
lub utrwalenie wymienionych umiejętności. Częścią
nauki kompetencji społecznych jest zaoferowanie działań kształceniowych, rekreacyjnych, prewencyjnych lub
szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców w celu przynajmniej częściowego zharmonizowania celów wychowania szkolnego i rodzinnego przy nabywaniu kompetencji
społecznych.
Ponieważ w kierunkach rozwoju prawa oświatowego, jak również w tekście Ustawy o pedagogach znajduje się zapis, że pedagog społeczny skupia się na sytuacji
problemowej dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich
problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania lub
elementów patologii społecznej w zachowaniu, C. Határ
(2010) proponuje sześć nawiązujących do siebie kroków
pracy społeczno-pedagogicznej wobec uczniów z zaburzeniami zachowania.
Krok 1 – identyfikacja problemu społecznowychowawczego.
Krok 2 – klasyfikacja problemu społecznowychowawczego.

Krok 3 – kompleksowa analiza problemu społecznowychowawczego.
Krok 4 – realizacja profilaktyki społecznopedagogicznej.
Krok 5 – realizacja tercjalnych działań prewencyjnowychowawczych.
Krok 6 - katamneza i ewaluacja wskazań
w dziedzinie prewencji i profilaktyki społeczno
–pedagogicznej.
Pedagog społeczny, jak twierdzą liczni specjaliści (B.
Kraus, Z. Bakošová, C. Határ ) dysponuje pewnymi kompetencjami (kompetencje w dziedzinie prewencji, wychowania wstępnego, kompetencje w dziedzinie integracji, kompensacji, antycypacji itp.), które pozwalają mu
wykonywać stawiane przed nim zadania. Jest przygotowany, by w szkołach podstawowych i średnich prowadzić
monitoring zjawisk patologii społecznej i w ten sposób
zapewnić terminową diagnostykę problemowych zachowań uczniów, koordynować działania prewencyjne
w szkołach, realizować projekty i programy prewencyjne, koordynować działania uczniów w wolnym czasie.
Poprzez działania w formie indywidualnej lub grupowej
może pracować z uczniami dotkniętymi problemem,
z ich rodzicami lub z samymi pedagogami. Może również
udzielać porad wychowawczych oraz związanych z rozwojem kariery uczniów. Jest pomocny uczniom podczas
adaptacji w grupie oraz działając na rzecz kompensacji
niekorzystnych impulsów rozwojowych w przypadku
zaburzonego środowiska rodzinnego. W ramach interwencji pedagog społeczny może podejmować kroki
ochronne w sytuacjach kryzysowych (procedura realizacji, opracowanie notatki o przyczynach i przebiegu
działań ochronnych). Częścią działalności interwencyjnej
mogą być również działania wychowawcze oraz mediacje (Bizová, 2010/1011).
Potrzeba rozwoju pola działania pedagogów społecznych jest wywołana szybkim wzrostem zjawisk patologicznych u dzieci i młodzieży, dlatego byłoby pożądane
stworzenie odpowiednich miejsc pracy w każdej szkole
podstawowej i średniej. Profesjonalizacja zapobiegania
zjawiskom patologii społecznej jest podkreślana w wielu słowackich, ale również europejskich dokumentach.
Do dokumentów krajowych, które wskazują na potrzebę
profesjonalizacji prewencji zjawisk patologicznych, możemy zaliczyć np. Narodową Strategię Przeciwdziałania
Narkotykom na lata 2009-2012, Strategię Przeciwdziałania
Przestępczości w RS w obowiązującym brzmieniu,
ale również znaczące dokumenty europejskie, jak np.
Antynarkotykowa strategia UE na lata 2005 – 2012. Także
w nowej Strategii Przeciwdziałania Przestępczości RS na
lata od 2011 do 2014 zostały wyodrębnione najważniejsze priorytety zapobiegania przestępczości, które będą
stanowić punkty wyjścia dla tworzenia strategii przez
organa administracji państwowej i dla programów wojewódzkich. W ramach pierwszego priorytetu wskazuje
się na profesjonalizację prewencji ukierunkowanej na
młodocianych, małoletnich, młodych dorosłych ze szczególnym przygotowaniem pracowników prewencji, nie
tylko w ramach jednostek policji, ale również w placówkach szkolnych i oświatowych, w organach administracji
państwowej i samorządowej oraz w placówkach zorientowanych na pracę socjalną. W świetle prawa oświatowego, pedagog społeczny znajduje swoje miejsce działania
w centrach doradztwa pedagogiczno-psychologicznego
i prewencji oraz w centrach doradztwa w dziedzinie pedagogiki specjalnej i prewencji. ▌
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Ludzie pomocy człowiekowi
i ich dzieło
Dobry organizator – rozmowa z Panią Marią Klimowicz –
kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich

Pani Maria Klimowicz w pomocy społecznej
pracuje od 1992 roku, a od 2005 roku pełni funkcje
kierownicze.
W 2008 otrzymała nagrodę zespołową Ministra
Pracy i Polityki Społecznej za niekonwencjonalne metody pracy socjalnej. W 2009 otrzymała Statuetkę EMIL nadawaną przez „Miesięcznik
Bariery w Świecie Niepełnosprawnych” - w kategorii
pracownik pomocy społecznej.

Pani Maria Klimowicz - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich

Jak to się stało, że trafiła Pani do pomocy
społecznej?
Był to po prostu przypadek. Pierwszy mój zawód
to pielęgniarka, dlatego chęć pomocy człowiekowi towarzyszyła mi od zawsze. Kiedy urodziłam dziecko nie
mogłam pracować na zmiany, a było miejsce w pomocy
społecznej, dlatego też przypadkiem tam trafiłam. Idąc
do takiej pracy nie wiedziałam nawet „z czym to się je”.
Kiedyś niewiele mówiło się o ośrodkach pomocy społecznej, dlatego też mało o tym wiedziałam. Kojarzyło
mi się to z wydawaniem ciuchów i pracą z ludźmi z marginesu społecznego. Teraz dużo się zmieniło. Na początku było mi bardzo ciężko, bo po raz pierwszy tak
naprawdę spotkałam się z trudnymi klientami. Później
przestało to być dla mnie obce i bardzo szybko polubiłam tę pracę. Bez zamiłowania do tej pracy nie mogłabym tego robić.

Jak Pani postrzega obecną pomoc społeczną?
Pomoc społeczna ewaluuje, zachodzi dużo zmian.
Jestem związana z pomocą społeczną od 1992 roku
i przeszłam przez wszystkie jej szczeble awansu zawodowego. Tutaj pracuję od sierpnia ubiegłego roku, ale
nie przyszłam jako osoba, która nie zna środowiska,
wiedziałam jak wygląda praca kierownika ośrodka pomocy społecznej. Doświadczenia i efekty pracy, które
zdobyłam pracując w poprzednim miejscu pracy wdrażam tutaj.
Jak widzi Pani swoją rolę i przyszłość w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich?
Każdy ma inny sposób na zarządzanie. Ja stawiam
na pracę zespołową i na to, iż jest to nasz wspólny cel.
Musiałam najpierw poznać nowe środowisko, słabe
i mocne strony pracowników, aby móc wprowadzać
jakieś zmiany. W tej chwili, po pół roku mam już tego

Pani Maria Klimowicz odbiera nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej

obraz. Jest to załoga dobra, widzę jakie zmiany mogę
poczynić. Obecnie stawiam na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Już jesteśmy w trakcie realizowania
pewnych projektów.
Wiele dobrego słyszy się o zaangażowaniu wolontariuszy w placówce, którą Pani kieruje. Proszę przybliżyć czytelnikom ten wątek.
Praca socjalna nie jest możliwa bez wolontariuszy.
W zakresie wolontariatu mamy bardzo dobrą współpracę ze świetlicą „Przytulisko” oraz ruchem „Ruch czystych serc”, którzy ich skupiają. Wolontariusze są chętni
do współpracy, reagują na każda naszą prośbę. Bardzo
dobrze to działa, ale nie wiem jeszcze czy utworzę tutaj
centrum wolontariatu. Jeśli potrzebujemy wolontariuszy w naszych działaniach posiłkujemy się też klubami
wolontariatu, które działają w naszych szkołach
Jak wygląda sytuacja kadrowa i organizacyjna
tutejszego ośrodka oraz współpraca z otoczeniem
zewnętrznym?
W Ośrodku zatrudnionych jest 10 pracowników socjalnych, pracują w jednym dużym pomieszczeniu, ma
to swoje plusy i minusy. Oprócz działu pomocy środowiskowej mamy także dział zajmujący się świadczeniami
rodzinnymi, dodatkami mieszkaniowymi, funduszem
alimentacyjnym, stypendiami socjalnymi. Skomasowana
struktura wymaga różnych oddziaływań. Dużą pomocą
są dla nas organizacje pozarządowe działające w naszym Ośrodku. Ośrodek Pomocy Społecznej jest takim
filtrem pomiędzy ich problemami a naszymi, często
wzajemnie się uzupełniamy. Dobra współpraca jest ze
Stowarzyszeniem „Barka”, z którym wspólnie rozwiązujemy problemy bezdomności. Dobrze rozwinięty streetworking wpływa na rozwój alternatywnych form pracy socjalnej. Współpracujemy także z Polskim Związkiem
Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim
Związkiem Emerytów i Rencistów, Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Diabetyków,

