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O uwarunkowaniach rozwojowych
klinicznej pracy socjalnej w Polsce

Streszczenie
Artykuï omawia wybrane uwarunkowania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce, odnoszÈc siÚ zarazem do specjalizacji w klinicznej pracy socjalnej. Autor mianem klinicznej
pracy socjalnej okreĂla gotowoĂÊ do pracy z Drugim opartej na bezpoĂrednim kontakcie,
dialogu i terapeutycznej relacji, ale i interdyscyplinarnym sposobie myĂlenia o czïowieku
i spoïeczeñstwie. Przedstawia jej uwarunkowania, takie jak: wolny rynek, spoïeczeñstwo
obywatelskie, samoorganizacja pracowników socjalnych, ich uprawnienia zawodowe oraz
zawodowe specjalizacje w pracy socjalnej. Orientacja kliniczna jest ukazana na tle innych
orientacji w pracy socjalnej: instrumentalnej, funkcjonalnej i krytycznej.
Sïowa kluczowe: kliniczna praca socjalna, profesjonalizacja pracy socjalnej

Wprowadzenie
Zaawansowane procesy deregulacji dotyczÈce zarówno indywidualnych biografii, jak
ibinstytucji spoïecznych stajÈ siÚ coraz bardziej obecne w obszarze pracy socjalnej. SpoĂród
rozlicznych desygnatów wspóïczesnych przemian wiÚzi spoïecznych podkreĂlam jeden,
moim zdaniem najistotniejszy, a mianowicie aksjologicznÈ dezorganizacjÚ oraz marginalizowanie fundamentalnych zagadnieñ zwiÈzanych ze zdolnoĂciÈ czïowieka do refleksji
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aksjologicznej. NiewÈtpliwie problem ten dotyczy równieĝ Ărodowiska skupionego wokóï
praktyki i teorii pracy socjalnej. W Polsce od przeszïo 25 lat dokonywano licznych manipulacji w dziedzinie pracy socjalnej, powodujÈc wielowymiarowy kryzys jej toĝsamoĂci
akademickiej oraz aplikacyjnej. PodjÚcie refleksji nad moĝliwoĂciami odbudowywania
spójnej toĝsamoĂci badaczy, dydaktyków oraz praktyków, dla których praca socjalna nie
jest obszarem interdyscyplinarnej, politycznej oraz merkantylnej eksploracji, ale stanowi
kluczowy punkt poznawczego odniesienia, jest obecnie pilnÈ potrzebÈ. OpierajÈc siÚ na
badaniach nad wïasnÈ wieloletniÈ praktykÈ w pracy socjalnej w obszarze zdrowia psychicznego, jak równieĝ na analizie wybranej literatury przedmiotu, przedstawiam specyfikÚ
klinicznej pracy socjalnej oraz podstawowe uwarunkowania jej rozwoju.

Potrzeba aksjologicznego zwrotu w pracy socjalnej
PoszukujÈc fundamentu podejĂcia afirmujÈcego pracÚ socjalnÈ, chciaïbym zwróciÊ uwagÚ
na pryncypia etyczne profesji, sformuïowane chociaĝby przez cytowanego niezmiennie od
ponad póï wieku Feliksa Biestka (1961). Ich jednoznacznie personalistyczna proweniencja
stanowi niezbÚdnÈ perspektywÚ w procesie ksztaïcenia pracowników socjalnych, jak równieĝ
budowania etosu dobrej praktyki. Z peïnym przekonaniem podkreĂlam, ĝe polska praca
socjalna, aby uchroniÊ siÚ przed dalszymi zabiegami deregulacyjnymi, niszczÈcymi jej spoïeczny wizerunek, wymaga antropologicznego zwrotu. Rozumiem tÚ zmianÚ jako koniecznoĂÊ odwoïania siÚ pracowników socjalnych do myĂli personalistycznej, ale równieĝ podjÚcia
wielu dziaïañ uwalniajÈcych profesjÚ spod brzemienia nadmiernej zaleĝnoĂci od instytucji
pomocowo-socjalnych. BïÚdne praktyki wpisujÈce siÚ w weberowski Ăwiat racjonalnego
administrowania nadal zbierajÈ zïowrogie ĝniwo, których przejawem sÈ zróĝnicowane formy
instytucjonalnej przemocy doĂwiadczanej przez pracowników socjalnych. Nasze podejĂcie do
pracy z czïowiekiem, bÚdÈce pochodnÈ XX-wiecznej dominacji redukcjonistycznego funkcjonalnego strukturalizmu, powinno naleĝeÊ do skansenu dziaïañ pomocowych. Niestety, tak
nie jest, a ĂwiadczyÊ moĝe o tym nie tylko faktyczna nieobecnoĂÊ w debacie akademickiej
zagadnieñ zwiÈzanych z klinicznÈ pracÈ socjalnÈ, ale równieĝ praktyka bÚdÈca pochodnÈ
administracyjnych rygorów i procedur instytucjonalnej pomocy. TwierdzÚ, ĝe najnowsza
historia polskiej pracy socjalnej — tworzona wspólnie przez reprezentantów Ăwiata nauki,
polityków oraz przedstawicieli administracji publicznej — jest niczym innym jak budowaniem bezkrytycznej wiary, ĝe wzbogacanie wiedzy o czïowieku, praktykach terapeutycznych
oraz pracy socjalnej jest tylko skrzÚtnym, porzÈdkowaniem kumulujÈcych siÚ doĂwiadczeñ
z pola zarzÈdzania i administrowania biedÈ. Anihilacji ulegajÈ podstawowe kompetencje
pracowników socjalnych: otwartoĂÊ na osobÚ, gotowoĂÊ, aby uwalniaÊ siÚ od wïasnych schematów poznawczych, a przede wszystkim profesjonalna odpowiedzialnoĂÊ za Drugiego.
