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Od redakcji
Z

ogromną satysfakcją oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer Kwartalnika
Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego „Empowerment”. Czasopismo kierowane
jest do wszystkich osób, które swe zawodowe losy związali z działaniem społecznym –
przede wszystkim do środowiska pracowników socjalnych, osób zatrudnionych bądź
będących wolontariuszami socjalnych organizacji pozarządowych, do wszystkich
odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną, wreszcie do tych, którzy zajmują się
edukacją do profesji socjalnych na różnych jej szczeblach. Mamy nadzieję, że dotrzemy
z informacją i pozytywnym przesłaniem pracy socjalnej także do tych, którzy znaleźli się
w trudnym życiowym położeniu, promując idee empowerment, i pokazując przykłady
postaw życiowych tych, którzy podjęli zakończoną sukcesem walkę o swoje życie,
pomimo niewyobrażalnego dla wielu ciężaru osobistego doświadczenia. Damy im wiarę
w to, że nie są sami, że obok funkcjonują specjaliści i placówki, którzy gotowi są nieść pomoc i potrafią to skutecznie
czynić. Przybliżając ofertę wsparcia w publicznych i niepublicznych instytucjach i organizacjach otworzymy szerzej
drzwi dla wszystkich potrzebujących pomocy, którym nierzadko brak informacji bądź obawa i poczucie dyskomfortu
z powodu ujawnienia swoich problemów nie pozwalały przełamać oporu i udać się po pomoc.
Założeniem redakcji jest także promowanie w regionie postaw prospołecznych, szczególnie wsród młodzieży, ale
także u wszystkich tych, którzy chcą włączać się w szlachetne dzieło pomocy człowiekowi. Będziemy prezentować
na łamach naszego Kwartalnika osoby wyjątkowe, mogące być szczytnym przykładem dla innych, by przekonać,
że pomaganie może stać się sensem życia i dawać przestrzeń do satysfakcjonującej pracy zawodowej. W dłuższej
perspektywie chcemy stworzyć i ochronić galerię wybitnych postaci, którzy na opolskiej ziemi potrafią tak wiele
czynić dla innych. Są, żyją i ciężko pracują obok nas, często niezauważeni i bardzo skromni. W poczuciu wielkiej
odpowiedzialności musimy te postaci odszukać i niech świecą przykładem dla innych.
Kolejnym założeniem, jakie towarzyszyło wieloletnim próbom uruchomienia edycji Kwartalnika jest znalezienie przestrzeni, by promować profesjonalny wymiar współczesnej pracy socjalnej. Zdajemy sobie sprawę, że ciągle
funkcjonuje niewłaściwy stereotyp zawodu pracownika socjalnego. Współcześnie jest to jednak jedna z kluczowych
profesji społecznych, a jej adepci posiadają znaczące kompetencje do odgrywania ważnych ról w lokalnych społecznościach. Taka była zresztą zawsze tradycji pracy socjalnej w Polsce, już od czasów, gdy Helena Radlińska mówiła,
że trzeba przekształcać środowisko społeczne siłami, które w nim tkwią. Zatem, zawód ten zawsze był związany
ze zmianą społeczną, z ulepszaniem, wydobywaniem sił społecznych, jednym słowem z lepszą jakością życia. Dziś
w trakcie kształcenia – wreszcie na poziomie akademickim- wyposażamy przyszłych adeptów pracy socjalnej w niezbędne instrumenty, jakimi są wiedza, umiejętności i kompetencje osobowe, by tym oczekiwaniom wydobywania sił
społecznych mogli sprostać. Będziemy wspólnie tworzyć obraz pracy socjalnej, jako zawodu uprawianego w sposób
profesjonalny.
Realizacja wskazanych wyżej założeń zakończy się powodzeniem tylko wówczas, gdy Kwartalnik będzie rzeczywiście wspólnym głosem środowiska. Nie chcemy być kolejnym czasopismem dla pracowników socjalnych, ale stworzyć forum wymiany, możliwości prezentowania własnych dokonań, ocen, analiz dla wszystkich zainteresowanych
pomaganiem w naszym regionie. Ma on swoją specyfikę, tożsamość i tradycję. Ma wreszcie wspaniałych ludzi, którzy
wtedy, gdy potraktujemy naszą ideę pozytywnie, pozostaną na kartach Empowerment wraz ze swoimi dziełami. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, dla których ta idea jest bliska – współredagujcie z nami nasz Kwartalnik. Prosimy o przesyłanie gotowych tekstów, pomysłów, wskazywanie wybitnych postaci, ciekawych instytucji
i organizacji, wreszcie dobrych praktyk. Redakcja Kwartalnika będzie wszystkie napływające informacje starannie
analizować i wspierać autorów, by nadawać tekstom postać, w której będą one mogły być opublikowane. Czynimy to
z pełnym przekonaniem, że jest to nasz wspólny wysiłek dla zbudowania pozycji zawodowej i odzyskania należnego
prestiżu dla grupy zawodowo zajmującej się pomaganiem. Zasady przygotowania tekstów, dane do korespondencji
zawarte są w stopce końcowej.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy ze zrozumieniem podeszli do idei powstania regionalnego czasopisma
poświęconego pomaganiu, ludziom szlachetnej misji pomocy i ich dziełom. Szczególne słowa podziękowania kieruje do samorządu województwa opolskiego, z którego środków finansowane jest wydanie pierwszych numerów
Kwartalnika. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych starań przez Dyrekcję Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu w osobach Pana Dyrektora mgr Adama Różyckiego i Pani z-cy Dyrektora mgr Agnieszki Gabruk
– Teodorowicz. Dziękuję również swoim przyjaciołom z Zakładu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego, którzy
z ogromną życzliwością przyjęli to kolejne zadanie. Dziękuję także studentom pracy socjalnej – III roku studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego, którzy realizują studia w ramach projektu, dla których prace nad Kwartalnikiem są elementem projektu dyplomowego. Dziękuję autorom i wyrażam głębokie przekonanie, że rozpoczynamy
coś ważnego i że zmobilizujemy siły środowiska pracowników socjalnych Śląska Opolskiego do tego, by w istocie był
to „Nasz” Kwartalnik.
Redaktor naczelny
dr Piotr Sikora
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Opolskie szkice z teorii i praktyki
pracy socjalnej
Zdzisław Markiewicz

Kilka refleksji nad perspektywami zarządzania zasobami
społecznymi

N

ajbardziej podstawowym zasobem społecznym
dla każdej jednostki jest rodzina, sąsiedztwo oraz,
- wspólnoty ludzi połączonych więzią „pracy”. W tradycyjnych społecznościach wiejskich wszystkie te grupy
łączyła silna, pierwotna wspólnotowa więź krwi, miejsca
i obyczaju, bowiem praca rolnika wykonywana przez
większość mieszkańców wsi wzmacniała więzi rodzinne
i sąsiedzkie – więziami zawodowymi. Ale tak jak dzisiejsza wieś nie jest jednorodną wspólnotą i w mniejszym
lub większym stopniu objął ją proces przekształcania
się więzi pierwotnych we wtórne, a wspólnot w stowarzyszenia, tak samo rozbudowane wspólnoty miejskie
cechuje inny rodzaj interakcji, charakterystycznych dla
miejskich, tradycyjnych zasobów społecznych. Ponieważ
muszą one stanowić funkcjonalny fundament stanowiący o kapitale społecznym potrzebują nowych form organizacyjnych i nowych struktur przybierających charakter
sformalizowany. Zasoby społeczne jest to zatem „sieć powiązań (interakcji), które pozostają do dyspozycji jednostek / grup i ewentualnie mogą zostać zmobilizowane do
realizacji indywidualnych bądź grupowych interesów” 1.
W tym miejscu ważne dla nas staje się rozróżnienia tego,
co tworzy „zasoby społeczne”, od tego, co świadczy, że
społeczność jest zdolna do przekształcenia swoich zasobów w kapitał.
Zasoby społeczne obejmują to wszystko, co pozostaje w dyspozycji jednostki lub grupy, zaś kapitał, to zasoby
uruchomione i wykorzystywane w konkretnych działaniach przez jednostki i grupy. Zasoby stają się kapitałem,
gdy jest na nie popyt, gdy uruchamiane są w działaniach
i przynoszą efekty (zysk).2 Dlatego więc, jakość zasobów społecznych, („uogólnione” zaufanie, gotowość do
współpracy, niesformalizowana aktywność), zwykle łączy się z kapitałem społecznym, (liczba i aktywność organizacji społecznych, frekwencja wyborcza oraz wiedza
o prawach, pracach samorządu), ponieważ mamy tu do
czynienia z pewnym rodzajem gotowości do działania,
która przy mądrym zarządzaniu przetwarzana jest, przy
udziale uczestników, w nowe dobra stanowiące o wyżB. Fedyszak – Radziejowska Czy kapitał społeczny bez społecznego
zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. http://www.
liskow.org.pl/files/aktaulnosci/Czy_kapital_spoleczny_bez_spolecznego_zaufania.pdf
2
A. Giza – Poleszczuk, M. Marody .A. Rychard, Strategie i System. Polacy
w obliczu zmiany społecznej. IFiS PAN 2000, s. 27/28, 32, 100 -–107, oraz
M. Ziółkowski Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego,
Poznań 2000, s. 175 – 179 i inne, oraz red. E. Wnuk – Lipiński M. Ziółkowski Pierwsza dekada Niepodległości. Próba socjologicznej syntezy.
ISP PAN Warszawa 2001 np.. s.143
1

szej wartości kapitału społecznego i często nowej jego
jakości, co znów stanowi kolejną inspirację dla nowej
jakościowo aktywności zasobów społecznych. Jak więc
nietrudno zauważyć, cyrkulacyjne przechodzenie jakości
w kapitał i częstotliwość cykli może być wskaźnikiem
mobilności społecznej. Przechodzenie zaś na kolejne
wyższe poziomy wyznaczane będzie sięganiem zasobów
do coraz to nowych coraz bardziej wysublimowanych
środków i technik.
W kapitale społecznym kluczową wartością, o jakość
której powinniśmy wszyscy zabiegać, jest; uogólnione
zaufanie, lojalność oraz sieć oddolnych organizacji i stowarzyszeń służących realizacji wspólnych interesów, (networks, norms, social trust). A więc efektem działania byłoby: wzrost zaufania, lojalności, solidarności społecznej,
zwiększająca się liczba organizacji społecznych (wzrost
liczby członków w już istniejących) oraz podejmowanie
przez wspólnoty nowych przedsięwzięć. Jak nietrudno
zauważyć obie kategorie traktować należy spójnie i koherentnie, ponieważ bezwzględnie kapitał społeczny
jest wynikową jakości zasobów społecznych. Stąd też,
model zarządzania zasobami społecznymi (autorytarny
– demokratyczny), sposób wywierania wpływu na ludzi
(rodzaje wzmocnień, socjotechniki) wpisywać będzie
władzę w kontekst chęci, lub nie, do przeobrażanie
rzeczywistości społecznej, do kreowania nowych jakości
zasobów społecznych a w konsekwencji pomnażania
kapitału społecznego. Kapitał ten można przyrównać
do zysku na gruncie nauk ekonomicznych, lub wartości
dodanej na gruncie teorii pracy metodą projektu.
Kilka słów o modelu europejskim
Politycy często odwołują się do tzw. Europejskiego
modelu społeczeństwa i dyskutują na temat jego konkurencyjności w odniesieniu do innych modeli społecznych na poziomie globalnym. Nikt jednak nie proponuje jasnych definicji ani jednoznacznych interpretacji
tego pojęcia.3 Powszechnie wiadomo, że obejmuje ono
określoną kombinację, m.in. silnych instytucji i procedur demokratycznych, wysoce efektywnej gospodarki,
dialogu społecznego, solidarności społecznej, równych
szans dla wszystkich, wysokiego poziomu ochrony
socjalnej i ochrony zdrowia. Mimo istniejących różnic
w państwach członkowskich uznaje się za cechę wspólny
D. Jarre, Europejski model społeczny i uslugi socjalne użyteczności
publicznej, w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, red. E. Leś
i M. Ołdak, Collegium Civitas, Warszawa 2007.

3

system welfare state, oparty na zapisach Strategii Lizbońskiej i innych dokumentach, tzw. Kartach (Karta Praw
Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Podstawowych
i in.), mających zaowocować większą ilością, lepszych
miejsc pracy i większą spójnością społeczną, tworzeniem
szans wszystkim obywatelom niezależnie od zajmowanego miejsca w przestrzeni społecznej, do wypełnianej
odpowiedniej dla niego roli. Model ten (upraszczając)
łączy różne role głównych podmiotów w społeczeństwie:
państwa, rynku i organizacji trzeciego sektora. Państwa
dlatego, że jedynie ono ma możliwość zagwarantowania
obywatelom podstawowych praw, działań użyteczności publicznej, kreowania zintegrowanego społecznie
środowiska i określenia zasad solidaryzmu. W układzie
tym; rynek jest powołany jako efektywny dostawca
usług i pracy, zaś społeczeństwo obywatelskie ze swoimi
instytucjami powołane do artykułowania potrzeb ludzi,
ich obrony oraz wspierania samopomocy i wolontariatu.
Europejski model społeczny zapewnia jednak, że praca jednostki przestaje być własnością wolnego rynku,
podlegając prawnej ochronie i specjalnym regulacjom.
Idea leżąca u podstaw tego modelu zakłada również, że
jednostka nie będzie pozostawiona sama sobie, zdana
jedynie na siły rynku w zaspokajaniu swoich potrzeb,
w szczególności w sytuacji niemożności podjęcia pracy,
niepełnosprawności, wypadku, bezrobocia czy podeszłego wieku. Dużą rolę przywiązuje się do roli trzeciego
sektora, który z jednej strony stanowi on miejsce dla
aktywności obywatelskiej wolontariuszy i pracowników,
z drugiej zaś dostarcza usług (i towarów) odbiorcom, wobec których państwo przyjęło na siebie określone zobowiązania. Jest to swoiste połączenie zasobów aktywności
społeczne z potrzebami w funkcji zasady subsydiarności.
Dwa słowa o zasadzie subsydiarności
Zasada subsydiarności, w polskiej Konstytucji nazwana zasadą pomocniczości, wywodzi się ze społecznej
nauki Kościoła Katolickiego, i po raz pierwszy została
sformułowana w encyklice Papieża Piusa XI, Quadragesimo Anno, w 1931 roku. „A chociaż prawdą to jest i rzeczą
przez dzieje stwierdzoną, że dla zmienionych warunków
wiele zadań, które dawniej mniejsze spełniały jednostki
społeczne, obecnie już tylko związki wielkie mogą dokonać, niewzruszoną przecież pozostanie najwyższa zasada
filozofii społecznej, której ani podważać, ani osłabiać nie
wolno: jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować
i przekazywać społeczności tego, co jednostki te z własnej
inicjatywy i własną mogą wytworzyć pracą, tak samo jest
naruszeniem sprawiedliwość, gdy się to, co mniejsze i niższe
społeczności wykonać i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym władzom społecznym; poza tym wyrządza
to szkodę wielką i podrywa porządek społeczny. Wszelka
czynność społeczna bowiem powinna w pojęciu i istocie
swojej wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich
nie rozbijać, ani nie wchłaniać.”4 Abstrahując od okoliczności i czasów, w których ta myśl została przedstawiona,
wpisanie jej w kanon współczesnej filozofii kreowania
i zawiadywania relacjami społecznymi, jako jeden ze

