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Streszczenie
Przedstawiany artykuł zajmuje się problematyką rozwoju dziedziny pracy socjalnej w kontekście
nauk społecznych. Nauki społeczne i humanistyczne coraz bardziej zyskują na znaczeniu i często
stają się wiodącymi elementami społeczeństwa i gospodarki. Problematyka pracy socjalnej w
ostatnim okresie wywołuje coraz większe zainteresowanie w społeczeństwie i wśród specjalistów.
Rośnie też zainteresowanie studiami w dziedzinie pracy socjalnej. Niezbędną częścią
przygotowania pracowników socjalnych jest zdefiniowanie profilu absolwenta pracy socjalnej.
Dlatego artykuł prezentuje profil absolwenta pracy socjalnej tak, jak sformułowała go Rada
Główna do Kształcenia i Treningu Pracowników Socjalnych w Wielkiej Brytanii.
Słowa kluczowe: praca socjalna, rozwój, profil absolwenta

Wstęp
Organizacja ds. współpracy gospodarczej i rozwoju definiuje dziedziny nauki i techniki, wśród
których nauki społeczne są piątą z sześciu podstawowych grup. Pod pojęciem „nauka społeczna”
rozumiemy zbiór dyscyplin naukowych zajmujących się społeczeństwem w całym jego
historycznym i synchronicznym przekroju, zaliczamy tam nauki psychologiczne, nauki
ekonomiczne i wiedzę o handlu, nauki pedagogiczne, nauki społeczne, prawo, nauki polityczne,
geografię społeczną i ekonomiczną, komunikację i środki masowego przekazu oraz pozostałe
dziedziny nauk społecznych. Nauki społeczne i humanistyczne nabierają coraz większego
znaczenia i często stają się przewodnimi elementami społeczeństwa i gospodarki, co potwierdza,
że także główne dyscypliny naukowe mają wyraźne znaczenie społeczne i gospodarcze oraz
wpływ na społeczeństwo.
Na wszystkie zmiany w rozwoju pracy socjalnej wpłynęły różne teorie, do których należą
na przykład teorie społeczne, teorie filozoficzne i ekonomiczne, teorie socjologiczne,
psychologiczne i pedagogiczne, wszystkie wskazują, że praca socjalna jest potrzebna w każdym
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okresie, ponieważ zawsze występują ludzie potrzebujący pomocy kogoś, kto spełnia określone
warunki