Wbmiejsce tych wartoĂci pojawia siÚ tendencja do generalizowania zróĝnicowanych historii
ĝycia swoich klientów i bïÚdnego traktowania ich tak, jakby moĝna im byïo przypisaÊ jednÈ
wspólnÈ charakterystykÚ. Natomiast dyskusja o odpowiedzialnoĂci przeksztaïca siÚ nader
czÚsto w jaïowe debaty obramach prawnych i administracyjnych Ăwiadczonej pomocy oraz
innych dominujÈcych nad profesjÈ barierach systemowych.
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Orientacja instrumentalna oraz funkcjonalna w pracy socjalnej
Rozwój systemów instytucjonalnej pomocy spoïecznej niesie ze sobÈ nieusuwalne zagroĝenia zwiÈzane z unifikacjÈ i technicyzacjÈ relacji miÚdzy profesjonalistÈ a osobÈ zagubionÈ
w sobie i w Ăwiecie. Zbyt czÚsto pracownicy socjalni zapominajÈ, ĝe zorganizowana nowoczesna praktyka pomocowa, bÚdÈca formÈ demokratycznego sprawowania wïadzy w imiÚ
ochrony równoĂci i sprawiedliwoĂci, jest przede wszystkim przedïuĝeniem naturalnego
instynktu samopomocy oraz ponadstuletniego procesu profesjonalizacji pracy socjalnej
i budowania jej etosu (Szmagalski 2016). Bez uwzglÚdniania tego faktu praca socjalna
staje siÚ swoim zaprzeczeniem. Otwiera ona drogÚ do trwaïego marginalizowania ludzi
nieprzystajÈcych do funkcjonalnej caïoĂci i co wiÚcej, moĝe przyczyniÊ siÚ do ich ostatecznego wykluczenia.
Ten sposób uprawiania pracy socjalnej definiujÚ jako instrumentalnÈ praktykÚ spoïecznÈ, w której ramach spoïeczeñstwa w sposób celowy i zorganizowany pomagajÈ wbĝyciu
swoim niewydolnym ekonomicznie, spoïecznie, fizycznie czïonkom. Praca socjalna jawi siÚ
wtedy jako instrument polityki spoïecznej, której istotÚ sprowadza siÚ do dziaïañ doraěnych i interwencyjnych, natomiast jej adepci zdajÈ siÚ bezrefleksyjnymi wykonawcami
podjÚtych juĝ decyzji. Kluczowe pojÚcia okreĂlajÈce praktykÚ to „kontrola”, „paternalizm”
i „efektywnoĂÊ”. PatrzÈc z perspektywy makrospoïecznej, polskÈ praktykÈ pracy socjalnej ostatniego ÊwierÊwiecza moĝna by byïo opisaÊ tylko w ten wïaĂnie sposób. Jednakĝe
pominÚlibyĂmy liczne „dobre praktyki” pracy z luděmi, które korespondujÈ z definicjÈ
pracy socjalnej zawartÈ w Ustawie o pomocy spoïecznej2. Nazywam to podejĂcie funkcjonalnym. Zgodnie z nim praca socjalna to dziaïalnoĂÊ zawodowa, a jej celem jest pomoc
jednostkom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoĂci do funkcjonowania
w spoïeczeñstwie przez peïnienie odpowiednich ról spoïecznych. Praca socjalna polega
równieĝ na tworzeniu warunków sprzyjajÈcych osiÈgniÚciu powyĝszego celu. IstotÈ tego
ujÚcia jest wprzÚgniÚcie pracowników socjalnych do wspóïodpowiedzialnego budowania
sprawnie funkcjonujÈcej caïoĂci spoïecznej, wymagajÈcej definiowania szczególnych form
instytucjonalnej naprawy tych jednostek, które w socjologicznym sensie charakteryzujemy
jako jednostki dewiacyjne. Nie popeïniÚ duĝego bïÚdu, jeĂli stwierdzÚ, ĝe „instrumentalna”
i „funkcjonalna” praca socjalna wyczerpuje prawie caïkowicie katalog polskich doĂwiadczeñ, gdy chodzi o praktykÚ pracy socjalnej.

Orientacja krytyczna w pracy socjalnej
Trzecie ujÚcie, które sygnalizujÚ jako praktycznie nieobecne w doĂwiadczeniu polskich
pracowników socjalnych, nazywam „krytycznÈ” lub socjologicznÈ pracÈ socjalnÈ (Dominelli 1997). Jej istotÈ jest praca projektowa wykorzystujÈca trzy podstawowe metody pracy
socjalnej. Natomiast celem dziaïañ profesjonalnych w tym ujÚciu jest umoĝliwianie osobom,
grupom oraz Ărodowiskom lokalnym przejÚcia kontroli nad wïasnym ĝyciem przez udzielanie
pomocy w zrozumieniu procesów spoïecznych oraz dÈĝenie do zdefiniowania ibwyelimino2
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wania ěródeï spoïecznej nierównoĂci i uprzywilejowania. Tak rozumiany proces socjalno-pomocowy jest w Polsce podejmowany przede wszystkim przez organizacje pozarzÈdowe,
których przedstawiciele niezmiernie rzadko lub wcale nie odnoszÈ siÚ wprost do pracy socjalnej. PostrzegajÈ jÈ bowiem jako ĂciĂle powiÈzanÈ z wÈsko rozumianÈ pomocÈ spoïecznÈ,
która sprowadza siÚ jedynie do pracy Ărodowiskowej w oĂrodkach pomocy spoïecznej. Nie
bez znaczenia jest równieĝ piÚtno pracy socjalnej jako dziaïalnoĂci wstydliwej, niewydajnej
ibniskopïatnej oraz jako praktyki „opiekuñczej” nad tymi, którzy nie zawsze opieki wymagajÈ.