sposobów pomnażania kapitału społecznego, czyni ją na
nowo aktualną, szczególnie w obliczu nadmiernie czasami eksponowanej chęci władzy do zawłaszczania wolności i swobód obywatelskich, skłonności do regulowania
wszystkiego i zawiadywania wszystkimi sferami życia.
Współczesna myśl społeczna nie może godzić się na
takie zawłaszczanie, tym bardziej że oderwanie władzy
(zajętej polityką) od warunków i realiów życia społecznego może uczynić z jej instrumentów i instytucji narzędzia
nowoczesnego zniewolenia. Zarządzaniu jakąkolwiek
sferą musi towarzyszyć głęboka świadomość odpowiedzialności, ostatnio nawet za to, by utrzymać w ogóle
ludzi w kraju, nie wspominając już nawet o modelowaniu
zasobów. Niestety:
…to many people the world of management is an exciting one full of beautiful people, money and power. To
Hollywood directors and the more romantic TV producers
that may really seem to be true. Others think it to be boring,
petty and concerned with power plays conducted entirely in
jargon and gobbledygook.5
„ ... dla zbyt wielu ludzi świat rządzenia jawi się jako
ekscytujący, wypełniony pięknymi ludźmi, pieniędzmi
i władzą. Reżyserzy z Hollywood i co bardziej romantyczni producenci telewizyjni mogą oczywiście przedstawić
go jako realny. Inni traktują rządzenie jako działanie
nudne i nieistotne związane głównie z różnymi grami,
walką o władzę, a do tego prowadzone w bełkotliwym
żargonie.” (tłumaczenie autora)
I jedni i drudzy w sposób oczywisty nie wprowadzą
zasady subsydiarności w życie społeczne. Część z nich
nie zrobi tego z lenistwa a pozostałych blokować będzie
infantylność. Wszyscy zaś razem, winę za bierność zrzucą
na „przypadkowe społeczeństwo”, które właściwie samo
nie wie czego chce.
Instytucje to nie tylko mury
Jakkolwiek nie definiować by rządzenia i zarządzania, to w pedagogii instytucjonalnej egzemplifikuje
się ono poprzez system instytucji. Instytucja nie istnieje
jedynie w sensie realnym, lecz również może być stanem
wyobrażonym i symbolicznym. Tworzy się w organizmie,
w placówce, w zakładzie, w obiektach publicznych. W organizmie, który fizycznie istnieje, instytucja materializuje
się jako zestaw norm, reguł, przepisów odpowiednich
dla instytucji społecznej. Instytucja, rozumiana jako zestaw norm może być narzucona z zewnątrz, i wówczas
mówimy o instytucji zewnętrznej, ale może być również
elementem umowy, aktu woli jednostek tworzących,
konstytuujących stosunki między sobą, wówczas mówimy o instytucji wewnętrznej.6 Dlatego też, zawsze będzie
ona związana ze swoim głównym zadaniem: zagospodarowaniem przestrzeni społecznej. Ze swej natury zagospodarowywanie pozostaje w trwałych relacjach z działaniami polegającymi; albo na tworzeniu równowagi, bądź
zmierzającymi do jej burzenia. W sytuacji tworzenia się
nowej współczesnej, polskiej rzeczywistości społecznej
(UE, np. ze swoim programem Kapitał Ludzki), kreatorzy
M. Morris, First-Time Manager, Printed and bound in Great Britain by
Clays Ltd, St Ives plc, London 2005
6
E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, PWN 2007.
5
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tego dzieła muszą sprostać zadaniu przywracania równowagi. I paradoksalnie tworzeniu równowagi towarzyszyć
będzie burzenie: stanu przewagi instytucji zewnętrznych
nad wewnętrznymi. Nie wymyślamy jednak prochu. To
co proponuje się w programach europejskich zostało już
opisane przez polskich naukowców.
Pedagogika społeczna
I dlatego słuszny wydaje się powrót do idei pracy
społecznej definiowanej przez wielkiego pedagoga społecznego, profesor Helenę Radlińską, która już w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, przedstawiła ją jako
(w uproszczeniu) działanie mające na celu tworzenie
przestrzeni dla aktywności społecznej grup i jednostek
doświadczających deprywacji społecznej. U podłoża tego działania tkwią następujące pryncypia; wiary
w możliwości człowieka do dokonywania zmian w sobie
i otoczeniu, nadziei na skuteczność przetwarzania przestrzeni społecznej i jej zasobów w nowy kapitał, i racjonalizmu ukierunkowanego na identyfikowanie rzeczywistych problemów oraz na twórcze, kreatywne działanie.
Psychologia empowerment
Samo otwarcie przestrzeni oczywiście nie wystarczy.
Należy stale kształtować postawy beneficjentów w kierunku nabycia przez nich odpowiednich umiejętności
i wiary we własną moc pozwalającą na przełamanie
kryzysu i sukcesywne wychodzenie z traumy społecznej.
Oddziaływanie tego typu nazywa się w skrócie empowerment’em. To otwieranie ludzi na uzyskanie poczucia siły
musi być zgodne z duchem teorii instytucji wewnętrznej,
wspierane równocześnie przez system zewnętrzny i poddane odpowiedniemu nadzorowi profesjonalnych służb.
Jest rzeczą oczywistą, że w niedługim czasie wzrośnie
siła i znaczenie zasobów pracujących na rzecz wzrostu
kapitału ludzkiego. Już w latach dwudziestych (1922 r.)
w USA, Mary Richmond, wskazywała na niezwykle istotną rolę nadzoru (superwizji) nad pracą zawodowych
służb i wolontariuszy wobec wzrastającego znaczenia
i zapotrzebowania na ich pracę.7
Rola polityków
Zdarza się niestety, że w naszych realiach ów nadzór
często sprowadza się do oceny realizowanych przedsięwzięć od strony poprawności politycznej, w zależności
od tego, jaka opcja polityczna sprawuje rządy. Dochodzi wtedy do zderzenia dwóch aspiracji; z jednej strony
przyjaźnie otwarty na dokonanie zmian w naszym kraju,
system know-how wraz z zapleczem oferty finansowej
Komisji Europejskiej oraz starych członków Unii, a po
drugiej (naszej) stronie często nieudolne próby absorpcji, dodatkowo sponiewierane sytuacją rywalizacji, a czasami otwartych wojen politycznych. Bywa, że na istotne
decyzje polityczne implikujące skutki społeczne wpływ
mają osoby od niedawna istniejące w polityce, o małym

doświadczeniu, bez fachowego zaplecza, w działaniu
kierujące się bardziej stereotypami i intuicją niż rzetelną wiedzą. Przypomina to czasami sytuację zagubienia
„świeżo upieczonych” liderów, opisaną w 2005 roku na
łamach Newsweek’a, w której często nie potrafią się znaleźć.
“-April 4 issue - One day, you become a leader. On Monday, you’re talking and laughing with colleagues about life
and work, and gossiping about how stupid management
can be. Then on Tuesday, you are management. You’re
a boss. Suddenly, everything feels different—because it is
different. Leadership requires distinct behaviors and attitudes, and for many people, they debut with the job. Before
you become a leader, success is all about growing yourself.
When you become a leader, success is all about growing
others”.8
„- Czwartego kwietnia, tego właśnie dnia stałeś się przywódcą. Jeszcze w poniedziałek rozmawiałeś i śmiałeś się
z kolegami, żartowałeś na temat pracy, plotkowałeś o życiu
i jak głupią czynnością może być zarządzanie. We wtorek
uzyskujesz władzę. Stajesz się przywódcą. Nagle wszystko
wydaje ci się inne – ponieważ rzeczywiście jest inne. Przywództwo wymaga odmiennych zachowań i nastawień, i dla
wielu ludzi ma ono związek z wykonywaniem zadań. Zanim
staniesz się przywódcą sukces jest tym wszystkim w czym
sam wzrastałeś. Stając się przywódcą, sukcesem zaczynają
stawać się możliwości wzrostu innych.” (tłumaczenie autora)
Można by polecić cały ten artykuł tym wszystkim, którzy
aspirują do roli przywódców. Tym, którzy nie chcą zagłębiać się w tę obcojęzyczną lekturę można zadedykować
słowa z Ewangelii: „Jeżeli chcesz być panem, musisz stać
się najpierw sługą”. Bez uwolnienia zasobów ludzkich, bez
swobody i elementarnej uczciwości stron gry społecznej
nie nastąpi wzrost świadomości obywatelskiej. Stąd często
z niezrozumienia rządzących istoty zjawisk towarzyszących
tworzenia się kapitału społecznego wynika niewielką
mobilność społeczną w zakresie praktycznego wdrażania
zasady subsydiarności. Dlatego też z jej dobrodziejstwa
częściej korzystają ludzie związani z polityką niż obywatele
małych wspólnot, którym po prostu brak liderów. Sytuacja
ta powinna budzić ogólnospołeczną refleksję, bo jednak
przy dość dobrym oprzyrządowaniu prawnym i uzbrojeniu najmniejszych wspólnot w; ustawę o samorządzie,
ustawę o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ustawę o zatrudnieniu socjalnym, a ostatnio, ustawę
o spółdzielniach socjalnych, tylko niewielka część organizacji potrafi sięgnąć po środki i sensownie je spożytkować.
Wydaje się też, że na brak liderów nakłada się dodatkowo
niedostatek instytucji zaufania społecznego, które podjęły
by się zadania wykreowania ogólnospołecznego empowerment’u, profesjonalnej i obiektywnej służby monitorującej potrzeby społeczne i ustalającej w sposób niezależny
najpilniejsze priorytety, oraz, wobec wszechogarniającego
kryzysu zaufania społecznego wszystkich wobec wszystJ. Welch, S. Welch, 2005 Newsweek, Inc., How to Be a Good Leader,
http://www.msnbc.msn.com/id/7304587/site/newsweek/print/1/
displa...

8

Richmond, M. E. (1922) What is Social Case Work? An introductory
description, New York: Russell Sage Foundation.

7

kich. Problemem bywa też, brak wiary władzy w głębszy
sens zlecania zadań podmiotom spoza jej kręgu. I trudno
się w zasadzie dziwić władzy, skoro tak naprawdę nikt nie
bada efektywności projektów społecznych zlecanych przez
budżet (państwa czy samorządów).
Auditing
Nie można więc pomijać istotnej roli niezależnych audytorów. Zadaniem ich jest dokonywanie obiektywnych
ocen skuteczności realizowanych projektów. Podając za
Międzynarodowym Instytutem Audytu:
‘‘auditing is an independent, objective assurance and
consulting activity designed to add value and improve
an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control, and governance processes.’’ Institute
of Internal Auditors, June 1999 9
„Auditing jest niezależnym, obiektywnym środkiem
zapewniającym konsultacje w zakresie prowadzonej
działalności, podnosząccym wartość organizacji poprzez
usprawnienie prowadzonych przez nią operacji. Pomaga
to organizacji osiągać jej cele poprzez doprowadzenie
do systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia
w sprawie ocen stanu istniejącego, a także ulepszeń
w zarządzaniu ryzykiem, kontroli i procesów zarządzania.” (tłumaczenie autora)
Auditing jako forma wsparcia działalności organizacji pozarządowych oprócz wymienionych sfer na styku
obywatel, sformalizowana (bądź nie) grupa społeczna,
rynek i władza, musi z oczywistych względów brać pod
uwagę dynamikę życia społecznego. W swej optyce powinien zawrzeć prócz wymienionych, również działania
polegające na obserwacji i opisywaniu przebiegu zdarzeń społecznych, analizowaniu relacji pomiędzy nimi,
podobieństw i różnic. Z tych kręgów powinna płynąć
inspiracja; najpierw dla badań naukowych a następnie
działań praktycznych.
Syndrom blokady kulturowej
Na koniec nie sposób pominąć wpływu tzw. Blokady
kulturowej10 – niemożności dokonania zmian w kulturze
organizacji, instytucji nawet w obliczu wyraźnego zagrożenia ze strony środowiska. Blokada kulturowa bierze się
ze stopniowego zastygania w rutynowych działaniach,
ze skostnienia zdolności decyzyjnych, systemów kontroli
i modeli myślowych skłonność do częstego posługiwania się stereotypami. Tego typu stan jest niezwykle niebezpieczny, szczególnie jeśli dotyczy on środowisk, które
w swej misji odpowiedzialne są za inspirowanie rozwoju
społecznego. Postęp społeczny winien inspirowany być
ideą instytucji wewnętrznych o których wspomniano na
początku. Instytucje te zaś muszą koniecznie wyzbyć się
myślenia jednotorowego, nie mogą popadać w defenW: A. Fight, Measurement and Internal Audit, Capstone Publishing,
United Kingdom, 2002
10
Szeroko opisane w: R. Foster, S. Kaplan, Twórcza destrukcja, wyd.
Galaktyka, Łódź 2003, s.29 i n.
9

sywną rutynę, a wręcz przeciwnie, bez lęku o ściągnięcie
na siebie kłopotów, powinny chociaż próbować zmieniać
otaczającą rzeczywistość społeczną, posługując się (jeżeli początkowo brak im własnych wzorców) przykładami i
standardami UE, stopniowo wypracowując własne.
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Piotr Sikora

Podejście oparte o szczególną wymowę faktów - Evidence
– Based Practice (EBP) w polu praktyki i kształcenia do
pracy socjalnej – dylematy unaukowienia działania
społecznego

E

vidence – Based Practice (EBP) to połączenie
aspektu filozoficznego i praktycznego w polu
pracy socjalnej, to nowy paradygmat związków między
teorią a praktyką. Tak rozumieć praktykę, aby można
było aplikować tę wiedzę do konkretnych zastosowań.
Przy czym termin filozofia nie oznacza tu odwołania się
do jakiejś wybranej tradycji filozoficznej, a raczej stan
głębokiego namysłu nad działaniem społecznym. E. Marynowicz - Hetka mówi tutaj o refleksyjnej praktyce. Jest
jednak element zdecydowanie odróżniający „Podejście
oparte o szczególną wymowę faktów” od refleksyjnej
praktyki, a jest nią przesunięcie zasadniczego akcentu na
praktykę. W tradycyjnym podejściu dopiero refleksja nad
działaniem może prowadzić do wniosków nadających jej
walor naukowości zaś w Evidence – Based Practice opis
samego działania jest już gotową wiedzą.
Evidence – Based Practice - wywodzi się z nauk
medycznych (podobnie jak superwizja). Lekarze powinni
wiedzieć, jakie rezultaty daje dane postępowanie wobec
określonej grupy pacjentów. Czasem fakty jednostkowe
nie są wystarczające by stworzyć teorię, jednak gdy uzyskuje się na skutek danej procedury medycznej określone
działania terapeutyczne, to pomimo braku znajomości
dokładnego mechanizmu interwencję można w ograniczony sposób aplikować do praktyki na szerszą skalę.
Przeniesienie tej strategii na grunt pracy socjalnej datuje
się na rok 1998. Korzeni Evidence – Based Practice należy
poszukiwać w Wielkiej Brytanii a podejście to rozwija się
także w Norwegii, Danii, Niemczech, i Stanach Zjednoczonych11. Funkcjonują już wyspecjalizowane instytuty
bazujące na analizie dobrych praktyk jak Cochrane Collaboration, założona w 1993r., która jest międzynarodową
siecią osób wspomagających opiekę zdrowotną, decydentów politycznych, pacjentów, ich rzeczników i opiekunów. Misją Cochrane Collaboration jest wspieranie
dokonywania świadomych decyzji na temat ludzkiego
zdrowia poprzez przygotowanie, aktualizowanie i promowanie dostępności różnorodnych podejść i dobrych
praktyk. Rolę nośnika informacji pełnią tu tzw Recenzje
Cochrane publikowane w The Cochrane Library. Pomimo, iż niektóre z recenzji poruszają się w polu wspólnym
medycyny, opieki, pracy socjalnej i polityki społecznej
to zasadniczym wątkiem pozostają tu kwestie ochrony
zdrowia.
Zastosowanie Evidence – Based Practice w polu pracy socjalnej jest stała praktyką Campbell Collaboration,
Bronson E.Denise, Evidence – Based Practice (EBP) and Social Science Knowledge, z wykładu wygłoszonego w Uniwersytecie Opolskim ,
Opole 2008.

11

której misją jest pomaganie ludziom w dokonywaniu
świadomych decyzji przez przygotowanie, prowadzenie
i upowszechnianie przeglądów dobrych praktyk w edukacji, zapobieganiu przestępczości, wymiarze sprawiedliwości oraz opiece społecznej. Campbell Collaboration
jest międzynarodową siecią badania, które opracowuje
systematyczne analizy skutków interwencji społecznych.
Campbell opiera się na współpracy między badaczami
z różnych środowisk. Zarówno Cochrane Collaboration jak i Campbell Collaboration łączy nowy kierunek
poszukiwań, – „co działa sensie praktycznym”. Podstawowe pytanie brzmi – co najlepiej służy praktyce społecznej
(skupione z różnych źródeł fakty – służące praktyce) lub
szerzej – wiedzy. Praktyka staje się wiedzą.
Rola połączenia badań i praktyki
W USA na 100 artykułów publikowanych w wydawnictwach naukowych jedynie 3 będą wykorzystywane w
praktyce przez pracownika socjalnego. W badaniu dotyczącym wykorzystania specjalistycznego czasopiśmiennictwa socjalnego w pracy zawodowej – blisko 90 %
pracowników socjalnych – czynnych zawodowo, którzy
podejmują studia w uczelni wyższej (Uniwersytet Opolski), nie czyta w okresie poprzedzającym rozpoczęcie
studiów żadnego tytułu systematycznie Tylko 2% czyta
systematycznie więcej niż jeden tytuł. Przyczyną małego zainteresowania pracowników socjalnych specjalistycznym czasopiśmiennictwem jest w ich opinii mała
użyteczność praktyczna wiedzy naukowej. Ci, co mają
do czynienia z klientem rzadko znajdują w literaturze
pomoc jak sobie poradzić w konkretnej sytuacji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym
przez środowisko praktyków w podejściu opartym
o szczególną wymowę faktów istnieje specyficzna procedura poznawcza:
• punktem wyjścia jest zawsze konkretny problem (jak
należy pracować z rodzinami, do których powróciły
dzieci po pewnym czasie nieobecności spowodowanej sytuacją kryzysową –np. po ucieczce z domu?),
• analiza literatury (często ujawnia fakt, że nie ma
na poszukiwany temat żadnej konkretnej wiedzy,
dającej praktyczne wskazówki, modele oraz formy
skutecznej interwencji),
• poszukiwanie takich badań które pomagają odnaleźć odpowiedzi dające się wykorzystać w polu praktyki (systematyczny przegląd badań),
• wykorzystanie tylko tych rezultatów badawczych,
które jak najlepiej mogą służyć praktyce społecznej.
W Evidence – Based Practice badacze nie powinni być
motywowani swoimi zainteresowaniami, ale opierać się

na myśleniu, jaki rezultaty dla praktyki ma dane badanie.
Kluczową strategią poznawczą jest tu systematyczny
przegląd praktyki. Systematyczny przegląd to praca z literaturą przedmiotu, który spełnia następujące kryteria:
• transparentność – wyniki nie budzące wątpliwości,
• analiza publikowanych jak i niepublikowanych źródeł,
• autor musi postrzegać wszystkie oblicza konfliktu
interesów w badanej sytuacji społecznej
• autor powinien odnawiać wyniki badań, co 2-3 lata.
Należy korzystać z różnorodnych źródeł informacji
w jak najszerszej skali, uwzględniając także wyniki badań eksperymentalnych w tym podejmowane ostatnio
próby laboratoryjnego naśladownictwa rzeczywistości.
Budowa maszyn społecznych i sztucznych układów społecznych a później aplikowanie do rzeczywistości (wbudowywanie do rzeczywistości wypracowanych w laboratoriach układów.12. Evidence – Based Practice wymaga
porzucenia zaakceptowanych i tradycyjnych paradygmatów. Poznanie sięgając do źródeł niepublikowanych
i alternatywnych łamie m.in. paradygmat prowadzenia
dyskursu naukowego.
Dyskurs uważany za naukowy
- ramy teoretyczne
- świat idei
- dwoistość strukturalna
- prowadzony przez uznane autorytety naukowe – instytucjonalizowany na poziomie akademickim
- nauka szuka wiedzy obiektywnej

