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P

owoli dobiega końca realizacja projektów realizowanych przed podmioty pomocy i integracji
społecznej, finansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Z pewnością to, jaki był wpływ POKL na rozwój sektora usług socjalnych, jakości i profesjonalizacji pracy socjalnej będzie przedmiotem wnikliwych analiz w kolejnych latach. W swoim
krótkim słowie chciałbym zwrócić uwagę na jeden, szczególnie mnie intersujący aspekt projektów
społecznych, niemal wymagany przy składaniu wniosków aplikacyjnych, jakim była konieczność
podkreślenia innowacyjnego charakteru proponowanych działań i rozwiązań. Innowacyjność pracy
socjalnej na trwale wpisała się w naszą rzeczywistość. Czy rozwój pracy socjalnej jest tylko reakcją
na zmiany, czy też możemy śmielej formułować cele profesji i widzieć ją, jako kreatora zmiany społecznej – cichego architekta współczesności.
Innowacja oznacza wprowadzenie czegoś nowego bądź rzecz nowo wprowadzoną, nowość1.
Innowacje mogą dotyczyć zarówno najwyższych technologii, jak i elementów życia codziennego2.
J. Pajetka twierdzi, że nie ma znaczenia, że produkty czy technologie (jako metody wytwarzania)
znane są gdzie indziej; dla danego społeczeństwa, które ich wcześniej nie znało, są one bez wątpienia innowacjami (…) dla
analizy procesów rozwojowych bardziej słuszne jest takie rozumienie „innowacje”, w których innowacją jest nie tylko to, co jest
absolutną nowością w skali światowej, ale to co jest nowością dla danego społeczeństwa3. Innowacyjność jest oceniana pod
stopniem jej nowości. W ocenie bierze się pod uwagę cele owej innowacyjności oraz środki, które są niezbędne do jej osiągnięcia. Jest trudna do zrealizowania, bo zmienia ona przeszłość, napotyka na przeszkody, bariery realizacji. Innowacyjność odznacza
się takimi cechami jak: jest odmienna od istniejących stanów rzeczy, jest krytyczna i użyteczna, wprowadza ulepszalność, twórczość, gotowość do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji4. Innowacyjność, rozumiana jako cecha
działania jest związana z nowatorstwem, reformą i ulepszeniem. Innowacyjność może dotyczyć zmian w istniejących stanach
rzeczy, przejawiając się w ulepszaniu istniejących urządzeń, rozwiązań czy systemów, a także oznaczać powstawanie nowych
rzeczy, wartości, zjawisk5. Twórczość, innowacyjność, gotowość do poszukiwania nowych sposobów rozwiązania trudnych sytuacji powinny być koniecznymi postawami w pracy zawodowej pracownika socjalnego6.
Ujmując problem innowacyjności w pracy socjalnej ma się na myśli nowatorskie formy pracy socjalnej, próby wdrożenia
metod istniejących w nowych układach społecznych, przenoszenie doświadczeń między poszczególnymi państwami i tradycjami pracy socjalnej, tworzenie wyspecjalizowanych procedur interwencji. Innowacyjność pracy socjalnej winna inspirować
pracowników socjalnych do poszukiwania nowych kierunków rozwoju oraz skupić się na systemie bezpieczeństwa socjalnego
i walczyć z wykluczeniem społecznym7. Obejmuje również koncepcje, kierunki i perspektywy profesjonalnego kształcenia w tym
zawodzie. Modernizacja pracy socjalnej staje się w ten sposób częścią zachodzących ustawicznie innowacji społecznych. Innowacje społeczne dotyczą poprawy warunków ekonomicznych oraz jakości życia i mogą odnosić się do zagadnień związanych
z pomocą społeczną, warunkami pracy, zatrudnieniem bądź rozwojem społeczności lokalnej8.
Powszechne jest wpisanie postulatu innowacyjności w źródła konstytuujące deontologiczne podstawy profesji. Można
to uczynić tak jak Amerykańskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych, które sporządziło listę kluczowych 12 umiejętności
pracowników socjalnych i wymienia wśród nich – opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klientów9. Kanadyjskie
Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych innowacyjność podnosi do rangi wartości w praktyce zawodowej i jako jedną z nich
wskazuje wspieranie innowacyjnych, skutecznych strategii i techniki w celu zaspokajania zarówno nowych, jak i istniejących
potrzeb. Wśród możliwych przestrzeni innowacyjności w pracy socjalnej można wskazać: uwzględnianie w rozwoju profesji
zmieniających się norm, wartości i wzorców współczesnej kultury; różnorodność w formułowaniu celów pracy socjalnej; wpływ
na pracę socjalną osiągnięć współczesnej techniki, zwłaszcza nowoczesnych sposobów komunikowania się; zmiana roli pracownika socjalnego z opiekuna, doradcy na zarządzanie niedyrektywne, – na inne możliwe i niemożliwe (w języku prof. L.Witkowskiego) role; stosowanie podejść, metod, form technik wpływu społecznego wykorzystywanych w innych przestrzeniach
– państwach, kulturach, religiach; innowacyjne formy świadczeń materialnych; działania o charakterze międzynarodowym z perspektywą globalną włącznie; podejścia oparte o odmienne kryteria sukcesu w pracy socjalnej – odejście wyłącznie od czynnika
materialnego, jako kryterium sukcesu; traktowanie profesji pracy socjalnej, jako istotnego elementu systemu urzeczywistnienia
idei praw człowieka, pokonywania przez kolejne społeczeństwa barier dyskryminacyjnych, budowanie porządku społecznego
opartego o poszanowanie praw indywidulanych i tolerancję.
Tak wielkie oczekiwania związane z innowacyjnością mogą wypełnić jedynie przygotowani do pracy twórczej profesjonaliści. Dobrą informacją jest to, że innowacyjność, jako swoistą dyspozycję intelektualną daje się ćwiczyć i rozwijać. Jak podkreśla
Edward de Bono uchodzący za najwybitniejszy światowy autorytet w dziedzinie technik nauczania tzw. twórczego myślenia –
myślenie kreatywne da się rozwijać poprzez wykorzystywanie specyficznych technik. Rozwija się ono także poprzez uwarunkowania systemowe i instytucjonalne ramy, w jakich realizujemy swoje powinności zawodowe. Mam ogromną nadzieję, że trwałą
wartością, jaką pozostawi po sobie siedmioletni okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w jednostkach pomocy
i integracji społecznej, jest właśnie rozwój postaw innowacyjnych, twórczego kreatywnego myślenia pracowników socjalnych.
Zaopatrzeni w te kompetencje z nadzieją oczekujemy kolejnych siedmiu lat unijnych projektów.
Redaktor Naczelny
Piotr Sikora
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Oddziaływania wychowawcze ojców a poziom
kompetencji społecznych oraz nadziei na sukces ich dzieci
– aspekty teoretyczne

Ś

rodowisko rodzinne, w jakim wychowuje się dziecko ma ogromny
wpływ na jego rozwój. Jest miejscem, gdzie rodzice lub opiekunowie mają możliwość zapewnienia mu właściwej opieki oraz zaspokojenia jego podstawowych potrzeb psychicznych. Ich realizacja zależy od
postaw rodzicielskich, które mogą prowadzić do zaspokojenia potrzeb,
bądź stanowić przeszkodę w ich urzeczywistnianiu. Rodzice oddziałują
na swoje dzieci poprzez postawy jakie wobec nich przyjmują. To one
wpływają na zachowanie dziecka, na nastrój panujący w środowisku
rodzinnym oraz wzajemne relacje w rodzinie (Ziemska, 2009).
Postawy rodzicielskie
Istnieje wiele definicji pojęcia postawa rodzicielska. Józef Rembowski definiuję ją jako „całościową formę ustosunkowania się rodziców
(osobno ojca, osobno matki) do dzieci, do zagadnień wychowawczych
itp., ukształtowaną podczas pełnienia funkcji rodzicielskich” (Rembowski,
1972; za: Plopa, 2008, s. 245). Z kolei Maria Ziemska określa postawę rodzicielską jako „w pewnym stopniu utrwaloną, nabytą strukturę poznawczo-dążeniowo-afektywną, ukierunkowującą zachowanie się rodziców
wobec dziecka” (Plopa, 2008, s. 245). Na postawę rodzicielską składają
się trzy elementy. Pierwszy z nich, zwany komponentem poznawczym,
zawiera subiektywną opinię rodzica o dziecku i jego postępowaniu
(Plopa, 2008). Komponent behawioralny przejawia się w zachowaniu
ojca lub matki w stosunku do dziecka, z kolei trzeci element, zwany komponentem uczuciowo-motywacyjnym, wyrażany jest poprzez różnego
rodzaju wypowiedzi i zachowania, które odzwierciedlają uczucia rodzica
względem dziecka (Plopa, 2008). Postawy rodzicielskie (zarówno pozytywne, jak i negatywne), pomimo pewnego stopnia stałości, w trakcie
przechodzenia dziecka przez różne etapy rozwojowe, ulegają zmianom
(Plopa, 2008). Dwie osoby mogą postrzegać tę samą sytuację w różny
sposób. Przyczyną tego mogą być różnice indywidualne pomiędzy jednostkami, ich nastawienie do danej sytuacji, czy nastrój, który w danej
chwili im towarzyszy. Podobnie jest z postawami rodzicielskimi. Nie
tylko to, jakie postawy przyjmują rodzice wobec dziecka ma wpływ na
przebieg jego rozwoju, ale przede wszystkim to, jak dziecko je postrzega
i odczuwa (Plopa, 2008). Rodzice przyjmują różne postawy w stosunku
do swoich dzieci. W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele czynników, które wpływają na podejmowanie wobec dziecka określonych
postaw rodzicielskich. Za najistotniejsze uznano: „dziedzictwo z rodziny
pochodzenia, uwarunkowania podmiotowe rodziców, jakość związku
małżeńskiego rodziców dziecka, czynniki tkwiące w dziecku” (Plopa,
2008, s. 246).
Rodzina pochodzenia dziecka ma znaczący wpływ na kształtowanie
się u niego określonych właściwości, które determinują w przyszłości
określone postawy względem ich dzieci (Plopa, 2008). Systemy rodzinne,
które funkcjonują prawidłowo (członkowie rodziny posiadają dużą dozę
akceptacji i szacunku zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla innych ludzi,
posiadają właściwe wzorce komunikacji, są uwrażliwiani na potrzeby
innych itp.) przygotowują daną jednostkę do nabycia umiejętności
niezbędnych do sprostania zadaniu, jakim jest rodzicielstwo (Anderson, Sabatelli, 1999; za: Plopa, 2008). Rodzina generacyjna jest pierwszą grupą społeczną, do której przynależy dziecko. Jest więc dla niego
bardzo ważną grupą odniesienia. Doświadczenie jakie dziecko wynosi
z rodziny pochodzenia, relacje pomiędzy jej członkami oraz wzorce
zachowań pomiędzy rodzicem a dzieckiem, mogą mieć istotny wpływ
na ukształtowanie się postaw rodzicielskich, które dziecko w przyszłości
będzie wykazywało w stosunku do swoich dzieci (Plopa, 2008). Postawy

rodzicielskie mają także swoje źródła w cechach podmiotowych rodzica.
Właściwości te kształtują się na przestrzeni całego życia. Osoby przejawiające pewne cechy osobowości mają tendencje do wykazywania określonych postaw względem dziecka (Plopa, 2008). Kolejnym źródłem postaw
rodzicielskich może być jakość związku małżeńskiego rodziców dziecka.
„Jakość związku małżeńskiego rodziców w sposób istotny może warunkować przejawianie określonych postaw wobec dzieci” (Rembowski,
1975; Rostowski, 1987; Plopa, 1987, 2003a; za: Plopa, 2008, s.262). Związek
funkcjonujący prawidłowo gwarantuje wzajemne wsparcie matki i ojca
w pełnieniu roli rodzica (Plopa, 2008). Z kolei wszelkie problemy, pojawiające się pomiędzy rodzicami, mogą mieć w konsekwencji negatywne
skutki dla rozwoju dziecka. Na to, jakie postawy będą przejawiać rodzice,
wpływ mają także cechy podmiotowe dziecka. Podkreśla się ważność
tego, czy dziecko spełnia oczekiwania, jakie mają wobec niego rodzice
(Plopa, 2008). Podczas gdy dziecko ich nie spełnia, postawy rodzicielskie
są bardziej negatywne, niż gdy dziecko potrafi sprostać wymaganiom
rodziców w zadowalającym stopniu (Plopa, 2008). Oczekiwania te mogą
dotyczyć płci dziecka, jego możliwości intelektualnych itp. Na stosunek
rodzica wobec dziecka wpływ ma także temperament dziecka oraz
jego indywidualne cechy (Plopa, 2008). Istotniejsze jednak od samych
cech dziecka jest tzw. „dobre dopasowanie” pomiędzy cechami dziecka
a cechami rodzica (Plopa, 2008). Cechy dziecka i rodzica, które dobrze na
siebie wpływają, zwiększają szanse na prawidłowe interakcje pomiędzy
nimi oraz na wykształcenie prawidłowych postaw rodzica wobec dziecka
(Plopa, 2008).
Pierwsze koncepcje postaw rodzicielskich powstały w latach 30-tych
XX wieku. Ze względu na wielość ujęć oraz różnorodne ich podłoże teoretyczne, nie jest możliwe wyodrębnienie jednego, doskonałego modelu
postaw rodzicielskich (Plopa, 2008). W modelu Anny Roe, stworzonym
w 1957 roku (Ziemska, 2009), podstawowymi wymiarami postaw są
chłód i ciepło, które okazują rodzice swojemu dziecku w trakcie jego
wychowania (Ziemska, 2009). Postawa chłodu w koncepcji Roe powiązana jest z zachowaniem unikającym (mogącym przejawiać się poprzez
odrzucanie bądź zaniedbywanie dziecka) oraz z uczuciową koncentracją
na dziecku, która ma wyraz w nadmiernych wymaganiach stawianych
dziecku (Ziemska, 2009). Postawa ciepła z kolei jest powiązana z akceptacją, którą rodzic obdarza dziecko. Akceptacja ta może mieć dwa rodzaje:
przypadkowy i kochający (Ziemska, 2009). Zachowanie kochające jest
oznaką miłości do dziecka, z kolei przypadkowe wyróżnia się brakiem
zaangażowania emocjonalnego (Ziemska, 2009). Poza tym, postawie
ciepła towarzyszy uczuciowa koncentracja na dziecku, która objawia
się nadmiernym ochranianiem (Ziemska, 2009). Roe wyodrębniła sześć
zasadniczych rodzajów postaw rodziców w stosunku do dziecka: „zachowania przypadkowe (o charakterze dorywczym), kochające, nadmiernie
chroniące, nadmiernie wymagające, odrzucające i zaniedbujące” (Ziemska, 2009, s. 45). Inną ciekawą typologię postaw rodzicielskich stworzyła
M. Ziemska (1973). Autorka w swoim modelu uwzględniła nie tylko niewłaściwe postawy rodziców, ale także postawy właściwe, których istotność do tej pory nie przedstawiano w zadowalającym stopniu (Plopa,
2008). Ziemska uznała, że cechy postaw przejawianych przez rodziców
powinny znajdować się na kontinuum, od najsilniejszego do najsłabszego natężenia danej cechy (Plopa, 2008). W centrum skali znajduje się
wartość optymalna postawy, z kolei skrajne wyniki świadczą o nadmiernym lub zbyt małym nasileniu danej cechy (Plopa, 2008). Postawy wyodrębnione przez autorkę stanowią cztery pary skrajnych cech: akceptacja
– odrzucenie, współdziałanie – unikanie, rozumna swoboda – nadmierne

ochranianie oraz uznanie praw – nadmierne wymaganie (Ziemska,
1973; za: Plopa, 2008). Akceptacja dziecka wyraża się w okazywaniu mu
pozytywnych uczuć i akceptacji bez zastrzeżeń. Drugi biegun tej cechy:
odrzucenie, które ujawnia się w braku akceptacji, przejawianiu wobec
niego negatywnych emocji oraz traktowaniu dziecka jako problem
i utrapienie (Plopa, 2008). Postawa współdziałania wiąże się z działaniem
rodzica na korzyść dziecka oraz dbaniem o jego dobro (Plopa, 2008).
Postawa rozumnej swobody jest powiązana ze stopniem przyzwolenia
dziecku na niezależność oraz obdarzaniu go odpowiednią dozą zaufania,
w zależności od fazy rozwojowej, w jakiej się aktualnie znajduje, w przeciwieństwie do postawy nadmiernego ochraniania, która charakteryzuje
się nadmierną opiekuńczością (Plopa, 2008). Postawa uznania praw
polega na dostosowaniu właściwych do możliwości dziecka wymagań,
a także reguł, mających na celu wychowanie dziecka (Plopa, 2008). Zgodnie z tą typologią Ziemska stworzyła narzędzie do badania postaw rodzicielskich (Ziemska, Kwak, 1973; za: Plopa, 2008).
Koncepcję postaw rodzicielskich przedstawił także Mieczysław
Plopa (2006), tworząc jednocześnie narzędzie do ich pomiaru – Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców. Wyodrębnił następujące postawy: Akceptacja – Odrzucenie, Autonomia, Niekonsekwencja,
Nadmierne Ochranianie i Nadmierne Wymagania. Celem utworzenia
pięciu wymiarów jest sprawdzenie, jakie nasilenie określonej postawy
wykazywał rodzic w stosunku do swojego dziecka. Pierwszy wymiar:
Akceptacja – Odrzucenie znajduje się na kontinuum od bezwzględnej
akceptacji dziecka przez rodzica do postawy przejawiającej całkowity
brak akceptacji dziecka i jego odrzucenie. Postawa akceptacji wyraża się
w bezwarunkowej akceptacji dziecka oraz jego zachowań, niezależnie
od jego wad czy zalet. Rodzic okazuje mu ciepło i stara się utrzymywać
z nim bliski kontakt. Jednocześnie potrafi zauważyć jego potrzeby, co
pozwala mu świadczyć pomoc w ich zaspokojeniu. Rodzic taki zna problemy z jakimi zmaga się dziecko, przez co ma możliwość uczestniczyć
w ich rozwiązywaniu, nie narzucając jednak swojego zdania i nie ingerując nadmiernie w jego sprawy. Taka postawa warunkuje powstające
u dziecka poczucie wsparcia i bezpieczeństwa, a przebywanie z rodzicem niesie ze sobą zadowolenie i przyjemność. Badanie Webster, Low,
Siller i Kisst Hackett (2013) wykazało, że dzieci, których ojcowie podczas
zabawy okazywali im ciepło, delikatność i życzliwość, w wieku szkolnym
przejawiały chęć współpracy z innymi dziećmi, były także bardziej pewne
siebie w stosunku do dzieci, których ojcowie nie przejawiali takich
cech. Drugim biegunem tej postawy jest Odrzucenie, które ujawnia się
w poczuciu braku akceptacji dziecka ze strony rodzica. Dorosły pamięta,
że gdy był dzieckiem nie doświadczył atmosfery ciepła, czy zainteresowania ze strony rodziców. Można zauważyć dystans emocjonalny
pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Relacje te były chłodne. Drugi wymiar
stanowi Postawa Nadmiernie Wymagająca, która przejawia się w wymaganiu od dziecka całkowitego posłuszeństwa we wszelkich sprawach.
Ponadto, rodzic wykazujący taką postawę nie bierze pod uwagę odczuć
i opinii dziecka, nie pozwalając mu na podejmowanie decyzji, które bezpośrednio jego dotyczą. Pomysły i plany dziecka spotykają się z aprobatą
rodzica tylko wtedy, kiedy są zgodne z jego poglądami. Rodzic taki nie
akceptuje sprzeciwu dziecka i w sposób surowy egzekwuje realizację
powierzonych zadań, które często są zbyt wymagające w stosunku do
jego wieku czy możliwości. Dziecko, które nie spełnia wymagań rodzica,
wykazującego postawę nadmiernie wymagającą narażone jest na krytykę i karę. Kolejnym wymiarem jest Postawa Autonomii, wyrażająca się
zachowaniem rodzica, które pozwala dziecku na taki stopień samodzielności w rozwiązywaniu problemów, czy podejmowaniu decyzji, jaki jest
odpowiedni dla osiągniętego etapu rozwojowego dziecka. Rodzic wykazujący taką postawę potrafi zauważyć rosnącą w trakcie rozwoju dziecka
potrzebę uniezależnienia od ojca, czy matki. Nie nakazuje dziecku bezkrytycznego przyjęcia określonego stanowiska, ale pokazuje różne możliwości podejmowania danego problemu, wskazuje możliwości jego
rozwiązania, jednocześnie zmuszając dziecko do zastanowienia się nad
nim i zajęcia własnego stanowiska w określonej sprawie. Kolejny wymiar
stanowi Postawa Niekonsekwentna, która ma wyraz w ujawnianiu swoich poglądów, emocji czy podejmowaniu decyzji przez rodzica w sposób zmienny, niestabilny i uwarunkowany aktualnym nastrojem. Dzieci
doświadczające takiej postawy nie są w stanie przewidzieć w jaki sposób
zachowa się rodzic w określonej sytuacji, ponieważ to samo zachowanie
może wywołać różne skutki w zależności od nastroju, jaki w danej sytuacji towarzyszy rodzicowi. Ostatni wymiar stanowi Postawa Nadmiernie Ochraniająca, która uwidacznia się w przesadnym angażowaniu się