Uwaĝam, ĝe bez zaistnienia podejĂcia krytycznego w praktyce pracy socjalnej nie
bÚdzie moĝliwoĂci krystalizowania siÚ profesjonalnej toĝsamoĂci jej adeptów. Krytyka
pewnego porzÈdku spoïecznego wiÈĝe siÚ bowiem w mniejszym lub wiÚkszym stopniu
z koniecznoĂciÈ buntu, silnÈ artykulacjÈ swojej obecnoĂci w przestrzeni spoïecznej oraz
definiowaniem i walkÈ o prawa profesjonalne. Dopiero wtedy swoistoĂÊ pracy socjalnej,
poczucie sprawstwa, stowarzyszeniowej wiÚzi pozwoli posiÈĂÊ siïÚ, aby dostrzegaÊ potencjaï
i podmiotowoĂÊ ludzi, którzy poszukujÈ pomocy. Ten etap rozwojowy, niebywale waĝny dla
polskiej pracy socjalnej, prawdopodobnie juĝ siÚ rozpoczÈï. DoĂÊ wspomnieÊ — pozostajÈc na najbardziej ogólnym poziomie — o realizowanych przez pracowników socjalnych
projektach socjalnych, nowych formach zrzeszania siÚ oraz o dziaïalnoĂci podejmowanej
wbramach organizacji obywatelskich. Nie mniejsze znaczenie ma coraz silniej artykuïowana
przez pracowników socjalnych potrzeba przezwyciÚĝenia kryzysu, w jakim znalazïa siÚ profesja. Jest on postrzegany przewaĝnie jako kryzys wizerunku spoïecznego oraz dostÚpnej
praktyki. W tym miejscu naleĝy wspomnieÊ o szczególnie cennych dziaïaniach podejmowanych w kilku oĂrodkach pomocy spoïecznej w kraju (przede wszystkim w Gdyni oraz
Krakowie), które zmierzajÈ do wyodrÚbnienia pracy socjalnej z zadañ administracyjnych,
niemajÈcych bezpoĂrednio z pracÈ socjalnÈ wiele wspólnego. Tym samym sÈ ksztaïtowane
podstawy czwartej orientacji w pracy socjalnej, którÈ okreĂlam jako klinicznÈ.

Orientacja kliniczna w pracy socjalnej
PoszukujÈc podstaw teoretycznych klinicznej pracy socjalnej, odnoszÚ siÚ aprobatywnie do
filozofii dialogu (WÚgrzycki 2014). W jej Ăwietle okreĂlam klinicznÈ pracÚ socjalnÈ jako
doĂwiadczenie spotkania osób o niepowtarzalnej konstelacji wyobraĝeñ o otaczajÈcym ich
Ăwiecie. Pierwiastkiem kluczowym dla potencjalnego dialogu jest specyfika wraĝliwoĂci
emocjonalnej osób nawiÈzujÈcych relacjÚ, ich uwaĝnoĂÊ wzglÚdem siebie, natomiast jego
istotÈ — podejmowanie dziaïañ, dziÚki którym osiÈgajÈ cenione przez siebie wartoĂci.
Waĝne wskazówki dla praktyki klinicznej sÈ zawarte w tradycji praktyki pomocowej Adama
Chmielowskiego — ĂwiÚtego Brata Alberta (2004), który piszÈc o Innych, utrzymywaï, ĝe
nie mamy nad luděmi ĝadnej wïadzy i nie chcemy jej mieÊ — jesteĂmy tylko ich towarzyszami, nie mówimy kazañ, nie narzucamy siÚ ze swoimi poglÈdami, jedynie ĝyjemy z nimi.
W dziaïaniach pomocowych natomiast chodzi o to, aby siÚ nie wyróĝniaÊ, jedynie czynem
i przykïadem, a ten przykïad powinien byÊ tak pokorny, aby nie raziï, nie upokarzaï.