Odejście od analiz teoretycznych jest niezwykle
trudne do zaakceptowania na gruncie uznanych paradygmatów, gdyż to właśnie refleksja teoretyczna nad
działaniem społecznym stanowiła podstawowy wymiar
profesjonalizacji pracy socjalnej. E.Marynowicz – Hetka
wskazuje, że praca socjalna wywodząca się z filantropii
religijnej i filantropii świeckiej zaczyna w drugiej połowie
XIX wieku poszukiwać uzasadnień teoretycznych dla
projektowanych czy podejmowanych działań. Jest to
zasadniczy zwrot w praktyce pracy socjalnej który najkrócej określa się mianem profesjonalizacji pracy socjalnej.13 Proponowane podejście wobec obowiązującego
paradygmatu stanowi krok wstecz w procesie profesjonalizowania pracy socjalnej i wymaga odważnej decyzji
badaczy którzy swą aktywność kierunkują na poszukiwanie tego co działa w sensie praktycznym, proponując
zupełnie odmienny kierunek aktywności poznawczej.
Schemat poznawczy zbliża systematyczny przegląd
badań do metanalizy. Ta wprawdzie jest raczej badaniem
nad badaniami gdy w Evidence – Based Practice przybiera
charakter badań nad praktyką. Strukturalna metaanaliza
powinna prowadzić do zastosowań praktycznych. Punktem wyjścia jest pewna gotowość do najlepszej wymowy
faktów, tego, co jest ewidentne. Metaanaliza to pojęcie z
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne. inżynieria społeczna
w nowej perspektywie, „Kultura i Edukacja” Toruń, 2008, nr 2 (66), s.12.
13
Marynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki t.I, Warszawa 2006,s.384.
12

zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie
wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych. Najczęściej przybiera ona postać przeglądu systematycznego literatury
z jakiegoś obszaru, wzbogaconego o analizę (najczęściej
statystyczną) uzyskanych wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie. Uważa się, że metaanaliza
jest samodzielnym i pełnoprawnym rodzajem badania
naukowego (z ang. integrative research lub literature-based discovery). Metaanliza rozwinęła się podobnie jak
sama Evidence – Based Practice szczególnie w naukach
medycznych gdzie stanowi dziś bardzo ważną strategię
poznania naukowego. Metaanaliza dobrej praktyki może
zmierzać do poszukiwania zmiennych odpowiedzialnych
za powodzenie projektów działania społecznego. Interesującą próbą metanalitycznego podejścia do badań
w polu pracy socjalnej jest projekt CERTS (Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social),
realizowany w Polsce przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.
W Evidence – Based Practice metanaliza jest jednak
przede wszystkim refleksją nad praktyką i poszukiwaDyskurs uważany za nienaukowy
- brak podstawy teoretycznej
- codzienność
- jednowymiarowość (nawet gdyby była pozorna)
- prowadzony w ramach instytucji i organizacji działających w polu praktyki pracy socjalnej
- nauka w służbie wartości.

niem skutecznego i efektywnego działania. Pozwala to
w dłuższej perspektywie wyodrębnić tzw. „dobre praktyki”.
„Dobra praktyka”
Kryteria, które powinna spełniać „dobra praktyka” definiuję w sposób następujący:
- spełnia wymogi prawa oraz jest zgodna z normami
etycznymi zawodu pracownika socjalnego,
- wskazuje metody i działania, które należy podjąć na
poziomie instytucji, oraz władz lokalnych przy wsparciu organizacji zewnętrznych,
- jest „realistyczna ekonomicznie” (efektywna),
- wprowadza istotną zmianę społeczną – pozytywne
efekty (skuteczność),
- daje się zastosować w innych układach społecznych.
Dobra praktyka w polu pracy socjalnej może dotyczyć
- bezpośredniej pracy z klientem,
- pracy z grupą klientów,
- zastosowania metody środowiskowej – działania na
rzecz określonej grupy w środowisku, w tym zmian
środowiska wpływających, na jakość życia określonych kategorii osób,
- samej instytucja – jej organizacji, innowacyjnych sposobów pracy, powiązań z siecią intersariuszy,
- badań eksperymentalnych dających się aplikować do
praktyki
W Polsce istnieje obecnie wiele baz danych, które dostarczają wiedzy na temat dobrych praktyk. Znajdują się
wśród nich także te, które realizowane są w polu pracy
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socjalnej. „Dobre praktyki” to baza, która: która jest częścią projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego
samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Baza
służy udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk
zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych. Do bazy wpisywane
są opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach
konkursów, z mediów samorządowych i rekomendowanych przez samorządy.
Od kilku lat, a zwłaszcza od początku funkcjonowania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od roku 2007
następuje stały i systematyczny wzrost liczby informacji
przechowywanych w specjalistycznych bazach danych,
z których wiele zawiera opis praktyk w różnorodnych obszarach współczesnej pracy socjalnej. Warto przytoczyć
kolejne przykłady:
- „Baza „Dobrych Praktyk zarządzania w samorządzie
terytorialnym”
- „Baza dobrych praktyk wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich”
- „Fundusze strukturalne w miastach - Dobre Praktyki”
Nie wskazano jak do tej pory czytelnych zasad klasyfikowania działań socjalnych, jako „dobrej praktyki”.
Najczęściej .przyjmuje się założenie, że otrzymanie
dotacji na realizację projektu jest już czynnikiem wystarczającym do tego by dane działanie zakwalifikować,
jako dobrą praktykę. Funkcjonujące bazy dają pole do
matanalizy, brak jest natomiast jak do tej pory w Polsce
posiadającego odpowiedni autorytet i niezależność
ośrodka nadającego status dobrej praktyki działaniom
społecznym.
Dobre praktyki w kształceniu na poziomie akademickim
Zakład Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego
gromadzi dobre praktyki. Stanowią one jeden z zasadniczych elementów kształcenia metodycznego przyszłych
pracowników socjalnych. Baza dobrych praktyk sporządzana jest wg szablonu, co daje dobrą przestrzeń do
porównania i analiz. Matryca „Dobrej praktyki” obejmuje
następujące elementy:
- Instytucja, w której realizowano działanie
- Termin, – kiedy realizowano działanie
- Beneficjenci (liczba osób)
- Zdefiniowanie problemu
- Czy w ramach podjętego działania dokonano diagnozy stanu wyjściowego – za pomocą, jakich technik,
narzędzi i jakie były rezultaty?
- Sprecyzowany cel przedsięwzięcia
- Uzasadnienie teoretyczne wybranego rozwiązania,
(jeżeli istnieje)

- Szczegółowy opis podjętych działań
- Ocenę rezultatów (pozytywne efekty) - miękkie
i twarde rezultaty projektu
- Metaanaliza (podejście oparte o szczególną wymowę
faktów, – jakie fakty zadecydowały o powodzeniu
działania – szczególna wymowa faktów – interpretacja interdyscyplinarna,
- Stosunek kosztów do uzyskanych rezultatów
- Innowacyjność dobrej praktyki. Metody, techniki,
formy; zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych, innowacyjne traktowanie celów pracy
socjalnej, praca socjalna w perspektywie, multikulturowej, wyjście poza tradycyjne obszary pracy
socjalnej, nowe role pracownika socjalnego, innowacyjny sposób dystrybuowania wsparcie materialnego
i rzeczowego, odmienne role klienta, wykorzystanie
niespecyficznych umiejętności pracownika socjalnego, adaptowanie dorobku innych systemów,
państw, kultur w tym korzystanie z dobrych praktyk
i adaptowanie dorobku międzynarodowego na gruncie krajowym, wykorzystanie dorobku naukowego
w praktyce,
- Możliwość zastosowania opisanego działania w praktyce innych instytucji
- Sposób zarządzania zmianą – aspekt organizacyjny
działania społecznego
- Ewaluacja – jakie kryteria ewaluacji przyjęto, ocena
ich poprawności, sposobu przeprowadzenia ewaluacji w tym ocena projektu z perspektywy osób zarządzających placówką, pracowników i klientów
- Zidentyfikowane bariery wdrażania działania w środowisku
- Źródło informacji
Tak przygotowana matryca pozwala nie tylko skutecznie identyfikować dobre praktyki, ale jest jednocześnie
dobrym narzędziem metodycznego kształcenia, wykorzystywanym podczas zajęć z Metodyki Pracy Socjalnej.
Przygotowuje studentów do analizy różnorodnych form
działania społecznego i umożliwia aplikowanie sprawdzonych sposobów interwencji do samodzielnie realizowanych projektów socjalnych. Analiza dobrych praktyk
jest bardzo wysoko rangowana przez studentów, jako
forma kształcenia zawodowego, pobudza ich aktywność
i potwierdza niezwykłą przydatność Evidence – Based
Practice (EBP) w polu profesjonalnego rozwoju.
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Ludzie pomocy człowiekowi i ich dzieło
”Jezus Jest Głową Tego Domu….”- wywiad z księdzem
Józefem Krawcem

K

s. Józef Krawiec pierwszą posługę kapłańską
rozpoczął w 1990r. w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Kluczborku i pełnił ją owocnie przez 6
lat do roku 1996. Do największych i najbardziej cennych
inicjatyw należy zaliczyć coroczne festyny „Dzieci-Dzieciom” i „Dorośli-Dzieciom”, które stały się dla miasta
Kluczbork największymi imprezami kulturalno-rozrywkowymi. W niezwykły sposób ksiądz Józef przyciągał
młodzież, którą gromadził wokół siebie w bardzo licznych grupach modlitewnych. Z tą młodzieżą co roku
odwiedzał Domy Pomocy Społecznej i Domy Dziecka.
Opieką swą objął także osoby niepełnosprawne, tzw.
MUMINKI, z którymi wędrował nawet po górach. Jednym z największych wyzwań podjętych w Kluczborku
było objęcie funkcji Kapelana Zakładu Karnego. Wbrew
oczekiwaniom efekty tej pracy były zaskakujące, dzięki
czemu ksiądz Józef w 1996r. został mianowany kapelanem Zakładów Karnych w Strzelcach Opolskich. Ks.
Józef został odznaczony Orderem Uśmiechu Dziecka.
W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka. W czerwcu
1998 roku przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i poparciu samorządu terytorialnego w Strzelcach
Opolskich powstaje pierwszy na Opolszczyźnie dom
wspólnotowy dla osób bezdomnych „BARKA” w Folwarku Doryszów. Stowarzyszenie pomaga osobom
biednym, bezdomnym i tym, którzy niegdyś weszli
w konflikt z prawem. Pod Strzelcami Opolskimi powstał
kompleks domów, które dają schronienie najbardziej
potrzebującym. Ksiądz Józef Krawiec stworzył nie
tylko schronisko. Członkowie domów pracują razem
na swoje utrzymanie - zajmują się gospodarstwem,
uprawiają pole, są zatrudniani do prac porządkowych,
tworząc w ten sposób jedną rodzinę. „Barka” ma swoje
domy w przysiółku Kaczorownia, Błotnicy Strzeleckiej,
Warmątowicach i Żędowicach. Ten ostatni był niegdyś
rodzinnym domem Józefa Krawca. Ksiądz - postanowił
go oddać na potrzeby stowarzyszenia, a sam zamieszkał razem z bezdomnymi. W kwietniu 2000 r. powstaje
drugi dom „BARKA” w Warmątowicach -Kaczorowni,
a rok później przy domu wspólnotowym utworzone
zostaje dodatkowo schronisko – na okres zimy mogące
pomieścić 20 osób. W roku 2002 Ksiądz Krawiec zakłada
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”. Na terenie „BARKI” powstał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
dla osób potrzebujących wsparcia (psycholog , terapeuta, prawnik). Wygospodarowano pomieszczenia
na mieszkanie przejściowe dla osób zamieszkujących
„BARKĘ”, które znalazły zatrudnienie. Pozyskano także
od gminy Strzelce Opolskie lokal (w zamian za wykonanie remontu) na prowadzenie sklepu „Z drugiej ręki”,
który zapewnił zatrudnienie jednej osobie i dochód,

który zostaje przeznaczony na pomoc bezrobotnym.
Nawiązano współpracę z Civil Service International
w Poznaniu, celem organizacji międzynarodowego
obozu wolontariackiego w „BARCE”- Kaczorownia
w 2003 roku, Prowadzono zakończone powodzeniem
prace organizacyjne celem utworzenia Centrum Integracji Społecznej
Z wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody specjalnej Ministra
Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w pomocy
społecznej

Przy „Kaczorowni” i „Stajence” – tylko dla zimujących
– olbrzymie wnętrza, stajnie dla koni i osła Leona, skład
na siano, warsztat spawalniczy i pomieszczenie, gdzie
naprawia się meble. Z boku dwa przejściowe domki
dla tych, którzy chcą się usamodzielnić. Do „Leopolda”
– domu dla starszych i schorowanych – trzeba jechać
błotnisto-kamienistą drogą. Z Księdzem Józefem Krawcem
spotykamy się w lutowy poranek. Jest poniedziałek, mroźno ale słonecznie . Chłód przenika ciało i myśli. Siadamy
w przestronnej jadalni . Ksiądz Józef częstuje nas ciepłą
herbatą . Atmosfera jest bardzo przyjazna i ciepła.
Co Księdza skłoniło do założenia Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „BARKA” ?
Jako młody ksiądz byłem kapłanem w Kluczborku .
Był rok 1989 i otwarto bramy więzień dla ludzi z zewnątrz,
bo dotąd więzienia były taką zamknięta przestrzenią dla
ludzi postronnych. Miałem wówczas taką dość liczną grupę młodzieży w parafii i proboszcz zaproponował mi czy
nie zechciałbym wejść z nimi do więzienia ; zgodziłem
się . I tak to się zaczęło. Gdy po sześciu latach kończył mi
się wikariat w Kluczborku, biskup mianował mnie kapelanem więziennym w Strzelcach Opolskich . Totalną abstrakcją było i jest dla mnie to ,że człowiek może nie mieć
zupełnie nikogo. Wychodzi na wolność i jest sam. Jest to
spowodowane tym co zrobił , a niekiedy też sytuacją rodzinną , wykluczeniem- taka rodzinności bez rodzinności
. Wówczas spotykałem się z tymi ludźmi, rozmawialiśmy,
piliśmy wspólnie kawę, modliliśmy się; a oni wychodzili
do nikąd. I to był dla mnie taki punkt zwrotny, że albo
coś z tym zrobię , albo skapituluję. Nie lubię żyć z uczuciem bezradności .Na jesiennym spotkaniu kapelanów
więziennych został poruszony temat pomocy postpenitencjarnej. Rozmawialiśmy także o Barce poznańskiej.
I to było takie bardzo wiarygodne, przekonujące tym
że ci ludzie, którzy stworzyli tę Barkę mieszkali razem
z bezdomnymi. Wtedy pomyślałem , że to jest może ten
właściwy tor.
Czyli miał Ksiądz wzór?
Tak, bo szukałem odpowiedzi na pytanie co zrobić?
Dla mnie temat bezdomności był tematem zupełnie abstrakcyjnym . Byłem zupełnym nieukiem i nie miałem po-
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jęcia jak temu zaradzić. Udałem się więc do Poznania, do
Barki z moimi dawnymi przyjaciółmi z Kluczborka oraz
panem Burmistrzem i Panią Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej. To Gmina zorganizowała ten wyjazd, można
by go nazwać Tour de Barka. Postanowiliśmy zatem spróbować.
Z jakimi problemami Ksiądz się spotkał realizując
ideę Barki?
Było to trudne zadanie, gdyż ludzie nieufnie traktują
tych, którzy mają etykietę bezdomnych. Nie chcą mieć
takich sąsiadów. W rezultacie, pierwsza próba zdobycia
lokalu zakończyła się niepowodzeniem. Perspektywa założenia Barki pojawiła się wraz z upadkiem gospodarstw
rolnych i stworzenia domu, który jest bardziej na uboczu, poza wsią. Udało się pozyskać taki dom w Błotnicy
Strzeleckiej przy pomocy Gminy i Agencji Rolnej. Tutaj
również zetknęliśmy się lękiem lokalnej społeczności.
Ale tym razem udało się. W tym czasie byłem Członkiem
Zarządu Fundacji Barka w Poznaniu i pełniłem rolę delegata na Opolszczyznę. Sugestią moich przyjaciół, Basi
i Tomka Sadowskich, była droga w kierunku stowarzyszeń. I tak powstało Stowarzyszenie Barka w Strzelcach
Opolskich, gdzie uczyliśmy się ze sobą rozmawiać. To
była taka próba uczenia się siebie, próba znalezienia
właściwego miejsca dla człowieka.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Barka
widnieje cytat z ewangelii Św. Mateusza „Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich” – dlaczego właśnie ten cytat stanowi hasło przewodnie do pracy w Barce?
Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Może dlatego, że my próbujemy tworzyć rodzinę.
Uczymy się być rodziną. Dla wielu z nas jest to okres
przejściowy, by móc wrócić do swoich rodzin. Przeżywamy też momenty powrotów. Wspólnie cieszymy się, że
komuś się powiodło na nowo stworzyć dom.
Czy osoby bezdomne zgłaszały się do Barki same,
czy kierowały je inne placówki?
Różnie bywało. Na dzień dzisiejszy dysponujemy
czterema domami, mamy schronisko zimowe, domki
przejściowe. Czasem ludzie dzwonią i pytają czy jest
dla nich miejsce, czasem po prostu przychodzą, innym
razem pomaga Pomoc Społeczna. Zdarza się, że ktoś
usłyszał o stowarzyszeniu, albo przywozi go pogotowie,
straż miejska, bądź policja. Jest wiele możliwych sposobów. Każdy, kto jest w potrzebie, może przenocować.
Staramy się jednak nie przepełniać domów, ponieważ są
samopomocowe. Nie mamy żadnych pracowników zewnętrznych. W każdym domu jest lider. Każdy dom stanowi familię, co jest możliwe przy określonej ilości osób.
Jak wygląda ich organizacja dnia dla podopiecznych w „Barce”?
Ja unikam słowa podopieczny, bo w temacie budowania rodziny jest osobą niepasującą. Św. Benedykt
powiedział: „ Ora et labora” – „Módl się i pracuj” . Moi przyjaciele, Państwo Sadowscy, odwrócili tę formułę na „ „Pracuj i módl się”. Życie bez pracy jest bowiem niemoralne.