do

pracy

pracownika

socjalnego,

jakimi

są

kompetencje,

wykształcenie,

poinformowanie, empatia, ludzkie podejście i umiejętność pomagania ludziom w niekorzystnej
sytuacji życiowej3.
Teorie społeczne zajmują się społeczeństwem, sposobem życia ludzi, odpowiedzialnością
państwa za obywateli, występowaniem biedy w społeczeństwie, wpływem bogactwa na
społeczeństwo, prawami człowieka i tym podobnie. Do teorii filozoficznych, mających duże
znaczenie w tworzeniu historii pracy socjalnej, możemy zaliczyć dzieła takich autorów, jak
Hobbes i Hegel, Marx, Engels i Lenin, którzy na czterdzieści lat wpłynęli na rozwój w sferze
socjalnej. Wymieńmy też encykliki papieskie. W 1891 roku encyklika Rerum novarum Leona
XIII przyniosła rozwiązanie problemu robotniczego, głosiła, że wspólne dobro jest obowiązkiem
państwa, czyli działanie na rzecz wszystkich obywateli. Pius XI, Quadragesimo anno 1931
zajmuje się krytyką kapitalizmu, bogactwo publiczne pochodzi z pracy robotników, stąd
konieczność pomagania. Jan XXIII, Mater et magistra 1961 poświęcił nauczycielskiej misji
kościoła jako matki, socjalizacji jednostek, dobru społecznemu i stosunkom społecznym. Paweł
VI, Populorum progressio 1967 zajmuje się solidarnym rozwojem ludzkości, odpowiedzialnością
za własny los, przedstawia chrześcijańskie spojrzenie na rozwój. Jan Paweł II, Laborem exercens,
Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus 1991 - „stuletnia droga kościoła z człowiekiem“,
ogłoszona w 100. rocznicę encykliki Leona XIII, Rerum novarum, 1989 rok, upadek reżimu
komunistycznego, szacunek do demokracji, wartości duchowe wiary chrześcijańskiej i moralności
oddać w służbę człowieka. Benedykt XVI, 2005 - Deus caritas est, charytatywna działalność
kościoła. Papież Franciszek w encyklice Laudato si = Bądź pochwalony, 18.06.2015 r., opisuje
troskę o wspólny dom, mówi o naszej ekologii błękitnej planety. Zajmuje się środowiskiem
naturalnym pod kątem sensu istnienia człowieka, ludzkości, w jakim celu pojawiliśmy się w tym
życiu, w jakim celu pracujemy i walczymy, dlaczego ta ziemia nas potrzebuje...
Kościół nie przedstawia w encyklikach żadnych swoich modeli, ale oferuje nauczanie
społeczne jako potrzebny duchowy barometr. Papieskie encykliki odznaczają się obiektywizmem,
wyważeniem racji i bezstronnością. Opierają się na ewangelii i potrzebach ludzkiej natury.
Analizują problemy do głębi, w pełnym zakresie i z różnych punktów widzenia.
Teorie ekonomiczno-polityczne zajmują się stosunkiem między obywatelem a państwem i
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odwrotnie. Należą do nich dzieła Gunara Myrdala lub lorda Williama Henry’ego Beveridge’a.
Teorie socjologiczne na granicy dziewiętnastego i dwudziestego wieku były znaczącym krokiem
w stronę pracy socjalnej. Zajmowano się w nich głównie kwestią państwa opiekuńczego oraz
stopnia solidarności i spójności w społeczeństwie. Z nauk psychologicznych przydatne dla pracy
socjalnej były w szczególności te dziedziny, które zajmowały się rozwojem osobowości,
motywacją i wpływami doświadczeń z dzieciństwa na kształtowanie jednostki i jej zachowanie.
W ten sposób wpłynęły na rozwój pracy socjalnej takie postaci, jak na przykład Anna Freud lub
Alfred Adler. Teorie pedagogiczne wniosły nowe idee kształcenia indywidualnego, nauczania
zintegrowanego obowiązek tworzenia warunków do nauki także dla osób niepełnosprawnych. Tu
możemy zaliczyć na przykład Helenę Radlinską, profesor pedagogiki społecznej.
Problematyka