rodzica w sprawy dziecka oraz nadmiernym troszczeniu się o nie w obawie przed wszelkimi jego niepowodzeniami.
Rola ojca w rozwoju dziecka
Wskazuje się na ogromne znaczenie ojca w rozwoju dziecka. Już
Freud pisał: „Nie potrafię wskazać na żadną inną potrzebę dzieciństwa
równie silną jak potrzebę opieki ojca” (Pospiszyl, 1980, s. 5). Liczne teorie
psychologiczne podejmują ten temat. Zygmunt Freud wyodrębnił trzy
warstwy osobowości, będące strukturą motywacyjną: id (ukierunkowana na realizację potrzeb biologicznych), ego (będące pośrednikiem
pomiędzy id a superego) i superego (potocznie nazywane sumieniem)
(Pospiszyl, 1980). Pomiędzy id a superego powstają konflikty, których
przedmiotem są motywy działania i postępowanie jednostki (Pospiszyl,
1980). Rozbieżność ta może być osłabiana poprzez strukturę ego, która
może doprowadzić do większej spójności osobowości (Pospiszyl, 1980).
Freud zaznaczał, że ojciec ma duży wpływ na kształtowanie się u dziecka
najwyższej warstwy osobowości, którą jest „ja idealne”, zwane inaczej
superego (Pospiszyl, 1980). W trakcie pierwszych pięciu, sześciu lat życia
dziecka ma miejsce kształtowanie się elementów osobowości (ego
i superego), które warunkują przystosowanie społeczne i wynikają z właściwego wpływu społecznego (Pospiszyl, 1980). Superego kształtuje się
przez identyfikację, czyli wytworzenie własnego, idealnego obrazu na
podstawie „rzutowania do wewnątrz sylwetki psychicznej ludzi przebywających w otoczeniu dziecka i cieszących się u niego autorytetem”
(Pospiszyl, 1980, s. 16). Ojciec w tej teorii ma duże znaczenie jako obiekt,
z którym dziecko się identyfikuje, a więc zasadniczo wpływa na kształtowanie się u niego struktury osobowości, zwanej superego (Pospiszyl,
1980).
Talcott Parsons zaproponował inne podejście do roli ojca. Doszedł
do wniosku, że dla najlepszego rozwoju zarówno społecznego jak
i moralnego dziecka, konieczne jest stworzenie podziału na realizację
dwóch rodzajów funkcji: ekspresyjnych i instrumentalnych (Pospiszyl,
1980). Najczęściej funkcje ekspresyjne, które mają na celu stworzenie
emocjonalnych więzi pomiędzy członkami rodziny, atmosfery wzajemnej życzliwości i empatii, podejmowane są przez matki. Natomiast funkcje instrumentalne, które polegają na zapewnieniu rodzinie środków do
życia oraz pewnego statusu społecznego, pełnione są zazwyczaj przez
ojców (Pospiszyl, 1980). Chociaż podział obowiązków jest ustalony, to
pomiędzy matką a ojcem powinna być widoczna współpraca i jedność, ponieważ działają oni we wspólnym interesie, którym jest dobro
rodziny. Takie rozdzielenie zadań w rodzinie jest najkorzystniejsze dla
rozwoju dziecka. W pierwszym etapie rozwoju dziecka kluczową rolę
odgrywa matka, tworząc silną emocjonalną więź z dzieckiem, dając mu
tym samym poczucie bezpieczeństwa (Pospiszyl, 2007). Z kolei ojciec nie
ma wtedy zbyt dużego znaczenia dla rozwoju dziecka, niezależnie czy
jest ono chłopcem czy dziewczynką. Jednak już pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia zaczyna być widoczny znaczący wpływ ojca na rozwój
dziecka. Dziecko zaczyna wtedy postrzegać go jako reprezentanta interesującego i niezbyt dostępnego świata (Pospiszyl, 1980). Ojciec chcąc
spełnić przyjętą funkcję instrumentalną musi przeobrazić się w „symbol
ojca”. Możemy o nim mówić, kiedy „pewne aspekty doświadczenia reprezentowanego przez konkretnego ojca są odbiciem innych aspektów
doświadczeń skojarzonych z innymi obiektami i postawami” (Parsons,
1969, s. 61; za: Pospiszyl, 2007). Ten czas, kiedy dziecko potrafi wyodrębnić
cechy swojego rzeczywistego ojca na „symbol ojca” jest według tej teorii
najważniejszym etapem w rozwoju, ponieważ dziecko osiąga zdolność
do wstąpienia w życie społeczne jako przedstawiciel określonego wieku
i płci (Pospiszyl, 2007). Erich Fromm chcąc poznać wpływ ojca na rozwój
dziecka, dokonał porównania miłości ojcowskiej z miłością macierzyńską
(Pospiszyl, 2007). Miłości te postrzega jako odmienne. Ich podstawowa
różnica ujawnia się w bezwarunkowej akceptacji dziecka przez matkę
w przeciwieństwie do ojcowskiej akceptacji dziecka, która jest warunkowana przez pewne właściwości zachowania dziecka oraz stopień,
w jakim dziecko spełnia ojcowskie oczekiwania (Pospiszyl, 2007). Miłość
matki, gwarantująca bezwarunkową akceptację jest podstawą dla prawidłowego rozwoju dziecka, jednak nie pobudza go do rozwoju umysłowego (Pospiszyl, 2007). Miłość ojca ma za zadanie niwelować wady
miłości matki poprzez stymulację dziecka do pokonania egocentryzmu
oraz pobudzanie jego rozwoju społecznego (Pospiszyl, 2007). Ojciec jest
osobą, która przygotowuje dziecko do życia w świecie i ukierunkowuje
jego decyzje. Dziecko przybiera wobec ojca postawę uległości, wynikającą z ustalonej hierarchii, w której ojciec usytuowany jest wyżej niż
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dziecko oraz buntu, który nigdy nie jest korzystny (Pospiszyl, 2007). Na
miłość ojcowską trzeba sobie zapracować, jednak nie jest ona stała. Jeśli
dziecko nie spełnia oczekiwań, jakie ma względem niego ojciec, miłość
może zostać utracona.
Pomimo, że wszystkie wyżej zaprezentowane teorie w odmienny
sposób określają rolę ojca w życiu dziecka, to każda wskazuje na
ogromną siłę jego oddziaływania, dlatego ważne jest, aby uczestniczył
aktywnie w procesie jego wychowania. Zarówno ojciec, jak i matka
ponoszą wspólną odpowiedzialność za to, czy dziecko będzie miało
szansę osiągnąć rozwój umysłowy, moralny i społeczny w takim stopniu,
który umożliwi mu efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie (Rembowski, 1986). Nieobecność ojca w rodzinie, brak zaangażowania i zainteresowania sprawami dziecka, unikanie spędzania z nim czasu a także
niewłaściwe postawy wychowawcze jakie przyjmuje, wpływają negatywnie na rozwój dziecka. Badania D. B. Lynny i W. L. Sawrey (za: Filipczuk,
1981) wykazały, że dzieci, które były wychowywane jedynie przez matkę
miały trudności w relacjach z rówieśnikami. Ojciec uważany jest za osobę,
która może zapewniać dziecku poczucie bezpieczeństwa, co umożliwia
mu otwarcie się na świat zewnętrzny, nowe sytuacje, nieznanych ludzi
(Kukołowicz, 2004). Uczy się także pokonywać ograniczenia i nie poddawać się w sytuacjach trudnych (Paquette, 2004; za: Webster, Low, Siller,
Kisst, Hackett, 2013). Doświadczenia życiowe z kolei traktuje jako szanse,
które mogą przynieść korzyści. Przyjęto, że najbardziej korzystne dla rozwoju społecznego dziecka jest pełne ciepła i akceptacji zachowanie ojca,
jednak nie pozbawione odpowiedniej kontroli i wymagań (Ośkiewicz,
2012). Zauważono także, że ojcowie w odmienny sposób traktują córki
i synów. W stosunku do dziewczynek wykazują więcej ciepła, częściej
nagradzają, a rzadziej karzą. Z kolei chłopcy częściej doświadczają kar,
które dodatkowo są surowsze niż te wymierzane dziewczynkom. Wymagania ojców w stosunku do synów często są większe niż wobec córek
(Ośkiewicz, 2012). Obecność ojca w procesie wychowawczym dziecka
jest bardzo ważna, w szczególności jeśli chodzi o rozwój społeczny
chłopców (Jabłoński, 2006; za: Ośkiewicz, 2012). Synowie często identyfikują się z ojcem (Pospiszyl, 2007). Zachowanie chłopca kształtuje się na
wzór ojca poprzez codzienną obserwację jego zachowań w środowisku
rodzinnym, interakcje oraz naśladownictwo. Synowie uczą się w ten sposób ról męskich, które w przyszłości będą wypełniać (Ośkiewicz, 2012).
Chłopcy traktują ojca jako wzór, niezależnie od tego czy jego zachowanie jest godne naśladowania. Niepożądane zachowania, takie jak agresja,
czy zachowania antyspołeczne także mogą być przez dziecko powielane
(Ośkiewicz, 2012).
Kompetencje społeczne
„Człowiek jest z natury istotą społeczną”(Arystoteles, ok. 328; za: Aronson, 2005, s.12). Oznacza to, że każda jednostka na co dzień żyje wśród
ludzi, należy do pewnych grup i przyjmuje określone role społeczne.
Zarówno życie rodzinne, zawodowe jak i publiczne jest uzależnione od
innych jednostek czy grup społecznych (Borkowski, 2003). Dlatego wskazuje się na fundamentalną rolę kompetencji społecznych, które stanowią
podstawę do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kompetencje społeczne to „złożone umiejętności warunkujące efektywność
radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane
przez jednostkę w toku treningu społecznego” (Matczak, 2001). Sytuacje
społeczne, w których ujawniają się kompetencje społeczne są okolicznościami, w których uczestniczą inni ludzie i mogą być relacją pomiędzy dwoma osobami, jak i oddziaływaniem na siebie grup (Martowska,
2012). Efektywność radzenia sobie w sytuacjach społecznych jest przejawem kompetencji społecznych, a osoba, która potrafi efektywnie radzić
sobie w sytuacjach społecznych to taka, której zachowanie potrafi być
plastyczne, czyli prawidłowo dostosowywane do sytuacji i jednocześnie
akceptowane społecznie (Bierman, Welsh, 2001; Kowalik, 1984; Maxim,
Nowicki, 2003; Martowska, 2012). Istnieją dwa podejścia odnoszące się
do charakteru kompetencji społecznych. Pierwsze z nich traktuje kompetencje społeczne jako zdolność ogólną, która przejawia się niezależnie od
rodzaju sytuacji społecznej (Martowska, 2012). Drugie podejście zakłada,
że kompetencje społeczne mają specyficzny charakter i w zależności od
sytuacji, od jednostki wymagane są specyficzne umiejętności. Osoby
posiadające określony rodzaj kompetencji społecznych nie zawsze
posiadają inne ich typy (na przykład osoby, które efektywnie radzą sobie
w sytuacji ekspozycji społecznej, niekoniecznie muszą dobrze radzić
sobie w sytuacjach, wymagających bliskiego interpersonalnego kontaktu) (Argyle, 1991; Martowska, 2012). W związku z tym, Michael Argyle
wyodrębnił cztery rodzaje sytuacji społecznych, mogących sprawiać

trudności jednostce: sytuacje intymne, sytuacje wymagające asertywności lub bycia obiektem uwagi, formalne sytuacje społeczne, a także
spotkania z nieznajomymi (Argyle, 1991; za: Martowska, 2012). Na podstawie teorii Michaela Argyle powstała koncepcja Anny Matczak, która
pierwotnie wyróżniła cztery rodzaje sytuacji społecznych. Są to sytuacje
intymne, sytuacje ekspozycji społecznej, sytuacje formalne oraz sytuacje wymagające asertywności (Matczak, 2001). Ostateczny podział nie
uwzględnił jednak sytuacji formalnych (Martowska, 2012). Każda z wyżej
wymienionych sytuacji wymaga określonych kompetencji społecznych,
które mogą zapewnić skuteczność w radzeniu sobie w nich. Sytuacje
intymne są to „bliskie kontakty interpersonalne, związane z daleko idącym ujawnianiem się partnerów” (Matczak, 2001, s. 11). Na te sytuacje
składają się kontakty z osobami, z którymi czuje się bliską więź, taką jak
przyjaźń czy miłość, ale także kontakty z osobami, z którymi pomimo
wytworzenia się sytuacji intymnej, taka więź nie istnieje (przykładem
może być wizyta u lekarza czy psychologa). Duży wpływ na efektywność
zachowań w sytuacjach intymnych ma zdolność jednostki do pokazania się takim, jakim się jest oraz zaufanie jakim obdarza się osobę, z którą
wchodzi się w sytuację intymną (Martowska, 2012). Sytuacje ekspozycji
społecznej to sytuacje, kiedy na danej osobie jest skupiona uwaga otoczenia albo kiedy jest ona poddana ocenie (Matczak, 2001). Sytuacje te
są często stresogenne, ponieważ mogą doprowadzić do krytyki i negatywnego odbioru ze strony innych osób (Martowska, 2012). Asertywność
rozumiana jest jako „zbiór umiejętności realizowania własnych celów,
w tym obrony własnych praw, wyrażania własnych przekonań, uczuć
i myśli w sposób szczery i bezpośredni przy poszanowaniu praw innych
ludzi” (Martowska, 2012, s. 22). Osoby, które nie zachowują się w sposób
asertywny mogą przejawiać postawę uległości i bezczynności lub mogą
wykazywać zachowania agresywne (Oleś, 1998; za: Martowska, 2012).
Zdolność radzenia sobie w sytuacjach wymagających asertywności
wymaga osiągnięcia pewnych kompetencji społecznych oraz znajomości reguł, które obowiązują w społeczeństwie. Osoba taka musi umieć
przewidzieć skutki określonego postępowania. Zachowanie danej osoby
można określić jako asertywne, jeśli jest ono pożądane, efektywne oraz
aprobowane przez społeczeństwo (Martowska, 2012).
W kształtowaniu kompetencji społecznych zwraca się uwagę na
potencjał, jakim charakteryzuje się dana osoba (Hubbard, Coie, 2001;
za: Martowska, 2012) oraz wiedzę społeczną (Dodge, 1985; za: Oppenheimer, 1989; por. Pileska, Pilecki, 1990; Spitzberg, Cupach, 1989; za:
Martowska, 2012). Jednak sama wiedza i potencjał nie determinują
posiadania pożądanych kompetencji społecznych. Niezbędny jest trening społeczny, który może mieć charakter naturalny lub laboratoryjny
(Martowska, 2012). Naturalny trening społeczny rozpoczyna się już we
wczesnych fazach rozwoju dziecka i trwa przez całe jego życie. Składają
się na niego wszelkie doświadczenia społeczne, zawodowe i rodzinne,
które w zależności od rodzaju i poziomu zaangażowania, są powiązane
z rozwojem umiejętności społecznych (Martowska, 2012). Kompetencje
społeczne najczęściej nabywane są poprzez uczenie się metodą prób
i błędów oraz naśladowanie modeli, które te umiejętności posiadają
(Argyle, 1999; za: Martowska, 2012). Pierwszymi osobami, na których
wzoruje się dziecko są zazwyczaj rodzice. Jeśli próby ich naśladowania
spotykają się z aprobatą, dziecko oczekując pozytywnych wzmocnień
nadal będzie podejmowało próby mające na celu upodobnienie własnych zachowań do zachowań rodzica – modela (Matczak, 2003). Przykładem naturalnego treningu społecznego może być występ publiczny,
spotkanie towarzyskie oraz każda sytuacja, w której dochodzi do interakcji z drugim człowiekiem. Jednak aby trening naturalny wpływał efektywnie na rozwój kompetencji społecznych muszą być spełnione pewne
kryteria. Przede wszystkim znaczące w tym procesie są otrzymywane
informacje zwrotne dotyczące sytuacji społecznej, które umożliwiają jej
interpretację. Ważna jest umiejętność wykorzystania tych informacji do
dokonywania zmian w zachowaniach społecznych, które nie pozwalają na realizację zamierzonych działań. Istotne jest także, aby jednostka
posiadająca pewne kompetencje społeczne starała się je nadal rozwijać
poprzez dalszą analizę informacji zwrotnych napływających od partnerów interakcji (Martowska, 2012). Laboratoryjny trening społeczny, nazywany treningiem zorganizowanym, jest skierowany do osób, mających
niedostatecznie wykształcone kompetencje społeczne, co utrudnia im
codzienne funkcjonowanie. Wykazano skuteczność treningu społecznego zarówno wśród osób dorosłych jak i wśród dzieci (Argyle, 2002).
Ich celem jest doskonalenie zachowań społecznych, a także eliminowanie nieprawidłowych nawyków i zastępowanie ich prawidłowymi (Martowska, 2012). Istnieją dwa rodzaje treningu laboratoryjnego: trening

specyficzny i trening metapoznawczy (por. Argyle, 1994; za: Martowska,
2012). Trening specyficzny ma na celu uzyskanie i polepszanie określonych kompetencji społecznych oraz oduczenie się niepożądanych
zachowań (Martowska, 2012). Celem treningu metapoznawczego z kolei
jest dostarczenie osobie trenującej informacji dotyczących określonych
norm i zasad społecznych, których świadomość pozwoli jej na bardziej
efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie (Martowska, 2012).
Przy nabywaniu kompetencji społecznych bardzo istotny jest talent
interpersonalny danej osoby, na który składają się: potencjał, czyli umiejętność i chęć nabywania kompetencji społecznych oraz wprawa, która
rozumiana jest jako przyswajanie nowych umiejętności społecznych
i efektywne wykorzystywanie ich w codziennym życiu (Smółka, 2008).
Osoby obdarzone takim talentem z łatwością nabywają i rozwijają kompetencje społeczne. Anna Matczak (2001b, 2007; za: Martowska, 2012)
stworzyła model, który wskazuje trening społeczny (naturalny i zorganizowany) jako czynnik mający wpływ na rozwój kompetencji społecznych. Trening społeczny trwa przez całe życie, jednak jego intensywność
i efektywność jest odmienna (Martowska, 2012) i zależy od motywacji
jednostki (dyspozycje motywacyjne) do zdobycia określonej kompetencji, która umożliwia jej realizację konkretnych, istniejących zadań, bądź
mogących się pojawić w przyszłości. Jednak różne osoby, stosując trening
społeczny z taką samą intensywnością, mogą nie doświadczyć takich
samych rezultatów. Dzieje się tak, ponieważ ludzie mają różne zdolności (por. Strelau, Pietrasiński, Reykowski, 1976; za: Martowska, 2012), które
nazwano dyspozycjami instrumentalnymi (Martowska, 2012). Dotyczą
one umiejętności werbalnych (mających duże znaczenie w komunikacji interpersonalnej) oraz tych, które wynikają z inteligencji społecznej i emocjonalnej danej osoby, oraz zapewniają jednostce informacje
o świecie społecznym i zasadach, jakie w nim panują. Na inteligencję
społeczną składa się świadomość i sprawność społeczna. Świadomość
społeczna obejmuje wiele umiejętności: empatię pierwotną, dostrojenie,
trafność empatyczną oraz poznanie społeczne (Goleman, 2007). Empatia pierwotna oznacza zdolność współodczuwania z drugą osobą oraz
zauważania pozasłownych oznak emocji (Goleman, 2007). Dostrojenie
oznacza umiejętność dopasowania się do partnera interakcji poprzez
uważne słuchanie jego wypowiedzi, co sprzyja jego zrozumieniu (Goleman, 2007). Trafność empatyczna opiera się na empatii pierwotnej, jednak dodatkowo niesie ze sobą zrozumienie dla przekonań i uczuć drugiej
osoby (Goleman, 2007). Ostatnim ze składników świadomości społecznej jest poznanie społeczne, które obejmuje wiadomości danej osoby
o tym, jakie reguły obowiązują w otaczającym go świecie społecznym
(Goleman, 2007). Z kolei na sprawność społeczną składają się: synchronia,
autoprezentacja, wpływ i troska (Goleman, 2007). Synchronia w interakcji oznacza uporządkowanie i dopasowanie wzajemnych komunikatów
niewerbalnych, które doprowadzają do harmonijnego porozumiewania
się (Goleman, 2007). Autoprezentacja jest sposobem zaprezentowania siebie poprzez zachowanie, czy wyrażanie swoich opinii (Goleman,
2007). Wpływ oznacza zmianę zachowania, czy opinii jednostek w zależności od postępowania i przekonań innych osób. Oddziaływanie to ma
duże znaczenie w formułowaniu się ostatecznego rezultatu interakcji,
jakie zachodzą pomiędzy ludźmi (Goleman, 2007). Troska jest rozumiana
jako interesowanie się problemami innych ludzi i podejmowaniem działań, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu (Goleman, 2007).
„Inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętność dostępu do uczuć, zdolność
ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętność rozumienia emocji i zrozumienie wiedzy emocjonalnej, oraz umiejętność regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny
i intelektualny” (Salovey P., Sluyter D.J., 1999, s.34). Definicja ta zawiera
liczne zdolności, składające się na inteligencję emocjonalną. Pierwsza
z nich odnosi się do umiejętności dostrzeżenia emocji, które pojawiają
się w nas oraz w innych ludziach. Ludzie uczą się także oceniać obserwowane przejawy emocji oraz wyrażać emocje i uczucia, które im towarzyszą (Salovey P., Sluyter D.J., 1999). Definicja ta zaznacza także, że emocje
wpływają na inteligencję poprzez oddziaływanie na sposób myślenia,
kierując uwagę jednostki na to, co jest znaczące (Salovey P., Sluyter D.J.,
1999). Zwraca się także uwagę na znajomość poszczególnych emocji,
nazw im przypisanych oraz umiejętne ich różnicowanie. Na inteligencję
emocjonalną składa się także zdolność przypisywania poszczególnych
emocji konkretnym sytuacjom oraz rozumienie współwystępowania
uczuć, które wydają się całkowicie skrajne (na przykład miłość i nienawiść) (Salovey P., Sluyter D.J., 1999). Ważna jest także umiejętność prognozowania możliwych zmian stanów emocjonalnych w zależności od sytu-