KlinicznÈ pracÚ socjalnÈ rozumiem jako gotowoĂÊ do pracy z Drugim opartej na
bezpoĂrednim kontakcie, dialogu i terapeutycznej relacji, ale i interdyscyplinarnym spo-
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sobie myĂlenia o czïowieku i spoïeczeñstwie. Realia wspóïczesnego Ăwiata, naznaczonego
baumanowskÈ kategoriÈ pïynnej nowoczesnoĂci, to wciÈĝ rosnÈce oczekiwania dotyczÈce
ĝycia zarówno osobowego, jak i spoïecznego, przy jednoczesnym nasilajÈcym siÚ zjawisku osïabienia wiÚzi spoïecznych, ich ïamliwoĂci, kruchoĂci lub nadwyrÚĝeniu. StÈd klinicznÈ pracÚ socjalnÈ nazywam czÚsto leczeniem korodujÈcych wiÚzi spoïecznych. W tym
swoistym procesie leczenia korzystamy z twórczego poïÈczenia perspektywy krytycznej
w socjologii oraz podejĂcia personalistycznego w pracy socjalnej. Pierwiastki niezgody
na zastanÈ rzeczowoĂÊ spoïecznÈ, dziaïalnoĂÊ demaskujÈca mechanizmy podtrzymujÈce
brak spoïecznego wyrównania oraz zdolnoĂÊ do odpowiedzialnoĂci za twarz Innego tworzÈ przestrzeñ, w której najwïaĂciwszym podejĂciem diagnostycznym sÈ badania wspóïuczestniczÈce. Ich istota sprowadza siÚ do wspóïdzielenia wïadzy z parterami procesu
diagnostycznego, który przewaĝnie w jakimĂ stopniu odwoïuje siÚ równoczeĂnie do dziaïañ
terapeutycznych. Tak tworzymy zïoĝonÈ zaleĝnoĂÊ poznawania i spoïecznego leczenia.
W tym miejscu warto posïuĝyÊ siÚ ogólnym sformuïowaniem, zgodnie z którym „pomocowe wspóïuczestniczenie” oznacza zaangaĝowanie w dialog we wszystkich stadiach procesu terapeutycznego i otwarcie siÚ na wiedzÚ pïynÈcÈ z doĂwiadczenia, a tym samym na
unikalne kompetencje tych, którzy poszukujÈ pomocy. Kliniczna praca socjalna w moim
rozumieniu w sposób podstawowy odnosi siÚ do partycypacyjnych podejĂÊ badawczych
ibzbnich wïaĂnie czerpie. Bycie klinicystÈ wymaga przede wszystkim zdolnoĂci do bycia pod
wïadzÈ tych, którzy przewaĝnie sÈ punktem skupienia naszych oddziaïywañ pomocowych
i podlegajÈ ich wïadzy. Wbkonsekwencji — przyjmujÈc wspomnianÈ orientacjÚ — jesteĂmy rzecznikami umacniania. JeĂli celem naszej aktywnoĂci pomocowej, którÈ najczÚĂciej
ujmujemy jako „umacniajÈcÈ”, jest odpowiedě na pytanie, jak wspieraÊ ludzi w ich rozwoju i motywowaÊ do zmiany, to warunkiem koniecznym staje siÚ tutaj nasza umiejÚtnoĂÊ
postrzegania i przeĝywania zewnÚtrznego Ăwiata z subiektywnej perspektywy tych, którzy
stajÈ siÚ parterami relacji terapeutycznej.

Uwarunkowania rozwojowe klinicznej pracy socjalnej
PoszukujÈc spoïecznych czynników predyktywnych pracy socjalnej w jej klinicznej perspektywie, wskaĝÚ ich piÚÊ — moim zdaniem najistotniejszych. Kaĝdy z nich, aby odnieĂÊ siÚ do
teorii walki o uznanie Axela Honnetha (2012), jest zwiÈzany ze specyficznÈ przestrzeniÈ
nieuznania bÈdě — uĝywajÈc bliĝszego mi jÚzyka — zranienia. DotyczÈ one: 1. wolnego
rynku, 2. spoïeczeñstwa obywatelskiego oraz 3. samoorganizacji, 4. uprawnieñ zawodowych
i 5. specjalizacji zawodowych pracowników socjalnych.

Uwarunkowanie pierwsze — wolny rynek
Pierwszy predyktor dotyczy przestrzeni sektora wolnorynkowego, którego rzecznicy promowali — równieĝ w Polsce — znaczenie i niezbywalnoĂÊ neoliberalnych mechanizmów
regulujÈcych wiÚkszoĂÊ obszarów naszego ĝycia zarówno osobowego, jak i wspólnotowego
(Lorenz 2005). Neoliberalizm uksztaïtowaï zunifikowany wzór jednostki-konsumenta,
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czïowieka samosterownego, przedsiÚbiorczego i niezaleĝnego — przede wszystkim od
dotychczasowych wiÚzi stowarzyszeniowych. Wolny rynek, uruchamiajÈc i pobudzajÈc
procesy deregulacji i deformalizacji stosunków spoïecznych, rozbijaï mechanizmy solidaryzmu spoïecznego. Pomniejszaï takie zasady polityki spoïecznej, jak dobro wspólne,
subsydiarnoĂÊ i uczestnictwo. Ich kwestionowanie zamykaïo przestrzeñ wspólnÈ dla rozwoju kaĝdego czïowieka, uniemoĝliwiaïo kierowanie siÚ wolÈ sïuĝby czïowiekowi, blokowaïo energiÚ samopomocowÈ osób i maïych grup spoïecznych oraz osïabiaïo zdolnoĂÊ
uczestniczenia i aktywnoĂci tych, którzy poszukujÈ pomocy. Niszczenie tych zasad, którego
doĂwiadczyliĂmy takĝe w Polsce, byïo toĝsame z zanikiem fundamentów pracy socjalnej.