pracy

socjalnej

wywołuje

w

ostatnim

okresie

coraz

większe

zainteresowanie w społeczeństwie, w gronie pedagogów lub pracowników badawczych. Rośnie
też zainteresowanie studiami w dziedzinie pracy socjalnej, co przenosi problematykę dyscypliny
na wyższy poziom naukowy. Musimy podkreślić, że również w rozwiniętej części świata w ciągu
ostatnich dziesięcioleci rozwój prowadził do negatywnych zjawisk w zakresie poziomu życia, w
wyniku czego praca socjalna jako systemowe rozwiązanie pojawiających się problemów wysuwa
się coraz bardziej na pierwszy plan. W związku z nowopowstałymi problemami, które trzeba
opanować, sytuacja stale się zmienia, co pociąga za sobą pytania o poszukiwanie zadowalającego
rozwiązania. Na złożoność problematyki wskazuje fakt, że wśród krajów rozwiniętych nie można
znaleźć dwóch takich, w których rozwiązanie kwestii polityki społecznej byłoby jednakowe. Na
tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że zdefiniowanie polityki społecznej uzależnione
jest od wielu czynników, co tylko podkreśla znaczne skomplikowanie rozwiązań w tym zakresie.
Trudność praktycznego rozwiązania polityki społecznej wymaga zdecydowanego wzmocnienia
teoretycznych fundamentów. To wyzwanie do zwiększenia intensywności działań w dyscyplinach
zajmujących się teorią pracy socjalnej. Rezultatem będzie większa efektywność końcowych
wniosków w praktycznym życiu4.
Rozwój w zakresie nauk społecznych gwałtownie przyspiesza, co przypomina, że nigdy
nie może się zakończyć, ponieważ społeczeństwo samo stale się rozwija. Dlatego konieczne jest,
aby badania, w tym formułowanie wyników i przekazywanie nowych zaleceń i metod,
potrzebnych do zastosowania w praktyce, były nieprzerwanie kontynuowane.
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1. CIĄGŁE KSZTAŁCENIE W DZIEDZINIE PRACY SOCJALNEJ
Znaczenie kształcenia jest wielostronne, jest tematem ogólnoświatowym. Edukacja ma
olbrzymie znaczenie pod każdym względem. W gospodarce jest ważnym czynnikiem zatrudnienia
i bycia atrakcyjnym dla rynku pracy. Wykształcenie jest też znaczącym czynnikiem kulturowym,
ponieważ za pośrednictwem lepszej wiedzy można propagować wartości etyczne i prawne,
budować porozumienie, szacunek, tak ważne dla stosunków międzyludzkich. W ramach rozważań
o kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego pojęcie kapitału ludzkiego pod względem swojej
treści wykracza poza czysto ekonomizujące rozumienie, zgodnie z którym to pojęcie jest
definiowane jako wiedza, umiejętności, kompetencje i inne cechy jednostek. W tym ujęciu kapitał
ludzki odpowiada na poziomie kształcenia kapitałowi niematerialnemu, który przynosi zysk w
postaci pozycji społecznej oraz wynikających z niej korzyści ekonomicznych i społecznych. W
tym sensie kształcenie uważa się za inwestycję w ludzkie zdolności. W kompleksowym
rozumieniu kapitał ludzki można zdefiniować jako uzyskiwany w procesie edukacji szkolnej na
wszystkich poziomach, dzięki doświadczeniom uzyskanym w wyniku dalszego kształcenia i
praktyki przy pracy oraz w pozostałej części życia. Jest tworzony na bazie naturalnego talentu,
uzdolnień i uzupełniany o inne cechy, takie jak świadomość celu, wytrwałość, szacunek,
umiejętność komunikacji, ale też sposób ubierania się, zachowania i wygląd danej osoby5.
Rynki pracy i technologie bardzo szybko się dziś zmieniają, badania demograficzne
ludności mówią, że jest nas mniej, ale wydłuża się wiek życia, populacja starzeje się, wydłuża się
okres aktywności. Trzeba będzie dłużej pracować, później przechodzić na emeryturę, tym samym
rosną wymogi w stosunku do jednostki, co rodzi potrzebę kształcenia we wszystkich grupach