acji (Salovey P., Sluyter D.J., 1999). Jednak pomimo tych wielu zdolności
składających się na inteligencję emocjonalną, kluczową rolę spełnia ich
świadoma regulacja (Salovey P., Sluyter D.J., 1999). Oznacza to otwartość
danej osoby na uczucia zarówno przyjemne jak i nieprzyjemne, umiejętność podążania za emocjami lub oddzielenie się od nich, obserwowanie własnych emocji i ustosunkowywanie się do nich oraz zdolność ich
kontroli (Salovey P., Sluyter D.J., 1999). Model A. Matczak zwraca uwagę
na środowisko społeczne, które ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych oraz bezpośrednio
wpływa na podejmowany trening społeczny, tym samym oddziałując na
rozwój kompetencji społecznych (Martowska, 2012).
Nadzieja na sukces
Kozielecki (2006) przedstawił zmieniające się na przestrzeni lat
podejście do nadziei oraz stosunek różnych nurtów psychologii do
niej. Pojęcie nadziei znane było już od czasów starożytnych. Temat ten
z chęcią podejmowany był przez filozofów, pisarzy, lekarzy i innych uczonych, a zainteresowanie tym zagadnieniem nie słabnie do dziś. Sposób
postrzegania nadziei jak i jej znaczenia w życiu człowieka nie był odbierany w taki sam sposób w różnych okresach historycznych. Podejścia do
tego tematu zmieniały się na przestrzeni lat. Jedni uważali nadzieję za
pożądaną i niosącą wiele pożytku osobie, która ją posiadała. Dla innych
była zjawiskiem niechcianym, mającym charakter pejoratywny (Kozielecki, 2006). Starożytni Grecy uważali nadzieję za niekorzystną, a wręcz
szkodliwą dla człowieka. Los człowieka uznawany był za ustalony i nie
podlegający żadnym zmianom. Nadzieja wprowadzała człowieka w stan
chaosu, naiwnego oczekiwania na poprawę sytuacji. Sądzono, że nie
wnosi do życia jednostki nic konstruktywnego. Okres oświecenia przyniósł racjonalne spojrzenie na pojęcie nadziei. Przedstawiciele tej epoki
dążyli do uwolnienia się od niej i życia w zgodzie z regułami rozumu.
W działaniu nakazywano rozwagę, rozsądek i nie uleganie zgubnym
emocjom. Epoka romantyzmu wprowadziła całkowicie odmienny sposób podejścia do tematyki nadziei. Przedstawiciele tego okresu za kluczowe uznawali uczucia i emocje, odrzucając powszechne do tej pory,
kierowanie się wyłącznie rozumem. Myślenie zdroworozsądkowe przestało mieć tak wielkie znaczenie jak do tej pory. Idea nadziei pojawia się
w wielu dziełach poetów tego okresu: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, czy Cypriana Kamila Norwida. Wielu sympatyków tego nurtu
uznawało ją za jedną z głównych wartości towarzyszących człowiekowi
na przestrzeni życia. Obecnie nadzieja jest ujmowana przez filozofów
jako wartościowe doświadczenie mogące wpływać na postępowanie
człowieka (Kozielecki, 2006).
Także psychologowie już od wielu lat zajmowali się tematyką
nadziei. Zwolennicy psychoanalizy nie zauważali w nadziei jej pozytywnego aspektu. Głosili zasadę realizmu, która nie daje przyzwolenia
nadziei, bazującej na iluzjach i fantazjach. Emocja ta, w ujęciu psychoanalizy, komplikuje adaptację człowieka do otaczającej go rzeczywistości. Traktowana jest jako złudzenie, nie wnoszące nic konstruktywnego
do życia jednostki. Niemniej jednak uczniowie Freuda, tacy jak Erik Erikson czy Erich Fromm, odeszli od takiego rozumienia nadziei i zaczęli
dostrzegać także jej pozytywne strony. Behawioryści z kolei swoje zainteresowanie skierowali na zachowania człowieka i mechanizm uczenia
się. O. H. Mowrer (1960, za: Kozielecki 2006) zwracał uwagę na ważność
nadziei w nabywaniu reakcji, ponieważ wzbudza właściwe zachowania.
Psychologia poznawcza, która pojawiła się w latach sześćdziesiątych XX
wieku przyniosła całkowitą zmianę w postrzeganiu nadziei. Od tej pory
nadzieja przestała być kategoryzowana jako emocja, a zaczęto traktować ją jako strukturę poznawczą. Wkład w rozwój teorii nadziei ma także
psychologia humanistyczna, która kładzie nacisk zarówno na potrzebę
rozwoju człowieka, jak i samorealizacji. Człowiek chcąc urzeczywistnić
pragnienia wykorzystuje swoje zasoby. W realizacji potrzeb ogromne
znaczenie odgrywa nadzieja, która pozwala człowiekowi na wyobrażenie
sobie pożądanego obrazu własnej przyszłości, mobilizuje do pracy nad
realizacją swoich potrzeb, potęguje przekonanie o możliwości osiągania
nowych, korzystnych właściwości. Nadzieja jest niezbędna do realizacji
potrzeby samorealizacji. Jednym z najnowszych nurtów, podejmujących
temat nadziei jest psychologia pozytywna (Czapiński, 2004; za: Kozielecki,
2006), która kładzie nacisk na mocne strony człowieka. Głównym przedstawicielem tego kierunku był Charles Richard Snyder, który w latach
osiemdziesiątych XX wieku stworzył jedną z bardziej znanych teorii
nadziei. Zauważył, że działanie każdego człowieka zorientowane jest na
cel, który ukierunkowuje działanie jednostki (Snyder, 1994a, 1994c, 1998b;
Snyder, Cheavens, & Sympson, 1997; Snyder, Sympson, Michael, & Che-
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avens, 2000; Stotland,1969; za: Lopez, Snyder, 2002). Aby dążyć do realizacji celu powinien mieć on dla człowieka dostateczną wartość, musi być
dla niego możliwy do osiągnięcia, a jednocześnie nieść ze sobą pewną
dozę niepewności co do pomyślności jego realizacji (Snyder, Rand,
Sigmon, 2002). Snyder definiuje nadzieję na sukces jako „pozytywny stan
motywacyjny, oparty na wzajemnie ze sobą powiązanych dwu rodzajach przekonań” (Snyder, Cheavens i Sympson, 1997; Michael i Cheavens,
2000; za: Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005, s. 7). Pierwsze z nich nazywane
jest przekonaniem o posiadaniu silnej woli, drugie z kolei ujmowane jest
jako przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). Przekonanie o posiadaniu silnej woli jest elementem
motywacyjnym w teorii nadziei. Oznacza ono przekonanie danej osoby
o zdolności do posługiwania się swoimi umiejętnościami w taki sposób,
aby z powodzeniem realizować własne zamierzenia (Łaguna, Trzebiński,
Zięba, 2005). Osoba taka uważa, że może sama decydować, w jaki sposób dotrzeć do celu. Jednocześnie ma przeświadczenie o tym, że nawet
w przypadku pojawiających się w drodze do realizacji zadania przeciwności, będzie potrafiła się im przeciwstawić i konsekwentnie trwać
w realizacji zadania (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). Z kolei przekonanie
o umiejętności znajdowania rozwiązań to postrzeganie siebie jako osoby,
która posiada odpowiednie wiadomości i umiejętności pozwalające na
realizację celu (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). Nadzieja rozumiana w
taki sposób nazywana jest nadzieją na sukces.
Wskazuje się na możliwość zmian w poziomie nadziei na sukces na
przestrzeni lat. Jest to związane z sytuacjami i nowymi doświadczeniami,
jakie spotykają jednostkę w ciągu życia. Jednak bardzo ważny w kształtowaniu się nadziei na sukces jest okres dzieciństwa (Cheavens, Gurn, 2000;
za: Ryś, 2011). Wskazuje się na wysoki poziom nadziei na sukces u osób,
które określają swoje stosunki z opiekunami jako bliskie, a ponadto
podkreślają, że spędzały z nimi dużo czasu (Snyder, 2002; za: Ryś, 2011).
Ponadto, badania wykazały, że występuje zależność pomiędzy nadzieją
na sukces a kompetencjami społecznymi. Im większą nadzieję na sukces
wykazywali badani, tym wyższe były ich kompetencje społeczne (Snyder, 1997; za: Ryś, 2011). Osoby mające dużą nadzieję na osiągnięcie sukcesu, zazwyczaj czerpią przyjemność z poznawania nowych ludzi, lubią
współpracować z innymi podczas realizacji określonych celów, a relacje
międzyludzkie są dla nich źródłem radości i satysfakcji (S. C. Marques, S.
J. Lopez).
Postawy ojca a kompetencje społeczne i nadzieja na sukces jego
dzieci
W 2011 roku ukazał się artykuł profesor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Marii Ryś zatytułowany:
„Oddziaływania wychowawcze rodziców a nadzieja na sukces i kompetencje społeczne u ich dzieci” (Ryś, 2011). Zawiera omówienie badania,
które umożliwiło analizę zależności pomiędzy postawami rodzicielskimi przejawianymi przez matkę i ojca a kompetencjami społecznymi
i nadzieją na sukces u ich dorastającego potomstwa. Autorka przebadała
268 osób (rodziców i ich dzieci w wieku 16-23 lat). Rodzice odpowiadali
na pytania zawarte w Skali Postaw Rodzicielskich, a ich dzieci na pytania
Kwestionariusza Kompetencji Społecznych oraz Kwestionariusza Nadziei
na Sukces (Ryś, 2011). Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na
liczne zależności pomiędzy postawami rodzicielskimi, które rodzice przejawiali w trakcie wychowywania a kompetencjami społecznymi oraz
nadzieją na sukces u ich dzieci (Ryś, 2011). Wykazano, że okazywanie
pozytywnych postaw wobec dziecka może skutkować wysokim poziomem jego kompetencji społecznych (Ryś, 2011). Badanie to dostarcza
informacji potwierdzających, że akceptująca postawa ojca może wpływać na prawidłowy rozwój kompetencji społecznych we wszystkich
badanych obszarach (Ryś, 2011). Osoby takie cechuje zarówno ogólny
wysoki wynik kompetencji społecznych, jak i w każdej z trzech wyszczególnionych sfer, które składają się na kompetencje społeczne: efektywność zachowań w sytuacjach intymnych, efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz efektywność zachowań w sytuacjach
wymagających asertywności (Ryś, 2011). Zwrócono także uwagę na to,
że nasilenie różnych postaw ojca może mieć wpływ na kształtowanie się
różnych cech w zależności od płci dziecka (Ryś, 2011). Postawy ojca mają
większy wpływ na rozwój kompetencji społecznych córek niż synów,
choć i u tych mają duże znaczenie (Ryś, 2011). Tak więc można zauważyć
taką zależność, że im bardziej prawidłowe postawy będzie wykazywał
ojciec wobec dziecka, tym lepiej zostaną ukształtowane jego kompetencje społeczne (Ryś, 2011).

Zależności wynikające z badań nad związkiem postaw ojca
a nadzieją na sukces u dziecka z kolei sugerują, że nie tylko pozytywne
postawy ojca wpływają na wysoki poziom nadziei na sukces, ale także te,
które uznawane są za nieprawidłowe (Ryś, 2011). Wykazano, że istnieje
dodatnia korelacja pomiędzy ojcowską postawą ochraniania a komponentem nadziei na sukces: przekonaniem o silnej woli wśród dziewcząt
(Ryś, 2011). Wysoki poziom postawy ochraniania ze strony ojca w stosunku do córki, choć uznawany jest za postawę nieprawidłową, może
warunkować wysoki poziom nadziei na sukces oraz przekonanie o sile
woli, która jest jednym z komponentów nadziei na sukces. Kolejne wyniki
tego badania wskazują na ujemną korelację pomiędzy postawą akceptacji ze strony ojca a nadzieją na sukces u chłopców (Ryś, 2011). Ojcowie, którzy wykazują wobec swoich synów postawę akceptacji mogą
warunkować u nich w wieku dorastania niższy poziom nadziei na sukces, niż ojcowie wykazujący taką postawę w mniejszym stopniu. Można
zauważyć, że w kształtowaniu się kompetencji społecznych kluczową
rolę odgrywa akceptująca postawa ojca. W rozwoju nadziei na sukces
u dziewcząt duże znaczenie ma postawa akceptacji oraz postawa ochraniania ze strony ojca. Dla rozwoju nadziei na sukces u chłopców z kolei
bardzo ważna jest postawa akceptacji ojca. Badanie to wykazało liczne
zależności pomiędzy postawami przejawianymi przez ojca w stosunku
do córek i synów a ich kompetencjami społecznymi i nadzieją na sukces.
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Katarzyna Wasela, Martyna Szelewska

Rozmowa zamiast kłótni
czyli kilka słów o mediacji –
wywiad z Panią mgr Arletą
Suchorską
Co sprawiło, że zainteresowała się Pani mediacjami?
W moim przypadku była to kwestia jednej konferencji.
Pojechałam z ówczesnym Dyrektorem Międzywydziałowego
Instytutu Prawa i Administracji, profesorem Leszkiem Stadniczeńko na konferencję dotyczącą mediacji. Po drodze profesor opowiadał mi o różnych aspektach mediacji, a będąc na
konferencji, po wysłuchaniu tego, co mówiła Pani dr Elżbieta
Dobiejewska, czy Pani sędzia Agnieszka Rękas, po prostu
stwierdziłam, że to jest to, czym chciałabym się zajmować.
Czym według Pani są mediacje?
Zależy czy mówimy o mediacjach cywilnych czy karnych,
ponieważ występuje tutaj różnica. Mediacje w sprawach
cywilnych to pomoc stronom w wypracowaniu rozwiązania ich konfliktu. Upraszczając, można powiedzieć, że sąd,
zgodnie z zebranymi dowodami, na podstawie zeznań, rozstrzyga, czyli narzuca niejako rozwiązanie konfliktu. Natomiast
mediator pomaga stronom, jako że jest to ich konflikt, a nie
sędziego czy państwa, wypracować takie rozwiązanie, które
będzie satysfakcjonować obie strony. Rozwiązanie wcale nie
musi opierać się na podziale 50/50, nie o to w mediacjach
chodzi. Chodzi o to, aby gdzieś w połowie drogi ludzie znaleźli konsensus, który będzie ich zadowalał. Przykładem, jeżeli
chodzi o postępowanie cywilne, mogą to być sprawy gospodarcze, gdzie na przykład jeden podmiot nie wykonał zgodnie
z umową danego świadczenia na rzecz drugiego podmiotu,
drugi podmiot natomiast zalega z czymś pierwszemu. Strony
wraz z mediatorem spotykają się i próbują tę sytuację rozwiązać, tak żeby proces sądowy, który jest dość długi i kosztowny skrócić. Przykładami nam bliższymi są sprawy o rozwód lub o kontakty z małoletnimi, które są bardzo częstymi
problemami. Strony podczas mediacji po pierwsze dają upust
swoim emocjom, mówią co ich boli, o co tak naprawdę chodzi. Następnie staramy się znaleźć praprzyczynę konfliktu,
której konsekwencją jest eskalacja konfliktu. Dodatkowo
strony zaczynają po raz pierwszy ze sobą prawidłowo komunikować się. Oni po raz pierwszy w końcu coś usłyszeli, na
takiej zasadzie, że wsłuchali się w to, co mówi druga strona.
Do tej pory słyszeli wszystko jako szumy. Nagle okazuje się,
że pomagam im także zrozumieć, że np. do tej pory kobieta
blokowała kontakty z dziećmi, bo ma o coś żal do byłego partnera. Kiedy sobie to wszystko wyjaśnimy, zaczynamy patrzeć
na konflikt bardziej racjonalnie, z mniejszą dozą emocji i już tak
przyszłościowo zaczynamy wypracowywać coś, co jest konstruktywne dla nich, a w tym przypadku dla dzieci. Ostatnio
miałam taką sytuację, że przy postępowaniu o rozwód na sali
sądowej kobieta była przekonana, iż chce wyroku z orzekaniem o winie. Jednak podczas mediacji uzmysłowiła sobie, że
w zasadzie to tylko przedłuży konflikt, pogłębi go, że istnieje
realne zagrożenie, że się znienawidzą, Nie miało to sensu, tym
bardziej, że małżeństwo to nie posiadało dzieci, więc po co
doprowadzać do eskalacji konfliktu. Ugoda polegała na tym,
że spisaliśmy wniosek, owszem o rozwód, ale bez orzekania

mgr Arleta Suchorska
· Starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego;
· Mediator sądowy z rekomendowanej listy mediatorów
Sądu Okręgowego w Opolu;
· Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów;
· Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im.
prof. Stanisława Batawii;
· Współpracownik Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie
udziału w certyfikowaniu Przyjaznych Pokojów Przesłuchań
Małoletnich Świadków w trybie art.185 a i b KPK;
· Współpracownik Wydziału ds. Pokrzywdzonych
Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa
Sprawiedliwości w zakresie propagowania alternatywnych
sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów;
· Współpracownik Koordynatora ds. mediacji Sądu
Okręgowego w Opolu;
· Współpracownik Miejskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Opolu w zakresie alternatywnych sposobów
rozwiązywania sporów, mediacji rówieśniczej, prawnych
aspektów relacji nauczyciel –uczeń, nauczyciel – rodzic;
· Współpracownik Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych
Hufców Pracy woj. opolskiego w sprawie młodzieży
nieprzystosowanej społecznie, naruszającej normy prawne.

o winie. To już jest dla stron duży sukces, nie muszą wyciągać „brudów”, szukać haków na partnera, ale przede wszystkim oszczędzają swoją strukturę psychiczną, emocje, czas,
pieniądze. Tak więc rolą mediatora absolutnie nie jest to, aby
podawać stronom gotowe rozwiązania, ale pomóc im w dojściu do porozumienia. Jako mediator niczego nie narzucam,
poprzez zadawanie pytań, „zmuszam” ich do myślenia na
zasadzie autorefleksji. A jak Pani/ Pan sądzi?, Jaki to ma wpływ
na zachowanie dziecka? Zadaję pytania po to, aby wczuli się
sytuacji drugiej osoby, zaczęli się zastanawiać co sami swoim
zachowaniem powodują, jakie to ma konsekwencje.
W sprawach karnych natomiast idea mediacji jest trochę
inna i łączy się z ideą sprawiedliwości naprawczej, która polega
na bezpośrednim naprawieniu szkody osobie pokrzywdzonej.
I nie koniecznie chodzi tu o dosłowne „naprawienie” szkody.
Mam tutaj na myśli naprawienie szkody w sensie materialnym,
fizycznym, ale przede wszystkim moralne, psychologiczne.
Poprzez mediacje pokrzywdzony ma okazję powiedzieć co
go boli, co dane przestępstwo mu uczyniło, nie tylko w sferze
materialnej. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś komuś
ukradnie pierścionek, który dla sprawcy ma wartość np. 400
zł, ale dla pokrzywdzonego pierścionek ten może mieć war-
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tość emocjonalną, ponieważ był pamiątką po ukochanej
babci. Mediacja karna jest szczególnie kierowana do osób,
które są ze sobą blisko związane, gdzie występują bliskie więzi
rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze, rówieśnicze. Mediacja
może być również początkiem resocjalizacji. Społeczeństwo
powinno być zainteresowane, by nie karać ludzi w stereotypowym znaczeniu, na przykład zamykając kogoś w więzieniu,
bo jakie korzyści z tego płyną? Czy sprawca wyciągnie jakieś
wioski, czy stanie się lepszym człowiekiem? Podczas mediacji sprawca ma okazję zrozumieć jaką tak naprawdę krzywdę
wyrządził. Ofiara jest tutaj upodmiotowiona, a nie uprzedmiotowiona, jak według niektórych dzieje się podczas klasycznego procesu retrybutywnego, gdzie ofiara jest swoistym
dowodem. W mediacjach ofiara może wyrazić swoje emocje,
żal i ma realny wpływ na rozwiązanie konfliktu, ponieważ
może powiedzieć jakiego rozwiązania życzyłaby sobie, jakie
powinno być wobec niej zadośćuczynienie, a nie wobec państwa. Jest to bardzo istotne szczególnie w bliskich związkach
międzyludzkich, ponieważ ci ludzie będą dalej ze sobą koegzystować.
Co w pracy mediatorki fascynuje Panią najbardziej?
Przede wszystkim to, w jak krótkim czasie, dzięki mediacji,
ludzie dochodzą do porozumienia. Zawsze jestem niesamowicie usatysfakcjonowana, kiedy strony podpisują ugodę, kiedy
widzę, że bez większych emocji można było dojść do konsensusu. W mojej pracy fascynujące jest to, że dzięki mediacji
ludzie zaczynają wzajemnie lepiej się rozumieć. Nagle okazuje
się, że można dojść do porozumienia, że proces sądowy niekiedy w ogóle był niepotrzebny, że pogłębianie konfliktu nie
przynosi korzyści żadnej ze stron.
Jakie są według Pani zalety kierowania spraw do
mediacji?
Przede wszystkim skrócony jest proces sądowy. Ze skierowania sądu mamy miesiąc czasu na mediację. W ciągu tego
czasu załatwiamy coś, co w sądzie ciągnęłoby się pół roku, rok
czy dwa lata, a więc to już jest duży sukces. Proces mediacyjny
jest przede wszystkim dużo tańszy od klasycznego procesu
sądowego. Przykładowo w sprawie o rozwód, gdy jedna ze
stron chce wyroku z orzekaniem o winie, muszą być powołani świadkowie, których należy przesłuchać, a nie zawsze
dany świadek przyjedzie w określonym terminie, bo np. jest
chory. Tak więc to wszystko przedłuża proces, konflikt między
stronami się pogłębia, tylko pytanie kto ma z tego korzyści?
Myślę, że podobnie jest w sprawach gospodarczych, gdzie
proces mediacyjny jest znacznie krótszy od typowych procesów sądowych. W jednej ze spraw gospodarczych, w których mediowałam, strony doszły do porozumienia i podpisały
ugodę po 3 godzinach, bez postępowania dowodowego,
ponieważ przede mną nikt nie musi niczego udowadniać, bo
strony doskonale wiedzą jak było. Nie muszą się na nikogo
powoływać, mają jedynie usiąść i być szczerzy. Postępowanie mediacyjne jest całkowicie poufne, ja nie będę wzywana
na świadka, nikomu nic nie powiem, a wszystko co zostało
powiedziane zostaje w czterech ścianach. Na pewnym etapie
rozmawiam osobno z każdą ze stron i wtedy również obowiązuje zasada poufności. Jeżeli stwierdzę, że dana informacja
jest ważna i może się przydać to zawsze pytam stronę, czy
mogę przekazać te informacje dalej, jeżeli uzyskam zgodę to
tak też się stanie.
Co jest dla Pani sukcesem w mediacji w konkretnej
sprawie? Nie zawsze udaje się zawrzeć ugodę, ale to nie
świadczy o tym, że mediacja się nie powiodła, prawda?
Ugoda z całą pewnością jest zwieńczeniem mediacji.
Jeżeli strony zawierają porozumienie to oznacza, że wzajemnie wypracowali takie rozwiązanie ich konfliktu, które będzie