Na początku nasz dom przypominał ruinę pozbawioną
okien, drzwi. Żyliśmy bez prądu. Była to pewnego rodzaju podróż po cywilizacji. Zależy nam również, aby
spędzać wspólnie czas i mamy swój system tygodnia. Na
przykład w poniedziałki organizujemy mitingi i program
13 kroków, który jest realizowany poza terenem Barki,
by pomóc osobom uzależnionym, we wtorki jedziemy
na salę gimnastyczną pograć w piłkę nożną, w czwartki
mamy dzień wspólnotowy i mszę świętą.
Jak funkcjonują domki przejściowe i dla kogo są
przeznaczone?
Człowiek, który żyje w swoim środowisku jest w pewien sposób zdefiniowany. Koniec terapii oznacza dla
niego bardzo trudny moment w życiu. Moment doświadczania swojej samotności, który wynika z wyboru,
by opuścić dotychczasowe środowisko, a jednocześnie
lęk przed odtrąceniem ze strony reszty społeczeństwa.
Z tego powodu, przy dwóch domach powstały domki
przejściowe. W jednym domku są dwa pokoiki, w drugim
trzy. W takim pokoju, ktoś może zamieszkać sam, bądź
z rodziną. Są one przeznaczone dla osób, które mają pracę, płacą czynsz na rzecz domu, a jednocześnie mogą do
nas w każdej chwili przyjść, odwiedzić nas. Okres mieszkania w domku przejściowym trwa 2 lata.
Na dzień dzisiejszy ile osób znajduje się pod Księdza „skrzydłami” ?
Około 80 osób.
Skąd Ksiądz czerpie fundusze na utrzymanie Barki?
Kto sponsoruje stowarzyszenie : prywatni sponsorzy,
podmioty publiczne i gospodarcze?
Domy generalnie rzecz biorąc są samowystarczalne.
Ludzie dużo pomagają. Zostawiają nam dary. Część z nich
zostawiamy w domu, część jest sprzedawana. Mamy taki
sklepik w Strzelcach Opolskich. Nie lubię marnotrawstwa.
Ale jeśli chodzi o utrzymanie domu to powiedziałbym, że
z tego co wypracujemy, to z tego się utrzymujemy. Sporo
osób też dojeżdża do pracy. W sprawie utrzymania biura
pomaga nam Gmina, bo staramy się również prowadzić
programy integrujące mieszkańców „Barki” ze społecznością, ze szkołami, z wioską. Chcemy też być pożyteczni
dla innych. Gmina przyznaje nam ok. 40 000 zł rocznie.
Realizujemy też projekty europejskie jak np. wspólnie
z harcerzami podjęliśmy zadanie, by stworzyć możliwość
ludziom bezdomnym jakby polubienia normalnego życia. Na bazie ze środków unijnych powstało tzw. Przytulisko, czyli punkt dzienny, gdzie człowiek, który nie ma
się gdzie podziać może przyjść, wykąpać się, ubrać i coś
zjeść. Warunek tylko taki, że musi być trzeźwy. Spania
tam nie ma. Chodzi o to, że jeśli on chciałby się odciąć od
swojego stylu życia, to jest pewnego rodzaju wyłamanie
z dotychczasowego modelu: żebrać-pić. Nasze pomysły
wyrastają z potrzeby życia. Kiedy widzimy problem, staramy się go jakoś wspólnie rozwiązywać. Tu się udało.
Mamy 2 streetworkerów. Drugim strumieniem są akcje
harcerzy, które trafiają do trudnych rodzin, do dzieci,
żeby ich aktywizować do działania.
W tym momencie dowiadujemy się, że przyjechała
dostawa żywności. Ksiądz Józef pośpiesznie podrywa

się od stołu i przeprasza nas na chwilę, by móc przywitać
przyjezdnych. Na półkach stoją liczne puchary… Po chwili
wraca uśmiechnięty. „ To Barkowiczów” , podkreśla z dumą
,widząc nasze zainteresowanie. Przeglądamy też wspólnie
albumy. Na zdjęciach widać wiele promiennych twarzy,
wiele obrazów z życia Barki...
To pasterka?
Tak. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża… Od 800 do 900
osób przyjeżdża na naszą pasterkę.
Gdyby Ksiądz mógł cofnąć czas, czy wybrałby taką
samą drogę życiową?
To znaczy to jest tak że, od pewnego momentu ja już
nie wybieram. Powołania się nie wybiera, tylko się czuje,
że jak się tego nie zrobi, to się zrobi źle. I jeśli taki był plan
Pana Boga, to myślę, że Pan Bóg wie co robi. Jakoś tak
miałem szczęście, że miałem dobry kontakt z młodzieżą,
później to się zamieniło na kontakt młodzieży z więźniami, a później kiedy trafiłem do Strzelec Opolskich jako
kapelan, byłem bardzo potrzebny mojej mamie. Moja
mama wtedy bardzo poważnie chorowała. Byłem blisko
- 20 minut od domu. A później kiedy mama zmarła taką
konsekwencją dla mnie była Barka. Więc póki co my się
tu uczymy wychodzenia z pozycji jestem problemem do
momentu jestem darem. I tak w kontekście wspólnoty
jak ktoś od nas odejdzie na chwilę, czy na zawsze, to nam
będzie smutno. Każdy człowiek ma przysłowiowe kanty
i rani, ale chodzi o to, żeby tego było jak najmniej.
A jak radzi sobie Ksiądz z problemem niewiary
w Barce?
Ja bym powiedział tak. Osób, które deklarują się
jako osoby niewierzące jest naprawdę niewiele - tylko

jednostki. Bardziej mnie martwi, kiedy ktoś się deklaruje
jako wierzący, a nie żyje tak jak powinien. Kiedyś pamiętam na takich zajęciach filozoficznych, pewien profesor
powiedział, że Ty nie możesz za kogoś uwierzyć, ale ty
możesz go sprowokować do tego, żeby on odpowiedział
na najważniejsze pytania w swoim życiu. I to wydaje mi
się taki moment, który jest taką szansą, żeby sprowokować człowieka do tego, żeby myślał i wyrwał się z takiego
letargu, automatyzmu, żeby każdy miał przekonanie
w działaniu, czy to co robi jest słuszne.
Jaki jest Księdza największy sukces?
Jestem dumny z ludzi, którzy potrafią fajnie żyć.
Męczy mnie marnotrawstwo. Może czasami przesadzam
i się za bardzo przejmuję, ale trudno patrzeć jak ktoś marnuje swoje życie. Dlatego przeciwieństwem jest dobre
wykorzystywanie życia - więc tutaj staram się o to. Jest
wiele rzeczy, które mnie cieszą…
A jakie ma Ksiądz plany na przyszłość?
Stworzyć miejsce pod taką małą wspólnotę. Kiedy
człowiek tu przejeżdża i rozejrzy się po tych budynkach,
to nasza praca budzi uznanie, ale ja chciałbym już z tego
etapu wyjść i skoncentrować się na ludziach. Żeby było
tak, że budynki są trwałe, a niech się ludzie zmieniają. To
jest najistotniejsze dla mnie…
Dziękujemy za rozmowę!
Rozmawiały:
Grażyna Lizoń
Maria Gryfik

Nagrody i wyróżnienia
rok 2010
indywidualna nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej
EMIL - prestiżowe wyróżnienie dla wszystkich, którzy pomagają i wspierają drugiego człowiek, przyznawane w ramach Plebiscytu „Spróbujmy razem pokonać bariery”;
ZŁOTA SPINKA - honorowa nagroda przyznawana mieszkańcom Opolszczyzny za wybitne osiągnięcia, tu w kategorii - postawa społeczna.,
rok 2008
ŻAR SERCA- wyróżnienie za pełną pasji i determinacji realizację przesłania ewangelicznego „byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”,
podkreślenie godności więźniów oraz miłości do ubogich i potrzebujących- wyróżnienie Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu.
rok 2007
SREBRNY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
nagroda przyznana przez samorząd gospodarczy województwa opolskiego w kategorii Pro Publico Bono za udzielaną pomoc i wsparcie
osób bezdomnych, uzależnionych, samotnych, niezaradnych życiowo, opuszczającym zakłady karne, za powołanie domów Stowarzyszenia
„Barka” w Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach i Żędowicach, za powołanie Centrum Integracji.
rok 2006
NAGRODA „PEREGRYNA Z OPOLA”
- nagroda za umiłowanie sprawiedliwości, ufundowana przez Wojewódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu
rok 2005
LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ
statuetka dla Stowarzyszenia Barka otrzymana w dowód uznania za pracę i ofiarność na rzecz ludzi bezdomnych – kategoria działalność
wychowawcza
rok 1998
LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ
Statuetka dla księdza Józefa Krawca za całokształt działalności społecznej
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JEDEN ZAWÓD – RÓŻNE OBLICZA - wywiad z pracownikiem
socjalnym Fundacji “Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem
Mózgowym” mgr Małgorzatą Raczyńską

M

ałgorzatą Raczyńska - ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności
doradztwo społeczne. Od zawsze wiedziała co chce
robić w życiu – chciała pomagać. Studia magisterskie kontynuowała na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe we Wrocławiu w zakresie prawa
pracy i prawa socjalnego, specjalizacja-organizacja
pomocy społecznej. Jako pracownik socjalny pracuje od siedmiu lat. Zajmowała się problemami osób
starszych, dziś pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie oraz z ich rodzinami.
Jej praca a zarazem pasja, to głównie pokonywanie
problemów życia codziennego, z którymi nie radzą
sobie ludzie, którzy niejednokrotnie zostali doświadczeni przez los. Podopieczni Pani Małgorzaty - dawniej i dziś, to nierzadko ludzie z problemem alkoholowym, bezdomni, samotni, opuszczeni, traktowani
w gorszy sposób i wykluczeni. Czasami wystarczy
chwila uwagi, dobre słowo, czasami wystarczy tylko
wskazać kierunek to zasady które czerpie z obcowania z innymi. Pracownik socjalny jej zdaniem, to nie
tylko zawód, to pasja, a każda pomyślnie zakończona
sprawa, każde słowo dziękuję, to ogromna premia,
to wiara w to, że warto.

M.M.: Witam serdecznie!
Pracownik socjalny kojarzy się z OPS-em czy też
DPS-m, Proszę powiedzieć dlaczego wybrała Pani
jako miejsce pracy właśnie fundację?
M.R.: Dzień Dobry!
Fundacja ,ponieważ właśnie tam widziałam ogrom
ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.
M.M.: No tak, ale przecież fundacja pomaga tym
osobom, rodzinom…
M.R.: Tak, oczywiście fundacja wspiera swoich podopiecznych z zakresu min. rehabilitacji, usprawniania
fizycznego, pomocy logopedy czy psychologa. Miałam
na myśli pomoc i wsparcie socjalne tych ludzi.
M.M.: Jak długo Pani pracuje w fundacji?
M.R.: Od dwóch lat, wcześniej pracowałam w Domu
Pomocy Społecznej.
M.M.: Czyli zna pani realia systemu pomocy społecznej?
M.R.: (Uśmiech) o tak!
M.M.: Dobrze wróćmy do naszego tematu. A zatem proszę mam naświetlić czym zajmuje się pracownik socjalny w fundacji?
M.R.: Spraw jest bardzo wiele i bardzo różnych, w zasadzie nie mogę powiedzieć że ludzie przychodzą do
mnie tylko z takim czy takimi problemami. Jest to raczej
na zasadzie: pojawia się u mnie człowiek z problemami,
które wychodzą dopiero po jakimś czasie. Staram się poświęcać dużo czasu na rozmowę z podopiecznymi i ich

rodzinami. W większości przypadków dopiero po kilku
rozmowach osoby te otwierają się i wtedy właśnie odkrywam ten główny problem lub kilka problemów.
M.M.: To znaczy że ludzie nie są chętni do współpracy?
M.R: To nie tak, zaraz to Pani wytłumaczę. Na początku mojej pracy w fundacji przychodziło do mnie niewielu podopiecznych czy tez ich rodzin, bo kojarzyli mnie
ogólnie z pomocą społeczną. Mieli bardzo negatywny telewizyjny wizerunek pracownika socjalnego. Pamiętam,
kiedyś przyszła do mnie matka samotnie wychowująca
czwórkę dzieci w tym jedno niepełnosprawne, była bardzo zagubiona, kiedy zaproponowałam spotkanie w ich
domu, by zapoznać się z ich sytuacją bytową usłyszałam
„ale dzieci mi Pani nie zabierze”? Tak właśnie kojarzy się
ludziom pracownik socjalny. Nasz zawód społeczeństwo
umieściło gdzieś pomiędzy komornikiem, a kuratorem czyli z zawodami które niezbyt dobrze się kojarzą.
Ludzie, którzy do mnie przychodzą bardzo niechętnie
mówią o swoich problemach, muszę pewne informacje
wyciągać, namawiać do współpracy, są to ludzie którzy
albo sami są obciążeni niepełnosprawnością albo mają
niepełnosprawnego członka rodziny. Rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym potrzebuje zrozumienia, wsparcia
psychicznego oraz wsparcia finansowego na rehabilitację
i sprzęt rehabilitacyjny. Proszę pamiętać, że tym dzieciom
towarzyszą jeszcze inne choroby np. epilepsja, a więc dodatkowe fundusze muszą iść na leczenie z budżetu rodziny. Wiele matek naszych dzieci nie pracuje, bo cały swój
czas, całe życie poświęcają na opiekę i pielęgnację swoich
pociech. W tych rodzinach zawsze będą braki.
M.M.: Używa Pani określenia dzieci mówiąc o podopiecznych, w jakim są wieku?
M.R.: Mówię dzieci, bo fundacja skupia niepełnosprawne dzieci a rozpiętość wiekowa jest od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat. Tak to prawda wielu z nich, to już
nie dzieci, to dorośli. Zachowanie 30 letniego mężczyzny
sprawia, że chciałoby się go przytulić jak pięciolatka. Oni
zawsze będą przy rodzicach. My odchowaliśmy swoje
pociechy, dziś mamy czas na odpoczynek, kino, teatr itp.
rodzice naszych podopiecznych nie mają chwili na odpoczynek, a jednak mają dla nich tak wiele czułości i cierpliwości. Można powiedzieć poświęcili się dla swoich
dzieci. Rodzice tych dorosłych, niepełnosprawnych dzieci zadają mi często pytanie „co będzie kiedy nas zabraknie”. Staram się uspokoić takiego rodzica, ale co można
odpowiedzieć na takie pytanie. Przytaczam przepisy,
które zabezpieczają taką osobę, opowiadam o Domach
Pomocy Społecznej, które odwiedziłam, które nie zawsze
są bezdusznymi instytucjami, wiele się zmieniło.
M.M: A jak wygląda współpraca z urzędnikami?
M.R: W tej chwili nie jest najgorzej, muszę powiedzieć,
że najczęściej spotykam się z życzliwością urzędników
tak jest np.: w przypadku kierowania prośby podopiecznego do Wydziału Lokalowego w sprawach np.: zadłuże-