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniem
„Siedlisko” i innymi ośrodkami. Uważam, że właściwa
komunikacja pomiędzy OPS a organizacjami pozarządowymi, to połowa sukcesu bo dzięki temu naprawdę
można rozwiązać różne problemy społeczne.
Jakie predyspozycje powinien mieć dobry koordynator działający w pomocy społecznej?
Najważniejsza jest właściwa komunikacja interpersonalna, pogoda ducha, połączona oczywiście z wiedzą
i umiejętnościami. Trzeba być otwartym i życzliwym aby
łatwiej zrozumieć różnorodne sytuacje. Jasno stawiane
cele, świadomość sytuacji, konsekwencja decydują o jakości pracy zespołowej. Ważna jest także tolerancja oraz
właściwa ocena sytuacji
Jak widzi Pani współczesną pomoc społeczną na
przestrzeni tych 20 lat?
Moim zdaniem wiele zmieniła transformacja ustrojowa. Na pewno zmieniła się grupa beneficjentów. Na
początku byli to najczęściej ludzie starzy, schorowanymi i niepełnosprawni. Bezrobocie zawsze było, ale wtedy nie było tak nagłaśniane. W tej chwili ludzie którymi
się zajmujemy to osoby w wieku aktywności zawodowej
z przeróżnymi dysfunkcjami. Oprócz tego ogromnego
wachlarza trudnych spraw, których będzie coraz więcej,
bo świat cały czas się zmienia, przybyło także bardzo
dużo biurokracji i to jest największą bolączką tych czasów. Zwiększyła się także informatyzacja, społeczeństwo
jest świadome swoich praw. Pozostaje w tym wszystkim
jeden zwykły człowiek, który ma swój problem do którego trzeba dotrzeć. Należy stale poszukiwać nowych
i niekonwencjonalnych metod w pracy socjalnej, gdyż
rozmowa pracownika może już nie wystarczyć.
Czy w ośrodku zapewniacie klientom pomoc psychologiczną i prawną?
Porady prawne udzielane są dwa razy w tygodniu. Psycholog świadczy swoje usługi w Punkcie
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Konsultacyjnym do spraw przemocy. Mamy oczywiście
powołany także Zespół interdyscyplinarny d/s przemocy, z którego działalności jestem bardzo zadowolona,
pomimo ogromu pracy z tym związanej. Najbardziej
podoba mi się jednak to, iż jego znaczącym obszarem
oddziaływania są dzieci. Idea zespołu interdyscyplinarnego jest bardzo dobra i widać tego efekty. Zarzuca nas
tylko ogrom biurokracji, przez co jest coraz miej czasu
na właściwą pracę socjalną.
Czy uważa Pani zawód pracownika za sfeminizowany? Czy pracują u Was mężczyźni?
Tak - ogólnie zawód jest sfeminizowany, ale mamy
tutaj trzech panów na stanowiskach administracyjnych.
Jeden jest informatykiem i pomocnikiem w różnych
technicznych sprawach. Drugi z nich z wykształcenia
jest pracownikiem socjalnym, nie pracuje jednak w terenie, ale jest bardzo pomocny, gdyż potrafi radzić sobie
z trudnymi przypadkami. Trzeci pan natomiast zajmuje
się świadczeniami rodzinnymi, stypendiami, funduszem alimentacyjnym i jest szefem tej komórki. Myślę,
że zawód jest sfeminizowany, aczkolwiek mężczyźni są
tutaj potrzebni. W sytuacjach trudnych, które przecież
się zdarzają wyjeżdżają z pracownikami socjalnymi na
interwencje.
Co według Pani można zrobić aby zwiększyć prestiż
zawodu pracownika socjalnego?
Faktycznie prestiż tego zawodu jest słaby. Myślę, że
istotne byłoby pokazanie jak pracują ludzie zajmujący
się tą profesją i świetnie że czyni to redakcja Waszego
pisma. Uważam też, że jeśli ośrodek pomocy społecz-

Poczekalnia dla klientów ośrodka

nej funkcjonuje prawidłowo i jest znany w środowisku
lokalnym, np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością, to wtedy ten prestiż jest wysoki. Ważne jest tworzenie wizerunku w społeczeństwie, ponieważ zawód pracownika socjalnego
musi mieć charakter oddziaływań interdyscyplinarnych
i cały czas musimy pracować na nasz dobry, profesjonalny obraz poprzez solidną, twórczą i odpowiedzialną
pracę. ▌
Rozmawiały:
Maria Gryfik
Grażyna Lizoń

Niepokonani
Renata Kokot, Wanda Chojnacka

Po prostu człowiek
– Antoni Tercha
Zmiana, jakiej się domagamy, polegać ma na tym,
że w pełni uznamy godność ludzi biednych,
że uczynimy ich sposób myślenia
punktem odniesienia dla całej naszej polityki,
a ich nadzieję – sprawdzianem wszelkiego działania.
O. Józef Wrzesiński

T

Pan Antoni Tercha w przytulisku.

ym razem nasze kroki skierowałyśmy do Strzelec
Opolskich. Tutaj, przy ulicy Marka Prawego 32,
niemal w centrum miasta, mieści się przytulisko, mały
niepozorny budynek, gdzie osoby pozbawione dachu nad głową mogą przenocować, umyć się i zjeść
posiłek. Przytulisko powstało z inicjatywy członków
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach
projektu „Wielki powrót” i służy ludziom wykluczonym
społecznie, a jego otwarcie miało miejsce w 2011 roku.
W lokalu udostępnionym przez gminę znajduje się
kuchnia, łazienka z prysznicem, dwa pokoje i świetlica.

Pomieszczenia zostały wyremontowane przez bezdomnych i wolontariuszy, wyposażone w meble, jest też
pościel i odzież, żywność, środki czystości i podstawowe leki. Można tu nie tylko zjeść ciepły posiłek, ale i porozmawiać z psychologiem czy terapeutą. Przytulisko
nie jest w założeniu noclegownią, ponieważ to zadanie
spełniają cztery domy Barki. Jest to natomiast przystanek, w którym bezdomni mogą skorzystać z doraźnej
pomocy. Jest to miejsce które daje człowiekowi szansę,
możliwość zmiany w życiu, początek nowej drogi, którą
mogą wskazać ludzie, którzy bezinteresownie udzielają
wsparcia drugiemu człowiekowi.
Informacje o przytulisku można uzyskać nie tylko
w instytucjach pomocy społecznej czy na stronie internetowej www.barkastrzelce.org.pl, ale przede wszystkim przekazywane są przez streetworkerów oraz pocztą pantoflową. A to wszystko za sprawą skromnego
człowieka, Antoniego Terchy, który znalazł w sobie chęć
i potrzebę pomagania innym ludziom i jest w swoim
działaniu profesjonalistą. Pan Tercha tak mówi o początkach swojej pracy z ludźmi: „…przygoda z „Barką” rozpoczęła się w roku 1999, kiedy stanowiliśmy jeszcze filię
poznańskiej Fundacji. Rozpoczęła się od naprawy i uruchamiania traktorów typu SAM oraz od pierwszych prób
zorganizowania grupy AA. W tym czasie od wielu lat pracowałem już z osobami uzależnionymi, ale to były moje
pierwsze spotkania z ludźmi bezdomnymi. Działania na
rzecz ludzi wykluczonych społecznie, uczestniczenie
w zadaniach realizowanych przez „Barkę” absorbowało
mnie coraz bardziej, każdą wolną chwilę poświęcałem
Stowarzyszeniu. Rozszerzyłem zakres mojej współpracy o organizację życia sportowego i coraz aktywniejszą
pracę z uzależnionymi. W roku 2002 zostałem członkiem grupy założycielskiej Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „Barka”, wydzielonej ze struktur poznańskiej Fundacji jako samodzielna organizacja. W pierwszej kadencji sprawowałem funkcję Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. W czerwcu 2002 r. z mojej inicjatywy
powstała grupa Anonimowych Alkoholików „BARKA”.

Karawana rowerowa do Brukseli.

Ukończyłem kurs „Program rozwoju osobistego”, w tymże roku rozpocząłem prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, cały czas nie przestając
się uczyć, jak skuteczniej pomagać innym. Ukończyłem
też dwa roczne kursy Szkoły Animacji Społecznej, będąc
uczestnikiem, a następnie prowadzącym szkolenia, za
co zostałem wyróżniony specjalnym dyplomem przez
Tomasza Sadowskiego.
Antoni nigdy nie był bezdomnym, ma dom, rodzinę, dzieci, choć wśród jego doświadczeń życiowych
jest jeden problem, który musiał pokonać, mianowicie
alkohol. Alkohol występował w jego rodzinie od pokoleń i jak mówi, „wypił go kilka basenów”. Było też leczenie odwykowe. Dzisiaj to przeszłość, ale doświadczenia z tamtych czasów pozwalają mu lepiej zrozumieć
drugiego człowieka, a zarazem dać mu przykład, że
można swoje życie odmienić. O tym, co można zrobić
dla innych - przekonał się uczestnicząc kilka lat temu
w Londynie w ramach akcji „Barka UK”, gdzie pomagał
przez kilka miesięcy bezdomnym Polakom. Pracował,
ściśle współpracując z Anglikami, ucząc się od nich.
W ten sposób udało mu się pomóc wielu ludziom w powrocie do Polski i odnaleźć tu znowu swoje miejsce, postawić pierwsze kroki po powrocie. Tercha widział, jak
pracują angielscy streetworkerzy i spodobało mu się to.
Zauważył, że chodzi o to aby wyjść do bezdomnych, a nie
czekać aż oni do nas przyjdą. Streetworking to praca na
ulicy. Od września 2010 roku Antoni Tercha pracuje jako
streetworker na strzeleckich ulicach, placach, ogródkach działkowych, dworcach i innych znanych sobie
zakamarkach, a jego celem jest wyszukać ludzi, którzy
mieszkają na ulicy, i zachęcić, aby zechcieli żyć inaczej.
Namawia ich do terapii antyalkoholowej, do detoksu, do
zamieszkania w domu „Barki”, wreszcie do usamodzielnienia się, do ucieczki z tułaczego życia, do „wielkiego
powrotu”. Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich i autorem pierwszego w naszym województwie programu
streetworkingu pod nazwą „Wieki Powrót”.
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17 października 2011r. w Strzeleckim Ośrodku
Kultury odbyła się konferencja zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, podsumowująca dotychczas zrealizowane działania w ramach
projektu „Wielki Powrót”. Obecni byli przedstawiciele
władz samorządowych, instytucji rynku pracy i polityki
społecznej, dyrektorzy i pedagodzy strzeleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wolontariusze
zaangażowani w realizację projektu. Po kilku miesiącach
działalności Antoni Tercha i jego współpracownicy mogą
się poszczycić sporymi osiągnięciami, bowiem efektem
dotychczasowej pracy jest 13 interwencji kryzysowych,
12 osób skierowano do domów „Barka”, 5 osób podjęło
terapię w Ośrodku Leczenia Odwykowego, a 12 osób
skierowano do grupy wsparcia AA. Jest to prawie 700
godzin spędzonych na ulicach i drugie tyle dyżurów
w punkcie „ Przytulisko”. Kolejnym przykładem innowacyjnej pracy w walce z wykluczeniem społecznym był
rozegrany w kwietniu 2011 roku nietypowy turniej piłkarski pod Strzelcami Opolskimi. Gospodarzem był Dom
Pomocy Wzajemnej „Barka” a zagrali w turnieju bezdomni i narkomani.
Warto też wspomnieć zdarzenia z października 2010
roku, którym był Światowy Dzień Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym, święto ludzi bezdomnych
i wykluczonych, święto ATD Czwarty Świat i innych organizacji zajmujących się pomocą ludziom będącym
w potrzebie. Antoni Tercha wspomina, że od kilku lat
marzył o uczczeniu tego święta inaczej niż zwykle. Chciał
zwrócić uwagę, że ludzie wykluczeni nie są marginesem,
ale częścią społeczeństwa, są normalnymi ludźmi zdolnymi do wielkich dokonań. Taka okazja nadarzyła się
w 2010 roku, który został ogłoszonym przez Parlament
Europejski jako Europejski Rok Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym. Dodatkowym bodźcem
było święto młodych z ATD, młodych z „Pokolenia 2010”.
Do Brukseli Antoni Tercha wybrał się z 7-osobową grupą
– a cała wyprawa odbyła się na rowerach i była relacjono-