satysfakcjonować obie strony. Mediacja jest dobrowolna, więc
ja za sukces uważam już to, że ludzie zgadzają się na proces
mediacyjny, bo to oznacza, że strony chcą ”pokojowego” rozwiązania konfliktu. Nie zawsze dochodzi do ugody i zazwyczaj dzieje się tak wtedy, gdy każda ze stron bardzo mocno
obstaje przy swoim stanowisku. Miałam też taką sytuację, że
ktoś chciał coś dzięki mnie załatwić, liczył, że w jakiś sposób
wpłynę na drugą osobę. Takie sytuacje powstają najczęściej
wtedy, gdy ludzie nie do końca znają ideę mediacji. Wówczas
nie da się znaleźć wspólnej płaszczyzny do współpracy.
Kto może zostać mediatorem?
Dokładnie określają to Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W postępowaniu cywilnym mediatorem może
zostać każdy, kto ukończył 18 lat, przeszedł specjalistyczny
kurs, ma polskie obywatelstwo, w mowie i piśmie posługuje
się językiem polskim. W postępowaniu karnym z nieletnimi
wymagania te są o tyle większe, że trzeba mieć ukończone
studia takie jak pedagogika, prawo, psychologia, resocjalizacja
czy socjologia, a także trzeba mieć ukończone 26 lat.
Czy ma Pani swój własny sposób prowadzenia mediacji,
metodę, która zawsze jest skuteczna?
Staram się przede wszystkim bezpośrednio spotykać się
z klientami i zawsze pierwsze spotkanie odbywa się w trójkę,
czyli strony i ja. Czasami mediuję przez telefon, z tego względu,
że np. ciężko znaleźć dogodny termin, aby się spotkać, ale
jednak najlepsze mediacje to te „face to face”. Miałam mediację, która zakończyła się wielkim sukcesem, mimo że odbywała się na odległość, ponieważ jedna ze stron przebywała
w Niemczech i nie było możliwości, aby spotykać się regularnie, a ugoda ta należy do jednych z największych sukcesów
w mojej pracy. Nie ma więc jednej reguły, ale jeśli jest taka
możliwość, to preferuję mediowanie poprzez bezpośredni
kontakt ze stronami.
Co w próbie rozwiązania konfliktu jest najważniejsze?
Najważniejsze są kompetencje indywidualne mediatora,
który powinien wiedzieć jak rozmawiać, posiadać wiedzę
z zakresu komunikacji, pedagogiki, psychologii, posiadać
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wiedzieć w jaki sposób
zadawać pytania, aby spowodować u stron stan autorefleksji.
Tak więc ogromną rolę odgrywa osobowość mediatora.
Nawiązując do poprzedniego pytania, jakie cechy
powinien posiadać dobry mediator i czy da się ich
nauczyć?
Przede wszystkim trzeba mieć pewien typ osobowości
i tak np. ktoś, kto lubi narzucać swoje zdanie i jest mało tolerancyjny wobec inności, nie jest empatyczny, nie potrafi zrozumieć w jakiej sytuacji znalazła się dana osoba, to na pewno nie
sprawdzi się w tej roli. Większość problemów i konfliktów międzyludzkich bierze się z braku umiejętności komunikacyjnych,
szczególnie w relacjach damsko – męskich. Bardzo istotną
cechą jest umiejętność aktywnego słuchania, aby dokładnie
wiedzieć i móc zrozumieć z jakim problemem borykają się
strony, również łatwość w rozmowie z trudnym klientem, nie
powodowanie eskalacji konfliktu tylko jego łagodzenie. Jeśli
chodzi o wiedzę teoretyczną i przepisy to stanowi to najmniejszy problem, ponieważ można się tego nauczyć. Trenując
i doskonaląc swoje umiejętności można również wypracować
w sobie te cechy, które powinien posiadać dobry mediator
i taka osoba również świetnie sobie poradzi. Jeżeli natomiast
ktoś mimo prób, nie wypracuje w sobie tych cech, to niestety
nie odnajdzie się w tym zawodzie.
Z jakimi problemami w sprawach rodzinnych najczęściej
zgłaszają się klienci?
Najczęściej mediuję w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów ojca

z małoletnimi dziećmi. Ponadto w sprawach okołorozwodowych, czyli od próby pojednania małżonków (to też się udaje),
po powierzenie władzy rodzicielskiej czy nawet podział
majątku. Ponadto, mediuję w sprawach karnych i ostatnio
również w sprawach nieletnich. Takim świeżym przykładem
tego ostatniego było pobicie piętnastoletniej dziewczyny
przez czternastoletnią. Do mediacji sprawę skierował Sąd
Rodzinny. Myślę, że sprawczyni zrozumiała, co mogła spowodować swym czynem i jakie konsekwencje ponieść. Dziewczęta poprzepraszały się wzajemnie, a sprawczyni zobowiązała się do określonego zachowania.
Niektórzy uważają, że mediacje rodzinne są pewnego
rodzaju terapią. Czy można postawić znak równości
między tymi pojęciami?
Absolutnie nie, ale faktycznie proces mediacyjny w sprawach rodzinnych bardziej przypomina psychoterapię niż
klasyczny proces sądowy, który jest bardzo sformalizowany,
sztywny, również bardzo stresujący. Mediacje to proces
odformalizowany, podczas którego strony mogą swobodnie
się wypowiadać i być może dlatego ją przypomina. Czasami
bywa tak, że po zakończeniu procesu mediacyjnego ludzie
sami zgłaszają się na terapię, bo ktoś np. uzmysłowił sobie, że
ma problem z alkoholem i chciałby go rozwiązać. Nie mniej
jest to coś zupełnie innego. Jeżeli dana osoba dzięki mediacji uzmysłowi sobie jak wiele złego powoduje jej zachowanie
i uda się na terapię, to możemy powiedzieć, że mediacja była
początkiem resocjalizacji danej rodziny -resocjalizacji w szerokim znaczeniu.
Czy Polacy coraz częściej i chętniej starają się rozwiązać
swoje rodzinne konflikty poprzez mediacje?
Rzeczywiście coraz częściej Polacy starają się tak rozwiązywać konflikty, aczkolwiek jeszcze nie do końca wiedzą czym są
mediacje i jaka jest ich idea, ile dzięki temu można zaoszczędzić czasu,„nerwów” i kosztów. W porównaniu z tym jak wyglądało to kilka lat temu, to liczba spraw zgłaszanych do mediacji
ze skierowania sądu znacznie wzrosła. Na Opolszczyźnie tzw.
mediacje komercyjne rzadko się odbywają, ponieważ jest to
ciągle jeszcze mało znana metoda. Mediacje mocno rozwinięte są w dużych aglomeracjach, gdzie skupione są największe firmy. Ich właściciele doskonale wiedzą, że postępowanie mediacyjne jest dużo tańsze i szybsze od postępowania
sądowego i zdecydowanie bardziej im się to opłaca. Dzisiaj na
przykład odebrałam z sądu kolejne dwa wnioski o przeprowadzenie mediacji. Jest coraz lepiej, ale jeszcze trochę czasu
potrzeba, by społeczeństwo w pełni zrozumiało, że mediacje
to naprawdę świetny sposób rozwiązywania konfliktów.
Czy to prawda, że mediatorzy rodzinni występują
w parach?
Wszystko zależy od osobowości mediatorów i od sytuacji.
Wiem, że takie praktyki są stosowane, ale osobiście nigdy tego
nie próbowałam i wydaje mi się, że wolałabym jednak pracować pojedynczo, aczkolwiek musiałabym spróbować i wtedy
to ocenić.
Jak długo trwają mediacje?
Na przeprowadzenie procesu mediacyjnego ze skierowania sądu mamy miesiąc, jednak inaczej wygląda to w sprawach
mediacji komercyjnych, które teoretycznie mogą trwać nawet
pół roku. Zazwyczaj przeprowadzam jedną bądź dwie sesje,
rzadko więcej. Jedna sesja może trwać godzinę, dwie, czasami
trzy, wszystko zależy od danej sprawy. Niekiedy dodatkowo
między sesjami rozmawiam ze stronami telefonicznie. I to
wystarczy by strony mogły się porozumieć.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę i przybliżenie
czytelnikom „Empowerment” intersujących kwestii
dotyczących mediacji.

„Maro”
Nieoczekiwana
przygoda
Laureat konkursu „Sensotwórcy”
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acznę od tego, że mam rozpoznaną tzw. „podwójną diagnozę” to znaczy, że jestem uzależniony, a jest to uzależnienie mieszane tzn. narkotyki, alkohol i hazard oraz mam chorobę, która jest rozpoznana, jako schizofrenia paranoidalna.
Wszystko zaczęło się w 1999r. jak pierwszy raz dostałem ostrej
psychozy wywołanej używkami. Byłem z moją byłą dziewczyną Hanią we Włoszech na wakacjach. Właśnie tam zaczęło
mi się wydawać, że jestem obserwowany przez mafię i że
jestem kimś bardzo istotnym dla świata i Boga. Czułem wtedy
niesamowity przypływ pozytywnej energii. Myślałem, że nic
nie jest w stanie stanąć mi na mojej drodze. Był to pewnego
rodzaju rodzaj misji, którą wyznaczyła mi siła wyższa. Misja
polegała na tym, że mam zbawić świat od zła. Gdy wróciłem
do domu rodzice i Hania zauważyli, że jest ze mną coś nie tak,
ale ja byłem w takim amoku, że najważniejsze było dla mnie
wykonanie misji powierzonej przez Boga. Była niedziela, gdy
powiedziałem mamie, że idę tylko do kościoła. I rzeczywiście
tak było, lecz wszedłem tylko do kościoła w środku mszy gdzie
było mnóstwo ludzi przepchałem się do ołtarza i wyrzuciłem
wszystkie pieniądze do koszyka przy ołtarzu. W kościele nastała
cisza, wszyscy się na mnie patrzyli, a ja obróciłem się i szybkim
krokiem wyszedłem z kościoła. Poczułem się niesamowicie
wolny. Myślałem, że mogę wszystko, że Bóg jest ze mną.
Mogłem zmienić się w jakąkolwiek istotę, byłem w stanie
poruszać gwiazdami, osiągać prędkość światła, przeskakiwać
w rożne światy za pomocą różnych magicznych sztuczek. Przy
tym czułem nieśmiertelność i niesamowite poczucie mocy
nadprzyrodzonej. I tak poszedłem w świat. Dowędrowałem
z Tychów do Opola. Pamiętam, że w Katowicach szedłem
przez dworzec z uniesioną ręką w górze ze znakiem Victorii.
Gdy dotarłem do dworca w Opolu myślałem, że są tam windy
do nieba. Lecz po kilku godzinach wałęsania się po Opolu
i tym dworcu trochę oprzytomniałem i nagle chciałem wrócić
do domu. Pytałem się czy jakiś taksówkarz mnie nie zawiezie do Tychów. Najpierw chciałem wrócić pociągiem, ale nie
potrafiłem zobaczyć i odczytać, która jest godzina na zegarze na dworcu, a poza tym nie miałem przy sobie ani grosza.
W końcu jeden z taksówkarzy zgodził się pojechać na kredyt.
Zasnąłem w taksówce i obudziłem się pod domem. Ojciec
zapłacił za taksówkę. Było może koło czwartej czy piątej rano.
O ile pamiętam, byłem taki zmęczony, że wszedłem do domu
i od razu poszedłem spać. Obudziłem się po trzech godzinach i prawie momentalnie chciałem wyjść z domu. Znowu
czułem przypływ mocy. Rodzina spytała mnie, czy nie pójdę
do psychologa, a ja powiedziałem, że mogę iść. Gdy byłem
u psychiatry, to zacząłem mówić, że jestem idealnie czystą
energią i wytłumaczyłem pierwsze trzy sekundy powstania
świata przed wielkim wybuchem. To wystarczyło, żebym znalazł się w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Tam ktoś mi
uświadomił, że jestem w szpitalu. Dostałem bardzo silne leki,
tak że powaliły mnie z nóg. Potem przewieziono mnie do bardzo dobrej kliniki w Krakowie. Tam po jakimś czasie zacząłem
wracać do zdrowia. Przyznałem się w szpitalu, że brałem narkotyki. Po dwu miesięcznym pobycie w szpitalu dzięki tablet-
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kom przeciw psychotycznym, terapii, dużym wsparciu rodziny
wyszedłem ze szpitala.
W przeciągu zaledwie jednej doby no i potem podczas
pobytu w szpitalu, moje życie zostało wywrócone o 180
stopni. Nie dość, że nie zamierzałem nigdy być wariatem
w dosłownym słowa tego znaczeniu, to nie przypuszczałem,
że następne 12 lat to będzie tułaczka po szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień. Wracając do okresu po pierwszym
szpitalu, to było bardzo prawdopodobne, że po ostrej psychozie wpadnie się w depresję i tak też się ze mną stało. Jeszcze jakiś czas zaraz po szpitalu było dobrze, rodzina była prze
mnie i czułem, że wracam do normalnego życia. Z potężnej
iluzji, jaką wytworzył mój umysł powoli zacząłem dostrzegać
realny świat. Tylko, że te realia były dla mnie za silne. W domu
było w porządku tylko, że w świecie zewnętrznym było nie
tak i w mojej głowie zaczęły się pojawiać różne problemy.
Myślałem, że ludzie z osiedla dadzą mi wsparcie i poniekąd tak
było, ale nie końca. Dziewczyna szybko się od mnie odwróciła,
część ludzi przestała mi odpowiadać cześć, niektórzy drwili
albo się śmiali ze mnie, a nawet jeden raz ktoś mnie opluł. Te
czynniki spowodowały pogłębienie się depresji. Całe wcześniejsze wyobrażenie mojego świata legło w gruzach. Realny
świat całkowicie zaprzeczał moim wyobrażeniom. Moim
dość znaczącym błędem po wyjściu ze szpitala było to, że
mogłem być z rodziną i nie zwracać uwagi na to jak reagują
ludzie na to, co się ze mną podziało, lecz ja odebrałem reakcje tych ludzi, jako odbieranie mi mojej godności. Chciałem
zdobyć na nowo dobrą opinię wśród innych, a nie wiedziałem jak to zrobić. To były czasy początku kultury hip – hopowej. Już nie pamiętam jak to się stało, ale w moje ręce trafiła
płyta Kalibra44 Tajemnicza Księga. Bardzo przypadła mi do
gustu, bo była psychodeliczna, a ja byłem psychodelikiem,
więc wszystko się zgadzało. Znalazłem grupę kolegów, którzy
mnie w jakiś sposób akceptowali. Oni słuchali hip – hopu i ja
słuchałem. Łączyły nas w pewien sposób narkotyki i muzyka.
Podczas tych spotkań szukałem akceptacji z ich strony, mojej
nieakceptacji swoich wcześniejszych przeżyć. Prawie całkowite odzwierciedlenie siebie na jakiś czas znalazłem właśnie
w Tajemniczej Księdze Kalibra44. Narkotyki podsyciły ten stan
i muzyka plus narkotyki dawały mi akceptację siebie, większą
niż ludzie. I tak na jakiś czas stworzyłem sobie prywatny raj,
w którym znowu byłem kimś znaczącym dla całego świata.
I tak było dobrze do pewnego czasu.
Zacząłem się izolować od ludzi i było mi z tym dobrze, ale
patrząc na to z drugiej strony, gdy miałem wyjść naprzeciw
ludziom czułem się jak obcy, który żyje iluzją. Doszedłem do
wniosku, że muszę zdobyć poparcie większej ilości osób albo
osób, które są znaczące, żeby lepiej się poczuć wśród ludzi.
Z tego względu, że przebywałem raczej w towarzystwie narkomanów to i też tam próbowałem zdobyć jak największe
uznanie. Jestem zdania, że w tym towarzystwie największe
poparcie ma dealer, więc i ja chciałem zostać dealerem, chociaż nie miałem w ogóle w tym rozeznania. Próbowałem raz,
drugi, trzeci i zawsze okazywało się to kompletną klapą, a więc
powracałem do roli zwykłego narkomana, który ma się za
kogoś wielkiego, dzięki swoim iluzjom. I tak od iluzji do szpitala
od szpitala do ośrodka przeleciało 12 lat. W pewnym momencie przyzwyczaiłem się do takiego życia, a nawet zaczęło mi
to imponować. Swojego czasu pracowałem też trochę, zliczając to by było z trzy lata, przez cały ten okres. Lubiłem nawet
popracować, ale imponowało mi życie przestępcze, w którym
widziałem siłę tych ludzi w przeciwieństwie do mojej bezsilności wobec narkotyków. Byłem zbuntowany przez świat
narkotyków i ludzi z nim związanych, a jednocześnie czułem
poskramianie tego buntu przez różne instytucje jak i bliskie mi
osoby, którym naprawdę na mnie zależało. Czasami czułem

się jakbym miał rozdwojenie jaźni. Raz przykładny obywatel
kraju, a raz wiecznie zbuntowany jak bandyta. W pewnym
momencie swojego życia straciłem kontrolę nad swoją chorobą i doświadczyłem w przeciwieństwie do pierwszej pozytywnej psychozy całkowicie negatywnej, do tego stopnia, że
prawie 3 lata nie używałem żadnych używek.
Poznałem dziewczynę Agnieszkę, znalazłem pracę, odnalazłem się w codziennym życiu zwykłego człowieka. W tym
codziennym życiu zacząłem odnajdywać się na tyle, że praktycznie każda rzecz zrobiona przeze mnie była sukcesem. Czy to
umyłem naczynia, czy choćbym zrobił zakupy, czy też w pracy
się wszystko udawało, to był jeden wielki sukces, na który składały się małe sukcesy. Przewrotem w moim życiu było też urodzenie się mojego syna, który bardzo wiele dla mnie znaczy.
Niestety mój związek z dziewczyną rozpadł się. Bardzo dużo
znaczyła dla mnie Agnieszka i może jeszcze kiedyś będziemy
razem. Ona, ja i nasze dziecko. Mój ostatni okres z życia nie był
łatwy. Męczyły mnie myśli samobójcze. Wiele rozmyślałem, po
co żyć. Dalajlama jest zdania, że nie ma sensu myśleć, po co
się żyje, bo taki stan wprowadza w dziwne stany świadomości
i nawet dzisiejsza nauka nie wie, po co istnieje cała ludzkość,
choć podobno nasz galaktyka ma odegrać szczególną rolę
w wszechświecie. Kiedyś, jak byłem mały, mama powiedziała
mi, że cały wszechświat jest w Tobie. Ciężko przyjąć taką informację, ale tak jest, że to w nas w środku rzeczywiście jest to,
co widzimy, słyszymy, czujemy. Dzisiejszy świat jest trudny do
zrozumienia, ale uważam, że mimo wszystko można znaleźć
pozytywne jego aspekty. Może jestem naiwny myśląc, że kiedyś nastąpi miłość i czułość na naszej planecie, znikną wojny,
podziały – teraz raczej mówi się o końcu świata o nienawiści,
zawiści. Jestem zdania, że to wszystko zależy od nas samych.
Każdy człowiek jak i zwierzę czy roślina ma swoje miejsce czas
i przeznaczenie. Wszystko zależy od nas – ludzi, to my wszyscy razem jak i każdy z osobna kreujemy przyszłość. Nie ma,
co myśleć negatywnie i zadręczać się złymi myślami. Mimo
różnych sytuacji, w jakich może znaleźć się człowiek, nawet
skrajnych, zawsze może się podnieść, niekoniecznie sam.
Pomagajmy sobie nawzajem i wspierajmy się a nie zabijajmy.
Tematem pracy konkursowej jest szeroko rozumiana
aktywność artystyczna, społeczna i kulturalna, która nadała
sens własnemu życiu. W dzisiejszym świecie wszystko kreowane jest poprzez media, a gdy siedzimy przed komputerem, radiem czy telewizorem bombarduje nas masa informacji. Zanika kontakt z drugim człowiekiem. Moim zdaniem
jest to pewnego rodzaju zatracenie człowieczeństwa. Myślę,
że zarówno artyści tzn. muzycy, malarze, pisarze są antidotum na to wycofanie ludzi z życia społecznego i kulturalnego.
Właśnie to oni, w ciężkich chwilach i nie tylko ciężkich, są dla
nas wsparciem, nadają sens naszemu istnieniu poprzez swoją
twórczość. Społeczeństwo narzuca nam różnego rodzaju role
np. rolę pracownika, czy też kolegi bądź ojca czy matki. W niektórych rolach odnajdujemy się, a w niektórych nie. Są to tzw.
„Formy” i albo im ulegamy albo próbujemy z nimi zerwać bądź
też z nimi zrywamy. Na swój sposób każdy jest trochę aktorem w jakieś roli, jaką narzuca mu świat bądź, jaką on sobie
sam kreuje. Albo ktoś wyznacza nam cel w życiu albo ten cel
znajdujemy sami. Człowiek jest istotą z natury społeczną, lecz
działa wbrew swojej naturze. W świecie, który nas otacza próbuje znaleźć ujście dla swoich emocji, poprzez odreagowanie
w różnoraki sposób swoich negatywnych bądź pozytywnych
odczuć. Odreagowanie może być różne, gdyż zarówno jednostka ma wpływ na drugą jednostkę, a nawet szersze grono.
Ta zasada działa w obydwie strony. Może być też tak, że niekoniecznie ulegamy wpływowi drugiego człowieka na nas, lecz
jeśli jest to większa grupa ludzi to wpływ jest nieunikniony.
Odniosę się do kultury hip – hopowej, która ma znaczący