wiekowych społeczeństwa. Dziedzina kształcenia i przygotowania do rynku pracy jest obecnie na
Słowacji jednym ze słabych ogniw polityki społecznej państwa. Wśród przyczyn tej sytuacji jest
też niski poziom mobilności siły roboczej, pod względem kwalifikacji i zawodów, niedostateczna
kompleksowość programów nauczania i przygotowania do indywidualnych potrzeb osób
szukających pracy, ale też do wymogów miejsc pracy, tak samo niewystarczający poziom
sprofilowania kształcenia i przygotowania do rynku pracy, z uwzględnieniem segmentu osób w
trudnej sytuacja poszukujących pracy i zainteresowanych zmianą pracy. Równie ważny jest
niedostateczny poziom zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia i
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przygotowania do rynku pracy6.
Edukacja jako system działań jest ukierunkowana na ustawiczne rozwijanie wiedzy,
zdolności, systemów wartości i innych cech indywidualnych człowieka, potrzebnych do
spełnienia kwalifikacji na przyszłych stanowiskach pracy i w procesie samorealizacji jednostki.
Kształcenie i przygotowanie zawodowe są decydującymi czynnikami przy realizacji celów
związanych ze zwiększeniem wzrostu gospodarczego w społeczeństwie, konkurencyjności na
rynku pracy i integracji społecznej. Kształcenie się staje się niezbędne ze względu na powstanie
nowych rodzajów pracy, ale też ze względu na zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach systemu kształcenia ustawicznego edukacja dorosłych pełni wiele funkcji społecznych
i zaspokaja różne potrzeby społeczne, które są następstwem globalizacji i zmian społecznogospodarczych nie tylko na Słowacji, ale też w ramach Europy i świata.
Rozwój technologii, pojawienie się społeczeństwa informacyjnego, globalizacja
gospodarki i przemiany rynku pracy podkreślają strategiczne znaczenie kształcenia, wychowania i
nauczania. Perspektywą rozwoju każdego kraju jest uczące się społeczeństwo.
Jakość kształcenia powinna być celem wszystkich szkół wyższych, ponieważ
wykształcenie i kultura wpływają na politykę, prawi i gospodarkę każdego kraju. A jeśli ich
brakuje, daje się to odczuć w każdym kraju. Kultura i wykształcenie są naprawdę kluczem do
przyszłości nie tylko dla Słowacji i Europy, ale też dla świata. Są decydujące do rozstrzygnięcia
wielu kwestii dotyczących współczesności i przyszłości. Kształcenie jest jednak także kluczem do
przeszłości. Przecież historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia, aby nie
powtarzały się błędy i tragedie ludzkości, abyśmy budowali na tym, co już przeżyli i poznali nasi
przodkowie. Kształcenie – to droga do poszukiwania prawdy, przyjmowania prawdy i
przeżywania prawdy. Wiedza i kultura, dzięki wychowaniu i kształceniu, są przekazywane z
pokolenia na pokolenie. Każde społeczeństwo jest bowiem szczególnym partnerstwem między
tymi, którzy już byli, między nami i między tymi, którzy przyjdą po nas. A tym, co pozostawimy
naszym potomkom, oprócz dziedzictwa materialnego, jest przede wszystkim uświadomienie,
sumienie i wiedza. I dlatego edukacja jest taka ważna.
Tak jak kształcenie wzbogaca każdego człowieka, tak samo każdy człowieka wzbogaca
poziom życia w rodzinie lub grupie. A jeśli wykształconych rodzi lub grup będzie dość, można
będzie śmiało założyć, że będą tworzyć wykształcone i zaradne gospodarczo społeczeństwo.
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Jakość i efektywność przygotowania na poziomie szkoły wyższej w znacznym stopniu zależy od
zastosowania nietradycyjnych form kształcenia. Globalna edukacja jako projekt pedagogiczny
dąży do przystosowania celów i metod kształcenia do potrzeb współczesnego i przyszłego świata.
Łączy