Antoni Tercha w Brukseli

wana przez telewizję i radio. W dwa tygodnie uczestnicy
pokonali 2150 km, z czego 1200 km na rowerach!
W stolicy Europy, w obecności przedstawicieli
Parlamentu Europejskiego i młodzieży z całej Europy,
Antoni Tercha miał zaszczyt przekazać przesłanie dotyczące szacunku do ludzi wykluczonych, bezdomnych,
uzależnionych, odnosząc się do społecznej nauki Kościoła
i idei gospodarki solidarnej. Dziś tak mówi o tym dniu :
,,Co roku 17 października spędzam z osobami biednymi.
Takie wyjątkowe spotkania i przemyślenia dają mi siłę do
działania w mojej codziennej pracy.”
Wielkim wzorem i autorytetem moralnym dla
Antoniego Terchy jest postać ojca Józefa Wrzesińskiego
(1917-1988), który żył i pracował we Francji i był twórcą Ruchu ATD Czwarty Świat. Ojciec Józef Wrzesiński
zwykłymi słowami opisał, co znaczy miłować drugiego
człowieka:
Kochać – to nie szukać dla siebie współczucia,
Nie rozczulać się nad sobą.
To pragnąc dla drugich tego, czego pragniemy
dla siebie.
Podtrzymywać innych, samemu się
nie pogrążając.
Dzielić los drugiego człowieka, nie mieszając się
do niego.
Bohater tego artykułu swoje doświadczenia z pracy z ludźmi biednymi, alkoholikami, wykluczonymi zawarł w zredagowanej przez siebie książce: „Nasza droga”, gdzie zebrane są świadectwa ludzi uzależnionych,
Anonimowych Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików
i współuzależnionych. W świadectwach tych zawarta
jest także historia spotkań na Górze św. Anny. Spotkania
te odbywają się od 1994r., a prowadzi je franciszkanin o.
Bogdan Koczor. Obecnie przygotowywana jest do druku
książka „Rekolekcje w drodze”. Pan Tercha jest przykładem
człowieka, który pomaga ludziom w sposób nowatorski
- inny, niż tradycyjnie spotykany model pracy socjalnej,
a jednocześnie bardzo
potrzebny i skuteczny.
Problem którego doświadczył w swoim życiu, dał mu
siłę i wiarę, że nawet silne
uzależnienie można pokonać, zwalczyć i uczynić
swoje życie wartościowym
i spełnionym. Czerpiąc
z historii własnych porażek
uczynił z nich siłę, którą
otacza innych, tkwiących
nadal w silnym uścisku alkoholu i narkotyków, dając
świadectwo, że można, że
warto, że się uda. Nie ma
bardziej wartościowego
zwycięstwa nad własną
słabością, jak sprawić, by
ta ciężka droga, którą uzależniony człowiek przechodzi do trzeźwości i abstynencji, stała się źródłem
nadziei dla innych. Dzieląc
się tą wiedzą i wiarą Antoni
Tercha stał się prawdziwie
niepokonany. ▌

Rodzinne poradnictwo socjalne
Anna Weissbrot - Koziarska

Pracownik socjalny w procesie poradniczym rodzinom
ubogim
Do pracownika socjalnego przyszła kobieta z informacją, że rodzina jej sąsiadki ma bardzo trudną sytuację materialnobytową. Kobieta nie wie czy korzysta ona z jakichkolwiek świadczeń, ale niepokoi ją fakt, że niemal wszyscy członkowie
rodziny, można by rzec- już zawodowo, zajmują się żebractwem. Kobieta twierdzi, że to spokojna rodzina, w której nie
nadużywa się alkoholu oraz nie widać objawów przemocy domowej. Martwi ją jednak, że żebrzący rodzice wybrali
sobie taki styl życia i wciągają w ten proces swoje nieletnie dzieci.

R

olą pracownika socjalnego w procesie poradniczym nie jest tylko wskazać rodzinie, gdzie i jakie
otrzyma ona wsparcie materialno-finansowe, ale powinien wesprzeć poszczególnych członków rodziny dobrą
radą, wzmocnić ich słabe strony, aby bez względu na sytuację, w jakiej się znaleźli poczuli się w pełni wartościowymi obywatelami. Dlatego też, z jednej strony państwo
i powołane przez niego instytucje, z drugiej zaś zatrudnieni w nich pracownicy socjalni, mają za zadanie ograniczanie skali występowania ubóstwa i dbałość o stan
psychiczny osób, które znalazły się w tej trudnej życiowej
sytuacji.
Bez względu jednak na rodzaje czy przyczyny ubóstwa pracownik socjalny musi wykazać się ogromem
wiedzy i umiejętności, aby w sposób racjonalny pomóc
rodzinom ubogim w wyjściu z trudnej sytuacji. Aby wykonać to zadanie powinien dobrze rozpoznać przyczyny
zubożenia klienta. Ponadto pracownik socjalny realizując zadania z zakresu poradnictwa dla rodzin musi być
zarówno rzecznikiem działań politycznych, jak i doradcą
wspierającym rodzinę. Biorąc pod uwagę pierwszą z tych
ról, czyli rzecznika, należy wymienić następujące obszary
jego działań w pracy z rodziną ubogą:
• pomoc w pełnym i sprawiedliwym zatrudnieniu, co daje klientowi prawo do odpowiednich
dochodów,
• umożliwienie współuczestnictwa w edukacji klientowi i jego dzieci, która zapewni prawidłowy rozwój, a jednocześnie stworzy możliwości dostosowania swoich umiejętności do potrzeb gospodarki
rynkowej,
• wsparcie w realizacji funkcji rodzicielskich w procesie adaptacji społecznej,
• umożliwienie korzystania z opieki zdrowotnej
i przynależnego urlopu macierzyńskiego oraz opieki nad chorymi czy niepełnosprawnymi dziećmi,
• zapewnienie możliwości korzystania ze świadczeń
i usług instytucji pomocowych, zarówno państwowych, jak i prywatnych,
• ustalenie planu współdziałania instytucji i rodziny
w celu przezwyciężenia sytuacji biedy.
Mając na uwadze realizację zadań wynikających z roli
doradcy, pracownik socjalny musi głównie skoncentrować się na kryteriach natury interpersonalnej. Dlatego
też rozpatruje on klienta, jako jednostkę ludzką uwikłaną
w sytuację zubożenia. Aby dokładnie zaplanować plan
działań poradniczych powinien on:

•

rozpoznać sytuację mieszkaniową klienta i jego
rodziny,
• określić możliwości powiększenia dochodów
rodziny,
• opracować plan współpracy zmierzającej do korzystnych zmian przeciwdziałających dalszemu
zubożeniu,
• ustalić zasady wsparcia w opiece i edukacji dzieci,
• przedstawić klientowi zastępcze formy działań
scalających rodzinę w procesie wychodzenia z sytuacji biedy,
• wskazać możliwości ograniczenia skutków zubożenia rodziny,
• wzmocnić poczucie własnej wartości poszczególnych członków rodziny,
• ukazać znaczenie, jakie ma dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny współuczestnictwo
w kulturze masowej, środowiskowej,
• zachęcić klienta i jego rodzinę do podjęcia próby
zmiany sytuacji, w jakiej się znaleźli poprzez wskazanie możliwych alternatywnych dróg wyjścia,
• wykształcenie w jednostce postawy kreatywnej,
elastycznie reagującej na zmiany w warunkach gospodarki rynkowej,
• wskazywanie sposobów umiejętnego radzenia
sobie w sytuacji biedy, bez ograniczania współpracy z najbliższą i dalszą rodziną oraz społecznością
lokalną.
Realizacja zadań poradniczych w skali mikrospołecznej, czyli w obszarze klienta i jego rodziny, odbywa się
bez interwencji na szczeblu polityki społecznej państwa.
Zatem rola pracownika socjalnego jest tu bardzo istotna,
bowiem od jego umiejętności zależeć będzie zmiana sytuacji klienta i jego rodziny, a przede wszystkim poprawa
stanu emocjonalnego wszystkich jej członków.
Najlepszą formą pomocy jest wzmocnienie jednostek
ubogich poprzez ukazywanie im najwyższej wartości,
jaką niesie ze sobą samo człowieczeństwo. Ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji biedy muszą odzyskać wiarę
w możliwości zmiany swojej sytuacji. Dlatego też porada
powinna być jednocześnie wsparciem i drogowskazem
w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz poprawy
warunków bytu. Warto przy tym pamiętać, że istotne jest
uświadomienie poszczególnym członkom rodzin ubogich, że sytuacja kryzysu, w jakiej się znaleźli, jest sytuacją przejściową, możliwą do przezwyciężenia. Pomoc
pracownika socjalnego w tej kwestii polega na prawid-
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łowym nawiązywaniu kontaktu z rodziną, co nie jest łatwym zadaniem, gdyż odbywa się w okolicznościach bardzo trudnych psychologicznie, do których niewątpliwie
zalicza się bieda. Pracownik socjalny, jako pomagający,
musi wykazać się spokojem, rozwagą, cierpliwością, konsekwencją oraz zrozumieniem i zainteresowaniem.
Po zdiagnozowaniu stanu psychicznego i przyczyn
zubożenia, zadaniem pracownika socjalnego jest utrzymywanie kontaktów z rodziną i jej członkami tak długo,
póki sytuacja kryzysu nie zostanie rozwiązana. W trakcie
tych kontaktów, które powinny mieć formę systematycznych spotkań, pracownik socjalny powinien rozpoznać
i określić pozytywne właściwości tkwiące w rodzinie
i u poszczególnych jej członków, które mają istotne znaczenie dla wzmocnienia wiary w sens podejmowania
działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej rodziny. Ważne jest też, aby w procesie radzenia nie uzależniać od siebie rodziny w kryzysie, a jednocześnie nie
popadać z nią w konflikty. Szczególną uwagę należy przy
tym zwrócić na fakt, że pracownik socjalny w procesie
poradnictwa rodzinom ubogim musi wiedzieć jak współpracować z instytucjami, których zadaniem jest pomaganie im.
Stale zwiększająca się skala zjawiska ubóstwa w naszym kraju powoduje, że szczególnej wartości nabrała
instytucja pomocy społecznej. Ma ona współdecydować
o udzielonej pomocy, a jej zadaniem jest zaspakajanie

ze środków publicznych potrzeb osób, które chwilowo lub trwale znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność instytucji pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych, ma również na celu zapobieganie
w wytwarzaniu się takich sytuacji. Dlatego też ogromną
rolę w tym zakresie odgrywa pracownik socjalny w roli
doradzającego, odczuwającego potrzeby klienta.
Pracownik socjalny, w zakresie realizacji zadań z obszaru poradnictwa socjalnego dla rodzin ubogich, ma nie
tylko zapewnić rodzinie możliwość wykorzystania warunków organizacyjnych funkcjonowania systemu pomocy
społecznej, dokonać analizy i oceny zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
czy pobudzić aktywność społeczną do zaspakajania niezbędnych potrzeb, ale także, a może przede wszystkim,
pokazać rodzinom jak zmienić taki stan rzeczy i jakie
przedsięwziąć kroki, aby stać się pełnowartościowym
konsumentem dóbr społecznych. W poradnictwie socjalnym dla rodzin ubogich chodzi głównie o zmianę sposobu myślenia i wzmocnienie w kierunku samodzielnej
pracy nad zmianą swojej sytuacji. Nie trudno się z tym
nie zgodzić, bowiem jak pokazuje praktyka zawodowa
pracowników socjalnych, rodziny ubogie najczęściej
oczekują pomocy w postaci konkretnych świadczeń,
a nie radzenia, jak powinny postępować, żeby zmienić
sytuację, w jakiej się znalazły. ▌

Dobre praktyki jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
Małgorzata Maras, Tamara Tymowicz

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

W

Wejście do Ośrodka (fot.www.oik.opole.pl)

spółcześnie, pomimo postępu w wielu obszarach społecznych i ekonomicznych znaczna
liczba osób napotyka na trudne sytuacje życiowe. Często
nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z przemocą, uzależnieniami i innymi zdarzeniami kryzysowymi.
Zazwyczaj problemy te wydają się być bardzo odległe patrząc z indywidualnej perspektywy, w rzeczywistości jednak mogą one dotknąć każdego osobiście. Instytucją niosącą pomoc w takich sytuacjach jest Ośrodek Interwencji
Kryzysowej – placówka wsparcia o zasięgu lokalnym.
Potrzeba podejmowania interwencji wynika przede
wszystkim z obowiązku udzielenia pomocy bliźniemu,
będącemu w sytuacji, którą spostrzega jako sytuację bez
wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie.
Fundamentem na którym powstał w październiku
1997 roku w Opolu Ośrodek Interwencji Kryzysowej, był
Punkt Konsultacyjny dla Osób w Sytuacjach Kryzysowych,
który działał w strukturze, wówczas jeszcze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania Punktu skierowane były do wąskiej grupy odbiorców tj. osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, a także doświadczających przemocy. Punkt udzielał wsparcia i pomocy
w godzinach od 16.00 do 19.00. Dyżury pełniły na zmianę cztery osoby: terapeuta odwykowy, psycholog, peda-
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gog – specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy
oraz prawnik. Środki materialne jak i zasoby personalne
jakimi dysponował Punkt były niewystarczające. Od samego początku istnienia Punktu jego pracownicy starali
się o powołanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdyż
widzieli ogromne zapotrzebowanie środowiska na istnienie takiej placówki. Sytuacja Punktu zaczęła się powoli zmieniać, gdy latem 1997 roku południowo- zachodnią Polskę nawiedziła tragiczna powódź, która swoimi
skutkami dotknęła również mieszkańców Opola. Osoby
poszkodowane w tej powodzi utraciły nie tylko dorobek swojego życia, ale także poczucie bezpieczeństwa.
Okazało się wówczas, że na terenie miasta Opola nie ma
żadnej instytucji, która mogłaby kompleksowo nieść pomoc mieszkańcom Opola. Istniejący Punkt Konsultacyjny
dla Osób w Sytuacjach Kryzysowych dostał dodatkowe
wsparcie kadrowe w postaci czterech psychologów oraz
czterech pracowników socjalnych. Cały zespół był zaangażowany w pomoc osobom poszkodowanym, pełniąc
dyżury w siedzibie Punktu, jak i w miejscach czasowego
przebywania powodzian tj. internatach, hotelach, szkołach, a także w tych wszystkich miejscach, w których
przebywały osoby poszkodowane przez powódź stulecia.
Po kilku miesiącach stało się oczywistym, że działalność
Punktu musi być kontynuowana, ponieważ osoby poszkodowane w powodzi wymagały długofalowej pomocy. Przez prawie roczną działalność placówka tak bardzo
wrosła w instytucjonalny krajobraz Opola, że coraz więcej osób zgłaszało się po pomoc i były to osoby nie tylko
dotknięte przez powódź, ale przez inne kryzysy sytuacyjne czy rozwojowe. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc spowodowało w efekcie uruchomienie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powstał on jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu, oparta na regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola, działająca na podstawie przepisów Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. z późniejszymi zmianami.

W tamtym okresie Ośrodek swoją działalność prowadził
przez pięć dni w tygodniu w dwuzmianowym systemie
pracy, w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do
piątku. Zespół tworzyło 9 osób: psycholodzy, pedagodzy - będący specjalistami pracy z rodziną, pracownicy
socjalni, terapeuta odwykowy oraz prawnicy. Niezwykle
ważnym momentem dla Ośrodka było wejście w życie
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
gdzie znalazło się formalne umocowanie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej. I tak w Art. 19 ustawy jest jednoznaczny zapis mówiący o tym, że do zadań
własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Art. 36 uznaje interwencję kryzysową
za świadczenie niepieniężne, a w artykule 47 precyzyjnie
jest zdefiniowana interwencja kryzysowa jako zespół
działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym
dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Interwencją należy
objąć osoby i rodziny niezależnie od dochodu, należy
udzielić w razie potrzeby schronienia dostępnego przez
całą dobę oraz specjalistycznego poradnictwa. Do zadań opolskiego Ośrodka należy organizowanie systemu
wsparcia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej,
pedagogicznej prawnej i socjalnej. Taka sytuacja prawna
sprzyjała zmianom organizacyjnym, które zmierzały do
stworzenia systemu całodobowej interwencji. W tym systemie Ośrodek pracuje od 01 marca 2005 roku. W celu
zapewnienia całodobowego funkcjonowania ośrodka
niezbędnym było zatrudnienie dodatkowych pracowników. Przyjęto kolejnych dwóch psychologów, trzech pracowników socjalnych oraz prawnika.
Od 2005 roku Ośrodek uczestniczy w realizacji programu „Przeciwdziałanie i zapobieganie handlowi ludźmi”. Na dzień dzisiejszy w ośrodku zatrudnionych jest 5
psychologów, 5 pracowników socjalnych, 1 specjalista
pracy z rodziną, 3 prawników.
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Od kwietnia bieżącego roku Ośrodek przechodzi kolejną reorganizację polegającą na powrocie do systemu
pracy z przed 2005 roku. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
nie będzie już placówką całodobową, będzie działał od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,
a dyżury będą pełnione w systemie dwuzmianowym.
Ośrodek świadczy pomoc osobom które przeżywają
różnorodne kryzysy. Wśród nich są osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, osoby uzależnione i współuzależnione, osoby
z problemami psychospołecznymi takimi jak samotność,
długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy finansowe, trudności mieszkaniowe. Znajdują to wsparcie także osoby z problemami rodzinnymi do których można
zaliczyć konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze,
niewydolność opiekuńczą. Trafiają także osoby z ostrymi
kryzysami sytuacyjnymi, a także związanymi ze sferą psychiczną takimi jak: utrata, żałoba, gwałt, klęski żywiołowe,
problemy suicydalne oraz osobowościowe. Duża rozmaitość problemów sprawia, że wachlarz oferowanych form
pomocy przez Ośrodek jest bardzo szeroki. Placówka
prowadzi dyżur interwencyjny w trakcie którego pomoc
świadczona jest na terenie Ośrodka, w bezpośrednim
kontakcie lub przez telefon. Każda osoba zgłaszająca się
po pomoc jest przyjmowana w dniu zgłoszenia. Wyjątek
stanowią porady prawne, gdzie trzeba się umówić na
konkretny termin, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej porady wtedy jest realizowana w dniu zgłoszenia.
Oferowana pomoc zależy od stanu psychicznego osoby,
fazy kryzysu w jakim dana osoba się znajduje, zgłaszanego w danej chwili problemu oraz od tego czy osoba
dysponuje wsparciem w środowisku. Najczęściej pomoc
obejmuje wsparcie emocjonalne ułatwiające odreagowanie negatywnych emocji, diagnozę stanu psychicznego
klienta, zapewnienie bezpieczeństwa, udzielenie w razie
konieczności schronienia, porządkowanie i pomoc w załatwianiu codziennych problemów, ważnych w sytuacji
kryzysu. Udzielane jest również specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne. Poradnictwo
psychologiczne obejmuje przede wszystkim diagnozę
stanu psychicznego klienta, stworzenie mu możliwości
zrozumienia i określenia jego problemu, pomoc w rozpoznaniu możliwych rozwiązań i wybór właściwych dla
niego, a także krótkoterminową terapię, skoncentrowaną
na pracy nad sytuacją wyzwalającą kryzys, na odbudowaniu równowagi psychicznej klienta oraz wypracowaniu mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poradnictwo prawne dotyczy głównie porad
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Obejmuje
ono przede wszystkim informowanie o prawach i upraw-