wpływ na wielu młodych i nie tylko młodych ludzi. Dla mnie
muzyka ta ukazuje realia życia w emocjonalny sposób, dzięki
któremu można odreagować. Jest to potok słów wypowiadanych przez artystę w celu wsparcia, poniżenia bądź zrozumienia drugiego człowieka. Jest to bardzo ciekawy rodzaj twórczości, gdyż łączy ludzi. Wiele tekstów hip – hopowych niesie
z sobą przesłanie, a nierzadko dany utwór wyznacza nam cel
w życiu. Jest wiele utworów, które są w stanie podbudować
drugiego człowiek jak i również ukazać słabe strony. Z informacjami jest tak, że je przyjmujemy bądź nie chcemy ich przyjąć, bo nie są zgodne z naszymi poglądami. W świecie mediów
możemy unikać informacji, po prostu przełączając się np. na
inny kanał. Kiedyś ktoś mi powiedział, że informacja powinna
być złożona jak hamburger tzn. powinien najpierw być pozytyw potem negatyw i znowu pozytyw. Przy takiej zależności
ten negatyw jest dużo łatwiejszy do przyjęcia. Jestem zdania,
że jeden człowiek nie powinien oceniać drugiego człowieka.
Wracając do tematu pracy to myślę, że aktywność artystyczna, kulturalna i społeczna jest czymś, co nadaje sens
istnieniu wtedy, gdy zależności pomiędzy tymi wartościowymi są w odpowiednich proporcjach w stosunku do siebie
ujmując to w ramach czasowych. Czyli trzeba tak planować
swoje życie, aby był czas na pracę, twórczość i kulturę, ponieważ każdy z tych aspektów daje pewnego rodzaju poczucie
sensu, spełnienia jak i również niesie wartości takie jak wiara,
miłość i nadzieja. Nie licząc się z tego rodzaju aktywnością,
porzucamy te wartości i dopadają nas częściej uczucia zwątpienia rezygnacji i zapominamy o tych uczuciach wyższych,
które są bardzo istotna dla godnej i sensownej egzystencji.
Wartości te nie są zależne od pozycji w świecie czy też pieniędzy. Jeśli człowiek niesie w sobie miłość, wiarę i nadzieję
to obojętnie, w jakiej sytuacji by nie był, jest jej w stanie tym
ideom sprostać. Taki człowiek jest pogodzony ze światem,
życiem i śmiercią. Wartości te dają mu siłę, aby przeciwstawiać
się kolejom losu. Jak wspomniałem wcześniej, mamy wpływ
na swoje życie i życie innych, tak jak i inni mają wpływ na
nas samych. Jestem zdania, że ta zależność jest nieunikniona
i dobrze się z nią pogodzić i jej poddać. Można znaleźć w życiu
tzw. „złoty środek”, czyli równowagę. Jestem zdania, że religie
mają na celu dobro wtedy, gdy dana religia, której jesteśmy
wierni i oddani prowadzi właśnie do tej równowagi życiowej. Jezus czy też Budda albo Mahomet byli wielkimi ludźmi
poprzez propagowanie tych wyższych wartości, nieśli pokój
a nie wojnę. Pokój przynosi dobro a wojny zło. Dobro i zło
można zrozumieć dopiero usadawiając je na jakimś podłożu.
Gdyby nie było pojęcia zła i dobra to nie wiedzielibyśmy, czym
one są. Tak samo jest z uczuciami np. złość a przeciwstawnym
uczuciem może być spokój. Więc z tych prostych przykładów
łatwo wywnioskować, że równowaga życiowa tkwi w rozumieniu zarówno dobra jak i zła.
Powrócę teraz do tematu własnego sensu życia, który często traciłem i jak go odzyskałem. Każdy ma tzw. „własne dno”
i może być one różne. Dla jednego dnem może być to, że jest
biedny i nie ma gdzie mieszkać dla kogoś innego może być
dnem to, że nie może kupić sobie Ferrari, chociaż ma dobrej
klasy mercedesa. Przykład jest skrajny, ale ukazuje, że zarówno
ten biedny jak i bogaty człowiek mogą mieć podobne
odczucia związane z swoją sytuacją. Zakładam, że i jeden
i drugi chce się pozbyć tych uczuć związanych z tą sytuacją.
I tak też się dzieje, że poniekąd to właśnie uczucia, którymi
się kierujemy wyznaczają nam cele w życiu. Skrajne odczucia takie jak głód lub złość zmuszają nas do działania w celu
poskromienia tych odczuć i poczucia się dobrze, spokojnie
i satysfakcjonująco. O dziwo człowiek jest tak skonstruowany,
że jeśli chce, to może czuć to, co chce po wcześniejszym
zaspokojeniu swojej podstawowej potrzeb jak głód. Ciężko to

sobie wyobrazić, ale jest to możliwe i możliwe jest to wtedy,
gdy jesteśmy świadomi swoich uczuć. W trakcie życia nabieramy różnego rodzaju doświadczeń w momentach, w którym
przeżywamy różne uczucia. Im jesteśmy starsi tym bardziej się
z nimi godzimy, choć nie zawsze tak jest. Jest to indywidualną
sprawą, jak każdy z osobna radzi sobie z własnymi uczuciami.
Wracając do tematu „dna” w życiu, to byłem na własnym dnie
kilkukrotnie. Z takiego rodzaju przeżyć w momentach, których jest się blisko śmierci, czy też totalnego zwariowania
np. niepoczytalności, którą swojego czasu stwierdzili u mnie
lekarze lub też zaniku uczuć wyższych, załamania psychicznego można wyciągnąć naukę. Poprzez te wszystkie lata, gdy
doświadczałem upadków i wzlotów związanych z uzależnieniem i chorobą psychiczną doszedłem do wniosku, że warto
żyć w harmonii ze światem, niezależnie od sytuacji, w jakiej się
znajduje. Harmonią dla mnie niekoniecznie musi być ciągłe
zadowolenie z życia. Są to właśnie te upadki i wzloty, które niesie ze sobą życie i które uczą nas żyć w zgodzie z otaczającym
nas światem. W całym tym zamęcie, jaki niesie dzisiejszy świat
ważny, a nawet bardzo ważny jest rozwój osobisty człowieka.
Rozwój osobisty poprzez kontakt z całym wszechświatem,
poszerzanie własnej świadomości. Im większa jest świadomość siebie i otaczającego nas świata, tym większy jest w nas
spokój. Kiedyś ktoś powiedział mi, że iluzja wywołana używkami to najczystsza forma prawdy. Poniekąd jest to racja, lecz
prawda tej prawdy jest żałosna i opłakana w skutkach, dlatego
też coraz większy sens widzę w trzeźwym życiu. Dzięki pracy
samej w sobie tzn. związanej z obowiązkiem i odpowiedzialnością i pracy nad sobą, którą rozumiem, jako rozwój osobisty
odnalazłem poczucie sensu w moim życiu i życiu innych ludzi.
Podsumowując cała tą pracę jestem zadowolony, że mogę
przekazać część swoich poglądów i doświadczeń życiowych.

Poradnictwo
socjalne
Anna Weissbrot – Koziarska

Wewnętrzne konflikty
pracowników socjalnych –
walczyć czy się poddać?

P

racownik socjalny w swoich codziennych działaniach,
których celem jest podejmowanie decyzji wobec klienta
odczuwa szereg dylematów wywołujących konflikty natury
etycznej. Wynikają one głównie z wyraźnego i odczuwalnego
braku spójności pomiędzy zapisami litery prawa, a rzeczywistymi problemami, jakie demaskuje praktyka pracy socjalnej.
Stojąc w obliczu trudnego wyboru pomiędzy dwoma różnymi rozwiązaniami przeżywa on wewnętrzne konflikty. Musi
wybrać rozwiązanie korzystniejsze dla klienta, ale nie zawsze
mieści się ono w zapisach prawnych. Zatem co robić? I tak źle
i tak niedobrze. Lista dylematów, jakie odczuwają w praktyce
pracownicy socjalni wg F. Reamera obejmuje trzy znaczące
kategorie:
- dylematy związane z bezpośrednią obsługą jednostek
i rodzin,
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dylematy związane z planowaniem i wdrażaniem polityki i programów pomocy społecznej,
- dylematy związane ze stosunkami pomiędzy przedstawicielami własnej profesji.
Autor do najistotniejszych problemów pierwszej kategorii dylematów zaliczył: prawdomówność w stosunkach
z klientami, dostarczanie i/lub finalizowanie usług wbrew woli
klienta oraz zagadnienie paternalizmu, konflikty pomiędzy
zobowiązaniami pracownika socjalnego wobec pracodawcy
a zobowiązaniami wobec klientów, konflikty pomiędzy prawem i polityką a celami oddziaływań, prawo do poufności,
kwestię świadomej zgody klienta na interwencję. W drugiej
kategorii dylematów znalazły się głównie takie problemy
jak: publiczne wsparcie dla programów pomocy społecznej,
dystrybucja ograniczonych zasobów, prawo do pomocy społecznej, zobowiązanie państwa i interesy prywatne, etyczne
aspekty zakładanych celów programów pomocy społecznej.
Ostania kategoria dylematów obejmuje dwie grupy problemów: wątpliwe i niejasne praktyki wśród współpracowników,
co czasami jest określane jako „whistle-blowing”, sytuacje,
kiedy pracownik socjalny musi zdecydować, czy naruszyć
reguły instytucjonalne w celu ochrony dobra klienta, kolegi
lub swego własnego (cyt. za: A. Olech, 2014, s. 24-25).
Przedstawione obszary etycznych dylematów pracowników socjalnych wskazują na fakt, jak wiele wątpliwości i rozterek przeżywają oni w realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej. Nierzadko podejmując decyzje, co do realizacji planu
pracy z klientem natrafiają na trudności natury moralnej, co
ma miejsce w sytuacji, kiedy wyznawane przez nich wartości
nie korelują, a nawet są w sprzeczności z wartościami, jakie
preferuje klient. Takie uwarunkowania podejmowanych decyzji wobec klienta związane są z silnymi przeżyciami emocjonalnymi. Spośród najczęstszych źródeł dylematów etycznych
pracowników socjalnych wymienia się:
• napięcie pomiędzy zobowiązaniem do zmieniania
struktury społecznej a zobowiązaniem do pomocy
klientom w radzeniu sobie ze społeczną strukturą,
w której funkcjonują,
• napięcie pomiędzy odpowiedzialnością wobec
odbiorców usług społecznych a odpowiedzialnością
wobec tych, którzy są ich płatnikami (najczęściej nie są
to te same grupy),
• napięcie pomiędzy dobrem klienta a dobrem grup czy
społeczności, której jest on częścią,
• napięcie pomiędzy prawem klienta do wolności
wyboru, a tym co pracownik socjalny postrzega jako
dobro dla niego,
• napięcie pomiędzy bezstronnym traktowaniem
klienta a zaspokajaniem jego indywidualnych potrzeb,
• napięcie pomiędzy procesem naukowym (co oznacza redukcje nadmiaru danych do prostej generalizacji) a procesem humanistycznym (co oznacza ocenę
i rozumienie sytuacji w jej uwikłanej złożoności),
czasami ukazywane jako napięcie pomiędzy nauką
a sztuką lub pomiędzy wiedzą ontyczną a ontologiczną (Tamże, s. 19).
Napięcia te towarzyszą pracownikowi socjalnemu
w podejmowaniu decyzji wobec klienta i stanowią podstawę
do identyfikowania ważności jednych wartości nad drugimi.
Pracownik socjalny analizując indywidualne sytuacje problemowe klienta musi mieć poczucie odpowiedzialności
za niego i wykazywać się mistrzowskimi umiejętnościami
w podejmowaniu interwencji w jego sprawie. Dlatego też
w przypadku pojawienia się konfliktów wewnętrznych, wynikających z różnic co do oczekiwań jego i klienta, musi wybrać
te działania, które zminimalizują stan jego wewnętrznej bez-

silności. Profesjonalizm w zawodzie pracownika socjalnego
powinien opierać się na spójności systemu wartości prywatnych i społecznie akceptowanych w praktyce pracy socjalnej.
Realizując swoją powinność wobec klienta, pracownik
socjalny obok nakazu przestrzegania prawa i ogólnie przyjętych norm i wartości, chce stanąć do uczciwej walki o uznanie
własnych przekonań. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż
zdarzają się sytuacje, w których zadaje on sam sobie pytanie
czy podjęta decyzja w sprawie klienta jest „moralnie słuszna”?
Wynika to głównie z faktu, że ludzie mają odmienne wyobrażenia o świecie i zasadach funkcjonowania w nim poszczególnych jednostek czy grup społecznych. Kryteria moralne, które
mają oddzielić prawdę od błędu, nie są w lepszej pozycji niż
kryteria moralne, które mają oddzielić to, co słuszne, od tego,
co niesłuszne (L. Kołakowski, 1994, s. 123). Jednak, aby pomóc
pracownikowi socjalnemu w pokonywaniu dylematów
natury moralnej, ustalono podstawowe zasady relacji pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem. Zostały one zapisane
w Kodeksie Etycznym Pracowników Socjalnych. Potrzeba
stworzenia go wyrosła ze świadomości, iż praca socjalna jest
siłą napędową zmian społecznych, sumieniem społeczeństwa. Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego
postępowania zawodowego, ma służyć wszystkim tym, którzy
zdecydowali się związać swą przyszłość z zawodem pracownika socjalnego. Również społeczeństwo ma prawo wiedzieć,
że zawód pracownika socjalnego dysponuje określonymi
środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi wykonywanie
zawodu w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.
Jednak trzeba pamiętać, że kodeks etyczny nie jest zestawem gotowych rozwiązań na sytuacje, w których pracownik
socjalny przeżywa dylematy związane ze słusznością podjętej
wobec klienta decyzji. Dla rozstrzygnięć związanych z wyborem „dobro-dobro” kodeks etyczny nie dostarcza żadnych
wskazówek, zdaniem A. Keith-Lucas (1977, s. 355). W tego typu
sytuacjach uruchamia się jedynie proces etycznego uzasadnienia podjętych orzeczeń i postępowanie myślowe, którego
celem jest rozważenie wszystkich racji za każdym możliwym
wyborem. W rzeczywistości oznacza to, że pracownik socjalny
musi rozważyć wszystkie możliwości, określając jednocześnie
wady i zalety podjętej decyzji. Ponieważ jest tak wiele problemów, z którymi zwraca się o pomoc do pracownika socjalnego klient i tak wielu różnych i różniących się od siebie klientów, to trudno jest generalizować zasady decyzyjności, dając
pierwszeństwo jednym nad drugimi. Zatem na ostateczną
decyzję, co do sposobów realizacji zadań z zakresu pracy
socjalnej, wpływają okoliczności podejmowanego wyboru
(charakterystyki sytuacyjne) oraz system wartości i preferencje podejmującego decyzje (charakterystyki dyspozycyjne).
Jednak preferencje nie są indywidualną sprawą pracownika
socjalnego (Tamże, s. 355). Chodzi bowiem o to, że w kształceniu pracowników socjalnych należy ustalić pewien kanon
preferencji osobistych i zawodowych, które pozwolą rzetelnie
podejmować decyzje w sprawach klientów pomocy społecznej. I takim właśnie źródłem zapisanych norm i odstępstw od
nich jest Kodeks Etyczny. Stanowi on nie tylko zbiór nakazów
i zakazów, których należy przestrzegać, wykonując zawód
pracownika socjalnego, lecz jest również przekazaniem pewnych wartości, m.in. takich jak działania na rzecz dobrobytu
społecznego, poprawa warunków bytu osób, rodzin, grup
społecznych, zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej itp. Kodeks zawiera pewne standardy zachowań etycznych pracowników socjalnych, które obejmują etyczną regulacją możliwie jak najszerszych obszarów jego aktywności
zawodowej. Jednak trudno jest spisać wszystkie możliwości
rozwiązań dla trudnych sytuacji spotkania pracownika socjalnego z klientem ze względu na wielość osobowości zarówno

klientów, jak i pracowników socjalnych, różne preferowane
prze nich systemy wartości, charakter instytucji pomocowych,
w ramach których realizowana jest praca socjalna oraz złożoność problemów i kwestii społecznych, ujawniających się
jako skutek przemian gospodarczych i politycznych dokonujących się w kraju. Czynniki te łącznie powodują, że istniej
wiele obszarów działań pracownika socjalnego, które mogą
wywołać wewnętrzne dylematy. Kodeks etyczny pracownika
socjalnego kodyfikuje tylko pewne sposoby zachowania, lecz
nie jest receptą na podejmowanie decyzji wobec klienta,
zwłaszcza, że dziś staje on w obliczu dylematów i trudności,
które dawniej nie były znane. Stąd też wynika konieczność ciągłej modyfikacji kodeksów etycznych, gdyż z przestrzeganiem
jego standardów nierozerwalnie wiąże się odpowiedzialność
za prawidłowe funkcjonowanie jednostki i grupy.
Wątpliwości, jakie przeżywa pracownik socjalny w spotkaniu z klientem powinny sprzyjać jego dojrzewaniu do
profesjonalnego działania. Towarzysząca niepewność, co do
słuszności podejmowanych decyzji wobec klienta, stanowi
regulator wewnętrznego funkcjonowania i nabywania pewnej wrażliwości, która jest składnikiem edukacji aksjologicznej. Dylematy wewnętrzne, pojawiające się u pracowników
socjalnych, najczęściej zaczynają się jako problemy praktyki.
Stają się one dylematami etycznymi w konsekwencji pogwałcenia jakiejś praktycznej zasady. Dlatego też problem etyczny
powinien najpierw zostać zbadany jako problem praktyki, by
następnie próbować rozwiązać go. Jeśli nie zostanie naprawiony błąd w praktyce nie będzie możliwe naprawienie błędu

etycznego. Zatem rozwiązanie jakiegokolwiek dylematu etycznego wymaga, po pierwsze, rozumienia problemu etycznego
jako problemu praktyki; po drugie, pojmowania klienta i pracownika socjalnego jako podmiotów moralnych, oraz po trzecie, zdolności do rozważania istoty każdej sytuacji i stosowania etycznych
zasad jednostkowo do każdej sytuacji, bez szukania „binarnych”
(typu: albo-albo) odpowiedzi (R. Constable, 2000).
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Iwona Wolak-Baś

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji
Opolskiej w Nysie – Jesteśmy by pomagać…

D

oświadczenie choroby psychicznej wiąże się zazwyczaj
z poczuciem wyobcowania osamotnienia oraz trudnościami
w kontaktach z ludźmi. Osoby chorujące przeżywają niechęć
do podejmowania jakichkolwiek działań, tracą wiarę we własne
możliwości. Trudno im znaleźć miejsce, w którym mogłyby bezpiecznie dzielić się swoimi pomysłami i przeżyciami. Diagnoza
choroby psychicznej wiąże się z wieloma trudnościami i ograniczeniami. Pojawia się poczucie niepewności i zagubienia. Podobnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, po ukończeniu
nauki w szkole specjalnej mają ograniczone możliwości dalszej
aktywizacji społecznej. Zdane są najczęściej na własne rodziny,
które decydują o ich dalszym życiu. Pozostawanie w domu staje
się formą wykluczenia społecznego, skazującego ich na życiową
wegetację. Stąd też oferta Środowiskowego Domu Samopomocy jest skierowana do osób mających takie lub podobne
doświadczenia, wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują środowiskowego wsparcia,
ukierunkowanego na terapię społeczną, dającą im możliwość
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania
czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności, dostosowanej do indywidualnych
możliwości i zdolności. Coraz więcej jest osób z zaburzeniami
psychicznymi, które wymagają wsparcia instytucjonalnego,

polegającego na objęciu profesjonalną opieką terapeutyczną
i rehabilitacyjną, stąd rola Środowiskowego Domu Samopomocy
w budowaniu oparcia społecznego jest bardzo ważna.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy od strony placu
rekreacyjnego (fot. J. Hulajko-Pohl)

Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w Nysie przy
ul. Grodkowskiej 26. Profesjonalną opieką terapeutyczną obejmuje się tutaj osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi tj.:

EMPOWERMENT – Nr 3(13) wrzesień 2014

EMPOWERMENT – Nr 3(13) wrzesień 2014

14

17

-

upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym,
umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
- przewlekle chore psychicznie,
- wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób
czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
jest między innymi:
- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
- aktywizowanie uczestników, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych zmierzająca do
poprawy sprawności psychofizycznej,
- wsparcie osób niepełnosprawnych w trudnych sytuacjach życiowych,
- umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego
uczestników,
- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym,
- doprowadzanie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z ludźmi,
- kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych
dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników,
- poprawa relacji interpersonalnych, umiejętności komunikowania się, współżycia w grupie,
- wzajemna pomoc i wsparcie w ośrodku oraz poza nim,
- udzielanie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego,
socjalnego uczestnikom i ich rodzinom,
- kreowanie pozytywnego wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie stereotypom i ich
stygmatyzacji.
W placówce prowadzony jest szeroki wachlarz zajęć, należ do
nich:
Zajęcia grupowe: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, treningi z zakresu edukacji, treningi psychologiczne, terapia ruchowa,
w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, terapia zajęciowa.
Zajęcia indywidualne: treningi funkcjonowania w życiu
codziennym, terapia ruchowa, poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, treningi z zakresu psychoedukacji, treningi
z zakresu edukacji, terapia logopedyczna.
Zajęcia warsztatowe: choreoterapia, muzykoterapia,
muzykoterapia komórkowa dogłębna, filmoterapia, małe formy
teatralne, programy socjoterapeutyczne w zależności od potrzeb
grupy, warsztaty psychologiczne.
Spotkania społeczności: zebrania obejmujące bieżącą problematykę, zebrania Samorządu ŚDS, zajęcia obejmujące zakresem całą społeczność (uroczystości, imprezy okolicznościowe).