nia czynszowego czy do zakładu gazowniczego z prośbą
o rozłożenie długu za gaz na raty itp. Kieruję wiele osób
do Prezydenta oraz radnych i muszę powiedzieć, że uzyskują wsparcie. Korzystając z okazji chciałabym podziękować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej za dotychczasowa pomoc, tam wielokrotnie uzyskałam fachową
pomoc, zrozumienie i wsparcie.
M.M: To optymistyczne co Pani mówi, urzędy i ich
pracownicy zwykle nie cieszą się sympatią. Proszę
spróbować wymienić chociaż kilka spraw jakimi się
pani zajmuje?
M.R: Są to sprawy związane z przydziałem lokalu
socjalnego z zasobów gminy, odwołania od orzeczeń
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczeń ZUS; odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zadłużenia w sieciach
komórkowych, windykacja, zadłużenia w bankach. Jak
już wcześniej wspomniałam współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, współpraca z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, realizacja programów PFRON, zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, zakup pomocy naukowych,
likwidacja barier architektonicznych itp. Kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia oraz dylematy rodziców
i opiekunów z tym związane. Naprawdę nie zawsze trzeba kogoś ubezwłasnowolnić choć w wielu przypadkach
jest to uzasadnione, a wręcz konieczne. Moim zdaniem
alternatywą jest pełnomocnictwo, dzięki temu wielu rodziców mogłoby bez większych problemów reprezentować swoje dorosłe dzieci, które same nie potrafią zadbać
o swoje sprawy z wiadomych przyczyn.
M.M: Zadłużenia w sieciach komórkowych i bankowe?
M.R: Niestety tak. Większość naszych podopiecznych
to osoby dorosłe z różną niepełnosprawnością fizyczną
czy tez intelektualną. Osoby te nie są ubezwłasnowolnione dlatego też poruszają się w naszej rzeczywistości,
korzystając z pełni praw obywatelskich, nie zdają sobie
sprawy z konsekwencji podjętych decyzji np. umowa kredytowa z bankiem czy też z siecią telefonii komórkowej.
Często nie czytając składają swój podpis. Nie rozumieją
co oznaczają fachowe terminy: spłata w ratach, kredyt
odnawialny, zerwanie umowy, niedotrzymanie terminu,
wyciąg bankowy, usługi bankowe itp. Przykłady można
mnożyć. W ten sposób popadają w tarapaty. Dochodem
tych osób są renty i w niektórych przypadkach niewielkie
kwoty zarobione w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej;
wystarczy choćby jeden kredyt i problem gotowy. Są to
sprawy trudne, wymagają dużego zaangażowania zarówno z mojej strony jak też osoby zadłużonej, bo to ona
ponosi konsekwencje. Staram się jak mogę pisać, prosić
lecz czasami napotykam na mur, sprawa przeciąga się,
a ja wymyślam co raz to inne rozwiązanie tego samego
problemu.
M.M.: Więc pomaga Pani spłacić im te zadłużenia?
M.R.: Jak już wspomniałam piszę wiele pism do różnych instytucji, prosząc o zrozumienie i dogodne warunki spłaty bądź też umorzenia, ale przede wszystkim
staram się wytłumaczyć moim podopiecznym co to jest
kredyt, dług, zobowiązanie i że niestety nic nie jest za
darmo, że nawet za otrzymywanie sms’a z banku trzeba
zapłacić. Staram się dać im pewne wskazówki, aby nie

popełniali takich błędów. Przedstawiam sprawę graficznie, rysuję tabelki, tłumacząc jak najprościej „tyle pożyczył ci bank, a tyle wziął za to, że ci pożyczył. Zdziwienie,
niedowierzanie, ale spłacać trzeba. To nie jest tak, że ja
za nich wszystko załatwię; jestem tylko ich „narzędziem”
napiszę pismo, powiem gdzie mają się udać, co powiedzieć w danej sprawie, co zrobić, ale to oni sami muszą
fizycznie dotrzeć do urzędu (oczywiście jeżeli jest to dla
nich możliwe), powiedzieć o swojej sytuacji urzędnikowi. Kiedy do mnie wracają i mówią dziękuję, to zgodnie
z prawdą stwierdzam „podziękowanie należy się Pani ja
tylko napisałam pismo”. To daje im wiarę w to, że warto
próbować, że nie można się poddać. Myślę, że razem możemy więcej. Ich dziękuję, to dla mnie ogromna premia.
M.M.: Czy nie umniejsza pani swojej roli?
M.R.: Nie, jak mówiłam jestem narzędziem, które im
daję, oni sami muszą chcieć coś w życiu zmienić, to musi
być ich decyzja o zmianie sytuacji życiowej, to oni muszą tym przeciwnościom stawić czoła; ja mogę ich tylko
wspiera, doradzać, pokazywać właściwą drogę. Wśród
rodzin osób niepełnosprawnych są i tacy, którzy nie radzą
sobie z przeciwnościami, niezaradne życiowo, niewydolne
wychowawczo stąd też skłonność do popadania w różnego rodzaju tarapaty. Ważne jest ,aby pokazać im ten błąd
namacalnie, aby go zrozumieli i chcieli go naprawić.
M.M: Czyli można powiedzieć, że podstawowym
zakresem Pani działania jest poradnictwo?
M.R: Tak, dokładnie. Szeroko rozumiane poradnictwo.
M.M: A proszę powiedzieć jak na Pani obecność
w fundacji zareagowali współpracownicy? Z moich
informacji wynika, że do czasu Pani zatrudnienia nie
było w Fundacji pracownika socjalnego?
M.R: Pracownicy reagowali pozytywnie na moje pojawienie się w Fundacji, myślę, że byłam dla nich nadzieją
na rozwiązanie wielu trudnych sytuacji, że nareszcie
będzie ktoś kto te sprawy poprowadzi i kto będzie miał
prawo po prostu do tych rodzin wejść, sprawdzić czy coś
niepokojącego tam się dzieję oraz w razie potrzeby ktoś
kto będzie mógł interweniować. Wcześniej pracownicy
Fundacji nie mieli takiego prawa teraz dzięki mojej obecności jest możliwe bezpośrednie dodarcie do środowiska
podopiecznego.
M.M: Czy ma Pani teraz jakąś dużą skomplikowaną sprawę do prowadzenia?
M.R: Te wszystkie sprawy przychodzą na bieżąco, jedne się zaczynają, inne kończą. W chwili obecnej rozpoczęłam odwiedziny u wszystkich rodzin, które korzystają
z pomocy Fundacji. Z każdej wizyty sporządzam notatkę
opisującą daną sytuację. Ludzie są nastawieni pozytywnie, chcą rozmawiać, dzielą się swoimi problemami, zadają mnóstwo pytać. Lubię to.
M.M: Po co te wizyty? Czy Fundacja nie prowadzi
rejestru swoich podopiecznych?
M.R: Chcę wiedzieć, czy osoba niepełnosprawna
ma zapewnioną właściwą opiekę, czy nie dzieje się Jej
krzywda. Jestem zatrudniona po to, by wspierać zarówno niepełnosprawnych jak i ich rodziny. Z każdej mojej
wizyty sporządzam notatkę w której opisuję sytuację
podopiecznego i jego rodziny. Mogę wtedy odczytać
pewne problemy czy dysfunkcje, które często są zawo-
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alowane, a dopiero wizyta bądź też kilka wizyt dają mi
możliwość konkretnego działania. Mogę zobaczyć gdzie
jest potrzebne wsparcie. Owszem Fundacja prowadzi
ewidencję swoich podopiecznych, ale dla charakteru
mojej pracy dane którymi dysponuje Fundacja są po
prostu niewystarczające, aby zdiagnozować problem
czy potrzebę muszę tą rodzinę odwiedzić, porozmawiać
z członkami tej rodziny. To daje prawdziwy obraz.
M.M.: Pani największa porażka…
M.R: Każda praca ma blaski i cienie, w każdej pracy odnosi się sukcesy i porażki, szczególnie wtedy gdy przedmiotem naszego zainteresowania jest drugi człowiek.
Nie wiem, czy można to nazwać porażką, kiedy moim
zdaniem ktoś zatrzymał się w pół drogi. Rodzina wielodzietna, sprawa skomplikowana, wymagająca ogrom-

Niepokonani…
Siłaczka!
Genowefa Zarzycka – Malinowska

iarą rozwoju społeczeństwa jest jego stosunek do
osób niepełnosprawnych. Długo trwało zanim zrozumieliśmy, iż osoby doświadczone w ten sposób przez
los wcale nie muszą być dla nas ciężarem. Przeciwnie
– mają w naszym wspólnym dorobku swój wkład, a my
sami możemy wiele się od nich nauczyć. Czego? Przede
wszystkim walki ze swymi słabościami i niepoddawaniu
się przy pokonywaniu kolejnych przeszkód. Zdolność
przełamywania przez osoby niepełnosprawne wielorakich ograniczeń doskonale ilustruje ich rywalizacja
w sporcie – dziedzinie do niedawna zarezerwowanej dla
ludzi w pełni sprawnych. Osobą, która ograniczeniom fizycznym, a także społecznym, powiedziała nie, jest Pani Genowefa Zarzycka - Malinowska
– wielokrotna medalistka Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.
Pani Genowefa pochodzi z ubogiej, wiejskiej
rodziny. Zachorowała na chorobę Heinego-Medina, kiedy miała 11 miesięcy. Niepełnosprawność
nie odebrała jej jednak zapału do nauki, pracy
i chęci do życia. Los wiele jej odebrał, jednak
nigdy nie zmusił do rezygnacji. Jak sama mówi nie chciała być od nikogo zależna. Pragnęła funkcjonować, jako pełnoprawny członek społeczeństwa. Całe dzieciństwo spędziła poza domem
rodzinnym, najpierw w szpitalu w Trzebnicy - do
8 roku życia, a potem w Ośrodku dla Dzieci Kalekich w Płakowicach. Kolejny etap nauki to Zakład
Szkolenia Inwalidów przy ul. Wejherowskiej we
Wrocławiu. Schorzenie Pani Genowefy wymagało
wielu zabiegów i rehabilitacji. Właśnie rehabilita-

M.M: A największy sukces?
M.R.: Sukces? To, to, że mogę robić to co robię. Wierzę
w ludzi. Wiem, że potrzebują mojego wsparcia i dobrego
słowa.
M.M: Dziękuję za rozmowę.
M.R: Dziękuję
Rozmawiała Małgorzata Maras

Jeśli nie zejdziesz na samo dno,
Jak odmierzysz wysokość góry, z której spadłeś?
…….
Jeżeli nie zliczysz swoich klęsk,
Jak odróżnisz niemoc od pychy
I jak się dźwigniesz?
A jeśli dokopiesz się źródła sił
Nawet u dna i w głębi ciemności,
Powiedz kim jesteś,
Podaj mi rękę.
Kazimierz Wierzyński „ Na samym dnie”

Grażyna Lizoń
Maria Gryfik

M

nego zaangażowania. Przejrzałam wiele dokumentów,
sięgnęłam 20 lat wstecz, by zrozumieć. Przygotowałam
wiele pism, tylko dlatego, że wierzyłam w powodzenie
tej sprawy. Nie mogłam zrobić tego sama, wskazywałam
kierunek działania, odbyłam wiele rozmów z prawnikiem
i z rodziną. Czegoś zabrakło, chęci, odpowiedzialności,
nie wiem… Bardzo chciałam pomóc, może za bardzo?

cja dała początek jej zamiłowaniu do sportu. Równocześnie rozpoczęła pracę zawodową. Ogromnym źródłem siły
było zawarcie związku małżeńskiego a odwaga i spotkanie
ludzi z wyobraźnią jakich nie brakuje w sporcie dopełniły
reszty. Do uczestnictwa w zawodach sportowych nakłonił
ją trener. Przychylność ludzi i instytucji umożliwiała treningi w miejscu zamieszkania, w przychodni oraz na stadionie OSiR. I tak się zaczęła wielka przygoda ze sportem. Ze
szczególnym wzruszeniem wspomina pierwsze zawody
w 1977r. - Mistrzostwa Europy w Wiedniu i pierwszy medal
w konkurencji - pchnięcie kulą.

Przygotowania do „mistrzowskiego” pchnięcia kulą

Dzięki zdobytemu wykształceniu przez wiele lat
pracowała jako technik analityki medycznej w przyszpitalnym laboratorium. Udzielała się także w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych i Twórczych oraz lokalnej
polityce. Nie to dawało jej jednak całkowitej satysfakcji.
Swą wartość postanowiła udowodnić w rywalizacji
sportowej. Podczas kolejnych zgrupowań i zawodów
spotykała się z osobami, podobnie jak ona, wystawionymi na próbę. Dzięki niezwykłej sile charakteru
wielokrotnie triumfowała w mistrzostwach Polski. Jej
koronną konkurencją był rzut oszczepem, znakomicie
radziła sobie jednak także w pchnięciu kulą i rzucie
dyskiem. Startowała kilkakrotnie jako reprezentantka
Polski w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Łącznie zdobyła 74 medale, jest ośmiokrotną mistrzynią Polski w rzucie oszczepem. Karierę sportową,
niczym Adam Małysz, zakończyła będąc na szczycie.

Zwycięskie chwile na podium

Jednocześnie Pani Genowefa zmagała się z problemami życia codziennego. Wraz z niepełnosprawnym
mężem wychowywała dwoje dzieci. Rodzina przez wiele
lat mieszkała w ciasnym mieszkaniu na trzecim piętrze.
Dzięki pomocy instytucji pomocy społecznej a w szczególności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się rodzinie
uzyskać większe mieszkanie, lepiej przystosowane
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wsparcie męża,
a także pomoc w opiece nad dziećmi ze strony rodziny
pozwalały kontynuować karierę sportową. Dzisiaj „Siłaczka” czuje się osobą spełnioną, wraz z rodziną mieszka
we własnym domu, podróżuje, jej hobby to fotografia,
a sport uprawia tylko dla własnej przyjemności. Od takich osób wszyscy mogą się wiele nauczyć. Osoby zdrowe, aktywne z perspektywy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych mają wszystko czego trzeba, by uczynić
swoje życie szczęśliwym i spełnionym. Jak podkreśla
Pani Genowefa - teoretycznie mamy wszystko: jesteśmy
zdrowi i w pełni sprawni, jednak cechami które nadzwyczaj wykształcają się u osób z licznymi dysfunkcjami są:
samozaparcie, konsekwencja w dążeniu do celu, ogromna wytrwałość i wiara w to, że nawet zły los może się
odmienić. Jak często rezygnujemy z niektórych rzeczy
jedynie z lenistwa? Genowefa Zarzycka – Malinowska
też pewnie nie raz przeżywała chwilę zwątpienia. Mówi
o tym tak - to nie sztuka trenować, kiedy wszystkiego się

chce i nic nie boli. Znacznie jednak częściej człowiek walczy
ze sobą, nie dopuszcza do głosu diabełka, który, siedząc mu
na ramieniu, szepcze do ucha, by dał sobie spokój.
Zwycięstwo na mistrzostwach niewątpliwie musi
ogromnie smakować i być wielką przyjemnością. Jak wiele wyrzeczeń musi jednak ową przyjemność poprzedzać.
Zasada obowiązująca w sporcie, także osób pełnosprawnych, mówi, że im więcej potu wylejemy na treningu, tym mniej bólu doświadczymy na zawodach. Zasada
ta może być jedną z wiodących idei życiowych nie tylko
dla sportowców, nie tylko dla osób niepełnosprawnych
ale wpływać na wiele obszarów życia wszystkich ludzi.
Wystarczy, że kiedy następnym razem, w dowolnej życiowej trudnej sprawie, będziemy chcieli się poddać,
postawimy sobie pytanie: czy naprawdę nie dam już rady?
O wielu prostych czynnościach, które osoby zdrowe
wykonują wielokrotnie podczas każdego dnia „Siłaczka”
może tylko pomarzyć.
Odpowiada jednak na to w swoim zwycięskim stylu
- nie narzekajmy na wszystko wokół, starajmy się wykorzystać życie najlepiej jak potrafimy, tak by kiedyś, kiedy będzie
już z za późno, nie zadawać sobie pytania: dlaczego odpuściłem?