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. (fot.www.oik.opole.pl)

nieniach, pomoc w formułowaniu pozwów i wniosków
do sądu i prokuratury, czasem w wyjątkowo trudnych
sprawach towarzyszenie klientowi w toku toczących
się spraw. Pomoc socjalna to przede wszystkim udzielenie pomocy materialnej, zapewnienie posiłku, pomoc
w załatwieniu spraw urzędowych i innych zadań pomocy społecznej określonych ustawą. Ośrodek interwencji
kryzysowej ma możliwość udzielania pomocy w formie czasowego schronienia. Jest to forma skierowana
do osób, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia
bądź zagrożenia bezpieczeństwa ze strony najbliższych,
agresją ze strony sąsiadów czy też ofiarom klęsk żywiołowych. Na dzień dzisiejszy ośrodek dysponuje jednym
pokojem interwencyjnym. Pobyt osoby przewidziany
jest na 72 godziny lub w zależności od sytuacji jest przedłużany. Jeżeli osoba nie może powrócić do swojego
miejsca zamieszkania, do czasu zakończenia toczących
się spraw ośrodek szuka innych rozwiązań np.; miejsca
w schronisku. Jeżeli jest to osoba doświadczająca przemocy to jest kierowana do Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Ośrodek uruchamia w miarę potrzeb klientów grupy wsparcia, które stanowią system wsparcia dla osób pozbawionych go w środowisku.
Grupy wsparcia tworzy się w celu zapewnienia oparcia
i pomocy uczestnikom w radzeniu sobie z problemami,
dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu trudności,
udzielania sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego. Do
kwietnia 2004 roku funkcjonowały nocne grupy interwencyjne, które były autorskim programem OIK-u, który
został zapoczątkowany w kwietniu 1999 roku. Program
skierowany był do osób i środowisk dotkniętych przemocą domową. Realizowany był w oparciu o porozumienie
pomiędzy Ośrodkiem i Komendą Miejską Policji w Opolu.
Zadanie było realizowane wspólnie przez policjantów
i pracowników Ośrodka w formie bezpośredniej interwencji w środowisku, dokonywanej na wezwanie osób
doświadczających przemocy. Pracownicy którzy brali
udział w interwencjach to zawsze : pracownik socjalny
i specjalista zakresu przeciwdziałania przemocy, dyżur
trwał od godziny 19.00 do 2.00. W trakcie takiej interwencji policjanci mogli się skoncentrować na sprawcy
przemocy, a pracownicy ośrodka zajmowali się ofiarą.
Dzięki temu osoba poszkodowana miała zapewnione
duże poczucie bezpieczeństwa, poczucie wsparcia i co
najważniejsze często było to pierwsze przełamanie bariery wstydu oraz możliwość skorzystania z fachowej
interdyscyplinarnej pomocy. Niewątpliwym sukcesem
takiej formy pracy był fakt, iż większość osób które otrzymały taką pomoc podejmowała dalsze kroki, aby wyjść
z kryzysowej sytuacji. Ta forma pracy uległa niestety modyfikacji, kiedy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaczął
pracować w systemie całodobowym. W razie sytuacji
zgłoszenia przemocy domowej Policja mogła przywieźć
osobę poszkodowaną na dyżur interwencyjny do siedziby Ośrodka przez całą dobę. W ramach swojej działalności Ośrodek prowadzi także telefon interwencyjny, który pełni istotną rolę w systemie wsparcia. Obsługiwany
jest przez 24 godziny na dobę, spełnia on swoje wszystkie funkcje: wspierającą, informującą, interwencyjną.
W roku 2011 Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił blisko 5612 porad dla 2659 osób. Najwięcej udzielono porad psychologicznych (2305). Udzielono także
specjalistycznych porad dla osób doświadczających
przemocy (122), dotyczących uzależnienia i współuza-

leżnienia (110), z zakresu problemów rodzinnych (747),
dotyczących problemów emocjonalnych (953), związanych z zaburzeniami psychicznymi (17), związanych
z przemocą seksualną (23), dla sprawców przemocy (7),
dotyczących tendencji samobójczych (12), porad dla
osób po przeżyciach traumatycznych (36), dotyczących
żałoby (59), dla osób z syndromem DDA (29), z zakresu
bulimii i anoreksji (3), dotyczących problemów zdrowotnych (67), mediacji rodzinnych (26), dla rodzin zastępczych (93). Z zakresu poradnictwa prawnego Ośrodek
udzielił w ubiegłym roku 971 porad, które dotyczyły
głównie: rozwodów i separacji, przemocy w rodzinie,
podziału majątku po rozwodzie, ustanowienia rozdzielności majątkowej, alimentacji, ustalenia ojcostwa, ustalenia kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, prawa
lokalowego, spraw spadkowych, postępowania karnego
wykonawczego i postępowania w sprawach nieletnich,
przysposobienia, ochrony zdrowia psychicznego, świadczeń z pomocy społecznej, kurateli i opieki. Z zakresu
poradnictwa i pomocy socjalnej udzielono 1777 porad,
które dotyczyły min.; porad socjalnych związanych ze
świadczeniami (1397), dotyczących problemu bezdomności (127), związanych z problemem bezrobocia (23),
z problemem mieszkaniowym (12), dla osób które opuściły Zakład Karny (15), porad związanych z pracą wolontariusza (134). Działalność ośrodka bynajmniej na tych
licznych obszarach nie kończy się, ponieważ prowadzone

są tu również szkolenia dla przedstawicieli innych służb
społecznych w tym pedagogów, kuratorów sądowych,
policjantów, pracowników socjalnych w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radzenia sobie z agresywnym klientem. Pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Opolu prowadzą też
zajęcia profilaktyczne w opolskich szkołach dotyczące
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
OIK prowadzi także praktyki dla studentów Uniwersytetu
Opolskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Opolu, a także Biuro Wolontariatu. W sytuacjach trudnych ludzie często uruchamiają własne zasoby i zdolności radzenia sobie, a w konsekwencji doprowadzają do jej
opanowania. Gdy jest to możliwe, korzystają z pomocy
bliskich, wsparcia rodziny. Niekiedy jednak zdarza się, że
dezintegracja wywołana kryzysowym wydarzeniem jest
tak głęboka lub możliwości własne tak dalece wyczerpane lub ograniczone, że konieczna jest pomoc zewnętrzna. Jedynie w sprzyjających okolicznościach zarówno
zasoby wewnętrzne osoby jak i elementy jej środowiska
społecznego mogą być spostrzegane jako system wsparcia. Tylko w takiej sytuacji jest ona w stanie samodzielnie
rozwiązać kryzysowy problem. Praktyka pokazuje, że to
czym ludzie dysponują, w niejako naturalny sposób, często nie wystarcza do takiego uporania się z kryzysem, by
mogli efektywnie rozwiązać problem i optymistycznie
patrzeć w przyszłość. ▌

III sektor – Socjalne organizacje
pozarządowe
Sylwia Cegieła

Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Shamrock”

F

undacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
„Shamrock” jako organizacja pożytku publicznego swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2009 roku.
Jesteśmy więc młodą Fundacją, jednak brak długoletniej
działalności nadrabiamy zaangażowaniem oraz pomysłami mającymi na celu realizację naszych celów statutowych. Fundacja „Shamrock” to inicjatywa społeczna
wspierająca osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a jej głównym priorytetem jest szeroko pojęta
społeczno-zawodowa aktywizacja tej grupy społecznej.
Organizujemy nie tylko zatrudnienie na etatach pracowniczych, ale również różnego rodzaju staże, praktyki
i szkolenia a także promujemy wolontariat. A wszystko to
po to, aby pomóc tej grupie obywateli, której tak bardzo
trudno znaleźć zatrudnienie nie tylko z powodu barier
architektonicznych, ale przede wszystkim - psychologicznych oraz mentalnych. U nas każdy znajdzie coś dla
siebie, poczuje się potrzebny oraz doceniony.
Obecnie zatrudniamy kilkunastu pracowników z różnymi dysfunkcjami. To, co nas wyróżnia, to fakt, że niemal
wszystkie pracujące u nas osoby wykonują swoją pracę
zdalnie. Nie jest zatem ważne, kto jakie ma schorzenie.