W takiej sytuacji podtrzymywanie ïadu spoïecznego odwoïywaïo siÚ do wykorzystywania
porzÈdkujÈcych mechanizmów piÚtna spoïecznego. Ubodzy oraz ich socjalni opiekunowie stali siÚ kïopotliwym faktem spoïecznym, pozostajÈcym w sprzecznoĂci z ideologiÈ
wolnorynkowÈ. Dlatego teĝ stopniowo narracja wokóï osób korzystajÈcych z pomocy spoïecznej przestaïa skupiaÊ siÚ wokóï korelatów sïowa „podopieczni”, a zostaïa zastÈpiona
ujÚciami, dla których wspólnym mianownikiem jest wzbudzajÈcy emocjonalnÈ niechÚÊ,
ab nawet wrogoĂÊ „klient roszczeniowy”. Ponosi on niemoĝliwÈ do zakwestionowania
ibpeïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za stan, w którym siÚ znalazï. Pracownikom socjalnym przypadïa
niechlubna rola straĝników w pomocowych wiÚzieniach nÚdzy. OczywiĂcie ten stan rzeczy
rodziï niekiedy „moralne” zaniepokojenie spoïeczne. Wtedy ubogi stawaï siÚ „niesïusznie
osadzonym”, natomiast „winnym” bezduszny i ignorujÈcy humanum pracownik pomocy
spoïecznej. Krótkotrwaïe przebudzania sumieñ obywatelskich byïy przede wszystkim niebywale obciÈĝajÈce dla profesjonalnej toĝsamoĂci pracowników socjalnych. ToĝsamoĂÊ
korodowaïa wb wyniku stosowania makromechanizmu podwójnego wiÈzania — „stosuj
przemoc, bÚdÈc miïosiernym”. Konsekwencje systemowo uwarunkowanej bezradnoĂci
byïy jednak leczone jako problemy majÈce swoje ěródïo w osobowych trudnoĂciach, definiowanych przy uĝyciu kategorii wypalenia zawodowego oraz braków w wyksztaïceniu lub
doskonaleniu zawodowym. Wolnorynkowa opresja marginalizujÈca sens pracy socjalnej
wbprzestrzeni publicznej przyczyniaïa siÚ równoczeĂnie do jej moĝliwej ekspansji nie tylko
w ramach zróĝnicowanych form spoïeczeñstwa obywatelskiego, ale takĝe wïaĂnie w ukïadach konkurencyjnych, czego przejawem jest prywatna praktyka pracowników socjalnych,
ukryta ze wzglÚdów marketingowych pod wieloma bliskoznacznymi terminami. Waĝnym
zadaniem jest jej stopniowe wydobywanie.

Uwarunkowanie drugie — spoïeczeñstwo obywatelskie
Drugi obszar wpïywajÈcy pozytywnie na krystalizowanie siÚ klinicznej pracy socjalnej jest
zwiÈzany z osobowymi i instytucjonalnymi przejawami aktywnoĂci obywatelskiej. Od blisko
30 lat dominujÈcym w Ăwiecie modelem spoïecznej praktyki pomocowej jest model sieciowy oraz wynikajÈce z niego zaïoĝenia wspóïpracy miÚdzysektorowej. Tradycyjny ukïad
wertykalny instytucji pomocy spoïecznej stopniowo ulegaï uelastycznieniu, a wyobraĝenie,
ĝe to rzÈd wraz podlegïym mu sektorem publicznym jest producentem szeroko rozumianych dóbr pomocowych, zostaïo poddane jednoznacznej krytyce i ostatecznie zakwestio-
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nowane. Nowy paradygmat zakïadaï, ĝe dobra pomocowe muszÈ byÊ tworzone w ramach
dziaïalnoĂci miÚdzysektorowej, bowiem problemy spoïeczne sÈ zjawiskami obzïoĝonej, wieloaspektowej i transgranicznej genezie, a ich rozwiÈzywanie przekracza moĝliwoĂci pojedynczych oĂrodków. Definiowania w ten sposób rzeczywistoĂÊ spoïeczna staïa siÚ faktem
wywierajÈcym strukturalny nacisk na tkankÚ spoïecznÈ, lokalizujÈc dziaïania pomocowe
w obszarze pozainstytucjonalnym. Tym samym praca socjalna, równieĝ w Polsce, zyskaïa
nowe moĝliwoĂci rozwojowe w trzecim sektorze3, w tym w ramach ekonomii spoïecznej.
MoĝliwoĂci te, operacjonalizowane w latach, w których przypadaï szczyt drugiej fali bezrobocia w kraju (umownie okoïo roku 2004), stanowiïy zapowiedě alternatywnych rozwiÈzañ wobec wszelkich pasywnych, uzaleĝniajÈcych i niszczÈcych spoïecznÈ wspóïodpowiedzialnoĂÊ form pomocy spoïecznej. Ustawy wprowadzone w Polsce w latach 2003–2006,
wbpowiÈzaniu z juĝ istniejÈcymi unormowaniami prawnymi, dotyczÈcymi szeroko rozumianej aktywizacji spoïeczno-zawodowej, stworzyïy podstawy innowacyjnych instrumentów
pomocy oraz wskazaïy na znaczenie organizacji obywatelskich w dziaïaniach na rzecz
spójnoĂci spoïecznej. Bez wÈtpienia ten wariant polityki spoïecznej zdynamizowaï rozwój pracy socjalnej. W ramach Ărodowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii
zajÚciowej, zakïadów aktywnoĂci zawodowej tworzono wzory dziaïania odpowiadajÈce
na potrzeby osób z gïÚbokimi trudnoĂciami w samodzielnym ĝyciu. Potrzeby te wiÈzano
przede wszystkim z pracÈ i zatrudnieniem, rehabilitacjÈ spoïecznÈ i zawodowÈ, ale równieĝ
z mieszkaniem, wsparciem oraz samopomocÈ. Na instytucjonalnej mapie aktywizacji zawodowej pierwszoplanowe miejsce zajmowaïy organizacje obywatelskie. Ich rola polegaïa na
podejmowaniu dziaïañ ukierunkowanych na tworzenie w Ărodowisku lokalnym konkretnych programów, których cele sprowadzajÈ siÚ do: 1. wzrostu poziomu przygotowania
do aktywnoĂci zarobkowej i zatrudnienia osób niepeïnosprawnych oraz tych, u których
wystÈpiïy psychospoïeczne konsekwencje dïugotrwaïego braku pracy oraz 2. zatrudniania
tej kategorii osób w tzw. warunkach „wspieranych”, tworzonych w ramach zróĝnicowanych
projektów pracy, lub teĝ poszukiwania moĝliwoĂci zatrudniania wspieranego na otwartym rynku. Szczególne znacznie miaïy zapisy Ustawy o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego
ibobwolontariacie4, definiujÈce m.in. pojÚcia odpïatnej i nieodpïatnej dziaïalnoĂci statutowej, co umoĝliwiïo stowarzyszeniom, fundacjom i zwiÈzkom charytatywnym podejmowanie
dziaïañ na pograniczu dziaïalnoĂci gospodarczej.