Uroczyste Spotkanie Opłatkowe w siedzibie ŚDS (fot. M. Bondar)

Zawody sportowe w Nowych Gołuszowicach z udziałem
uczestników ŚDS (fot. J. Stanosz)

Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie wdraża
i podtrzymuje działania mające na celu optymalizację funkcjonowania swoich podopiecznych, a praca z osobami niepełnosprawnymi zmierza przede wszystkim do stanu, w którym dana
osoba jest zdolna do możliwie samodzielnej egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych, społecznych
i w innych dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego
funkcjonowania. Zespół Wspierająco – Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy nastawiony jest na pobudzanie kreatywności podopiecznych i umożliwianie im rozwoju w różnych
dziedzinach życia. Założenia te realizowane są poprzez:
• Współpracę z rodzinami uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy opartą na wzajemnym zaufaniu, stanowiącą podstawę wszelkich sukcesów i efektów terapeutycznych.
Współpraca z bliskimi osób z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo ważna, gdyż rola rodziny w procesie rehabilitacji jest niezwykle istotna. Postawa rodziny może bowiem modyfikować przebieg samej choroby, a osoby bliskie są ważnym sprzymierzeńcem
w leczeniu i poprawie funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom
Samopomocy realizuje tę współpracę poprzez organizowanie
– w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, popołudniowego
dyżuru specjalistów – pracowników placówki, którzy służą profesjonalną pomocą i wsparciem nie tylko uczestnikom Ośrodka,
ich rodzicom/opiekunom, ale również wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób doświadczają bądź związane są z problematyką osób niepełnosprawnych. Kolejnym działaniem, które ma
na celu integrację, lepsze poznanie specyfiki pracy terapeutycznej
prowadzonej w ŚDS jest organizowanie co roku „Dnia Otwartych
Drzwi”. Dzięki tej inicjatywie nie tylko rodzice/opiekunowie osób
z zaburzeniami psychicznymi, ale także szersze grono odbiorców
– społeczność lokalna ma możliwość zapoznania się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Nysie organizuje także szkolenia i warsztaty dla
rodziców/opiekunów podopiecznych ŚDS. Potrzeba edukacji
rodziców/opiekunów wynika z tego, iż specjalistyczna wiedza
rzadko dociera do tych odbiorców, co powoduje, że działają oni
często instynktownie i brakuje im umiejętności postępowania we
właściwy sposób w konkretnych sytuacjach. Ponadto rodzice/
opiekunowie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wspierająco
– aktywizujących w roli obserwatorów działań terapeutycznych.
Taki udział pozwala poznać zakres pracy z osobą z zaburzeniami
psychicznymi, postępy terapii, a także sprzyja zacieśnieniu więzi
między terapeutą a rodzicem/opiekunem;
• Cykl zajęć przygotowujący do wejścia na rynek pracy
– praca jest ważnym elementem rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także stanowi istotny element jej integracji ze społeczeństwem. Działania terapeutów ŚDS skoncentrowane są na
pomocy uczestnikom placówki w podjęciu zatrudnienia. Pracownicy placówki mają świadomość tego, iż jedną z przyczyn
trudności w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia są problemy wynikające z małej elastyczności i różnorodności dostępnych ofert pracy, oraz nieuwzględnianie w procesie doboru

zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym skupiają się na pomocy podopiecznym
w poszukiwaniu prac sezonowych, okazjonalnych, dorywczych,
aby powoli przełamywać strach osób niepełnosprawnych przed
pracą i jednocześnie obawy pracodawców przed ich zatrudnieniem. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie aktywizuje
zawodowo także swoich podopiecznych poprzez prowadzenie warsztatów psychologicznych dotyczących między innymi:
treningu poprawnego wysławiania się, wyrażania swoich myśli
i skutecznego słuchania, rozwiązywania konfliktów w pracy, asertywności w rozwiązywaniu problemów, określenia predyspozycji
i preferencji zawodowych. Podopieczni biorący udział w warsztatach poznają różne style autoprezentacji, przechodzą trening
świadomego panowania nad własną autoprezentacją i autoanalizą własnego wizerunku. Uczestnicy poznają zasady zachowania
się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i dowiadują się, jak można
najlepiej się do niej przygotować, trenują przykładowe sytuacje
w rozmowie z pracodawcą;
• Wspieranie grup samopomocowych – pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie dostrzegają problem stygmatyzacji i izolacji społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi. Dlatego inicjują i wspierają generowanie się grup
samopomocowych wśród uczestników placówki. Jest to bardzo
ważne, gdyż grupy samopomocowe odgrywają szczególną rolę
w systemie oparcia, umożliwiają podopiecznym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Działania samopomocowe stwarzają szansę
na poznanie i przyswajanie sposobów jakie wykorzystują inni,
radząc sobie z rozmaitymi problemami. Spotkania grupy samopomocowej zorientowane są na to, by uczestnicy z większymi
umiejętnościami i zasobami społecznymi wskazywali pozostałym, jaki rodzaj pomocy jest im konieczny. Podopieczni mają
wtedy możliwość wzajemnie się uzupełniać, wspierać, kompensować braki wynikające z rodzaju schorzenia;
• Integrację ze środowiskiem – działania Środowiskowego
Domu Samopomocy zmierzają do zapobiegania izolacji społecznej, stygmatyzacji, przełamywania krzywdzących stereotypów
dotyczących osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione założenia realizowane są między innymi poprzez integrację uczestników placówki ze środowiskiem. Okazją do takiej integracji jest
organizowanie przez ŚDS od 2011 r. plenerowej imprezy pn.
„Wrześniowe Country”, w której uczestniczy nie tylko społeczność
lokalna, ale także przedstawiciele ŚDS – ów z województwa opolskiego. Kolejne przedsięwzięcia mające na celu integrację uczestników ŚDS to organizowanie wycieczek w różne zakątki Polski,
które są okazją do lepszego poznania, zacieśnienia więzi między
uczestnikami placówki.

Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie (fot. M. Bondar)

Środowiskowy Dom Samopomocy stawiając na wszechstronną integrację współpracuje z instytucjami oświatowymi,
pomocy społecznej, rynku pracy, organizacjami pozarządowymi,
placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Współpraca ta z roku na rok obejmuje swym zasięgiem coraz
większy obszar i coraz więcej jednostek. Od 2001 r. w celu promocji Ośrodka i jego działalności oraz integracji z szeroką społecznością ŚDS prowadzi na Facebooku swój profil, który stanowi
kronikę najważniejszych wydarzeń. Od trzech lat pod koniec
roku organizowane są także „Dni Otwartych Drzwi”, które dają
możliwość wszystkim zainteresowanym poznanie specyfiki
działalności ŚDS. Ponadto podopieczni placówki mają okazję do
zaprezentowania swojej twórczości podczas różnego rodzaju
imprez okolicznościowych, ekspozycji, kiermaszy świątecznych,
organizowanych wystaw prac w Miejskiej Bibliotece w Nysie.
Biorą udział w licznych, cyklicznych imprezach organizowanych
zarówno na terenie gminy Nysa jak i województwa opolskiego;

Udział uczestników ŚDS w Integracyjnym Przeglądzie Amatorskiej
Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach (fot. M. Bondar)

Zajęcia muzyczno-teatralne (fot. M. Bondar)

Wycieczka do Krakowa (fot. M. Bondar)

• Współpracę z instytucjami – priorytetowym zadaniem
Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwój i podtrzymywanie współdziałania w zakresie poprawy skuteczności różnych
form wsparcia międzyinstytucjonalnego nakierowanego na
pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy
Dom Samopomocy w Nysie współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
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Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią
Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym,
Komendą Policji, Poradniami Pielęgniarek Środowiskowych,
Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Poradniami Specjalistycznymi, Urzędem Pracy, szkołami,
szpitalami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych, placówkami kulturalno – oświatowymi, parafiami, społecznością lokalną oraz innymi osobami
i instytucjami w zależności od potrzeb. Wszystkie wspólne przedsięwzięcia z wyżej wymienionymi instytucjami podejmowane są
w celu optymalizacji funkcjonowania społecznego i rodzinnego
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wszystkie działania Środowiskowego Domu Samopomocy
podejmowane są z myślą o uczestnikach. Im więcej inicjatyw,
przedsięwzięć tym większa szansa na wzmocnienie wzajemnego
zrozumienia, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, co przyczynia się do optymalnego funkcjonowania osób z zaburzeniami
psychicznymi we wszystkich sferach życia. Personel zatrudniony
w Środowiskowym Domu Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie
posiada nie tylko odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, ale
także świadomość misji jaką niesie ze sobą praca z osobami
z zaburzeniami psychicznymi, a także głęboką empatię, która jest
tutaj niezbędna. Dodatkowo w czasach zmieniającej się bardzo
szybko rzeczywistości, nowych metod, technik, sposobów terapii Środowiskowy Dom Samopomocy stawia na dalszy rozwój
i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Zespół Wspierająco – Aktywizujący zapewnia każdej chętnej osobie pragnącej skorzystać z usług Domu, przede wszystkim: stymulowanie
rozwoju indywidualnego, zrozumienie, bezpieczeństwo, życzliwość, szacunek i dyskrecję. Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie realizując zadania z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin, nieustannie dostosowuje
obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wymienia
i uzupełnia niezbędny sprzęt, starając się stworzyć swoim uczestnikom jak najlepsze warunki pobytu w placówce.

Prace uczestników ŚDS (fot. A. Satora)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie to
miejsce, w którym każda osoba z zaburzeniami
psychicznymi znajdzie zrozumienie, wsparcie,
fachową opiekę i rzetelną informację o tym,
gdzie szukać dalszej pomocy. Zapraszamy!!
Nysa, ul. Grodkowska 26, I piętro, tel./fax 77 433 74 66
sdsnysa@o2.pl//www.facebook.com/sdsnysa
Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 17:00

Barbara Jaroszewicz, Magdalena Respondek

Siła tkwi we współpracy – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zębowicach

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Zębowice utworzoną na mocy Uchwały Nr VIII/52/92 Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24.03.1995 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zębowicach. Ośrodek realizuje zadania
wykorzystując odpowiadające im kompetencje w ramach zadań
własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie uregulowanym ustawami i aktami wykonawczymi
oraz zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień
i innych zgodnych z przepisami prawa umów i uzgodnień. Celem
działalności Ośrodka jest:
- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby,
i możliwości;
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usa-

modzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach mieści się przy ulicy Murka 2. Działami organizacyjnymi
ośrodka są: Dział Pomocy Społecznej oraz Dział Świadczeń
Rodzinnych Na czele Ośrodka stoi kierownik, który jest upoważniony przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych.
To on podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie pomocy.
W ośrodku jest zatrudnionych trzech pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy, główny księgowy
oraz jeden referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego. Obszarem działalności jest Gmina Zębowice.
W wykonywaniu zadań jednostka współpracuje m.in. z Państwowym Urzędem Pracy w Oleśnie, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie, Policją w Dobrodzieniu, Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zębowicach, Zespołem Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym w Dobrodzieniu, z pielęgniarkami CARITAS, pedagogiem
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach, radcą prawnym Urzędu, pracownikami i Wójtem Gminy, radnymi, Opolskim

Urzędem Wojewódzkim, księżmi parafii Zębowice i Radawie,
Ośrodkami Pomocy Społecznej z innych miejscowości, sołtysami.
Współpraca pomiędzy Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej
a wymienionymi instytucjami polega na zasadzie partnerstwa
i daje wymierne korzyści dla osób korzystających z jego usług.
Połączenie doświadczeń placówek w pracy z beneficjentami
i właściwie dobrane metody udzielenia pomocy przynoszą bardzo dobre efekty. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy
z innymi jednostkami klienci zawsze mogą liczyć na wszechstronne wsparcie. W przypadku występowania problemowych
sytuacji, pracownicy socjalni mogą skonsultować się ze specjalistami w danych dziedzinach. Wspólna działalność pozwala
szybko zwalczać trudności życiowe beneficjentów. Przykładem
tego jest powstawanie projektów adresowanych do mieszkańców gminy Zębowice. Efektywną współpracę nawiązano z Bratem Maltańczykiem Bernhardem Serwuschok, który w 2013
roku otrzymał miano Honorowego Obywatela Gminy Zębowice.
Partnerstwo rozpoczęło się w roku 1997. W ciągu ostatnich 6 lat
rozwinęło się ono bardzo intensywnie. Kawaler Maltański przywozi na Opolszczyznę dary dla najbardziej potrzebujących 3-4
razy do roku. Jest to jego prywatna inicjatywa. Sam organizuje
dary, pakuje je oraz opłaca koszty transportu. Robi to wyłącznie
z dobrego serca i bezinteresownie. Często do pomocy dołączają
się inni Maltańczycy, którzy przyjeżdżają również z Panem Bernhardem, składając się na paliwo. Darów jest tak wiele, że do transportu potrzeba jest ciężarówka. Jest to m.in. żywność, słodycze,
soki, zabawki, ubrania dla dzieci i dorosłych oraz meble.
Beneficjenci dwa razy w tygodniu mogą skorzystać z porad
radcy prawnego, który udziela informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Zakres działalności
Ośrodka to w szczególności:
- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy społecznej w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej,
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa
mająca na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych do ustawy,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
- współdziałanie w zakresie realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół
Interdyscyplinarny, który realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Działa w oparciu o ustawę z dnia 29.07. 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz.U.Nr 180 poz.1493 z pożn.zm.).
Zespół ten został powołany przez Wójta Gminy Zębowice w dniu
05.04.2011 roku, składa się z grupy osób współpracujących ze
sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin m.in.:
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz
kuratorów sądowych. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na trzy miesiące. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy

w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Według ustawy do
zadań grupy roboczej należy:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów
tych działań.
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Jego działania koncentrują się na:
- badaniu problemu krzywdzenia w rodzinie,
- strategii postępowania z danym przypadkiem,
- zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin
i sprawców.
Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim
jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom
przemocy jest praca zespołu interdyscyplinarnego. Stosowany
w takim zespole sposób podjęcia zagadnienia często wykracza
poza wspólne badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując również zespołowe podejmowanie
decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa
i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę
swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności. Do zadań zespołu
należy w szczególności:
1) wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy,
a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
2) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich
służb,
3) diagnoza skali zjawisk przemocy na terenie gminy oraz
przekazywanie uzyskanych informacji do środowiska
lokalnego,
4) gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na
temat miejsc i osób uprawnionych od udzielania pomocy,
a także inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla
osób krzywdzonych,
5) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami
i sprawcami przemocy- organizowanie szkoleń, warsztatów, itp.
Celem programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest
między innymi:
- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
- zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bierze również udział
w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
a jego celem jest:
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat
problemów związanych z używaniem środków psychotropowych i możliwości zapobiegania zjawisku;
- wyeliminowanie dostępności do narkotyków wśród
uczniów;
- zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia,
rehabilitacji i szkód zdrowotnych poprzez rozwój placówek i programów terapeutycznych;
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stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach w środowisku lokalnym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach realizuje
także program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Projekt skierowany jest do dzieci do 7 roku życia, do uczniów
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz do osób
otrzymujących pomoc na podstawie art.7 Ustawy o pomocy społecznej w szczególności do osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub niepełnosprawnych. Celem tego programu jest
zagwarantowanie ciepłego posiłku osobom, które nie w stanie
same go sobie zapewnić, w szczególności adresowany do jednostek, mieszkających na wsiach oraz w miejscach, gdzie występuje
wysoki poziom bezrobocia. Kolejną intencją projektu jest długoterminowe działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowia dzieci
i młodzieży poprzez zwalczanie zjawisk niedożywiania. Celem
„Pomocy Państwa w zakresie dożywiania” jest promowanie
zdrowego stylu życia oraz poprawienie poziomu życia jednostek oraz rodzin, które posiadają niskie dochody. Formy pomocy
w zakresie dożywiania dzielą się na: posiłek, zasiłek celowy oraz
świadczenie rzeczowe na terenie gminy Zębowice. Rzeczywista
liczba osób, która została objęta tym programem wynosi 195.
Beneficjenci wykorzystują dwie formy pomocy przede wszystkim
posiłek oraz zasiłek celowy. Ogólny koszt wydatkowany łącznie
pieniędzy z ośrodka to 40%, natomiast z budżetu państwa instytucja otrzymuje 60%.
Kolejnym projektem realizowanym od 2008 roku w GOPS to
działanie pod nazwą „Zainwestuj w siebie”, współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do mieszkańców gminy Zębowice, którzy
zagrożeni są wykluczeniem społecznym, korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej, posiadają co najwyżej wykształcenie średnie
i jednocześnie nie pracują oraz są w wieku aktywności zawodowej czyli 15-60. Odbiorcy projektu to ludzie, którzy bardzo często
wyrażają poczucie beznadziejności, pesymizmu, poczucia społecznej bezużyteczności, co prowadzi do degradacji psychicznej
i moralnej, a co się z tym wiąże, osłabienia funkcji społecznych
i wychowawczych. Kobiety, które są klientkami GOPS w Zębowicach, charakteryzują się niedostatecznym poziomem lub nawet

brakiem zachowań asertywnych, zbyt niską wiarą we własne siły,
sporą grupę stanowią osoby ,które przestały lub, też nie posiadają nawyku dbania o estetykę wyglądu zewnętrznego. Projekt
ten powstał by zaoferować jednostkom wszechstronne wsparcie, które umożliwi im uniezależnienie się od otrzymywanej
pomocy społecznej i powrót na rynek pracy. W gminie Zębowice
występuje wysoki poziom bezrobocia w szczególności kobiet.
Niekorzystna sytuacja kobiet w tym regionie wynika ze stereotypowego myślenia jeśli chodzi o rolę kobiet i mężczyzn oraz
braku oferty prac, które godziłoby życie zawodowe i rodzinne
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zauważają również to, że mężowie i konkubenci biorą zbyt mały
udział w życiu rodzinnym, nie pełnią dobrze obowiązków domowych a ponadto posiadają przekonanie, iż to kobieta powinna
dbać o dom i rodzinę. Rodziny te nie potrafią dobrze dysponować budżetem domowym. W rodzinach tych na plan boczny
schodzą dbałość o wygląd, kondycję fizyczną, zdrowie, oraz
prawidłowe relacje między członkami rodziny. Niesie to ze sobą
wiele negatywnych skutków w związku z tym został zrealizowany
projekt „Zainwestuj w siebie”. Jego celem jest zwiększanie szans
na zatrudnienie poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych
oraz społecznych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
do wejścia bądź powrotu na rynek pracy. Realizowane zadania to
między innymi aktywna integracja, w tym:
- aktywizacja społeczna – indywidualne wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych,
w tym dbanie o wizerunek i sztuka autoprezentacji, zarządzanie budżetem domowym, warsztaty kreatywności
i twórczego myślenia oraz formy animacji czasu wolnego;
– aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe dla grup
oraz osób indywidualnych, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych oraz opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera;
- aktywizacja edukacyjna – szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dobrane na podstawie indywidualnych
ścieżek rozwoju.