Dla nas liczą się tylko kompetencje, kwalifikacje i przede
wszystkim chęć do pracy. Mamy współpracowników z całej Polski, co udowadnia, że nasza działalność ma bardzo
szeroki zakres. Nasz zespół stanowią lektorzy językowi,
specjaliści odpowiedzialni za promocję oraz sprawy administracyjne, dziennikarze i redaktorzy, a także informatycy i graficy. Dlatego tak bardzo cenimy sobie wszechstronność i elastyczność. Zespół składa się w większości
z młodych, dynamicznych i pełnych energii ludzi. Są to
osoby ambitne, wykształcone, zaangażowane w swoją
pracę, którą wykonują z pasją. Łamiemy więc wszelkie
bariery i stereotypy, pokazując, że osoby niepełnosprawne mogą być świetnymi pracownikami. Współpracujemy
również z wieloma wolontariuszami, dzięki którym nasze
możliwości działania stale się powiększają.
Do czego dążymy w naszej pracy?
Nasza działalność skupiona jest na walce z powszechną dyskryminacją zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Chcemy udowodnić, iż ta grupa obywateli potrafi więcej niż się powszechnie sądzi. U nas
znajdzie zatrudnienie każdy ambitny człowiek z aspira-

EMPOWERMENT - Nr 2(4) czerwiec 2012

19

EMPOWERMENT - Nr 2(4) czerwiec 2012

20
cjami. Oferujemy pracę, czy
to płatną czy na zasadzie
wolontariatu w solidnym
zespole, w którym każdy
ma do wykonania poważne
zadania. Naszym głównym
założeniem jest praca zespołowa, na którą kładziemy
szczególny nacisk.

nieustająco rosnących wymagań rynku pracy. Również
tutaj osoby niepełnosprawne znajdują zatrudnienie. Na
naszej fundacji 100% pracowników stanowią uwagę zaś zasługuje fakt, że
osoby niepełnosprawne. Podczas rekrutacji niektóre z nich są osobami
nikogo nie pytamy z jakiego powodu ma orzeczenie niewidomymi. Dla nas jako
o niepełnosprawności. Tak naprawdę nie jest to dla nas organizacji pozarządowej,
w ogóle istotne. Kandydatów oceniamy przez pryzmat jest to sprawa drugorzędna,
ich kwalifikacji, doświadczenia i predyspozycji do pracy co potwierdzają słowa jedJakich osób szukamy do na danym stanowisku. To dla nas jedyne i najważniej- nej z naszych lektorek – Pani
sze wyznacznik. To jak ktoś wygląda, jak się porusza Marty Wojtas: Atmosfera
współpracy?
Mimo, iż Fundacja ma już i komunikuje nie ma tu najmniejszego znaczenia. Na w pracy jest dobra, współpraw swoich szeregach wielu pewno charakter pracy w jakim się specjalizujemy, czy- ca między pracownikami rzedobrych specjalistów, ciągle li telepraca znacznie ułatwia takie podejście. Jednak czowa i merytoryczna - moposzukujemy do współpra- muszę zaznaczyć, że w naszej Fundacji pracownicy żemy konstruktywnie dzielić
cy nowych, pełnych zapału mają kontakt z osobami z zewnątrz, które wiedzą i wi- się swoją wiedzą, doświadludzi, chętnych wspomóc dzą chociażby to jak wyglądają. Lektorzy prowadzonej czeniem i umiejętnościami,
organizację swoją wiedzą przez nas Szkoły Językowej Fundacji Shamrock prowa- co wpływa na jakość pracy
i umiejętnościami. Z przy- dzą przecież z kursantami zajęcia online, a te cieszą się nie tylko poszczególnych
jemnością
przyjmujemy ogromną popularnością i są niezwykle wysoko ocenia- pracowników Fundacji – (lekrównież ludzi, którym do ne przez słuchaczy, o czym świadczy stały rozwój szko- torów i innych) ale także na
tej pory się nie poszczęściło ły i kolejni nowoprzyjęci do pracy lektorzy.
całokształt działań podejmoi nie znaleźli jeszcze zatrudwanych przez nas zespołowo
nienia. Zaoferujemy im bezi poprawia wizerunek fundapłatny staż lub praktyki pod okiem naszych wykwalifiko- cji. Dla nas liczą się więc kompetencje i chęć rozwoju.
wanych pracowników. Jeśli kondycja finansowa Fundacji
Do niedawna, Fundacja prowadziła również stronę
na to pozwala, najlepszym proponujemy zatrudnienie www.dzieciniepelnosprawne.pl oraz forum tematyczw naszej organizacji.
ne z nią związane, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jednakże, ze względu na trudną sytuację
Na czym obecnie skupia się aktywność Fundacji?
finansową, musieliśmy zawiesić działalność tej strony.
Nasze plany.
Związane to było z redukcją zatrudnienia, ponieważ
Fundacja jako że organizacja pozarządowa nie ma Fundacja funkcjonuje dzięki funduszom zgromadzonym
stałych dochodów, dlatego prowadzi wiele inicjatyw, z działalności szkoły, od ludzi dobrej woli oraz z przekaw tym również społecznych. Do naszych nadrzędnych zanych na jej cel pieniędzy pochodzących z 1% podatku.
projektów możemy więc zaliczyć portal informacyjno Szczerze wierzymy, że nasza kondycja finansowa popra- społecznościowy www.zrobmy–to-razem.pl, którego wi się co pozwoli nam znów uruchomić ten popularny
nową odsłoną jest www.ztr.org.pl. Jak sama nazwa wska- portal.
zuje, jego celem jest stworzenie pewnego rodzaju wspólnoty, ale w tym przypadku chodzi przede wszystkim
Kto nam pomaga? Nasze sukcesy i główne
o integrację osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przy- problemy
jaciół. Twórcy, czyli osoby niepełnosprawne pracujące
W naszą aktywność zaangażowane jest mnóstwo
w Fundacji Shamrock chcieliby, aby było to miejsce „bez instytucji: głównie PFRON poprzez dofinansowanie do
barier”, gdzie można znaleźć pomoc i informacje na wiele wynagrodzeń, ponieważ gdyby nie było dotacji, Fundacji
ciekawych i pożytecznych tematów, nawiązywać nowe nie byłoby stać na pełne pensje dla naszych pracowniznajomości i przyjaźnie, a nawet – jak pokazuje doświad- ków. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż bardzo ważnym źródłem
czenie – spotkać miłość swojego życia. Na portalu ztr. dochodów jest też przekazany na naszą instytucję przez
org.pl istnieje także możliwość skorzystania z porad on- ludzi dobrej woli i darczyńców 1% podatku oraz darowiline. Dyżury pełnią psycholog, doradca zawodowy, radca zny. W 2011 roku to właśnie dzięki takiemu wsparciu (1%
prawny oraz seksuolog. Drugim naszym najważniejszym z podatku):
przedsięwzięciem jest działająca od ponad dwóch lat
• stworzyliśmy kolejne miejsca pracy dla osób
Szkoła Języków Obcych SHAMROCK (www.szkolaniepełnosprawnych,
shamrock.pl) prowadzona on-line. Metoda nauczania
• prowadziliśmy bezpłatne praktyki i szkolenia zawojęzyków obcych przez internet i komunikator Skype staje
dowe dla osób niepełnosprawnych z zakresu inforsię coraz bardziej popularna również w Polsce. Jest nomatyki, grafiki komputerowej czy dziennikarstwa,
woczesnym i skutecznym sposobem nauki. U nas wszyst• wspomagaliśmy osoby niepełnosprawne z całej
ko odbywa się bez wychodzenia z domu, bez straty czasu
Polski bez pobierania prowizji,
na dojazdy. Z naszej usługi edukacyjnej mogą skorzystać
• redagowaliśmy portal dla osób niepełnosprawzarówno osoby niepełnosprawne, jak i matki wychowunych www.zrobmy-to-razem.pl,
jące małe dzieci, które mogą uczyć się w dogodnej dla
• tworzyliśmy portal wspierający dzieci niepełnosiebie porze dnia. Oferta szkoły jest atrakcyjna również
sprawne oraz ich rodziców i opiekunów www.dziedla osób przebywających za granicą. Głównie jednak
cinieplnosprawne.pl .
celem zarówno szkoły, jak i Fundacji, jest aktywizacja zaOgromnym wsparciem są dla nas wpływy, jakie daje
wodowa osób z niepełnosprawnością. To z myślą o nich nam nasza szkoła językowa. Dodatkowo, wspiera nas
i ich potrzebach powstała ta placówka, gdzie bez żad- wiele organizacji, producentów, którzy pomagają nam
nych ograniczeń mogą dostosować swe umiejętności do promować działalność Fundacji. Jest to na dzień dzisiejAleksandra Odziemkowska
Dyrektor ds. marketingu i PR:

W

szy m.in. firma z Wrocławia Springloops, która udostępniła nam platformę www.ztr.org.pl oraz prywatni darczyńcy. Za swój największy sukces uznajemy wpisanie naszej
organizacji przez firmę Google do programu Gooogle
Grants. Główną bolączką w tej chwili jest jednak brak

funduszy na realizację kolejnych planów i przedsięwzięć.
Wynikają więc z tego powodu opóźnienia w ich wykonaniu. Dlatego właśnie nie możemy pozwolić sobie na tworzenie nowych etatów dla kolejnych niepełnosprawnych
osób, a to jest główną intencją naszej organizacji.

Fundacja Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych SHAMROCK
ul. Opolska 59
Krapkowice 47-300
Tel. (77) 466 18 18

Jak można nam pomóc?
Ze względu na nasz status organizacji pozarządowej
będziemy wdzięczni każdemu, kto okaże się człowiekiem
wrażliwym społecznie i przekaże nam swój 1% podatku
na cele statutowe Fundacji lub w jakiś inny sposób wspomoże naszą działalność. Dla zainteresowanych podajemy
obok wszelkie potrzebne informacje.