Równolegle do tych zmian toczyïa siÚ dyskusja podjÚta przez praktyków i teoretyków
pracy socjalnej, w której toku zostaïa poddana jednoznacznej krytyce pomoc spoïeczna.
Podnoszono m.in. jej nadmiernÈ kosztochïonnoĂÊ, niskÈ efektywnoĂÊ pracy oraz — co
szczególnie waĝne dla pracowników socjalnych — deprofesjonalizacjÚ zatrudnionej kadry.
Byï to problem szczególnie uderzajÈcy w etos pracy socjalnej, bowiem niewÈtpliwe sukcesy
w ksztaïceniu pracowników socjalnych — juĝ nie tylko na poziomie szkóï zawodowych,
a póěniej kolegiów, ale równieĝ szkóï wyĝszych — leĝaïy w sprzecznoĂci z archaicznÈ,
3

Zagadnienie to jest dyskutowane w artykuïach zawartych w numerze specjalnym kwartalnika
„Trzeci Sektor” (2012/2013) pod tytuïem Praca socjalna w organizacjach pozarzÈdowych.
4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.
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sztywnÈ praktykÈ pomocowÈ oraz instrumentalnym traktowaniem pracowników socjalnych. Deprofesjonalizacja oznaczaïa marnowanie zasobów zwiÈzanych zarówno z formacjÈ
osobowÈ czïowieka gotowego nieĂÊ pomoc, jak teĝ refleksyjnego i krytycznego praktyka,
otwartego na ewolucyjne zmiany w instytucjach pomocy spoïecznej.
Dziaïania naprawcze miaïy przebiegaÊ zgodnie z dwoma zaïoĝeniami. Pierwsze dotyczyïo wyïaniania tzw. „dobrych praktyk” aktywnej polityki spoïecznej, których celem miaïo
byÊ wypracowywanie rekomendacji dla rozwiÈzañ, jakie powinny zostaÊ — w wyniku
odpowiednich prac legislacyjnych — wdroĝone do gïównego nurtu rozwiÈzañ socjalno-pomocowych (w tym czasie byïy to niezmiernie noĂne i oczekiwane przez polityków
sformuïowania). Ten niewÈtpliwie obiecujÈcy kierunek przeksztaïceñ w skali mikropraktyk zaowocowaï nowymi, wartoĂciowymi przejawami obecnoĂci pracowników socjalnych
wb przestrzeni spoïecznej — myĂlÚ tutaj przede wszystkim o podmiotach aktywizacji
ibrehabilitacji spoïeczno-zawodowej oraz pojedynczych przedsiÚbiorstwach spoïecznych.
Zaangaĝowanie pracowników socjalnych w szeroko rozumianych instrumentach i podmiotach ekonomii spoïecznej wymagaïo od nich umiejÚtnoĂci budowania partnerskich relacji
zbosobami wymagajÈcymi pomocy, stymulowania samopomocy, promowania i tworzenia
realnych rozwiÈzañ oraz posiadania podstawowych kompetencji w zakresie terapii psychospoïecznej, edukacji zawodowej, inicjowania przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, jak równieĝ
dziaïañ zgodnych z silnie wówczas promowym podejĂciem umacniajÈcym.
Jednakĝe w skali makropraktyki dziaïania te nie przyniosïy oczekiwanego rezultatu.
Pojedyncze „dobre rozwiÈzania” nie uzyskaïy statusu rozwiÈzañ systemowych — pozostaïy
skansenami niedokoñczonej reformy. Tym samym zwiÚkszyïy subiektywne poczucie izolacji
pracowników socjalnych ĂwiadczÈcych pomoc w maïych Ărodowiskach lokalnych. Profity
aktywnej polityki spoïecznej staïy siÚ udziaïem tych, którzy i bez niej byliby zaradni. Nadal
problemem maïych oĂrodków miejsko-wiejskich jest dostÚp do organizacji obywatelskich
posiadajÈcych zasoby pozwalajÈce radziÊ sobie z brakiem pracy, dezintegracjÈ wspólnot
lokalnych, piÚtnem zaleĝnoĂci od systemu pomocy spoïecznej oraz negatywnym wizerunkiem pracownika socjalnego.