III sektor- Socjalne organizacje
pozarządowe
Magdalena Respondek, Sylwia Ladra- Matysik, Barbara Jaroszewicz

TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią 21 – rozmowa z założycielką i Prezesem – Panią dr Joanną Łabą
Magdalena Respondek, Sylwia Ladra, Barbara
Jaroszewicz: Kiedy i z czyjej inicjatywy powstało
Stowarzyszenie?
Joanna Łaba: Wszystko zaczęło się 15 lat temu, a dokładnie 23 lutego, z mojej inicjatywy odbyło się pierwsze spotkanie Stowarzyszenia. Zauważyłam, że ludzie którzy posiadają
dziecko z zespołem Downa (czyli Trisomią 21) nie mają do
kogo zwrócić się o poradę i pomoc. W czasach powstawania Stowarzyszenia, często było tak, że rodzice, którym urodziło się dziecko z zespołem Downa czuli się osamotnieni
i zagubieni. Nie wiedzieli jak mają postępować, nie posiadali
wystarczającej wiedzy na temat tej wady genetycznej, bo jak
wiadomo, wówczas dostęp do informacji, które dziś możemy

bez problemu wyszukać w Internecie był bardzo ograniczony, a czasami nawet niemożliwy. Stowarzyszenie powstało
z myślą o tym, aby pomóc właśnie dzieciom i rodzicom dzieci
z zespołem Downa.
M.R., S.L., B.J.: W jaki sposób dotarła Pani do osób, na
rzecz których powstało to Stowarzyszenie?
J.Ł: Zaczęłam szukać szkół specjalnych, przedszkoli, rozwieszałam w nich ulotki, zamieściłam ogłoszenie o spotkaniu w Nowej Trybunie Opolskiej i ku mojemu zdziwieniu, na
pierwszym zebraniu pojawiło się ponad 50 osób. Była to dla
mnie wielka radość, ponieważ wiedziałam, że kilka lat wcześniej podobne stowarzyszenie powstawało w Warszawie
i przyszły na nie początkowo tylko 3 osoby. Tak duża liczba

zainteresowanych w Opolu, świadczyła o tym, iż zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie w naszym regionie jest
wysokie. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje nie tylko
miasto Opole, ale całe województwo.
M.R., S.L., B.J.: Początkowo Stowarzyszenie określano
mianem Opolskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
z Zespołem Downa, dlaczego nazwa ta uległa zmianie?
J.Ł: W 2012 roku zmieniono nazwę na TRISO – Opolskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21. Na
dwóch ogólnopolskich konferencjach, w Warszawie i w Bielsku- Białej, Pan Jarosław Pieniak poinformował, iż Światowa
Organizacja Zdrowia zaleca, by od 2013r. używać nazwy Trisomia 21 zamiast zespół Downa. Uznano, że dotychczasowe
określenie ma pejoratywne zabarwienie i jest źle odbierana
przez społeczeństwo. Postanowiono, iż nazwa powinna być
medyczna, czyli Trisomia 21. Mnie osobiście ta zmiana się
podoba, pomimo tego, że większość ludzi nie kojarzy tej
nazwy z zespołem Downa.
M.R., S.L., B.J.: Jak działa stowarzyszenie?
J.Ł: Stowarzyszenie działa w trzech podstawowych obszarach. Pierwszy to działania ukierunkowane bezpośrednio na
dzieci. Drugi nastawiony jest na rodziców oraz podnoszenie
poziomu świadomości społecznej. Natomiast trzeci, to wszelkie działania i prace związane z wyremontowaniem naszej
siedziby oraz dążenie do stworzenia przyjaznego miejsca dla
wszystkich osób z zespołem Downa – w którym od narodzin
do dorosłego życia – znalazłyby wszechstronne wsparcie
i pomoc. Otrzymaliśmy w użytkowanie budynek od miasta
Opola. Niestety budynek ten wymaga kapitalnego remontu,
który powoli prowadzimy. Udało się nam już wymienić dach,
doprowadzić remont do stanu surowego otwartego. Przed
nami jeszcze sporo do zrobienia. Dziękujemy wszystkim
dotychczasowym darczyńcom i będziemy wdzięczni za każdą
rzecz, która może przydać się na budowie.
M.R., S.L., B.J.: Ile osób korzysta obecnie ze wsparcia
Stowarzyszenia?
J.Ł: Trudno powiedzieć, ponieważ są osoby, które uczestniczą tylko w imprezach okolicznościowych, np. zabawa
z Mikołajem i nie korzystają z innego rodzaju wsparcia, nie
biorą udziału w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych
przez Stowarzyszenie. Można powiedzieć, że z różnego
rodzaju pomocy w ciągu roku korzysta około 170 rodzin i ich
dzieci, w tym ponad 60 w sposób ciągły – uczestnicząc w różnego rodzaju terapiach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
M.R., S.L., B.J.: W jaki sposób Stowarzyszenie wspiera rodziców?
Rodzicom, którym narodziło się dziecko z zespołem Downa
staramy się pomagać od momentu kiedy matka z dzieckiem
jest jeszcze w szpitalu. Coraz częściej szpitale kontaktują się
z nami, by przyjść, porozmawiać, pokazać nowym mamom,
że życie z Trisomią 21 to nie koniec świata. Staramy się pokazać, że nasze dzieci kończą szkoły, mogą nauczyć się grać na
różnych instrumentach, mają przyjaciół. Zapewniamy również
pomoc psychologa. Dzięki temu matki odzyskują wiarę i siłę
na to wszystko, co przed nimi. Rodzice małych dzieci, do piątego roku życia, tworzą Grupę Wsparcia, na które przychodzą
wraz ze swoimi pociechami. Prowadzona jest ona przez jedną
z matek, która jest jednocześnie psychologiem. Uczestnicy
wymieniają się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami,
opiniami czy posiadanymi informacjami. Dzięki tej inicjatywie rodzice nie czują się osamotnieni, istnienie rodzin, które
mają podobne problemy daje im siłę, oraz wiarę i nadzieję. Dla
rodziców starszych dzieci organizowane są spotkania, odbywające się cyklicznie, co dwa miesiące. Zapraszani są wtedy
różni specjaliści, jak logopedzi, pedagodzy, rehabilitanci, psychologowie, dietetycy. Po wykładach istnieje możliwość zadawania pytań, umówienia się na terapię, konsultacje.

M.R., S.L., B.J.: Jakie terapie i zajęcia są prowadzane dla
dzieci?
J.Ł: Nasze dzieci uczestniczą we wszelakich zajęciach. (…)
W zależności od potrzeb – zajęcia prowadzone są grupowo i/
lub indywidualnie. Raz w tygodniu mogą korzystać z rehabilitacji na basenie w Opolu. Zajęcia te odbywają się w dwóch
grupach wiekowych – dla dzieci młodszych – nie potrafiących
pływać, oraz starszych – które na zajęciach doskonalą swoje
umiejętności pływackie, poprawiają sprawność i kondycję
fizyczną. Oferujemy także zajęcia z muzykoterapii – grupowe
z nauką gry na bębnach afrykańskich oraz indywidualne –
z nauką gry na keyboardzie lub flecie. Prowadzimy także zajęcia z plastyki oraz warsztaty fotograficzne. Terapie indywidualne to przed wszystkim terapia logopedyczna – prowadzona
przez 6 logopedów, w tym także w Kędzierzynie-Koźlu i Nysie,
dla dzieci mieszkających w tych okolicach, terapia pedagogiczna, psychologiczna. Nasze dzieci mają także możliwość
korzystania z Hipoterapii (w 3 ośrodkach) oraz Kynoterapii.

Zajęcia grupowe

Zajęcia na basenie

Każdego roku staramy się organizować turnusy rehabilitacyjne, lub wspólne, rodzinne wyjazdy wakacyjne. Przeważnie wyjeżdżamy wtedy nad polskie morze, bo wiele naszych
dzieci ma problemy z tarczycą. Wyjazdy te umożliwiają integrację dzieci, wspólne zabawy, a rodzice mają możliwość
wymiany doświadczeń, poznania się. W ubiegłym roku po
raz pierwszy zorganizowaliśmy obóz dla młodzieży z Trisomią 21.Towarzyszyli im dorośli wolontariusze. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda
się nam zorganizować podobny wyjazd. Organizujemy także
liczne imprezy okolicznościowe takie jak: zabawa z Mikołajem,
świąteczne spotkania, zabawa karnawałowa, Światowy Dzień
zespołu Downa czy Dzień Dziecka. Nasze dzieci bardzo lubią
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tego rodzaju zabawy. Co roku wyjeżdżamy na kilkudniową
wycieczkę w góry, w której uczestniczą dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz wolontariusze. Ma to na celu integrację, wymianę
doświadczeń, lepsze poznanie się, ale również odpoczynek,
poznanie nowych miejsc, zwiedzanie.

M.R., S.L., B.J.: Jak działa wolontariat w Stowarzyszeniu?
J.Ł: Jeśli chodzi o profesjonalny wolontariat działa on u nas
dopiero od roku, bo wcześniej brakowało nam osób, które
z pasją i z pomysłowością zajęłyby się tym. Wcześniej wolontariusze działali jedynie akcyjnie, pomagając nam przy organizacji zabawy z Mikołajem, karnawałowej, Światowego Dnia
Zespołu Downa. Przez wiele lat współpracowaliśmy z „Klubem
Ośmiu” działającym przy MDK w Opolu. Stały wolontariat rozpoczął się od obozu dla młodzieży. Później odbywały się spotkania poobozowe, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe
np. zabawy karnawałowe, Mikołajowe, wyjazdy na mecze, które
organizowali wolontariusze. Początkowo wolontariat skierowany był tylko do młodzieży z Trisomią 21, obecnie zaczynamy
także pomagać dzieciom młodszym i ich rodzicom.

Siostra Maksymiliana Banaszkiewicz, Michalina Woźniakowska

Stowarzyszenie Immaculata – Świetlica „Cegiełka”

„Dobro jest mało dostrzegane. O nim przeważnie nie mówi się, nie pisze: jest wyciszone, niekrzykliwe”
- Ks. Jan Twardowski

S

towarzyszenie Immaculata od ponad sześciu lat realizuje
swoją misję na terenie woj. opolskiego. W wyniku ciężkiej
pracy i zaangażowania pracowników i wolontariuszy udało
nam się osiągnąć taki sukces, iż w Opolu świetlica Cegiełka
została uznana za najlepszą spośród 11 innych świetlic,
a w Branicach świetlica Ziarenko jest jedyną tego typu placówką w Gminie.

Łazy – obóz

Nauka gry na bębnach

Spotkanie z Mikołajem

Wycieczka do Polanicy

M.R., S.L., B.J.: Młodzież ze Stowarzyszenia wraz z TRIO
smyczkowym koncertują w okresie Świąt Bożego
Narodzenia i w maju. Czy może nam Pani o tym
opowiedzieć?
J.Ł: Nasza młodzież, która uczy się grać na keyboardzie
w okresie Bożego Narodzenia występuje z koncertem kolęd
w opolskich szpitalach, domach pomocy społecznej, hospicjach i kościołach. Także w maju gramy pieśni Maryjne. Młodzież pragnie pokazać, zdobyte podczas zajęć muzycznych
umiejętności, a koncertując w szpitalach, hospicjach czy DPS-ach sprawiamy radość osobom tam przebywającym, dajemy
im chwile zapomnienia o swoich smutkach, chorobie. Naszej
młodzież towarzyszy rodzinne TRIO smyczkowe, które sprawia, że koncerty są jeszcze bardziej ciekawe i urozmaicone.
Rodzinne TRIO – ojciec i dwóch synów, ubogacają także nasze
imprezy stowarzyszeniowe – grają na spotkaniach świątecznych, na wycieczkach.
M.R., S.L., B.J.: W jaki sposób stowarzyszenie świętuje
Światowy Dzień Zespołu Downa, który przypada 21 marca?
J.Ł: Od wielu lat w pierwszą sobotę, po 21 marca – organizujemy happening na Placu Wolności, na który zapraszamy
mieszkańców Opola, aby wspólnie z nami świętowali nasz
dzień. Jest dużo zabawy, muzyki i radości. W tym dniu informujemy przechodniów, mieszkańców Opola i gości o istocie
zespołu Downa, o naszych radościach i troskach. Pokazujemy,
że osoby z Trisomią 21 także żyją w naszym mieście i województwie, że chcą się uczyć, bawić, uczestniczyć w życiu
społecznym, tak jak my wszyscy. W niedzielę natomiast spotykamy się na Mszy św. odprawianej w kościele św. Wawrzyńca
w Strzelcach Opolskich w intencji naszych dzieci, rodzin, znajomych, darczyńców. Po mszy spotykamy się na wspólnym
świętowaniu w pobliskiej restauracji.

M.R., S.L., B.J.: Jakie są Pani marzenia dotyczące
Stowarzyszenia?
J.Ł: Pierwszym marzeniem jest zmienienie negatywnego
nastawienia tzw. zdrowego społeczeństwa do osób z zespołem Downa. Zwiększenie świadomości oraz poznanie, że
przebywanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
może przynieść wiele radości, zadowolenia. Zamiast bać się
osób z Trisomią 21 – należy lepiej je poznać. Drugie, równie
ważne to, aby nie musieć martwić się o finanse związane z prowadzeniem Stowarzyszenia. Chciałabym, by pomoc była dana
nam odgórnie, by państwo zatroszczyło się o losy naszych
podopiecznych. Stowarzyszenie w pewien sposób wyręcza
Państwo z obowiązku troski i opieki nad niepełnosprawnymi,
w tym wypadku osobami z zespołem Downa. Dlatego uważam, że do prowadzenia naszej działalności powinniśmy mieć
zapewniony odpowiedni fundusz, a nie co roku pisać wnioski i stawać w konkursach o dofinansowanie. Trzecie marzenie dotyczy wolontariatu. Pragnę, aby wolontariuszy było tak
wielu, żeby część z nich zajmowała się najmłodszymi dziećmi,
część – młodzieżą, a jeszcze inni by organizowali różne zabawy
oraz imprezy okolicznościowe, koncerty. By wnieśli na nasze
Stowarzyszenie radość, młodość, pasję.
M.R., S.L., B.J.: Kto Państwa wspiera i w jaki sposób można
to robić?
J.Ł: Największą pomoc otrzymujemy od PEFRON-u, dzięki
temu możemy prowadzić zajęcia, których w Stowarzyszeniu
prowadzimy bardzo wiele, a które pochłaniają największą
część naszego rocznego budżetu. W roku poprzednim na
dodatkowe zajęcia oraz spotkanie ze sztuką i Mikołajem otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Pomocy szukamy
wszędzie, piszemy projekty, zachęcamy do przekazania 1%
swojego podatku, do wpłacania dobrowolnych kwot na konto
TRISO. Można nas również wesprzeć poprzez wolontariat oraz
dary rzeczowe (sprzęt rehabilitacyjny, zabawki dydaktyczne
np. klocki, książki, wyposażenie wnętrz np. stoły czy krzesła).
• nr KRS stowarzyszenia: 0000072761
• konto bankowe: 56 1020 3668 0000 5302 0095 6011
M.R., S.L., B.J.: Dziękujemy bardzo za rozmowę
J.Ł: I ja dziękuję.

Wspólne projektowanie i świetna zabawa

Świetlica Cegiełka w Opolu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. To miejsce prowadzone przez
Stowarzyszenie Immaculata działające w Opolu. Cegiełkę tworzą dzieci przychodzące do niej, wolontariusze pomagający
każdego dnia oraz wychowawcy będący trochę „zastępczymi
rodzicami”. Cegiełka do cegiełki i powstała wspaniała budowla
z ludzi, czyli nasza Świetlica nazwana Cegiełką. Nie bez przyczyny taka nazwa, biorąc pod uwagę również to, że nasza świetlica mieści się w podziemiach domu katechetycznego przy
Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu, który zbudowany
jest z miliona takich cegiełek. My i budynek tworzymy właśnie Cegiełkę. Dzieci, które są wychowankami naszej placówki,
są w wieku od 6 do 16 lat. Na dzień dzisiejszy przychodzi do
nas codziennie 28 osób, zapisanych jest prawie 60. Świetlica
Cegiełka nie jest na pewno szkołą. Jest miejscem, w którym
dzieci spędzają czas po szkole. Czasem staje się ona dla nich
drugim domem, miejscem gdzie czują się bezpiecznie, gdzie
panuje radość, ład, porządek i zasady, które wszyscy znają i starają się ich przestrzegać. Cegiełka to nasze radości, sukcesy,
małe i duże szczęścia, smutki, troski, codzienne problemy, ale
przede wszystkim to ludzie, których łączą relacje i więzi.

Zajęcia kulinarne

Na co dzień świetlica działa w godzinach od 13.00 do
19.00, kiedy to mamy czas na odrobienie zadań, w których
pomagają dzielni wolontariusze i wychowawcy. Podczas ferii
czy wakacji działamy w godzinach od 9.00 do 15.00. Po trudzie
nauki przychodzi czas na zabawę. W trzech salach, którymi
dysponujemy możemy zagrać w bilard, zabawić się w kompozytora i zagrać melodię na pianinie, poczytać gazetę lub
książkę, pograć na komputerze w gry edukacyjne, odpocząć
na wygodnej kanapie, zagrać w różne gry, stworzyć niepowtarzalną budowlę z klocków lego, rozegrać turniej w ping-ponga, piłkarzyki lub cymbergaja, dać upust energii podczas
skoków na trampolinie, przejść kilometry na bieżni itp. Poza
tym dobra rada wychowawcy czy wolontariusza, rozmowa
z nimi, towarzyszenie podczas robienia podwieczorku to
również sposób na spędzenie czasu w Cegiełce. Podwieczorek to ulubiona część dnia naszych wychowanków. Któż nie
lubiłby kakao z ciasteczkami, płatków z mlekiem czy pysznych
kanapek. Najedzeni i pełni sił wychowankowie biorą udział
w codziennie prowadzonych, godzinnych zajęciach przygotowanych przez profesjonalnie przygotowanych wychowawców – pedagogów, psychologa, logopedy. Podzieleni na
dwie grupy biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych,
muzycznych, plastycznych, kulinarnych, filmowych, rekreacyjnych, podczas których odkrywamy swoje talenty i pielęgnujemy je. To właśnie codzienność jaka czeka nas w Cegiełce
po szkole. Zima w Mieście, Nieobozowe Lato, Obóz Saperów Pokoju, imprezy okolicznościowe takie jak św. Mikołaj,
Andrzejki, zabawa karnawałowa, warsztaty itp. to inne zajęcia
jakie proponujemy w ciągu całego roku. Podczas ferii i wakacji
organizujemy dwa tygodnie półkolonii, podczas których przychodzą do Cegiełki nasi wychowankowie oraz dzieci, które
nie przychodzą do nas na co dzień. Liczba dzieci to nawet 60
osób każdego dnia. Mamy wtedy dużo wyjść, wycieczek np.
na basen, do kina, Aquaparku, muzeum, parku linowego na
kręgle, lodowisko, na ściankę wspinaczkową, wspólnie oglądamy filmy, bierzemy udział w konkursach. Każdego roku
staramy się wyszukiwać nowe atrakcje. Każdego roku na dwa
tygodnie w lipcu, wyjeżdżamy również na kolonię, tak zwany
Obóz Saperów Pokoju. Byliśmy już nad morzem w Gąskach,
w górach w Dursztynie,w Międzybrodziu Bialskim k. Żywca,
w Czarnej Górze, w Pawełkach koło Lublińca, w tym roku czeka
nas kolonia nad morzem w Mrzeżynie. Grunt to dobra organi-
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zacja, rozsądne planowanie, bezpieczeństwo i dobra zabawa. Tak
właśnie działamy w Cegiełce.
Pomoc popłaca, czego
doświadczają, codziennie przychodzący, do nas, oddani sprawie wolontariusze. Co robią?
Pomagają w zadaniach domowych, bawią się z dziećmi,
pomagają przy prowadzeniu
zajęć lub czasem organizują je
sami, pomagają przy zbiórkach,
kiermaszach, w akcjach „Zima
Lodowisko – „Zima w Mieście” w Mieście” i „Nieobozowe Lato”.
Kim są? To uczniowie opolskich
liceów, studenci opolskich uczelni, nauczyciele. W ciągu roku
pomagają nam także praktykanci, którzy chcąc poznać specyfikę pracy w takiej placówce, wybierają właśnie naszą świetlicę. Często po odbytej praktyce, zostają naszymi wolontariuszami, co bardzo nas cieszy. O tym, że współpraca się opłaca
wie każdy z nas, dlatego świetlica podejmuje współpracę
z rodzinami dzieci, które przychodzą do świetlicy, z lokalnymi
szkołami, MOPR-em, Domem Złotej Jesieni, Parafią Przemienia Pańskiego, Uniwersytetem Opolskim, Kołami Naukowymi
Uniwersytetu Opolskiego, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, Fundacją Dom w Opolu.