Opolski model ekonomii społecznej
Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Ekonomia społeczna jako instrument integracji społecznej
i zawodowej w regionie

E

konomia społeczna, określana także jako gospodarka
społeczna oraz przedsiębiorczość społeczna (ES) to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej,
która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Pojęcie ES jest bardzo szerokie, jednak najważniejszymi jej
cechami są: próba łączenia gospodarowania z budowaniem więzi społecznych, wzmocnienie bezpieczeństwa

ekonomicznego i socjalnego ludzi, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przedsiębiorczość
społeczna w Polsce jest stosunkowo młodą formą aktywności gospodarczej, gdyż jej początek odnotowujemy od dnia
27 kwietnia 2006 r. czyli wraz z wejściem w życie ustawy
o spółdzielniach socjalnych. Od gospodarki prywatnej,
ES różni się przede wszystkim tym, że jej podmioty nie są
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nastawione na zysk, a na realizację celów społecznych,
natomiast od gospodarki publicznej wyróżnia ją głównie
fakt niepodlegania kontroli administracji publicznej, lecz
obywatelom i organizacją obywatelskim.14
Gospodarka społeczna pojawia się w różnych formach
na całym świecie i to niezależnie od poziomu zamożności czy systemu politycznego obowiązującego w danym
kraju. Poszczególne państwa oraz Unia Europejska coraz
wyraźniej dostrzegają potencjał tego sektora w rozwoju
społeczno-gospodarczym i polityce spójności. Także
środowisko biznesu coraz częściej spogląda na ideę
przedsiębiorczości społecznej, jako na sposób dotarcia
ze swoimi usługami do najbiedniejszych oraz wypełnienie luki w dostawach różnego rodzaju usług społecznych
szerszym grupom społecznym. Jednym z podstawowych
zadań ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przy czym za grupy zagrożone wykluczeniem społecznym należy uznać m.in.: osoby długotrwale bezrobotne korzystające z pomocy społecznej
dłużej niż 3 lata, bezdomne, niepełnosprawne i osoby
uzależnione od alkoholu. Aktywizacja tych grup poprzez
włączenie w nurt rynku pracy przyczyni się do podniesienia spójności społecznej. Ekonomia społeczna oferuje
nowe podejście do problemu wykluczenia społecznego,
wśród osób z grup szczególnego ryzyka, gdyż oferuje
bardziej elastyczne rodzaje wsparcia, dostosowane do
indywidualnych potrzeb odbiorców. Podmioty ekonomii
społecznej z założenia są zorientowane na integrację
społeczną przez aktywizację zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie. Działalność taka
oparta jest w głównej mierze na przygotowaniu ww.
grup do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
gdyż tylko wtedy można mówić o realnym powrocie do
pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
ES to sektor, który w wielu wymiarach wpisuje się
w strategię „Europa 2020”, czyli nową europejską strategię na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Szczególnie istotną rolę może on odegrać
w realizacji unijnych celów, tj.:
• dążeniu do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na
poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku
20–64 lat, m.in. poprzez zwiększanie zatrudnienia
młodzieży, osób starszych i pracowników nisko
wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację
legalnych migrantów;
• wspieraniu włączenia społecznego, zwłaszcza przez
ograniczanie ubóstwa lub wykluczenia społecznego
co najmniej 20 milionów obywateli.
Korzyści płynące z rozwoju sektora ekonomii społecznej zostały także dostrzeżone przez samorząd woj.
opolskiego. Wyrazem tego jest uwzględnienie działań
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy i Integracji
Społecznej na lata 2010-2015, w którym to wskazano, iż
działalność podmiotów ekonomii społecznej:
• przyczynia się do osiągania spójności społecznej;
• sprzyja wzrostowi zatrudnienia;
• wspiera walkę z ubóstwem;

•

K. Głąbicka, Rola ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna –
wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej, pod red. K. Głąbickiej,
Warszawa 2010, s.9.
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angażuje obywateli w realne działania na rzecz poprawy ich sytuacji;
• usprawnia proces zarządzania;
• zapewnia stabilny rozwój lokalnego rynku pracy,
a wraz z nim dobrobyt całej społeczności.15
Aktualnie w województwie opolskim działa 12 spółdzielni socjalnych, a dwie kolejne są w trakcie rejestracji.
Przy czym należy podkreślić, że dwa z nowo założonych
podmiotów to spółdzielnie osób prawnych. W takim
przypadku niezbędna była współpraca lokalnych samorządów z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zatem mamy tu najlepszy przykład, że nastąpił wyraźny wzrost świadomości społecznej
o możliwościach, jakie stwarza gospodarka społeczna.
Niezwykle istotne jest, że kilka spółdzielni powstało na
terenach tych powiatów, w których nigdy wcześniej nie
działały przedsiębiorstwa społeczne.
Opolskie Spółdzielnie skupiają głównie swoją działalność wokół następujących sektorów:
• usługi remontowo-budowlane,
• usługi porządkowe,
• pielęgnacja zieleni,
• usługi gastronomiczne, (w tym działalność cateringowa)
• usługi hotelarskie
• działalność w obszarze pomocy społecznej, tj. opieki
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
• działalność szkoleniowo- doradcza.
Wykaz spółdzielni socjalnych – stan czerwiec 2011 r.
L.p.

Nazwa

Adres

1.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna OGNIWO

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 29/1

2.

Spółdzielnia Socjalna
Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

46-220 Byczyna
Polanowice 94

3.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „Polgraf”

46-220 Byczyna
ul. Basztowa 3/5

4.

Strzelecka Spółdzielnia
Socjalna „SYDORAJ”

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Krakowska 4

5.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „NISSA”

48-300 Nysa
ul. Mazowiecka 1

6.

Spółdzielnia Socjalna
„GRÓD”

46-220 Byczyna
Biskupice

7.

Spółdzielnia Socjalna
„LAS VEGAS”

46-220 Byczyna
Polanowice 33

8.

Strzelecka Spółdzielnia
Socjalna

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Wyszyńskiego 10

9.

Spółdzielnia Socjalna
„MAKOWICE”

48-320 Skoroszyce
Makowice 81

10.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna
„STUDIO DOBREGO SMAKU”

48-100 Głubczyce
Boguchwałów 92

11.

Prudnicka Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna „DOBROMIR”

48-200 Prudnik
ul. Piastowska 28

12.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „PROFECTUS”

48-304 Nysa
ul. B. Prusa 1B/9

Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 20102015, Opole listopad 2009 r., s. 3, 36-37, http://umwo.opole.pl/docs/
program_pomocy_i_integrac.pdf.

Spółdzielnie socjalne na terenie województwa opolskiego – stan na 2011 r.

Analiza stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim wskazuje, na nierównomierny rozwój tego sektora w regionie. Nadal istnieją
w naszym województwie powiaty, w których brakuje przedsiębiorstw społecznych.
Gospodarka społeczna wymaga horyzontalnego podejścia, a jej rozwój wiąże się
ściśle z współdziałaniem podmiotów ekonomii społecznej z lokalnymi samorządami
w celu stworzenia i wdrożenia spójnego
programu działań. Konieczne jest zatem
uruchomienie trwałego mechanizmu komunikacji i dialogu pomiędzy samorządami a środowiskiem ekonomii społecznej.
Bibliografia:
Głąbicka K., Rola ekonomii społecznej,
[w:] Ekonomia społeczna – wyzwanie dla
instytucji pomocy społecznej, pod red. K.
Głąbickiej, Warszawa 2010.
Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010-2015, Opole listopad 2009r., http://umwo.opole.pl/
docs/program_pomocy_i_integrac.pdf.

Rodzinne poradnictwo socjalne
Anna Weissbrot - Koziarska

Rodzinne poradnictwo socjalne

P

oradnictwo jest formą niesienia pomocy osobie, która znalazła się w trudnej dla siebie i swoich bliskich
sytuacji życiowej, a samodzielnie nie potrafi się z nią
uporać. W zaistniałych okolicznościach niezbędna jest
pomoc doradcy-specjalisty, który nie tylko potrafi doradzić, ale i skutecznie zmienić status osoby oczekującej
wsparcia. Niesienie pomocy i poradnictwo nie są jednak
czynnościami mechanicznymi, lecz wymagają od osoby
doradzającej, w tym wypadku pracownika socjalnego,
odpowiednich kompetencji w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów, z jakimi
zgłasza się do niego klient. W każdym działaniu poradniczym należy dążyć do rozwiązania problemu radzącego
się. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie przy zastosowaniu określonych procedur konsultacyjnych, które
uwzględniają działania w tym zakresie poszczególnych
instytucji, jak i zastosowania przez pracownika socjalnego, występującego w roli doradcy, konkretnych metod,
technik i narzędzi poradniczych w planowym działaniu.

nych z kwestią, która skłoniła go do szukania pomocy,
udzielanie wskazówek podczas przygotowaniu pism
urzędowych, przedstawienie konsekwencji działań, które
mogą być przez niego podjęte. Zatem pracownik socjalny w roli doradcy w rodzinnym poradnictwie socjalnym
pełni dwojaką funkcję. Pierwsza wymaga znajomości
instytucji pomocowych i realizowanych przez nich zadań z obszaru problematyki z jaką zgłasza się klient oraz
możliwości skierowania go we właściwe miejsce. Druga
wiąże się z posiadaniem wiedzy i umiejętności poradniczych z zakresu rozwiązywania ludzkich problemów.
Stąd w rodzinnym poradnictwie pracownik socjalny jest
urzędnikiem, który realizuje zadania ustawowe z zakresu pomocy społecznej przy zastosowaniu konkretnych
instrumentów polityki społecznej i człowiekiem z ludzką
twarzą rozumiejącym położenie klienta, podejmującym
działania, których celem jest pobudzenie go do świadomego realizowania zadań na rzecz poprawy warunków
swojego funkcjonowania.

Szczególne znaczenie - ze względu na rolę, jaką
przypisujemy podstawowej komórce społecznej - ma
rodzinne poradnictwo socjalne. Zazwyczaj realizowane
ono jest poprzez werbalną narrację, dialog lub przekaz wskazówek, zaleceń czy zadań, prowadzących do
trwałych zmian w sytuacji życiowej osoby „radzącej się”.
Poradnictwo socjalne to z jednej strony informacja, mająca zastosowanie w konkretnej sprawie danej osoby,
przedstawiająca możliwości rozwiązania zgłaszanego
problemu ze sfery socjalnej, z drugiej zaś uświadamianie
o przysługujących mu prawach i uprawnieniach związa-

Rodzinne poradnictwo socjalne opiera się na takim
podejściu do klienta, które nie pociągnie za sobą uzależnienia go od pomocy społecznej. Sytuacje ubezwłasnowolnienia od świadczeń socjalnych doprowadzają
bowiem do zupełnego zniechęcenia i braku inicjatywy
w kierunku podejmowania działań zmierzających ku
poprawie jego losu. Zgłaszający się do pracownika socjalnego klient powinien nie tylko uzyskać poradę, jakie
i od kogo należą mu się świadczenia socjalne, ale także,
a może przede wszystkim informację, co powinien zrobić,
żeby stan, w którym aktualnie funkcjonuje nie wykluczał
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go z życia społecznego. Jest to istotne z uwagi na przyszłe efekty pracy instytucji socjalnych i zatrudnianych
w nich pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek w życiu społecznym. Ścisła współpraca
pracowników socjalnych w roli doradcy z instytucjami
pomocowymi zajmującymi się rozwiązywaniem konkretnych kwestii społecznych stwarza lepsze warunki do
pracy z klientem. Dlatego też w poradnictwie rodzinnym
chodzi o to, aby pracownik socjalny pomógł klientowi
uzyskać należne mu świadczenia socjalne a jednocześnie
wskazał jak samodzielnie dokonać zmiany trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł. W tego rodzaju działalności uwzględnić należy zarówno udzielanie informacji
na temat możliwości rozwiązania problemów poprzez
system, jak i możliwości udzielania pomocy w postaci
radzenia klientowi, jak pokonać trudności życiowe, które
jego i jego rodzinę doprowadziły do zubożenia, zarówno
w sensie materialnym, moralnym, jak i duchowym. W rodzinnym poradnictwie socjalnym przedmiotem działania są problemy, z jakimi zwracają się do pracowników
socjalnych osoby potrzebujące. Najczęściej dotyczą one
określonych obszarów życia i funkcjonowania jednostki.
Stąd też mówimy o poradnictwie rodzinnym (przedmałżeńskim, małżeńskim, wychowawczym, seksualnym),
zawodowym (szkolne poradnictwo zawodowe, poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych lub przekwalifikowujących się) i osób uzależnionych (od środków odurzających, pracy, seksu, Internetu, konsumpcji, itp.) oraz
poradnictwo dla osób samotnych, współuzależnionych,
po przeżyciach traumatycznych itp.

Problemów, z jakimi boryka się współczesny człowiek
i rodzina, jest bardzo wiele. Pracownik socjalny podejmując się roli doradcy, odwołuje się do zasobów lokalnej sieci
wsparcia społecznego. Na łamach Kwartalnika będziemy
zamieszczać ofertę instytucji i organizacji socjalnych działających w regionie, by ułatwić właściwy przebieg procesu
rodzinnego poradnictwa socjalnego. Nie zawsze bowiem
klienci posiadają rzetelną informację, do kogo i w jaki
sposób się zwrócić po wsparcie. Lokalna sieć wsparcia
powinna uwzględniać jedną z podstawowych zasad funkcjonowania systemów pomocowych, jaką jest komplementarność. Usługi instytucji, organizacji i specjalistów
powinny się wzajemnie uzupełniać, a osobą prowadzącą
klienta w systemie jest właśnie występujący w roli doradcy
pracownik socjalny. Zachęcamy także do współredagowania działu poświęconego poradnictwu socjalnemu. Na
adres redakcji (zamieszczony w stopce końcowej) można
nadsyłać charakterystyki trudnych dla Państwa spraw,
z którymi spotykacie się w praktyce zawodowej. Uczynimy
je przedmiotem zainteresowania zespołów interdyscyplinarnych, które na bazie zasobów dostępnych w regionie
będą wskazywać zarówno właściwe instytucje pomocowe
i prezentować ich ofertę, jak i doradzać na temat możliwych do wykorzystania w danej sytuacji technik i form
pracy socjalnej. Rodzinne poradnictwo socjalne w procesie zmian nieprawidłowo funkcjonujących jednostek
stanowi wstępny krok do pracy zarówno z indywidualnym
przypadkiem, jak i jego rodziną, bowiem dobrze udzielona porada, która zaowocuje podjęciem działań w kierunku
pozytywnej zmiany, stanowi początek diagnozy i ustalania planu pracy z klientem.

Dobre praktyki jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
Inga Bożek
Zdzisław Markiewicz

Partnerstwo bez granic

O

d wielu lat pomiędzy miastami partnerskimi Opole
i Poczdam ma miejsce bardzo intensywna współpraca, w wyniku której podejmowanych jest wiele inicjatyw
integrujących ze sobą społeczności obu miast. Zakres
realizowanych projektów zawsze był bardzo szeroki
i wywierał wpływ na funkcjonowanie licznych instytucji
po obu stronach granicy. Obecnie jak wskazują eksperci zarówno Niemcy jak i Polska przygotowują się do
systemowej reakcji na jedno z największych zagrożeń
cywilizacyjnych współczesności jaki jest starzenie się
społeczeństw. Obserwowany jest zdecydowany wzrost
udziału osób starszych w ogóle populacji i wynikająca
z tego konieczności modyfikacji wielu dziedzin życia
społecznego i gospodarczego. Wiosną 2008 roku w siedzibie Berlin-Brandenburgische-Auslands-Geselschaft
e.v. w Poczdamie odbyła się konferencja na temat podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz i z udziałem ludzi starszych w czasie której skoncentrowano się
na formach i organizacji pracy instytucji powołanych do
wykonywania takich zadań. Spotkanie stało się okazją do
wymiany doświadczeń, osób zaangażowanych zawodowo w polu aktywności senioralnej, jak również członków

zrzeszonych w wielu organizacjach działających na rzecz
ludzi starszych. W Opolu doskonale działają trzy domy
dziennego pobytu, jak również dobrze zintegrowana sieć
instytucji i organizacji współpracujących z seniorami. Mając tak dobre zaplecze instytucjonalne Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie wystąpił z inicjatywą podjęcia wspólnych przedsięwzięć skierowanych do osób w podeszłym
wieku, po obu stronach granicy. Obejmować one miały;
porównanie technik terapeutycznych stosowanych w
pracy z seniorami, analizę systemów wsparcia osób starszych w Polsce i w Niemczech oraz integrację środowiska
seniorów z obu miast partnerskich. Zaproponowaliśmy
by każdy z trzech modułów kończył się konferencją podsumowującą w Opolu i Poczdamie. Już w czerwcu 2008
roku otrzymaliśmy w odpowiedzi akceptację programu
ze strony partnerów niemieckich i propozycję trzyletniej
współpracy która zaowocowała podpisaniem porozumienia kooperacyjnego. Pierwszym wyzwaniem była
integracja seniorów mieszkających po obu stronach granicy. Podczas „Tygodnia Seniorów Brandenburgii”, który
obchodzony jest tradycyjnie w czerwcu, do Poczdamu
wyjechała grupa Seniorów z Opola. Dzięki czterodniowe-

mu pobytowi 20- osobowa grupa miała okazję poznać
wielu swych rówieśników w Poczdamie, śpiewać dla nich
w trzech placówkach opiekuńczych, zwiedzać z nimi
miasto, oraz występować razem z innymi amatorskimi
niemieckimi grupami muzycznymi na scenie. Autorami
programu całego pobytu byli sami seniorzy z Niemiec,
dzięki czemu nawiązały się liczne przyjaźni, które owocowały w dalszej współpracy. W kwietniu 2010 roku został
zrealizowany następny punkt partnerstwa i w okresie
jednego tygodnia w domach dziennego pobytu w Opolu przebywali instruktorzy terapii zajęciowej z Poczdamu,
którzy obserwowali pracę i wspomagali polskich terapeutów. W ostatnim dniu pobytu, do Opola przyjechała
delegacja ośmiu pracowników placówek opiekuńczych
z Poczdamu, którzy uczestniczyli w konferencji nt „Formy pracy z osobami starszymi w Opolu i w Poczdamie”.
Spotkanie dało okazję do skonfrontowania sposobu
realizowania zadań opiekuńczych wobec ludzi starszych
w Niemczech i w Polsce, ponadto przebywający w Opolu
terapeuci mogli podsumować swój pobyt i przekazać najważniejsze spostrzeżenia dokonane w trakcie tygodniowej obserwacji. Goście z Poczdamu zwiedzili opolskie
placówki: Dom Kombatanta, Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek,
placówki dziennego pobytu. W maju do Opola przyjechała delegacja Seniorów z Poczdamu, aby uczestniczyć
w „Opolskich Dniach Seniora”, oraz podzielić się swoimi
doświadczeniami z pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych
w Niemczech. W drugim dniu pobytu odbyło się Seminarium z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z Opola i Poczdamu. Ponownie okazało się, że
uczestnicy mają wiele wspólnych tematów i pomysłów
którymi mogli się wymienić, oraz wzbogacić swoją wiedzę i warsztat pracy. Jesienią 2010 roku do Poczdamu pojechali instruktorzy terapii zajęciowej z DDP „Złota Jesień”
i „Magda- Maria”, by w ciągu tygodnia przyjrzeć się pracy
terapeutycznej w AWO-Seniorenheimes „Kathe-Kollwitz”
i Diakonische Pflegeheim. W tym czasie do Poczdamu
pojechała również delegacja przedstawicieli organizacji
pozarządowych aby wziąć udział w seminarium na temat Form wsparcia środowiska seniorów w społeczności
lokalnej. Opolską delegację stanowili przedstawiciele
PZERiI, Uniwersytetu IIII Wieku, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora, Polskiego Związku Diabetyków, PZN,
oraz TOPON. Spotkanie zaowocowało nowymi kontaktami pomiędzy pokrewnymi organizacjami socjalnymi po
obu stronach granicy oraz propozycjami dalszej szerszej
współpracy. Niebagatelne znaczenie w tych rozmowach
odgrywały tematy związane ze sposobami finansowania
działalności organizacji i dokonywane na tym tle porównania. W czasie wizyty polscy delegaci dodatkowo
uczestniczyli w Dniu Sportu dla Seniorów organizowa-