nowoczesne

procesy

dydaktyczne

z

wezwaniem

do

wychowania,

uczącego

odpowiedzialności, kompetentnego zachowania w stosunku do otoczenia, siebie i innych.

2. PRAKTYCZNE NAUCZANIE PRACY SOCJALNEJ
Nauczyciele pracy socjalnej stawiają dziś czoła wielu wyzwaniom. Studenci muszą się
uczyć, jak na bazie teorii postępować w praktyce, muszą podejmować próby stosowania tej teorii
w praktyce pracy socjalnej z różnymi klientami na ich konkretnym polu działania i rozwijać
zawodowe, etyczne i kreatywne wykorzystanie samego siebie w pracy socjalnej, uczą się, jak
znaleźć najlepszy uzasadnienie wyboru ich interwencji oraz środków do oceny efektywności ich
pracy, W tym rozdziale proponujemy integracyjny model praktyki w pracy socjalnej. W
nauczaniu praktycznym studenci dostają konstrukcję koncepcyjną praktyki i mają okazję do
wypróbowania licznych aspektów uczenia się jej na lekcji w klasie i w praktyce.
Głównym narzędziem spajającym dla grupy studentów i danej dziedziny tematycznej jest
tzw. dziennik integracyjny. Pisanie dzienników jest wysoce efektywnym narzędziem nauczania.
Pomaga studentom odkryć, zrozumieć i zanalizować teorię racy socjalnej. Pisanie o tym, jak
rozumieją poszczególne teorie, testowanie stosowania teorii do materiałów pisemnych,
planowanie interwencji, rozwiązań i wskaźników oceny, szukanie najlepszych praktycznych
dowodów daje studentom możliwość przemyślenia, jak wykorzystać samego siebie, swój
indywidualny styl, rodzącą się w praktyce pewność siebie, rozumienie trudnych sytuacji i
umiejętność wysłuchania klientów na różnych poziomach i w różnych sytuacjach
Cooper (2005)7 wskazuje, że dzienniki pomagają studentom spojrzeć na sprawę pod
różnymi kątami i doprowadzają studenta bliżej do aktualnego doświadczenia. Pisanie oczywiście
prowadzi do nauki. Praca socjalna bardzo często polega na komunikacji, dlatego pisanie pomaga
studentom poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Dziennik jako okno do wyjątkowego
sposobu, w jaki każdy student rozumie określony problem. Pisemne komentarze nauczyciela do
notatek studenta zapewniają wsparcie, kierowanie, wyjaśnienie i konstrukcyjną krytykę.
Informacja zwrotna od studenta umożliwia nauczycielowi zmodyfikowanie i dostosowanie treści
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notatek.
Dzienniki uruchamiają proces nauczania oparty na współpracy, która jest realizowana w
grupie. Na początku dziennik może być trudny i może wzbudzać w studentach niechęć i gniew.
Pytają się, co mają tam pisać, jak często mają go pisać i ile stron mają napisać.
Notatki w dzienniku powinny być przygotowywane dla każdej grupy, studenci powinni
przynosić swoje dzienniki na seminaria i dzielić się notatkami albo w małych grupkach, albo z
całą grupą na roku (więcej inspiracji i żywsza dyskusja). Dzienniki mogą obejmować komentarze
do wymaganych artykułów, fragmenty z pracy studentów z klientami, materiał z konferencji lub
różnych dyskusji. Studenci są pobudzani do pisania tym, czego się uczą i co przećwiczą. To
proces indywidualny. Gdy nauczyciel jest regularnie informowany o tym, jakie postępy robi
student, może mu pomóc albo nim pokierować. Gdy studenci robią postępy w swoich notatkach w
dzienniku, stają się bardziej spontaniczni w pisaniu i mniej się zastanawiają nad liczbą stron.
Nauczyciel podczas seminarium, gdy pracuje się z dziennikami, jest bardzo aktywny,
spotyka się z każdą indywidualną grupą, aby wysłuchać, wyjaśnić i brać udział w procesie
wyjaśniania tematów z materiałów studentów, podsuwać specjalne koncepcje teoretyczne z
literatury, które są przydatne w określaniu celów postępowania z klientem lub określonych
interwencji. Studenci potem wypróbowuje te interwencje, odgrywając role w małych grupkach.
Po takiej inscenizacji wszyscy studenci zbierają się i każda z grup ma możliwość podyskutowania
o swoim problemie (procesie) z całą grupą.
Studenci często potrzebują asysty nauczyciela, aby „stał się częścią procesu” i sprawdzał
ich rozwijające się umiejętności w stosowaniu teorii w praktyce (tzn. co dokładnie powiedzą
klientom w rzeczywistości). To jest prawdopodobnie najtrudniejszy aspekt ćwiczenia w grupie
studentów, ponieważ mogą czuć się odkryci i w sposób zrozumiały mogą potrzebować pomocy i
pokierowania w określoną stronę, gdy dopiero zaczynają. Nauczyciel ponownie nadaje ton,
upewniając się, że studenci stają się współpracownikami dzięki temu, że nawzajem sobie
pomagają, pod względem naukowym i w sztuce prawidłowej komunikacji.