Zabawy integracyjne

Świetlica widziana oczami
dziecka
Lubię tutaj spędzać czas ponieważ, mam tu dużo kolegów i są
miłe Panie.(Dawid lat 13).
Podczas Akcji „Zima w Mieście”
lubię spotykać się z przyjaciółmi,
grać z nimi w gry planszowe, fajne
są też wyjścia na lodowisko oraz
wycieczka do Parku Wodnego we
Wrocławiu. (Natalia lat 14).
W Cegiełce najchętniej gram
w Chińczyka, rozgrywam turniej
w piłkarzyki i bilarda. Lubię tutaj
spotykać się z koleżankami. (Basia
lat 11)
Warsztaty balonowe

Projekt edukacyjny” KUŹNIA GENIUSZU” skierowany
jest do dzieci i młodzieży, które Stowarzyszenie Immaculata
otacza swoją opieką w Świetlicach Cegiełka w Opolu i Ziarenko w Branicach (ok.100 osób). Jest to grupa dzieci i młodzieży pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych
społecznie. Ci młodzi ludzie wchodząc w życie, są już społecznie i emocjonalnie napiętnowani i skazani na powielanie sche-

matów rodzinnych (nieporadność życiowa, patologie, niskie
poczucie swojej wartości, brak perspektyw na życiowy sukces,
pracę, itd.). Są to tzw. dzieci ulicy. Młodzi ludzie korzystający ze
świetlic są powszechnie uważani za grupę o niższym ilorazie
inteligencji, o niskim poziomie zdolności i talentów. Takie spojrzenie zamyka wychowankom drogę do rozwoju osobistego,
podniesienia własnej wartości i uwierzenia w możliwość
zmiany swojego życia. Grupę tę określa się w najlepszym przypadku jako „przeciętną”. Celem projektu jest zmiana w postawach wychowanków: wobec życia, siebie samego i innych.
Oczekiwana zmiana jest procesem długofalowym i dlatego
program KUŹNIA GENIUSZU jest nastwiony na kilkuletnią pracę
z wychowankiem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
indywidualnej, przy współpracy z grupą i różnymi instytucjami.
Naszą misją jest udowodnienie, że przeciwieństwem sukcesu
nie jest porażka, ale przeciętność oraz, że każdy jest utalentowany i zdolny, tylko musi to odkryć, zwiększając swoje kompetencje społeczne i życiowe, wyznaczając ścieżkę rozwoju
zawodowego, społecznego i życiowego. Program zawiera trzy
elementy: szkolenia dla pracowników i wolontariuszy (program rozwoju talentów), stworzenie KUŹNI-LABORATORIÓW
GENIUSZU – konkretnych miejsc przestrzeni rozwoju osobistego wychowanków oraz opracowanie ścieżki indywidualnego rozwoju wychowanka (metoda mentor – wychowanek).
Pierwszy element obejmuje przygotowanie wykwalifikowanej
kadry wychowawców i wolontariuszy (15-20 osób) podczas
rocznego cyklu szkoleń (lipiec 2014 – czerwiec 2015), przygotowujących do stania się mentorami dla wychowanków świetlic. Szkolenie obejmuje: 1 szkolenie wyjazdowe (1 tydzień), 4
szkolenia weekendowe ciągu roku, osobiste spotkania uczestników z mentorami, opracowanie osobistych ścieżek rozwoju,
przygotowanie planu pracy i rozwoju w świetlicy – osobista
kuźnia uczestnika, wyznaczenie grup wychowanków do prowadzenia mentorskiego i pomocy w opracowaniu osobistych
ścieżek rozwoju wychowanków, którzy później stworzą sami
kuźnie. Drugi krok w programie to stworzenie Laboratoriów
– Kuźni Geniuszy. Są to profesjonalnie wyposażone pomieszczenia, które staną się przestrzenią do rozwoju zainteresowań,
pasji, odkrytych zdolności i dadzą wychowankom do ręki
konkretne narzędzia do wprowadzania zmian w swoim życiu
i realizowania marzeń oraz tworzenia konkretnych wytworów (rękodzieła, filmy, nagrania, nauka gry na instrumencie,
tworzenie projektów multimedialnych, itd.). W pierwszym
etapie rozwoju projektu każda świetlica stworzy w zależności
od potrzeb od 2 do 4 laboratoriów – kuźni, które będą bazą
wyjściową do tworzenia kolejnych, ale już wynikających z konkretnie odkrytych potrzeb wychowanków. Wyjściowe kuźnie
będą stała bazą, która w miarę potrzeby będzie nieznacznie
modyfikowana (wiąże się to z inwestycją finansową). Kolejne
kuźnie będą odpowiedzią na opracowane konkretne ścieżki
rozwoju wychowanków. Będą miejscem rozwoju możliwości
wychowanków poprzez danie im do ręki konkretnych narzędzi, których nigdzie indziej nie mogliby uzyskać. Trzecim etapem programu stworzenie przy wsparciu mentora (wychowawca, wolontariusz) przez każdego uczestnika programu
osobistej ścieżki rozwoju, która ma na celu integrację osobowości wychowanka poprzez: odkrycie osobistych kompetencji i talentów, wyznaczenie osobistej ścieżki rozwoju zawodowego – ścieżki sukcesu, wychowanie do odpowiedzialności
za życie własne i innych, rozwijanie potrzeby wprowadzania
zmian w sobie, w otoczeniu i przygotowanie do bycia lokalnym liderem i podejmowania działań na rzecz otoczenia.
Projekt Kuźnia Geniuszu jest programem wieloletnim
i realizuje misję świetlic w pełnym wymiarze, natomiast sam
projekt ma pomóc w osiągnięciu większej skuteczności podejmowanych oddziaływań, gdyż dotychczasowe doświadczenia

Akcja promocyjna „Kuźnia Geniuszu”

pokazują, iż świetlice środowiskowe, które są miejscem organizacji czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży i należą do
całego systemu oparcia społecznego w Polsce (młodzi ludzie
spędzają tutaj swój wolny czas :od 4 do 6 h dziennie) nie do
końca przynoszą jednak zamierzone edukacyjne i wychowaw-

cze efekty. Problemem więc staje się pytanie: jak maksymalnie
wykorzystać czas, który wychowankowie spędzają w świetlicy
do odkrywania przez młodych ludzi talentów, poznawania siebie, zwiększania swoich kompetencji społecznych i życiowych,
podniesienia kompetencji komunikacyjnych, wyznaczenia
ścieżki rozwoju zawodowego, społecznego, życiowego, do
zainspirowania dzieci i młodzieży, aby brali życie w swoje ręce
i nie powielali porażek swoich rodziców? Jak ich zmotywować
do wyjścia z kręgów wykluczenia społecznego, wzrostu chęci
do życia, pragnienia realizacji marzeń, stania się liderami własnego życia i lokalnego społeczeństwa? Krótko mówiąc jak
pomóc im, żeby byli ludźmi szczęśliwymi, a przez to pełnymi
pasji i chęci do życia? Program jest więc krokiem w poszerzaniu i ulepszaniu oferty pomocowej Stowarzyszenia, w której
na chwilę obecną każda świetlica już dysponuje sprzętem
potrzebnym do stworzenia dwóch kuźni w Opolu (muzycznej
i komputerowej) i trzeciej w Branicach (sportowej). Dysponuje tez profesjonalnym wsparciem psychologa i pedagoga,
oraz pomieszczeniami dostosowanymi do pracy z młodzieżą
i dziećmi. Tak więc program będzie funkcjonował, ale bez przeszkolonej kadry nie będzie on tak profesjonalny i skuteczny.

Marta Starmach

Za górami tęsknie jak za własną rodziną i nie wyobrażam
sobie, że mogłabym zaprzestać wędrówek po górskich
szlakach… – studentka III-go roku Pracy Socjalnej opowiada o swojej pasji

P

ierwszy raz w górach byłam zimą
w 2008 roku, dokładnie w lutym –
Tatry. Na początku było to tylko chodzenie po polanach, pierwsze takie
spojrzenia na góry i poznawanie się
z nimi, był to krótki weekendowy
wyjazd ze znajomymi.
Później były dosyć częste wyjazdy
w Karkonosze – moim ulubionym
miejscem jest tam, wbrew pozorom
nie Śnieżka, a Kocioł Małego Stawu,
Pierwsze spotkanie z górami
Na Giewoncie
bardzo urokliwy.
Bliższe spotkanie z moimi ukochanymi Tatrami nastąpiło dopiero
w 2010 roku – sierpień, wtedy
w górach byłam z rodzicami. Wtedy
też standardowo jak każdy turysta,
weszłam na królujący nad Zakopanem Giewont, ale też na Kasprowy
Wierch czy podziwiałam Morskie Oko.
Od tego czasu w same Tatry jeżdżę
kilka, a nawet kilkanaście razy w roku,
niezależnie od tego, czy jest to lato,
wiosna bądź zima. Najczęściej są to
Kocioł Małego Stawu
Kasprowy Wierch
wyjazdy kilkudniowe lub tygodniowe.
Za górami tęsknie jak za własną rodziną i nie wyobrażam sobie, z pasem biodrowym, a w nim termos z herbatą, minimum 1,5
że mogłabym zaprzestać wędrówek po górskich szlakach.
litra wody, kanapki, czekolada i obowiązkowo mapa z zaznaJeżeli chodzi o „techniczną” stronę wyjazdów to przede czonymi szlakami, którą przed wyjściem w góry dokładnie
wszystkim zaopatruję się w dobre trekkingowe buty, obo- przeglądam i apteczka. Jeśli chodzi o ubiór, to wszystko zależy
wiązkowo za kostkę – wtedy noga stabilniej trzyma się na od pory roku i aktualnej pogody. Kurtka z membraną, czapka
skale. Oczywiście zawsze mam ze sobą wygodny plecak lub chustka do ochrony głowy, rękawiczki i najlepiej termo –
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aktywna bielizna. Wyjeżdżam zawsze z kimś, nigdy sama bo
zwyczajnie bym sie bała. W grupie zawsze raźniej, a przede
wszystkim bezpieczniej. Noclegi rezerwuję tylko w Zakopanem, stamtąd jest najkorzystniejsza baza wypadowa w Polskie
Tatry, wszędzie indziej da się dojechać popularnymi w Zakopanem busami za kilka złotych. Noclegi zazwyczaj takie, by nie
kosztowały wiele, bo przecież pokój jest mi tylko potrzebny do
przenocowania.
Od wczesnych godzin rannych do wieczora jestem na
szlaku. Przed każdym wyjściem w góry sprawdzam pogodę na
stronie twojapogoda.pl, bo moim zdaniem jest najdokładniejsza. W trakcie dnia obserwujemy niebo, ponieważ w górach
pogoda może zmienić sie w ułamku sekundy. Szlaki dopasowujemy do kondycji najsłabszej osoby, od tych łatwiejszych
do bardziej zaawansowanych,. Jeśli są to dłuższe wyjazdy, to
średnio co trzeci dzień są to mniej wymagające wycieczki
dla odpoczynku. Gdy decydujemy się na wyjazd nigdy nie
siedzimy bezczynnie. Nie mam swojego ulubionego miejsca
w górach, każdy szczyt i każdy szlak mają w sobie cos wyjątkowego, urokliwego, każdy jest dla mnie niesamowicie piękny
i poniekąd magiczny.

Widok na dolinę ze szlaku do
Morskiego Oka
Hala Gąsienicowa – zima
2014, w tle Kościelec

Idziemy na Karb

Wodospad Siklawa & me

Na Zawracie

Widok z Ciemniaka & me

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Iwona Dąbrowska – Jabłońska

E. Kantowicz, A. LeszczyńskaRejchert (red.), Stereotypy

w pedagogice, pracy
socjalnej i resocjalizacji,
Wydawnictwo Edukacyjne
„Akapit”, Toruń 2012

S

tereotyp towarzyszy nam od bardzo dawna. Odnajdujemy
go w kulturze, polityce, w mediach. Stereotypy odnoszą się
do danych społeczności, czy nawet jednostek. Często definiuje się go jako strukturę poznawczą, zawierającą wiedzę,
przekonania i oczekiwania obserwatora, łącząc w sobie zbiór
charakterystyk behawioralnych. Stereotyp polega na przypisywaniu grupom i kategoriom społecznym zwykle pejoratywnych cech osobowych. Pojęcie „stereotyp” zostało wprowadzone przez amerykańskiego dziennikarza W. Lippmanna,
który określił je jako „...obraz umysłowy, który pomaga człowiekowi poradzić sobie ze złożonością otoczenia, poprzez
upraszczanie środowiska społecznego”. Pisał, że są to „obrazy
w naszych głowach”, które odzwierciedlają to, co człowiek
widzi i przetwarza, tworząc upraszczające, uogólnione obrazy
rzeczywistości społecznej. Jednocześnie podkreślał, że stereotyp jest owocem błędnych procesów myślowych, które prowadzą do powstania nieprawidłowych przekonań. Większość
stereotypów powstaje w drodze społecznego uczenia się.
Dużą rolę w tym procesie odgrywają oddziaływania rodziców,
rówieśników, środków masowego przekazu oraz nauczycieli.
Niewątpliwie jest to szerokie pole do działań społecznych
ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu zwłaszcza
stereotypów negatywnych, niezmiernie krzywdzących dla
niektórych grup społecznych.
W pracy socjalnej realistyczny, pozbawiony uprzedzeń
obraz osoby wspomaganej można uznać za podstawowy
warunek, jaki musi spełniać każdy, kto chce pomagać innym
osobom. Klienci pomocy społecznej rekrutują się z różnych
środowisk w szczególny sposób narażonych na dyskryminację i negatywną schematyzację ich wizerunku. Według D.
Chmielewskiej-Banaszak „Pracownicy pomocy społecznej często obserwują zachowania klientów, które przyjmują postać
specyficznych problemów, takich jak: trudności z załatwianiem spraw urzędowych, traktowanie propozycji zatrudnienia
jako przerastające możliwości, rezygnowanie przy pierwszych
– czasem drobnych – niepowodzeniach, trudności z ukończeniem kursów kwalifikacyjnych lub zachowania, które są
manifestacją uogólnionej apatii: obojętność wobec własnych problemów; brak celów i aspiracji życiowych; niechęć
do podejmowania wysiłku w celu zmiany sytuacji życiowej”.
Często buduje to negatywny stereotyp klientów pomocy
społecznej. W literaturze przedmiotu spotykamy określenie klient trudny, nieznośny. Według H. Davisa są to „klienci,
wobec których pracownicy socjalni żywią silną antypatię
i z którymi niechętnie pracują”. Klienci ci często nie zgłaszają
żadnych konkretnych problemów, odrzucają wszystkie sugestie i propozycje pracowników socjalnych, określając je jako

bezużyteczne. Klienci ci są powszechnie nie
lubiani, także przez osoby uprawiające zawody
opiekuńcze. Opisywani przez autora klienci są
odmieńcami, którzy też tak siebie postrzegają,
„nie zakotwiczyli się w sposób zadowalający
w żadnej dziedzinie życia społecznego. Nie są
skoncentrowani emocjonalnie na pracy, rodzinie
ani przyjaciołach. Albo zatracili, albo nigdy nie
próbowali odnaleźć społecznego kontekstu dla
swojego życia”. Są to osoby, które żyją w sposób
ograniczony, w niewielkim stopniu są zadowoleni, nie potrafią korzystać z życia tak jak inni
ludzie. Klienci ci „zamiast doszukiwać się problemu w sobie
samych, w którym to przypadku można by do nich dotrzeć
i udzielić pomocy, lokują problem w świecie zewnętrznym.
To >inni< ich nie lubią, przeszkadzają im żyć, niepokoją ich
i denerwują oraz pozbawiają tego, co im się słusznie należy.
Cały swój wysiłek poświęcają skargom, obronie przed przewidywanym atakiem i przeciwnatarciu.” Klienci ci czują, że są
ofiarami, niszcząc jednocześnie swoje związki z innymi ludźmi.
Od pracowników socjalnych oczekuje się, że będą potrafili
spojrzeć na drugiego człowieka bez uprzedzeń, stereotypów,
przez pryzmat obiektywnych kryteriów. Relacja, jaka ma miejsce pomiędzy pracownikiem socjalnym i klientem powinna
polegać na całkowitej koncentracji na osobie wspomaganej
i na problemach, których doświadcza. Celem współdziałania obu stron ma być skuteczna pomoc w poradzeniu sobie
z trudną sytuacją, pokonanie kryzysów życiowych i nauczenie klienta, jak pomagać sobie samemu. W relacji tej nie ma
miejsca na opowiadanie się po jednej ze stron konfliktu.
Jest za to miejsce na obiektywizm i neutralność, połączone
z empatią, zrozumieniem i akceptacją osoby wspomaganej.
Tak powinno być, ale zdarza się, że pracownik socjalny także
jest „trudny”. Zdaniem J. A. Kottlera większość tego, czego
doświadcza osoba pomagająca w swojej relacji z trudnym
klientem, nie jest pochodną ich (klientów) zachowań, lecz
wypływa z samokrytycznej postawy i życzeniowego myślenia
samego pomagającego. Jest pochodną tego co pomagający
postrzega, obserwuje, definiuje, analizuje i jak działa. Sytuacja
ulega znacznemu pogorszeniu, gdy pomagający jest zdeterminowany, by pomóc klientowi, ma idealną wizję, czuje
misję swego zawodu i pragnie ją zrealizować. Ten idealizm jest
właśnie źródłem wielkiego rozczarowania osoby, która chce
nieść innym pomoc i wsparcie. Pierwszy sposób poradzenia sobie z tym problemem polega na tym, że pomagający
zaczyna wątpić w swoją wiedzę i umiejętności, doszukiwać
się błędów w swoim postępowaniu, bierze na siebie zbyt
dużą odpowiedzialność za efekty procesu pomagania. Drugim sposobem jest obarczanie klienta odpowiedzialnością
za niepowodzenia, właśnie dlatego, że należy on do kategorii
tych „trudnych”. J. A. Kottlet określa te dwa sposoby działania
„znajdowaniem wymówek”. Trudnych klientów tworzą także
zmęczeni, wyeksploatowani pomagający, którzy utracili pasję
i radość z wykonywania swego zawodu. Pracownik socjalny
zmęczony, znudzony, zobojętniały często spotyka na swej
zawodowej drodze trudnych klientów. Dla kogoś kto pracuje
z pasją przeszkody na drodze są wyzwaniem, kolejnym krokiem w rozwoju. Dla kogoś kto jest „zmęczony pomaganiem”
każdy klient ze swymi problemami jest irytujący, nachalny,
niegrzeczny, słowem: trudny. Zmęczony pracownik socjalny
będzie pomagał klientowi rozwinąć jego „trudne” cechy.
A. Szala i S. Dziuba na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów ośrodków pomocy społecznej, wymieniają cechy pożądane u pracownika socjalnego: powinien
być miły, uczciwy, służyć wsparciem i pomocą (po 22,7%),
obiektywny (12,6%), sumienny (9,7%), życzliwy i dobry (4,8%).

Ponadto: skromny, wrażliwy, mądry, rozsądny.
Aż 85% badanych stwierdziło, że pracownicy
socjalni dają im wsparcie i pomoc, a zaledwie
5% przyznało, że pracownicy lekceważą ich.
10% ankietowanych uznało zjawisko złego traktowania klientów przez pracowników ośrodków pomocy społecznej za częste, chociaż nie
podawali żadnej konkretnej sytuacji świadczącej
o tym. Wygląda na to, że tak samo jak pracownicy socjalni wyróżniają wśród swoich klientów
tych „trudnych”, tak i klienci mają swoje zdanie
na temat „trudnych” pracowników socjalnych.
Obserwują ich, wyczuwają uczucia, jakie żywią wobec nich
i dostosowują swoje działania w tej zawiłej relacji. Kiedy nie
wiemy jak poradzić sobie z trudną osobą lub sytuacją, kiedy
nie potrafimy do końca zrozumieć jakiegoś zjawiska, wówczas
szukamy drogi „na skróty”. Nadajemy temu nazwę, etykietę,
ale także tworzymy stereotyp. Stereotypizacja i uprzedzenia
są problemem masowym, występującym na całym świecie,
w każdym społeczeństwie, w każdej kulturze. Stereotypy
powodują, że ludzie nie dostrzegają różnic pomiędzy jednostkami, a to z kolei prowadzi do zatracenia wyjątkowości, niepowtarzalności i bogactwa poszczególnych osób.
Zasygnalizowana powyżej problematyka, to tylko jeden
z tematów poruszanych w polecanej w niniejszym, trzynastym już, wydaniu „Empowerment”, publikacji. Książka E.
Kantowicz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji została opublikowana
w 2012 roku i dotyczy w całości zjawiska stereotypizacji
i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy
socjalnej i resocjalizacji. Pokazuje, jak duże jest to wyzwanie
dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Problem ten jest o tyle istotny, że od jego uświadomienia
i właściwej reakcji samych zainteresowanych, zależy efektywność podejmowanych działań. Opracowanie składa się
zasadniczo z trzech części. Część pierwsza dotyczy procesów
stereotypizacji i naznaczania rodzin i dzieci w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Część druga porusza problemy związane
z tworzeniem stereotypów w perspektywie pracy socjalnej.
Ostatnia część przybliża problematykę stygmatyzacji i dyskryminacji w pracy resocjalizacyjnej. Jest to bardzo interesujący
i bogaty w treści materiał, zawierający wiele odniesień do
praktyki, wyniki badań, analizy i interpretacje. Odbiorcami tej
książki będą z pewnością: pedagodzy, pracownicy socjalni,
socjologowie oraz psycholodzy. Być może zajrzą do niej także
politycy społeczni, a także dziennikarze, pracownicy mediów,
którzy w budowaniu świadomości społecznej mają przecież
ogromny udział. Osobom zainteresowanym tą problematyką
polecam także drugą publikacją z tego zakresu: A. Leszczyńska-Rejchert, E. Kantowicz (red.), Stereotypy a starość i niepełnosprawność – perspektywa społeczno-pedagogiczna, Toruń 2012.
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