nym przez Radę Seniorów Brandenburgii, oraz odwiedzili świetlicę dla Seniorów przy Kościele Ewangelickim.
W ostatnim dniu pobytu opolskich terapeutów, w Poczdamie odbyła się druga konferencja na temat Form pomocy socjalnej w Opolu i Poczdamie z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką nad ludźmi
starszymi z obu miast. Delegaci opolscy reprezentowali
MOPR, PCK, PKPS, Dom Pomocy Społecznej w Opolu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opolu i Przychodnia Rejonowa. Opolscy delegaci odwiedzili AWO-SeniorenHeim
„Kathe-Kollwitz” i Pflegeheim St. Franziskus. W maju 2011
roku w Poczdamie odbyły się dwa spotkania: pierwszym
było seminarium szkoleniowe „Zmiany demograficzne
– wyzwanie i szansa dla wolontariatu” w którym wzięło
udział 10 delegatów z Opola, drugim było seminarium
biograficzne „Stosunki polsko-niemieckie na podstawie
osobistych biografii Seniorów” również z udziałem 10
przedstawicieli z Opola. W czerwcu w Opolu odbyło się
drugie seminarium biograficzne na które przyjechali goście z Poczdamu. Dzięki takiemu rozwiązaniu do Niemiec
pojechali sprawniejsi fizycznie seniorzy, którzy chcieli sie
podzielić swoimi przeżyciami, natomiast w Opolu uczestniczyli w seminarium ci, dla których taka podróż była niemożliwa. Celem spotkań biograficznych była integracja
ludzi z pokolenia wojennego i powojennego, których
wspomnienia posiadają niezwykła wartośc historyczna
- jednostek zaplątanych w wir historii. Podsumowaniem
tych seminariów mogą być słowa jednego z prelegentów „ nie ma narodów dobrych i złych, są tylko dobrzy
i źli ludzie”. Wiele wysiłku organizacyjnego wymagało
przeprowadzenie wszystkich punktów programu, który
objął swoim zakresem dużą grupę osób w obu miastach.
Większość uczestników po raz pierwszy miało okazję
skonfrontować swoje doświadczenia zawodowe, lub
organizacyjne z jednostkami pokrewnymi w Poczdamie.
Obserwując, słuchając swoich kolegów po drugiej stronie granicy wzbogacili nie tylko swoją wiedzę, ale mieli
okazję być może po raz pierwszy również ocenić swój
warsztat pracy na płaszczyźnie porównawczej. Nie bez
znaczenia pozostaną kontakty koleżeńskie i chęć dalszej
współpracy. Większość gości z Niemiec po raz pierwszy
odwiedziła Opole. W czasie nieformalnych spotkań
które są zawsze nieodłączną częścią takich kontaktów
seniorzy polscy i niemieccy mogli zobaczyć jak wiele ich
łączy, a pracownicy instytucji działających na rzecz ludzi
starszych mogli się od siebie wiele nauczyć i znaleźć potwierdzenie dla realizacji wspólnych celów i podejmowania dalszych wysiłków służących poprawie lub utrzymaniu statusu społecznego i jakości życia osób starszych,
oraz możliwości ciągłego stwarzania płaszczyzn do ich
udziału w kulturze i życiu społecznym zwiększając tym
samym szanse prowadzenia przez najstarsze pokolenia
aktywnego i niezależnego życia.

Grażyna Lizoń
Maria Gryfik

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek» powstał 1 listopada 1997 roku. Początkowo funkcjonował
jako Dział Opiekuńczo - Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie - Koźlu. Od chwili powstania dyrektorem
placówki jest Pani Barbara Kropacz – Mrożek. Siedziba

znajduje się w budynku Żłobka Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piotra Skargi 25. Uczestnikami zajęć są
dzieci i młodzież niepełnosprawna (osoby z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi oraz
dysfunkcjami narządu ruchu). W placówce swój dzienny
dom znalazło ponad 80 osób. Część z nich przychodzi
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codziennie i korzysta zarówno z rehabilitacji leczniczej
(ruchowej, hydroterapii), jak i z różnych form rehabilitacji
społecznej (zajęcia terapeutyczno - edukacyjne, współdziałanie z wolontariuszami, imprezy integracyjne).
Środowiskowy Dom Samopomocy obok prowadzonej
rehabilitacji kompleksowej, pełni ważną rolę w integracji
uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy „Promyczka” pomagają i doradzają jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Placówka zatrudnia
wysokiej klasy specjalistów w tym m.in. fizjoterapeutów,
instruktorów terapii zajęciowej, logopedę-pedagoga, socjologa oraz korzysta z usług lekarzy konsultantów oraz
psychologa konsultanta. Obejmuje zasięgiem swojego
działania teren Gminy Kędzierzyn – Koźle. Realizuje swoje zadania na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
ochronie zdrowia psychicznego, samorządzie gminnym,
finansach publicznych oraz własnego statutu.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym
z elementów oparcia społecznego, polegającego
m.in. na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia( ...) osób, które z powodu choroby
psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają
poważne trudności w życiu codziennym...” Placówka jest
ośrodkiem dziennym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, skierowanych przez lekarza
psychiatrę oraz posiadających aktualną decyzję o przyznaniu miejsca z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie – Koźlu. Pobyt w Środowiskowym Domu
Samopomocy oraz korzystanie z jego usług jest świadczeniem pomocy społecznej i jest odpłatne.
U znacznej części uczestników korzystających z
usług „Promyczka” występują oprócz upośledzenia umysłowego bądź zaburzeń psychicznych także schorzenia
i wady towarzyszące, co powoduje, że większość osób
korzysta z indywidualnych zestawów ćwiczeń, opracowanych przez magistra fizjoterapii i zatwierdzonych
przez lekarzy konsultantów. Terapia zajęciowa odbywa
się codziennie. W ramach terapii prowadzone są zajęcia
plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne, treningi
umiejętności społecznych dla uczestników takie jak:

Aktywny udział podopiecznych w imprezie artystycznej

czystości, kulinarny, komunikacji społecznej, organizacji czasu wolnego i inne. Większość zajęć ma charakter
grupowy, ale odbywają się również zajęcia indywidualne dla uczestników (rehabilitacja lecznicza, zajęcia
logopedyczne). W każdą środę prowadzone są spotkania
i zajęcia integracyjne dla uczestników ŚDS „Promyczek”
i wolontariuszy z grupy „Volontarius” działającej przy II LO
im. M.Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Rodzice uczestników i ich opiekunowie mogą korzystać z zajęć na siłowni.
Organizowane są imprezy integracyjne i okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy na zawody sportowe, przeglądy
artystyczne itp.
Realizowanie zadań od samego początku dokonuje
się przy współudziale i wsparciu sponsorów, których
placówka stara się wyróżnić poprzez nadanie honorowego tytułu „Przyjaciel Promyczka”. Od 1999 roku
tytuł ten otrzymało 75 instytucji i osób prywatnych
wspomagających działalność merytoryczną instytucji.
Te niekonwencjonalne formy działania mają na celu integrację uczestników i ich rodzin ze społecznością lokalną.
Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności ludzi zdrowych jako partnerów - aktywnych
i nierzadko uzdolnionych w wielu dziedzinach, zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy
osób.
W placówce w 2010 roku zatrudnionych było 12
osób. Pracownicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe w różnych formach kształcenia i doskonalenia
(kursy, warsztaty, studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe) ze szczególnym wykorzystaniem form finansowanych w ramach POKL z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wiedza, którą nabywają w czasie szkoleń
jest umiejętnie wykorzystywana do prowadzenia zajęć,
a w szczególności przy prowadzeniu treningów umiejętności społecznych oraz przy opracowywaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego dla uczestników placówki.
O korzyściach płynących z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” mówi dyrektor
mgr Barbara Kropacz - Mrożek
Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych
uczestników korzystają z pełnej informacji, jaką
dysponujemy o możliwości leczenia i rehabilitowania w specjalistycznych placówkach służby
zdrowia, na terenie kraju w tym także o ośrodkach rehabilitacyjnych prowadzonych przez
organizacje pozarządowe. Rodzice otrzymują
wsparcie od pracowników placówki i innych
rodziców, są informowani o przysługujących
im prawach. Ponadto wszystkich rodziców
i uczestników zapraszamy do udziału w imprezach integracyjnych. Poprawiając jakość
prowadzonej rehabilitacji uczymy opiekunów
wykonywania części ćwiczeń, które mogą powtarzać z uczestnikami samodzielnie w domu.
Jeżeli jest to konieczne wypożyczamy okresowo sprzęt rehabilitacyjny (piłki, wałki, kliny,
materace). Zachęcamy do korzystania z Sali
Doświadczania Świata, zajęć logopedycznych,
plastycznych i wielu innych.
Na bieżąco realizujemy bardzo ważne zadanie placówki, jakim jest wspieranie rodzin

uczestników w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc
w załatwianiu spraw codziennych, podejmowanie interwencji, udzielanie porad dotyczących korzystania ze
świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym
i ich opiekunom. Pomagamy wypełniać dokumenty i formułować pisma urzędowe. Zadanie to realizują głównie
dyrektor placówki i kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej.
Kolejnym ważnym zadaniem jest zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Realizujemy je poprzez organizowanie imprez integracyjnych oraz zapraszanie na
nie przedstawicieli władz lokalnych, sponsorów, mediów,
„Przyjaciół Promyczka”, przedstawicieli szkół i przedszkoli, pozostałych placówek pomocowych oraz wielu innych
instytucji działających w środowisku lokalnym. Dbamy,
żeby nasi uczestnicy brali czynny udział we wszystkich
imprezach na terenie Gminy, na które jesteśmy zapraszani. Ponadto organizujemy wystawy plastyczne prac
uczestników, wyjazdy poza teren Gminy na turnieje
sportowe, imprezy artystyczne, festyny. Tradycyjnie nasi
podopieczni mają w okresie ferii zimowych i letnich organizowane wycieczki, zajęcia sportowe i wiele innych
atrakcyjnych zajęć.
Pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Środowiskowy
Dom Samopomocy „Promyczek” pozwala uczestnikom
na kontakty z rówieśnikami, wolontariuszami oraz
środowiskiem lokalnym. Mają tu zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwijania swoich
umiejętności społecznych. Mogą się realizować i odnosić
pierwsze sukcesy poprzez udział w różnych formach zajęć, między innymi - plastycznych, teatralnych, muzycznych, komputerowych. Są kierowani na kursy zawodowe
organizowane w ramach projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej przez Powiatowe Centrum

Pełna radości impreza mikołajkowa

Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. Zdobywają
doświadczenie w wielu dziedzinach życia codziennego.
Dzięki tym doświadczeniom stają się w miarę samodzielni, kreatywni i aktywni. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” jest ich miejscem na ziemi, dzięki któremu w swoim środowisku rodzinnym oraz społeczności
lokalnej są postrzegani coraz częściej jako partnerzy.
Jedno jest pewne, a mianowicie że jakość życia
uczestników ośrodków wsparcia jest zdecydowanie
wyższa niż jakość życia osób niepełnosprawnych , które
zostały pozbawione możliwości korzystania z szeroko
rozumianej rehabilitacji społecznej przez rodziców lub
opiekunów z różnych powodów, między innymi z powodu wprowadzenia odpłatności za korzystanie z usług
w ośrodkach wsparcia.

III sektor – Socjalne organizacje
pozarządowe
Iwona Błaszczyk
Jarosław Duszak

Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych

O

polski Oddział Polskiego Związku Głuchych istnieje
jako stowarzyszenie od 1956 roku. Jest jednostką terenową Polskiego Związku Głuchych, powstałego w roku
1946, będącego kontynuatorem przedwojennych tradycji
zrzeszania się osób niesłyszących. Jest jedyną i najstarszą
organizacją zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące zamieszkujące teren województwa opolskiego.
Celem działalności Opolskiego Oddziału Polskiego
Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym
słuchem, wzajemne wsparcie i wspólne rozwiązywanie
problemów oraz działania w kierunku wyrównywania
szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Swoimi działaniami PZG Oddział Opolski obejmuje około 500 dorosłych osób z uszkodzonym słuchem
oraz ok. 300 dzieci i młodzieży, na rzecz których świadczone są następujące usługi:
• promowanie kultury Głuchych, czyli szeroko pojęte

•
•
•
•
•
•
•

•

działania na rzecz utrzymania tożsamości środowiska,
działania przeciwko wykluczeniu społecznemu osób
z uszkodzonym słuchem
rehabilitacja zawodowa i społeczna,
ochrona praw i interesów oraz pomoc społeczna dla
osób niesłyszących oraz ich rodzin,
prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia
oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
organizowanie własnych form rekreacji ruchowej,
turystyki i sportu masowego
praca oświatowo-kulturalna w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin oraz promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych
propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.
działalność szkoleniowa, szczególnie w zakresie języka migowego.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

W województwie opolskim działa 5 Kół Terenowych Opolskiego Oddziału PZG:
KT PZG Opole, ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole,
tel./fax. 77 454 35 87
KT PZG Nysa, ul. Moniuszki 5, 48-300 Nysa,
tel./fax. 77 448 09 59
KT PZG Kluczbork, Plac Niepodległości 5
(Starostwo Powiatowe), 46-200 Kluczbork,
tel./fax. 77418 74 54
KT PZG Kędzierzyn Koźle, ul. Przechodnia 6,
47-220 Kędzierzyn Koźle, tel.: 790 800 916
KT PZG Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16,
46-100 Strzelce Opolskie, tel./fax.77 4639195

Działalność merytoryczną Oddział Opolski PZG prowadzi w dwóch placówkach specjalistycznych:
1. Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących – działania na rzecz osób dorosłych z uszkodzonym narządem słuchu i ich rodzin,
2. Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji
dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (posiadającego status
NZOZ) – działania skierowane na rzecz dzieci i młodzieży
z wada słuchu oraz ich rodzin.

Zajęcia na kursie komputerowym w ramach projektu „Akademia ECDL”

Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących (ORiWSN)
ORiWSN stanowi podstawową formę działań merytorycznych oddziałów PZG. Zatrudnia specjalistów do
spraw rehabilitacji dorosłych inwalidów słuchu i tłumaczy języka migowego, których zakresem działania jest:
• Udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw
socjalno-bytowych
• Indywidualne wsparcie
• Wywiady środowiskowe
• Udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań itp.
• Pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
• Usługi tłumaczy języka migowego
• Realizacja działań na rzecz wzrostu samodzielności
osób głuchych
• Inicjatywy zmierzające do integracji i akceptacji społecznej
• Organizacja okolicznościowych imprez integracyjnych i wycieczek
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (SODiR)

Adresatami działań Opolskiego Oddziału PZG są
także dzieci i młodzież z wadą słuchu. Działalność na ich
rzecz prowadzona jest od 1965 roku przez placówkę specjalistyczną posiadającą również status niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej. Rehabilitacją objęte są dzieci i młodzież z całego terenu woj.opolskiego. Siedzibą
Ośrodka jest lokal położony w centrum miasta w pobliżu
dworca PKP i PKS przy ul. 1 Maja 17/3, który składa się
z gabinetów logopedycznych, gabinetu lekarskiego,
psychologicznego i pedagogicznego. Działalność rehabilitacyjną prowadzą specjaliści z długoletnim doświadczeniem: otolaryngolog, surdologopedzi, psycholog
kliniczny, pedagog, audiometrysta, protetyk słuchu. Zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci do podjęcia
nauki w szkole i pomaganie im w pokonywaniu barier
związanych z porozumiewaniem się.
Cele rehabilitacyjne realizowane są poprzez:
• diagnozowanie wad słuchu,
• zaopatrywanie dziecka w aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie FM (istnieje możliwość
wypożyczania aparatów słuchowych z tzw. Banku
Aparatów na czas oczekiwania na własne),
• diagnozowanie psychologiczno-pedagogiczne,
• prowadzenie systematycznej terapii słuchu i mowy
przez logopedów, psychologa i pedagoga,
• organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych (w roku
2001 organizowany jest dwutygodniowy turnus nad
morzem),
• wspieranie działań rodziców na rzecz dziecka niepełnosprawnego, terapeutyczne oddziaływanie na
rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej,
• sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców niesłyszących (pomoc logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna).
Działalność placówki utrzymywana jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia. Zajęcia logopedyczne w Ośrodku
odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Do Ośrodka
mogą się zgłaszać wszyscy rodzice, którzy podejrzewają
u swojego dziecka wadę słuchu w celu zdiagnozowania
i skonsultowania.
Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
Ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole,
tel. 77 454 34 87, www.pzgopole.pl, e-mail: biuro@
pzgopole.pl
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
Ul.1 Maja 21, 45-068 Opole
Tel. 77 454 35 87
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Ul. 1 Maja 17/3, 45-068 Opole,
tel: 77 454 42 95

Jan Sośnicki

Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „To Człowiek”

S

towarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO
CZŁOWIEK” działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989 Nr 20
poz. 104. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186602. Stowarzyszenie
ma na celu:
• zrzeszanie się osób – organizatorów pomocy na rzecz
ludzi uzależnionych oraz ich rodzin,
• wzajemną pomoc i rozwiązywanie problemów ludzi
uzależnionych oraz ich rodzin,
• działalność profilaktyczną na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom oraz HIV/AIDS,
• pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom,
• pomoc ludziom żyjącym z wirusem HIV i chorych na
AIDS,
• reprezentowanie interesów ludzi pokrzywdzonych
przez choroby na zewnątrz i obroną przed wykluczeniem społecznym.