W zmianie tej sytuacji nie pomogïo równieĝ drugie zaïoĝenie reformowania systemu
pomocy spoïecznej. MyĂlÚ tutaj o promowaniu „nowej umowy spoïecznej”, której wyrazem
miaï byÊ kontrakt socjalny. Wbrew zaïoĝeniom wzmocnienia relacji pomocowej metodÈ
kontraktu staï siÚ on kolejnym narzÚdziem kontroli w pomocy spoïecznej, nadmiernie
sparametryzowanym i czÚsto opresyjnym zarówno dla odbiorców Ăwiadczeñ, jak i pracowników socjalnych.
Nie kwestionujÈc osiÈgniÚÊ aktywnej polityki spoïecznej, pragnÚ jednak podkreĂliÊ
jej ograniczony wpïyw na kondycjÚ wspóïczesnej pracy socjalnej. Projekt tworzenia trzeciego sektora i zaangaĝowania do jego wspóïtworzenia pracowników socjalnych moĝna
analizowaÊ jako szczególny przejaw upodmiotowienia i sprawstwa, ale równieĝ — jako
szczególny przejaw doktryny neoliberalnej (ZaïÚski 2012). Jej celem jest bowiem zmiana
relacji pomiÚdzy oczekujÈcym pomocy obywatelem a publicznÈ pomocÈ spoïecznÈ. W tym
miejscu naleĝy podkreĂliÊ, ĝe deregulacja zobowiÈzañ pomocowych pomiÚdzy obywatelem
a sektorem publicznym — w czym aktywnie uczestniczyï Ăwiat akademicki i oĂrodki ksztaï-
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cenia zawodowego — obejmowaï równieĝ próbÚ marginalizacji znaczenia samej pracy
socjalnej przez wprowadzanie w Polsce rozlicznych zawodów pomocowych. Zawody te byïy
przygotowywane do Ăwiadczenia usïug pomocowych bez specjalistycznego przygotowania.
Zaïoĝony kierunek — czÚsto ideologicznych rozmów — zmierzaï do wykazania rzekomego kompetencyjnego zrównania pomiÚdzy pracÈ socjalnÈ a, na przykïad, asystenturÈ
rodzinnÈ. OczywiĂcie wiÈzaïo siÚ to z procesem przypisywania zawodom pomocowym
kompetencji tradycyjne ksztaïtujÈcych toĝsamoĂÊ pracowników socjalnych. Jednakĝe równieĝ i ta sytuacja dekonstrukcji pracy socjalnej sprzyja definiowaniu jej profesjonalnych
granic, które — co jest faktem bezdyskusyjnym — przebiegajÈ daleko poza wytyczonymi
przez publiczny sektor pomocy spoïecznej. Nazwanie zaĂ tego faktu wymaga staïej pracy
nad ochronÈ tradycyjnej przestrzeni praktyki pracy socjalnej oraz wysiïku niwelowania
piÚtna, które nie pozwala adeptom pracy socjalnej na respektowanie wïasnej toĝsamoĂci
zawodowej.

Uwarunkowanie trzecie — samoorganizacja pracowników socjalnych
Trzeci problemat dynamizujÈcy moĝliwoĂÊ powstania klinicznej pracy socjalnej nazywam
zdolnoĂciÈ pracowników socjalnych do samoorganizacji. PrzedstawiÚ go w sposób syntetyczny, wskazujÈc na historie dwóch instytucji, a wspólnym elementem tych narracji jest
wyzwanie zwiÈzane z dbaïoĂciÈ o prestiĝ i podmiotowoĂÊ pracowników socjalnych. Pierwsza
z nich to gorzka historia Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, zaïoĝonego dwa
lata przed transformacjÈ systemowÈ w Polsce. Towarzystwo w ciÈgu swojej 25-letniego trwania byïo faktycznie nieobecne zarówno w debacie publicznej, jak i w obszarze praktycznego
dziaïania oraz w Ăwiecie akademickim. Nie przesÈdzajÈc o ěródïach takiego stanu rzeczy
— odpowiedzialnoĂÊ leĝy zarówno po stronie osób zarzÈdzajÈcych w sektorze publicznym,
jak i pracowników socjalnych — Towarzystwo jest dramatycznym przykïadem ignorowania,
z jakim spotkaïa siÚ praca socjalna w Polsce. ¿aden z zadeklarowanych partnerów pracy
socjalnej (w tym miejscu myĂlÚ przede wszystkim o odpowiedzialnoĂci szkóï wyĝszych) nie
potraktowaï powaĝnie koniecznoĂci budowania spójnej toĝsamoĂci pracy socjalnej, która
mogïaby zrównowaĝyÊ wyzwanie pracy w warunkach narastajÈcego w Polsce do 2004br.
ubóstwa. Zaniechania w stymulowaniu stowarzyszeniowych wiÚzi pracowników socjalnych,
które leĝÈ po stronie rzÈdowej, sÈ przyczynÈ braku refleksji i kontroli nad procesem stopniowego przeksztaïcania siÚ wielu oĂrodków pomocy spoïecznej w instytucje patologicznie
powiÈzane z przedstawicielami lokalnej wïadzy i dotkniÚte zarzÈdzeniem przez osoby, które
z profesjÈ nie miaïy wiele wspólnego. Ostatecznie zaniechania te powodujÈ zakorzenianie
siÚ w pomocy spoïecznej wielowymiarowej instytucjonalnej przemocy, której tragicznymi
konsekwencjami sÈ czÚsto traumatyczne doĂwiadczenia pracowników socjalnych zwiÈzane
z kontaktami nie tyle z osobami i rodzinami korzystajÈcymi z pomocy, ale ze wspóïpracownikami i przeïoĝonymi. Nie mam ĝadnych podstaw, by twierdziÊ, ĝe ten stan rzeczy naleĝy
do przeszïoĂci. WrÚcz przeciwnie — moje kliniczne doĂwiadczenia i prowadzone badania
pozwalajÈ stwierdziÊ, ĝe problemat instytucjonalnej przemocy trwa nadal, blokujÈc niejako
od Ărodka moĝliwoĂÊ przeprowadzenia jakichkolwiek dziaïañ naprawczych.