Adres e-mail:
wice.prezes@shamrock.org.pl
KRS 0000331465
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni
14 1090 2239 0000 0001 1487 7655

Liczymy na dalszą pomoc ludzi dobrej woli oraz wsparcie w kontynuowaniu działań zmierzających do rozwoju Fundacji i wpieraniu społeczno-zawodowym osób
niepełnosprawnych. Członkowie i pracownicy Fundacji
SHAMROCK zapewniają, że wszystkie wpływy przekazane nam z 1% w bieżącym roku podatkowym zostaną
przekazane na cele statutowe naszej Fundacji. Wszystkim
Darczyńcom oraz Partnerom z góry serdecznie dziękujemy za każdy gest wspierający nasze działania! ▌

Empowerment – gazeta studencka
Jolanta Cyrano

18-te Urodziny Pracy Socjalnej w Uniwersytecie Opolskim
– projekt studentów kierunku: Praca socjalna

Z

okazji Jubileuszu 18- tych Urodzin Pracy Socjalnej
został zrealizowany projekt mający promować
w środowisku misję profesji i kształcenie do zawodu
w Uniwersytecie Opolskim. Projekt miał za zadanie:
• Zorganizowanie uroczystej mszy świętej z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego,
• Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądu
filmowego pn. Profesjonalne pomaganie w obrazach współczesnego kina,
• Zorganizowanie koncertu jubileuszowego z okazji
18 Urodzin Pracy Socjalnej,
• Zachęcenie studentów do organizacji i aktywnego
uczestnictwa w imprezach jubileuszowych,
• Zachęcenie władz samorządowych i środowiska lokalnego do udziału w imprezach jubileuszowych,
• Przybliżenie władzom i społeczności regionu opolskiego charakteru pracy socjalnej,
• Przełamanie stereotypów na temat ról pełnionych
przez pracownika socjalnego.
17 listopada 2011 r. o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
której przewodniczył ksiądz Biskup Andrzej Czaja.
Przed rozpoczęciem mszy, wszystkich gości przywitał
Prodziekan Wydziału Historyczno – Pedagogicznego
Uniwersytetu Opolskiego dr Piotr Sikora, dziękując

wszystkim za przybycie i prosząc ks. Biskupa o odprawienie mszy św. w intencji pracowników socjalnych.
W czasie liturgii Mszy Świętej, pierwsze czytanie
Ewangelii odczytała dr Anna Weissbrot – Koziarska,
a modlitwy wiernych przedstawiła Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu mgr Małgorzata
Kozak oraz podopieczni tegoż Ośrodka. Oprawę muzyczną uroczystej Mszy Świętej zapewnił występ Chóru z Góry
Świętej Anny, pod dyrekcją Ojca Krzysztofa, odśpiewując
pieśni: „Nie lękajcie Się”, „Landate dominum, „Lokus iste”,
„To Ty, nasz Pan” i „Gaude mater”. Chór swym śpiewem zachwycił wszystkich uczestniczących w Eucharystii, otrzymując szczególne podziękowania z ust Księdza Biskupa
Andrzeja Czai. Po Mszy Świętej, wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek, który był możliwy dzięki
przychylności księdza Grzegorza Kadziocha – Rektora
Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, który udostępnił nieodpłatnie realizatorom projektu salę na
przygotowanie poczęstunku i podjęcie gości. Po uroczystości przeprowadzono wywiady oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia z przedstawicielami duchowieństwa oraz
władzami uczelni. Zespół studentów realizujących projekt serdecznie podziękował przybyłym na uroczystość
gościom. Wyrażono nadzieję, że msza św. z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego zostanie na stałe wpisane do ka-
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Fot. Jolanta Mosiek.
Koncelebracja Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego

lendarza corocznych uroczystości, a studenci kolejnych
roczników będą kontynuowali obchody, osiągając lepsze
efekty z każdym rokiem.
Kolejnym etapem realizowanego przez nas projektu
był przegląd filmowy, w ramach którego wyświetlone
zostały filmy: „Dwaj ludzie z miasta”, „Zgodnie z obietnicą”, „Głęboka woda”. Filmy te znakomicie przedstawiały dylematy moralne, które na co dzień towarzyszą
pracy pracownika socjalnego. Ponieważ filmy miały za
zadanie promowanie zawodu pracownika socjalnego
ustalono, iż skierowane one będą do samych pracowników socjalnych oraz studentów, którzy studiując na UO
przygotowują się do wykonywania tego zawodu. Filmy

wyemitowano w dniach 21, 28 listopada oraz 5 grudnia
2011r. Grupa poprosiła też Panią dr Elżbietę Skrzypek,
aby zechciała swoją obecnością uświetnić nasz festiwal
i przed każdą projekcją filmu wprowadzić nas w jego „klimat”. Nasza prośba przyjęta została z entuzjazmem. Pani
dr Skrzypek bardzo chętnie i z radością zgodziła się na
wzięcie udziału w naszym projekcie, za co jesteśmy Jej
bardzo wdzięczni. Przed pierwszą projekcją filmu pojawiła się na terenie uczelni ekipa TV Opole, która przeprowadziła wywiad z Prodziekanem Wydziału HistorycznoPedagogicznego UO - naszym promotorem dr Piotrem
Sikorą oraz z Panią dr Elżbietą Skrzypek.

Fot. Ludwik Bednarz
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Męski Zespół Wokalny „Camerton” działający przy Towarzystwie Przyjaciół Opola. Podtrzymując tradycje narodowe, działa na rzecz integracji europejskiej

sprawą najwyższej wagi jest pielęgnowanie własnej tradycji muzycznej, pięknego i barwnego folkloru, przeżywanie przez czynny udział w tworzeniu tej tradycji.
Kolejni uczestnicy koncertu to laureaci pierwszej
nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Senioralnych
Zespołów Artystycznych „Kosturki” zespól „Viva La
Musica”. W zależności od potrzeb zespół występuje jako
chór a’cappella lub zespół wokalny. Śpiewa pieśni popularne, ludowe, narodowe i religijne. Pragnie popularyzować pieśni w kraju i za granicą , lecz szczególnie bliska
mu jest śląska pieśń ludowa i pieśń narodowa. W repertuarze ma ponad 150 utworów, w tym kilkadziesiąt w opracowaniu
wielogłosowym.
W finałowej części wystąpił zespół
„Złoty Liść”. Najstarsza aktywna chórzystka ma blisko 90 lat, a średnia wieku
to około 70 lat. Fakt ten jednak przestaje
być ważny, gdy zobaczymy ich w akcji. Jak
wypowiadają się o sobie ,” Nasze wspólne
śpiewanie łagodzi wielu osobom samotność, której zawsze towarzyszy cierpienie,
a śpiew przynosi ulgę i w rezultacie pomaga”. Wykonawcy swoim śpiewem porwali
do tańca i śpiewu publiczność. Występy zespołów artystycznych zakończyły cykl imprez w związku z jubileuszem obchodów
„18 –tych Urodzin Pracy Socjalnej”. ▌

Fot. Ludwik Bednarz

Członek zespołu „Viva La Musica” ze studentkami III roku Pracy
Socjalnej i dr A.Weissbrot – Koziarską przed występem.

Chór „Złoty Liść” – Ludzie z Pasją - „ Jesteśmy tyle warci, ile możemy dać drugiemu człowiekowi”
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„Sumnakune Siawoche”

Fot. Ludwik Bednarz

W dniu 04 lutego 2012 r. o godz. 17-ej rozpoczął się
Koncert z okazji Jubileuszu 18 Urodzin Pracy Socjalnej
w Studenckim Centrum Kultury w Opolu, organizowany
przez studentów wydziału Historyczno-Pedagogicznego
studiujących na kierunku: Praca socjalna. Część artystyczną poprowadził Pan Edward Cudecki, a nagłośnieniem
zajmował się Pan Cezary Pawelski. Jako pierwszy wystąpił
zespół „Camerton”, następnie zespół romski „Złote Dzieci”,
po nich zespół wokalny „Viva La Musica”, a na koniec super zabawny, kolorowy „Złoty Liść”. Zespoły uświetniły
swoimi występami imprezę porywając widownię do zabawy. Męski Zespół Wokalny „Camerton”, działa przy:
stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Opola. Zespół
koncertuje w różnych miejscach Polski, na festiwalach,
wystawach, różnych uroczystościach państwowych i lokalnych, jubileuszach i spotkaniach biesiadnych. Na obchodach jubileuszu 18 urodzin Pracy Socjalnej repertuar
zespołu był bardzo bogaty – od pieśni patriotycznych do
utworów z muzyki rozrywkowej i biesiadnej.
Drugim występującym zespołem był „Sumnakune
Siawoche” czyli „Złote dzieci” - zespół kultury romskiej,
działający w Świetlicy Integracyjnej w Zespole Szkół im.
Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach Opolskich. W trakcie występu była okazja spotkać się z tymi, dla których

Fot. Ludwik Bednarz
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Uniwersytet Opolski: Praca socjalna

Z

ainteresowanych informujemy, że trwa rekrutacja na studia na kierunku: Praca socjalna
w Uniwersytecie Opolskim – studia 3 letnie licencjackie
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).
Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy
społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań
społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych
podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych
sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do
działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach. Kierunek „Praca socjalna” wzbogaca ofertę
dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego dostosowując ją
do zmieniających się potrzeb regionu, w tym szczególnie
odpowiada na zagrożenia demograficzne. Opolszczyzna
jest regionem o wyjątkowo niekorzystnej sytuacji demograficznej, co wiąże się z koniecznością rozbudowy profesjonalnej sieci wsparcia w instytucjach socjalnych. Także
emigracja zarobkowa, a co za tym idzie dezorganizacja
rodziny, zjawiska Eurosieroctwa, to specyficzne dla regionu problemy społeczne. Tym samym kierunek ten wspiera jeden ze strategicznych priorytetów Uniwersytetu
w kierunku budowy centrum kompetencji dla regionu.