Cele te realizowane są przez kadrę terapeutyczną,
wolontariuszy, zarząd, członków Stowarzyszenia. Realizacja polega na prowadzeniu dwóch programów: jeden
skierowany jest do młodzieży, drugi do ich rodzin. Niezależnie od pracy terapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych, pozwalających na pozostawanie młodych ludzi
w rodzinach i społeczności, prowadzona jest szeroko
rozumiana edukacja oraz profilaktyka. Terapeuci i wolontariusze działając na rzecz społeczności lokalnych, prowadzą zajęcia w placówkach oświatowych na terenie całego województwa opolskiego, szkolą również różnego
rodzaju grupy zawodowe, np.: policjantów, kuratorów,
nauczycieli, kadrę więzienną oraz pracowników sądów
oraz ośrodków pomocy społecznej.
Głównym celem organizacji pozostaje jednak pomoc
skierowana do całych rodzin, gdyż zgodnie z założeniem
programu bez rodziny nie jest możliwa pełna readaptacja
społeczna młodego człowieka. Ludzie uzależnieni często
traktowani są jako margines. Stowarzyszenie, próbując
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tej grupy
prowadzi działania uświadamiające, m.in. w cyklicznych
audycjach na antenie radia PLUS oraz radia Opole .
Podczas realizowania swoich zadań statutowych organizacja współpracuje z:

Siedziba stowarzyszenia

•

szkołami każdego szczebla na terenie całego województwa opolskiego,
• policją i sądami na terenie województwa opolskiego,
• zakładami karnymi i aresztami śledczymi znajdującymi się na terenie województwa oraz całego kraju,
• szpitalami,
• placówkami leczenia odwykowego na terenie całego
kraju.
W poradni, obecnie realizowane są dwa programy terapeutyczne: „Razem” – skierowany do osób leczących się
w poradni oraz „Poradnia Rodzinna” – skierowany do rodziców młodych ludzi leczących się w poradni jak i przebywających w placówkach stacjonarnych odległych od
Opola. Są one prowadzone w systemie ambulatoryjnym,
co powoduje, że osoby uzależnione i ich rodziny są
poddawani terapii równocześnie, a proces resocjalizacji
przebiega równolegle z terapią. Realizowane programy
mają charakter autorski i podlegają procesowi superwizji
przez trenerów i superwizorów Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Poradnia Stowarzyszenia na Rzecz
Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” w Opolu czynna jest
codziennie (Pn-Pt) w godzinach od 11,00 do 19,00
Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „TO CZŁOWIEK”
45-368 Opole, ul. Ozimska 71d,
tel./fax +48 77 453-23-38 kom.604 807312
http://toczlowiek.eopolszczyzna.pl

Empowerment – gazeta studencka
Ewelina Rosińska

I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów „Kosturki 2011”
- Projekt socjalny zrealizowany przez studentów Uniwersytetu Opolskiego - II roku
Pedagogiki specjalność: Pracownik Służb Społecznych

W

dniu 12 kwietnia 2011 roku w Narodowym Centrum
Polskiej Piosenki w Opolu odbył się Pierwszy Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
Seniorów „Kosturki 2011” zorganizowany przez studentki
Pedagogiki - specjalność Pracownik Służb Społecznych.
Przegląd został przygotowany we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu. Patronat honorowy

nad przeglądem objęli: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola oraz Rektor Uniwersytetu Opolskiego. Patronat medialny sprawowali NTO, Radio Opole
oraz Radio Plus.
Inspiracją do zorganizowania przeglądu twórczości artystycznej seniorów był fakt, że większość imprez o charakterze regionalnym jest organizowana dla dzieci i młodzieży,
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i wyraźnie na mapie kulturalnej Stolicy Polskiej Piosenki
brakowało przestrzeni do muzycznej kreacji osób w III tercji
życia. Studentki przygotowujące się do wykonywania zawodu pracownika socjalnego postanowiły wyjść naprzeciw
oczekiwaniom środowiska senioralnego i wypromować
przegląd, który będzie – jak mamy nadzieję, kontynuowany przez kolejne roczniki młodzieży podejmującej studia
w Uniwersytecie Opolskim. Dodatkowym celem zrealizowanego projektu była chęć przełamywania istniejących
stereotypów i uprzedzeń wobec wieku podeszłego, który
kojarzony jest ciągle z chorobami czy niepełnosprawnością.
Warto nieustannie uświadamiać ludziom, że seniorzy też
potrafią się świetnie bawić, są pełni wigoru oraz sił twórczych, a wysoka jakość życia jest celem, jaki można osiągać
na wszystkich jego etapach.
Do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przyjechało
aż 11 zespołów z całego województwa, co dało liczbę ponad 200 wykonawców. Zgłoszeń do przeglądu było dużo
więcej, dlatego też organizatorzy musieli ograniczyć termin
ich nadsyłania. Ponadto w trakcie całodziennej imprezy wystąpiły gościnnie dwa zespoły z Domu Dziennego Pobytu
„Magda-Maria” oraz „Złota Jesień” w Opolu, które nie brały
udziału w konkursie. Spośród występujących na scenie zespołów wokalnych, tanecznych, folklorystycznych oraz chórów zwycięzcą okazał się zespół Viva la Musica ze Strzelec
Opolskich, drugie miejsce zajął zespół Centavia z Centawy,
a trzecie zespół Wilkowianie z Wilkowa.
Przegląd nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów.
Organizatorów wsparły różne instytucje z województwa
opolskiego oraz bank i prywatni przedsiębiorcy. Pozyskanie
wsparcia finansowego było elementem realizowanego projektu i pozwoliło na przygotowanie imprezy na wysokim
poziomie logistycznym, a także ufundowanie interesujących nagród dla zwycięzców.

Najważniejszym jednak wymiarem „Kosturek” 2011 była
ogromna radość podkreślana przez wszystkich uczestników
przeglądu, że dana im była możliwość występu na deskach
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i zaprezentowania
efektów ich ciężkiej pracy. Była to również wspaniała okazja
do spotkania osób, dla których śpiew czy taniec stały się
pasją i pochwałą życia, które bez muzyki byłoby o wiele
mniej barwne. Wspaniale w tym kontekście brzmi nazwa
laureata głównej nagrody Viva la Musica. Realizatorzy projektu wyrażają ogromne podziękowanie opiekunom Panu
dr Piotrowi Sikorze, który opiekował się grupą projektową
w Uniwersytecie Opolskim oraz Pani Dyr. Małgorzacie Kozak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Zarówno uczestnicy, organizatorzy jak i goście I-go
Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów „Kosturki 2011» byli zgodni, że za rok
spotykamy się w tym samym miejscu a impreza winna na
stałe zagościć w kalendarzu wydarzeń muzycznych Opola.

Laureaci przeglądu „Kosturki 2011” – wręczenie nagród

Dorota Żydziak

Spraw aby życie nabrało barw - Projekt socjalny na rzecz Jakuba i Jacka – dzieci objętych
opieką Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
zrealizowany przez studentów III roku Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego

J

esteśmy studentkami III roku Pracy Socjalnej w Uniwersytecie Opolskim - studia niestacjonarne. Jako zespół
projektowy w składzie: Joanna Kiełmuć - Kamińska, Danuta
Rząd, Anna Bonikowska, Irena Sochacka, Dorota Żydziak,
pod kierunkiem dr Anny Weissbrot - Koziarskiej realizujemy
projekt pt. „ Wieloaspektowa działalność społeczna na rzecz
Jakuba i Jacka - dzieci objętych opieką Zespołu Domowego
Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy”.

Plakat promujący projekt „Spraw aby życie
nabrało barw”

Obecnie
jesteśmy
po dwóch etapach realizacji projektu. Pierwszy
zrealizowano w dniu 29
maja 2011 roku podczas
organizowanych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Dni
Dziecka. Dzięki uprzejmości Dyrektora OSiR, Pana
Andrzeja Olecha wspólnie z wolontariuszami
Szkolnego Wolontariatu
„Klub 8” w Kluczborku
w tym dniu kwestowaliśmy na rzecz Jakuba
i Jacka. W wyniku tych
działań zebraliśmy kwotę

2.784,34 zł. W drugim etapie dzięki życzliwości Burmistrza
Miasta Kluczbork Pana Jarosława Kielara, który umożliwił
nam uczestnictwo w Dniach Kluczborka w dniu 17 czerwca
2011 roku wspólnie z wolontariuszami oraz przedstawicielami Stowarzyszenia im. Sue Ryder rozdawaliśmy ulotki z numerem konta, na które można wpłacać pieniądze na rzecz
chłopców. Ponadto w czasie trwania naszej akcji była możliwość uzyskania profesjonalnych informacji na temat wentylacji mechanicznej. W trakcie imprezy wystawiane były prace
osób niepełnosprawnych, które w ten sposób wsparły nasze
działania i chciały pomóc innym - dotkniętym kalectwem.
Realizacja kolejnego etap projektu planowana jest
w Stanach Zjednoczonych w miesiącach lipiec – wrzesień
gdzie odbędzie się koncert charytatywny w środowisku
polonii amerykańskiej. Ponadto zespół wystąpi z prośbą do
instytucji finansowych o wsparcie materialne rehabilitacji
dzieci. Celem podjętych działań jest pozyskanie środków
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leczenie chłopców.
Ponadto poprzez naszą akcję chcemy pokazać, że nawet
w najcięższych sytuacjach, ze specjalistycznym sprzętem,
który jest bardzo drogi można żyć i funkcjonować w domu,
poza murami szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Jako pracownicy socjalni pobudzamy do działania innych
ludzi, środowisko lokalne, instytucje. Nasze działania odbierane są z życzliwością i zainteresowaniem.
Dotychczas wsparli nasze działania:
Burmistrz Miasta Kluczbork - Pan Jarosław Kielar

• Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku - Pan
Andrzej Olech
• Szkolny Wolontariat «Klub 8» w Kluczborku na czele ze
swoim opiekunem Panią Mariola Sitnik
• Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku
• Świetlica Socjoterapeutyczna « Parasol « w Kluczborku
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku i Oleśnie
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS w Kluczborku
• Dom Dziennego Pobytu « Malinka « w Opolu
• Dom Dziennego Pobytu « Złota Jesień « w Opolu
• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital - Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
• Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
• Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku

Polecamy...

• Sponsorzy
Warto nadmienić, że pracownicy Koncernu Energetycznego w Kluczborku we własnym zakresie zebrali kwotę
400,00 zł, którą wpłacili na konto Stowarzyszenia. Nasze
działania nadal trwają, zapraszamy wszystkich do włączenia się. Każdy może pomóc. Z góry serdecznie dziękujemy
wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie w imieniu własnym i chłopców. Poniżej podajemy konto, na które można
wpłacać pieniądze na rzecz dzieci:
Stowarzyszenie im Sue Ryder
ul. Powstańców 6
86-050 Solec Kujawski
Nr konta : 24 1500 1360 1213 6006 1709 0000
z dopiskiem - Dla Jacka Hermana i Jakuba Grzebieli

Iwona Dąbrowska – Jabłońska

Seria wydawnicza: „Profesjonalny Pracownik Socjalny”

W

ydawnictwo Naukowe„Śląsk” istnieje na polskim rynku
wydawniczym od 1992 roku. Od momentu powstania
współpracowało z wybitnymi specjalistami i naukowcami
z kraju i z zagranicy. Od 1998 roku wydawało, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej, znaną nam wszystkim serię „Biblioteka Pracownika Socjalnego”.
Była to jedyna w Polsce systematycznie ukazująca się seria
dotycząca problematyki pracy socjalnej, polityki i pedagogiki społecznej. Do dziś ukazało się w niej około 60 tytułów.
Tyle historii.
A teraz miła niespodzianka. Oto w drugiej połowie 2010
roku Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” postanowiło uraczyć
nas nową i bardzo dobrze zapowiadającą się serią zatytułowaną „Profesjonalny Pracownik Socjalny”. Nie bez znaczenia
w tytule serii istnieje przymiotnik „profesjonalny”. O ile stara
seria - „Biblioteka Pracownika Socjalnego” miała często charakter dydaktyczny i naukowy, o tyle ta nowa adresowana
jest do ogromnej rzeszy pracowników socjalnych, którzy
codziennie zawodowo stają wobec problemów marginalizacji i wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa oraz
wobec wielu innych kwestii społecznych, które dotykają
ludzi na początku XXI wieku.
Wydawcy serii „Profesjonalny Pracownik Socjalny” deklarują, że ich priorytetem jest „demonstrować praktyczne,
efektywne, aktywne i profesjonalne postawy wobec wielu
zagrożeń spotykanych w pracy pracowników socjalnych”,
ale zastrzegają jednocześnie, że nie będą unikać publikowania ważnych opracowań naukowych dotyczących szeroko
pojętej pracy socjalnej i polityki społecznej. Sprawdźmy!
Oto cztery pierwsze tytuły nowego cyklu.
Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pacy socjalnej. Autorka: Izabela
Krasiejko. Stron: 322. Tematyka pracy z rodziną wykluczoną
i rodziną w kryzysie - bardzo aktualna. Praca z rodziną to
prawdopodobnie jedno z najważniejszych zadań pracownika
socjalnego. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kiedy piszę
te słowa na ukończeniu są prace nad Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która powinna wejść w życie
1 stycznia 2012 roku i usankcjonować stanowisko asystenta
rodziny. Mamy w tej publikacji ciekawy, alternatywny model
działania – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach,
które w naszym opolskim regionie nie jest jeszcze praktykowane, a szkoda, warto je poznać. I na koniec jeszcze coś co
uszczęśliwi każdego profesjonalnego pracownika socjalnego – Autorka książka opisuje dziesiątki metod i technik pracy
z rodziną i jej poszczególnymi członkami. Moja ocena: warto
zajrzeć do tej publikacji i to nie jeden raz.
Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bez-

robocia. Autorka: Katarzyna Ślebarska. Stron: 188. Tematyka
bezrobocia – bardzo aktualna i nic nie wskazuje na to, by
miało się to w najbliższym czasie zmienić. Autorka analizuje
wsparcie udzielane osobom bezrobotnym przez instytucje
państwowe, społeczne, charytatywne oraz wsparcie osób
z otoczenia i rodziny bezrobotnego. Zwraca uwagę na pozytywne i negatywne aspekty wsparcia. Publikacja posiada
rekomendację „z najwyższej półki” nadaną przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, a popartą przez patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie
pracy i polityki społecznej, to niemałe osiągnięcie. Moja
ocena: publikacja wielce interesująca, wielowątkowa, choć
napisana niełatwym językiem.
Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Autorka: Beata Ziębińska. Stron: 358. Ta książka powinna zainteresować każdego,
kto myśli o swojej starości i zawczasu chce zapobiegać jej
negatywnym skutkom. Zatem jest to publikacja dla zapobiegliwych i rozsądnych ludzi. Któż nie chciałby być na starość
efektywny, twórczy i niezależny, a Autorka podaje sposoby,
jak tego dokonać. Moja ocena: książka do wykorzystania zarówno w życia prywatnym, jak i zawodowym.
Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym. Autorka: Dorota Wolska-Prylińska. Stron: 140. Można by w tym
momencie krzyknąć: „Nareszcie jest książka o projekcie socjalnym!” Tak jest, ale jednak nie taka, jaką byśmy oczekiwali.
Profesjonalny pracownik socjalny nie znajdzie w niej gotowego przepisu na projekt socjalny. Nie było to zamierzeniem
Autorki, która zawodowo związana jest z kształceniem do
pracy socjalnej i posiada wieloletnią praktykę w przygotowywaniu i realizacji projektów socjalnych. Publikacja jest raczej
refleksją nad projektowaniem socjalnym, nad jego etapami,
pożytkami i trudnościami. Uczy „myślenia projektowego”.
Największe korzyści z jej lektury odniosą nauczyciele projektowania socjalnego, adepci do zawodu pracownika socjalnego i ci profesjonalni pracownicy socjalni, którzy w swojej
pracy tworzą i wdrażają projekty socjalne. Moja ocena: wpisuję tą publikację na listę lektur obowiązkowych studentów
kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Opolskim.
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