Zapis procesu
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Zgadzamy się z Neumanem (1997)8, który pisze, że: „Uwagi studenta zapewniają
zajrzenie do środka jego absolutnego doświadczenia podczas współpracy, zapis procesu zapewnia
wgląd w proces myślenia studenta, świadomego i podświadomego zachowania się podczas
wywiadu.“
Studenci są wzywanie do odnotowywania części zapisu procesu w swoich dziennikach.
Wybrane zapisy powinny odzwierciedlać próby rozmów studentów z klientami w ramach
konstrukcji różnych modeli teoretycznych.
Mamy świadomość, że studenci odmawiają pisemnego zapisywania procesów, a zajęci
nauczyciele często umożliwiają, aby zapis w całości został zastąpiony ustnym dialogiem. Ale to
właśnie dialog między studentem a klientem powinien być analizowany, aby ustalić, jak student
stosuje teoretyczne konstrukty (Graybeal a kol. 1995)9. Wierzymy, że zapis procesu jest ważny
dla uczenia się i powinniśmy nadal uczyć go studentów pracy socjalnej na obydwu poziomach.
Abramson at al. (1990)10 wskazuje na to, że „to, co nauczyciel zrobi z zapisem procesu jest
ważniejsze od tego, w jaki sposób zapiszą go studenci“. Także nauczyciele nie są pewni, jak
wykorzystać i co dalej robić z zapisem procesu podczas seminarium.

Modele zapisywania procesów nie są standaryzowane, nauczyciel razem ze studentami
próbuje poradzić sobie z jego treścią. Nasz model zapisywania procesów zaleca sposób
trzykolumnowy. Proszę zauważyć, że trzecia kolumna jest przeznaczona na komentarze
studentów, jak zastosować teorię. Wymaga to od studentów przemyślenia na wyższym
poziomie koncepcyjnym niż przy częściej stosowanym podejściu, który skupiał się tylko na
dialogu. Ważne jest, aby nauczający poznali ten model zastosowany w grupie próbnej i aby
nauczyli się, jak najefektywniej wykorzystywać ten model podczas pracy z klientem.

Trójkolumnowy model do zapisywania procesów
Cooper at al. (2005)11 opracowuje przykład zapisu procesów przez studenta: Student pracy
8

NEUMAN, K. M. (1997). Process recording: Fine-tuning an old instrument. Journal of Social Work Education.
Vol. 33 (2). ISSN 1043-7797, pp. 237-243.
9
GRAYBEAL, C. at al. (1995). Process recording. Journal of Social Work Education. Vol. 31. ISSN 1043-7797,
pp. 169-181.
10
ABRAMSON, J. at al. (1990). Improving field instruction: An evaluation of a seminar for new field
instructors. Journal of Social Work Education. Vol. 26. ISSN 1043-7797, pp. 273-286.
11
COOPER, M. G. (2005). Sociálna práca v praxi/Socjalna praca w praktyce/. 2. wyd. Boston: Pearson, s. 77
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socjalnej,

który jest

świeżym

absolwentem

szkolenia

psychoterapeutycznego,

stosuje

autopsychologię podczas swojej pracy z 38-letnią kobietą, cierpiącą na depresję. Student styka się
z koncepcją lustrzanego odbicia. Ta koncepcja dotyczy zdolności matki rozpoznawania i złego
reagowania na rozwijające się dziecko, przy ocenie jego zdolności i talentu. Matka występuje tu
jako samodzielny podmiot – osoba, która jest dostatecznie wewnętrznie dojrzała i doświadczona.
Ta część demonstruje użycie modelu trójkolumnowego, przy którym student próbuje
zrozumieć teorię o autopsychologii w pracy z klientem.
Student pisze: „Pani Marková przyszła na spotkania z 3-letnią córką. Spytałem się
praktykantki, czy może popilnować jej dziecka, gdy my będziemy rozmawiać. Asystentka zaczęła
się ze mną kłócić przy pani Markovej. Spotkanie zacząłem, gdy praktykantka odeszła i zostawiła
mnie z panią Markovą i jej córką w pomieszczeniu.“
Gdy student opowie o tym procesie zapisywania w grupie (klasie), będzie mieć
największą korzyść ze reakcji zwrotnej. Najefektywniej będzie, jeśli prowadzący ćwiczenia
instruktor i kierownik terenowy przeczyta zapis z dziennika i skomentuje zapisy z procesów
spotkania, zapis ten musi zostać wykorzystany podczas kolejnego seminarium z udziałem
studenta, tworząc ciągłość między seminarium a praktyką.