•

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia
zawodowe:
• Posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w świetle
przepisów o pomocy społecznej.
• Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, a także seniorami, która ma na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
• Może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – magisterskich

•

Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kompetencje specjalizacyjne:
• Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne
strategie rozwiązywania problemów społecznych,
organizować lokalną sieć wsparcia społecznego,
przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.
• Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy.

•

•

•
•

•

•

•

Potrafi organizować współdziałanie placówek
oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną
i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy
profilaktyczne.
Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska
rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa
społecznego.
Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób,
rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych,
w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa
społecznego.
Wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne
i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.
Posiada różnorodne umiejętności wykorzystywane w polu skutecznego działania społecznego, jest etycznym i profesjonalnym działaczem
społecznym.
Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób
i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem
w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych i ekonomicznych.
Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdziałające nierównościom społecznym, politycznym i ekonomicznym odwołując się do idei sprawiedliwości społecznej.
Co można robić po tych studiach?
Absolwent może być zatrudniany w jednostkach
pomocy społecznej organizujących wsparcie dla
osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku,
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia;
niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar
handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub
narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzy-

•

sowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in.
w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy
rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych
domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach i domach
dla bezdomnych oraz klubach samopomocy. Może
podejmować zadania w zakresie wspierania rodziny w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych
lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach
opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych
na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej
pracy.
Może być zatrudniany w socjalnych organizacjach
pozarządowych realizujących misję pomocy i samopomocy w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii
odbiorców oraz być organizatorem wolontariatu
w środowisku lokalnym

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Praca socjalna
• Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
• Metodyka pracy socjalnej
• Podstawy prawa
• Psychologia ogólna i społeczna
• Polityka społeczna
• Problemy i kwestie społeczne
• Metodologia badań społecznych
• Projekt socjalny
• Rodzinne poradnictwo socjalne
• Gerontologia społeczna
• Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
• Pomoc społeczna
• Instytucje wsparcia społecznego w krajach Unii
Europejskiej
• Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy
socjalnej
• Umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej
• Społeczeństwo obywatelskie i socjalne organizacje pozarządowe
• Patologie społeczne
• Profilaktyka społeczna
• Praca z dzieckiem w rodzinie zagrożonej
• Usługi społeczne w warunkach gospodarki rynkowej – podstawy przedsiębiorczości
• Promocja zdrowia, sport i rekreacja.
Działalność studencka
Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych
zostało utworzone w 2006 r. Opiekunem naukowym
koła jest dr Anna Weissbrot-Koziarska. Zrzeszeni w kole
studenci wychodzą naprzeciw problemom społecznym,
które pojawiają się na terenie województwa opolskiego.
Diagnozują oni trudne sytuacje jednostek i grup społecznych w celu opracowania i wdrożenia programów
naprawczych. Podejmują liczne inicjatywy społeczne
na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. W tym celu
organizują akcje i imprezy wspierające funkcjonowanie
dzieci ze środowisk zagrożonych, m.in. miały miejsce

zbiórki artykułów szkolnych, warsztaty i gry z dziećmi
ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, integracyjne spotkania dzieci i młodzieży pochodzących
z różnych środowisk. Ponadto studenci Koła Naukowego
Pracowników Socjalnych organizują liczne akcje promujące kierunek praca socjalna i zawód pracownika socjalnego. Rokrocznie uczestniczą oni w Opolskim Festiwalu
Nauki, organizują Dzień Pracownika Socjalnego, w którym biorą udział zarówno pracownicy socjalni z instytucji
pomocowych, jak i gimnazjaliści i licealiści z opolskich
szkół. Te spotkania mają charakter naukowo- rekreacyjny,
a ich celem jest promocja kierunku i prezentacja sylwetki
pracownika socjalnego. Studenci zrzeszeni w kole mają
swoją rubrykę w Kwartalniku Pracowników Socjalnych
Śląska Opolskiego „Empowerment”, gdzie opisują realizowane przez siebie projekty socjalne, polskie i zagraniczne
praktyki oraz wielowymiarową działalność społeczną na
rzecz drugiego człowieka. Zapraszamy do literatury czasopisma oraz na naszą stronę internetową http://www.
pracasocjalna.uni.opole.pl/kolonaukowe.html
Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna
może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Gerontopedagogika, Pedagogika pracy
z doradztwem zawodowym, Socjologia, Nauki o rodzinie,
Politologia, Stosunki międzynarodowe. ▌

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku
Praca socjalna
można uzyskać w sekretariacie
Instytutu Nauk Pedagogicznych:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 74 21 e-mail: inp@uni.opole.pl
Komisja rekrutacyjna
mgr inż. Łukasz Masnyk, lukasz.masnyk@uni.opole.pl
mgr Marek Wiendlocha, mwiendlocha@uni.opole.pl
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pokoje: 317, 308
tel. 77 452 74 39
•
•
•
•
•

Dyżur komisji rekrutacyjnej
27.06 do 14.07 w godzinach 14:00 – 15:00,
pokój: 317, tel. 77 452 74 39
15.07 do 29.07 w godzinach 8:00 – 15:00,
pokój 308, sobota 8:00 – 12:00, tel. 77 452 74 30
01.08 – 31.08 w godzinach 8:00 – 15:00,
pokój 308, tel. 77 452 74 30
we wrześniu w godzinach: 11:00 - 13:00,
pokój 308, tel. 77 452 74 30
w październiku (tylko do końca rekrutacji
czyli do 10.10) dokumenty będą przyjmowane
w pokoju 317 od godz. 11:00 do 13:00,
tel. 77 452 74 39
Strona internetowa kierunku:
www.pracasocjalna.uni.opole.pl
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Polecamy...
Iwona Dąbrowska – Jabłońska

Anna Weissbrot-Koziarska,
Poradnictwo socjalne dla
rodzin.
Podręcznik akademicki

N

a początku krótkie oświadczenie: Oświadczam,
że nie posiadam żadnych interesów w odniesieniu do recenzowanej poniżej publikacji. Jednocześnie
nie da się ukryć, że od wielu lat znam i darzę jej Autorkę
wielką sympatią - wspólnie pracujemy i to z dobrymi
rezultatami. Na koniec oświadczam, że mimo wszystko
postaram się obiektywnie opisać i ocenić zawartość polecanej książki.
Bohaterką dzisiejszej mojej opowieści jest publikacja wydana w maju 2012 roku przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego. Publikacja dr Anny WeissbrotKoziarskiej Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik
akademicki to mądrze i z wyczuciem napisana książka.
Za taką oceną przemawia przede wszystkim jej struktura, logiczna i przejrzysta. Kolejne rozdziały obszernie
i rzetelnie opisują przedmiot analiz. Mamy tu zatem rozdziały dotyczące definiowania poradnictwa rodzinnego,
określenia podmiotu i przedmiotu działania poradniczego, omówienia metod i technik działania w poradnictwie socjalnym oraz działań interpersonalnych w poradnictwie socjalnym dla rodzin, mamy charakterystykę
terapii rodzin w pracy socjalnej oraz przykłady działań
poradniczych dla rodzin dysfunkcyjnych. Taki układ treści stanowi doskonały opis porządkujący i syntetyzujący
problematykę, teorię i praktykę poradnictwa rodzinnego w pracy socjalnej. Autorka często powołuje się na
niekwestionowany dorobek profesor Alicji Kargulowej,
ale odnosi się także do najnowszych pozycji naukowych
z obszaru poradnictwa rodzinnego. A wszystko to z dystansem i namysłem godnym naukowca, tak do stanu
wiedzy i badań, jak i umiejętnego transferu ich na poziom działania praktycznego.
Publikacja znakomicie wpisuje się swoimi treściami
w ogólne cele poradnictwa socjalnego, akcentowane
zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w aktach normatywnych. Wystarczy wymienić takie cele jak: diagnoza
dysfunkcji rodzin wymagających profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie w celu
utrzymania dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnieniu mu opieki i wychowania poza rodziną naturalną,
zwłaszcza w formach opieki rodzinnej, czy wreszcie pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo w przezwy-

ciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. To
tylko niektóre z ważkich aspektów, do których odnosi
się Autorka Poradnictwa socjalnego dla rodzin.
Publikacja dr Anny Weissbrot-Koziarskiej jest w zamyśle podręcznikiem akademickim, lecz w rzeczywistości podejmowana problematyka kieruje ją do rąk szerokiego grona odbiorców i może być wykorzystywania
zarówno w kształceniu studentów, jak i przez praktyków
pracy socjalnej zainteresowanych problematyką rodzin
dysfunkcyjnych oraz sytuacji kryzysowych w życiu rodziny. Sama Autorka podkreśla we wstępie, że studenci
i pracownicy socjalni są najważniejszymi jej adresatami.
Ów podręcznik może wskazać przyszłym i obecnym pracownikom socjalnym kierunek humanistycznego podejścia do podmiotu oddziaływań socjalnych.
Konkludując, Poradnictwo socjalne dla rodzin.
Podręcznik akademicki usytuowałabym w gronie, moim
zdaniem, najbardziej wartościowych pozycji dotyczących pracy socjalnej, które pojawiły się na rynku wydawniczym w ostatnim czasie. Warto w tym miejscu
wymienić m. in. Alicji Kargulowej O teorii i praktyce
poradnictwa (Warszawa 2011), recenzowana już na łamach „Empowerment” Izabeli Krasiejko Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach w pacy socjalnej (Katowice 2011), pod
redakcją Ewy Kantowicz, Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej (Olsztyn 2011) oraz
Izabeli Cytlak i Ewy Włodarczyk Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej
(Poznań 2011). ▌
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