3. PROFIL ABSOLWENTA PRACY SOCJALNEJ
Niezbędną częścią przygotowania pracowników socjalnych jest zdefiniowanie profilu
absolwenta pracy socjalnej. Dla lepszej orientacji przedstawiamy profil studenta pracy socjalnej
tak, jak sformułowała go Rada Główna do Kształcenia i Treningu Pracowników Socjalnych w
Wielkiej Brytanii – CCETSW, która reguluje minimalne standardy i kompetencje, jakie musi
uzyskać absolwent. Przedstawiony profil w naszej opinii wyraźnie zbliża się do potrzeb praktyki.

Profil absolwenta według CCETSW
Pracownik socjalny jest przygotowany do wykonywania następujących fachowych
czynności:
a) komunikować się i angażować,
b) oceniać i planować,
c) wspierać i pomagać w uzyskaniu samowystarczalności,
d) interweniować i świadczyć usługi,
e) pracować w organizacji,
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f) rozwijać profesjonalne kompetencje socjalne.
Te kompetencje pracownika socjalnego można szczegółowo zdefiniować w następujący
sposób:
A. KOMUNIKOWAĆ SIĘ I ANGAŻOWAĆ
–

Komunikować się z organizacjami i ludźmi w ramach lokalnych społeczności i angażować
się w interesie dzieci, dorosłych, rodzin czy grup, które są w potrzebie lub w sytuacji
zagrożenia, w celu poprawy ich możliwości życiowych, włączyć się i rozwijać w
społeczeństwie.

–

Nawiązać początkowy kontakt i skutecznie komunikować się z dziećmi, dorosłymi,
rodzinami i grupami. Identyfikować i oceniać kluczowe czynniki gospodarcze, socjalne,
kulturalne, edukacyjne, ekologiczne i polityczne, które wpływają na usługę i jej
użytkowników. Zidentyfikować zgodne i odrębne poglądy, wartości i cele.

–

Skutecznie komunikować się także z jednostkami, organizacjami, lokalnymi źródłami,
ochotnikami i innymi specjalistami.

B. Przyczyniać się do pracy profilaktycznej, która pomaga zminimalizować zagrożenie w tamach
społeczności lokalnej.
C. OCENIAĆ I PLANOWAĆ
–

We współpracy z innymi oceniać i uzyskiwać wiedzę o sytuacji życiowej, planować działania
reagujące na stwierdzone zagrożenie.

–

Zbierać, odnotowywać i oceniać informacje do analizy. Pracować z użytkownikami usług i
innymi specjalistami nad oceną i zebraniem istniejących i potencjalnych potrzeb, zasobów,
działających elementów i odpowiedzialności.

–

Rozpoznać możliwe do wykorzystania zasoby wewnątrz własnej organizacji, w innych
organizacjach i w sieciach wspierających.

–

Ustalać prawa, wymogi ustawowe, odpowiedzialność i priorytety organizacji. Formułować i
przedkładać oceny i alternatywne sposoby postępowania.

–

Kierować ludzi do innych organizacji, jeśli jest to konieczne. Pracować zgodnie z wymogami
prawa.

D. WSPIERAĆ I POMAGAĆ W UZYSKANIU SAMOWYSTARCZALNOŚCI
–

Udzielać wsparcia w tworzeniu sytuacji, aby ludzie mogli wykorzystać swoje własne siły i
zdolności, pomagać im w przejmowania odpowiedzialności, zapewnianiu swoich praw i
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osiąganiu zmiany.
–

Przekazywać informacje i udzielać rad jednostkom, rodzinom i grupom.

–

Ułatwić wszystkim dostęp do innych źródeł informacji.

–

Wspierać prawa dzieci i dorosłych. Występować bezpośrednio w interesie i w imieniu dzieci i
dorosłych.

–

Umieć zaoferować dzieciom i dorosłym możliwość uczenia się i rozwijania pod kątem
samowystarczalności i włączenia się do decydowania o sprawach codziennego życia.

–

Pomagać ludziom w uzyskaniu samowystarczalności, aby mogli wykorzystywać własne siły i
zdolności. Pomagać ludziom w wyrażeniu swoich zalet, zdolności, potrzeb i swoich
poglądów, pomagać im w wyjaśnianiu ich celów. Rozpoznawać zasoby i możliwe przeszkody
na drodze do przejęcia odpowiedzialności, pomagać ludziom wybierać alternatywne
rozwiązania, które pomogą im osiągnąć zmiany.

E. INTERWENIOWAĆ I ŚWIADCZYĆ USŁUGI
–

Interweniować i świadczyć usługi w celu osiągnięcia zmiany, poprzez udzielnie
odpowiedniego wsparcia, troskę, zapewnienie ochrony i kontroli.

–

Przyczynić się do zapewniania efektywnego i bezpiecznego środowiska fizycznego dla
jednostki, rodziny i grupy. Przyczynić się do planowania programów indywidualnej opieki dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.

–

Uzgodnić i osiągnąć zgodność pod względem celów, oczekiwań, ról, odpowiedzialności i
podstawowych reguł do bieżącej pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i grupami.
Przyczynić się do zapewnienia opieki, ochrony i kontroli ludzi, którzy zagrażają sobie i
swojemu otoczeniu. Przeciwstawiać się zachowaniu, który stanowi zagrożenie, wyznaczać
granice oczekiwań. Ustalić i ponownie zbadać uzgodnione oczekiwane zachowania.

F. PRACOWAĆ W ORGANIZACJI
–

Wykazać umiejętność pracy jako odpowiedzialny i efektywny członek organizacji, w której
jest zatrudniony.

–

Być odpowiedzialnym za własne zachowanie i praktykę, pracować w ramach polityki danej
organizacji i jej procedur.

–

Rozpoznać charakter zespołu i własnego wkładu do niego. Tworzyć, utrzymywać i rozwijać
współpracę z członkami zespołu i pracownikami organizacji, Przyczyniać się do planowania,
obserwowania i kontroli zasobów. Przyczyniać się do oceny efektywności, skuteczności i
gospodarności usług.

G. ROZWIJAĆ PROFESJONALNE KOMPETENCJE SOCJALNE
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–

Kierować i oceniać własną zdolność, rozwijać kompetencje zawodowe.

–

Efektywnie wykorzystywać superwizję, uzgadniać priorytety i kierować własnym
harmonogramem pracy, wymieniać informacje.

–

Przyczyniać się do wyjaśniania niepewności i konfliktów zawodowych, równoważyć prawa,
potrzeby i możliwości.

–

Reagować na nieoczekiwane okazje i problemy. Decydować. Przyczyniać się do zachowania,
krytycznej oceny i rozwoju własnej wiedzy zawodowej i systemu wartości.
Praca socjalna jako działalność zawodowa na rzecz klienta w praktyce jest realizowana w

systemie hierarchicznym, w którym występuje pięć poziomów:
a) fachowy,
b) niezależny fachowy,
c) ekspercki (specjaliści),
d) kierowniczy,
e) naukowy.
Kompetencje
Jeden z uczniów oznajmił swój zamiar uczenia innych Prawdy.
Nauczyciel zaproponował egzamin:
„Przygotuj wykład, w którym wezmę udział,
abym mógł ocenić, czy masz kompetencje.“
Wykład był znakomity. Na koniec do mówcy podszedł żebrak.
Mówca wstał i dał mu swój płaszcz – aby dać dobry przykład zgromadzeniu.
Później nauczyciel mu powiedział:
„Twoje słowa były żarliwe, ale jeszcze nie jesteś gotowy.“
„Dlaczego?“ spytał rozczarowany uczeń.
„Z dwóch powodów: Nie dałeś temu człowiekowi możliwości,
aby wyraził swoje potrzeby.
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I nie potrafisz wznieść się ponad to,
aby nie przytłaczać innych swoją doskonałością.“
12
(Mello, Minutowa mądrość)
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