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Druga historia dotyczy zaledwie kilkuletniego doĂwiadczenia Polskiej Federacji ZwiÈzkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Spoïecznej. WiÈĝÚ z niÈ nadziejÚ na odbudowÚ
organizacji troszczÈcej siÚ nie tylko o podstawowe prawa pracownicze, ale równieĝ
obprofesjonalny rozwój pracy socjalnej. Dotychczasowe dziaïania organizacji pozwalajÈ
domniemywaÊ, ĝe pracownicy socjalni po latach atomizacji i rozproszenia wspóïtworzÈ
czytelny punkt odniesienia dla swoich dziaïañ. RodzÈcy siÚ ruch pracowniczy, odwoïujÈcy
siÚ do etosu solidarnoĂci spoïecznej i wzmacniajÈcy toĝsamoĂÊ pracowników socjalnych,
jest wbmoim gïÚbokim przeĂwiadczeniu waĝnÈ przesïankÈ nie tylko dla przyszïego wyodrÚbniania siÚ pracy socjalnej z przestrzeni pomocy spoïecznej, ale równieĝ ksztaïtowania
interesujÈcego mnie wÈtku klinicznej pracy socjalnej.

Uwarunkowanie czwarte
— uprawnienia zawodowe pracowników socjalnych
Kolejna kwestia, którÈ warto zasygnalizowaÊ, to zïoĝona droga ksztaïcenia do pracy socjalnej w Polsce, a tym samym zróĝnicowane podstawy uprawnieñ do wykonywania zawodu,
które posiadajÈ pracownicy socjalni w naszym kraju. KompozycyjnÈ klamrÈ tego procesu
jest z jednej strony tradycyjny dyplom zawodowy policealnych szkóï zawodowych pracowników socjalnych, z drugiej zaĂ wydawany od kilku lat dyplom studiów wyĝszych licencjackich bÈdě magisterskich na kierunku praca socjalna. Pozornie zrozumiaïy i logiczny proces
podnoszenia rangi dyplomu pracownika socjalnego byï prowadzony w Polsce w sposób
chaotyczny, co odzwierciedlaïo partykularne cele poszczególnych oĂrodków akademickich
i byïo wyrazem caïkowitego braku troski o rozwój koncepcji ksztaïcenia do pracy socjalnej
na poziomie wyĝszym. KuriozalnÈ ilustracjÈ tego stanu rzeczy jest kilkustronicowy opis
uprawnieñ zawodowych pracowników socjalnych zamieszczony na ministerialnych stronach
internetowych5. Jego lektura uzmysïawia, ĝe praktycznie kaĝdy podmiot ksztaïcÈcy na kierunkach spoïecznych mógï podjÈÊ siÚ zadania przygotowywania przyszïych pracowników
socjalnych, podporzÈdkowujÈc pracÚ socjalnÈ wiodÈcej w danym oĂrodku akademickim
dyscyplinie naukowej. OczywiĂcie nie twierdzÚ, ĝe te eksperymenty nie przyniosïy w pojedynczych przypadkach korzyĂci, twórczo wzbogacajÈc dotychczasowe programy ksztaïcenia
pracowników socjalnych przy równoczesnym respektowaniu ich toĝsamoĂci teoretycznej,
metodyki oraz koniecznego zakotwiczenia w praktyce spoïecznej. Jednakĝe wszelkie próby
uchwycenia caïoĂciowej filozofii ksztaïcenia pracowników socjalnych doprowadzajÈ do
konkluzji pesymistycznych. Ksztaïcenie do pracy socjalnej podlegaïo w Polsce mechanizmom urynkowionej, zatomizowanej edukacji, co miaïo niewiele wspólnego z wolnoĂciÈ
akademickÈ. Równieĝ i ten punkt odniesienia, jakim mogïaby byÊ polska szkoïa pracy
socjalnej, staï siÚ pïynny i raczej nie pozwalaï na ksztaïtowanie koherentnej toĝsamoĂci
pracowników socjalnych. Starania na rzecz podtrzymywania kultury ksztaïcenia do pracy
5

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoïecznej: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/
ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/.
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socjalnej podejmowaïo Polskie Stowarzyszenie Szkóï Pracy Socjalnej, jednak sïaboĂciÈ tej
organizacji staïo siÚ swoiste akademickie zamkniÚcie i podejmowanie debaty naukowej
„nad pracÈ socjalnÈ”, a nie „o pracy socjalnej”, jak równieĝ izolacja od praktyków oraz
studentów pracy socjalnej. W ostatnich latach Stowarzyszenie podejmuje udane próby
stopniowego przeïamywania tych niekorzystnych tendencji.

Uwarunkowanie piÈte — specjalizacje zawodowe pracowników socjalnych
Ostatni obszar potencjalnie stymulujÈcy rozwój klinicznej pracy socjalnej wiÈĝe siÚ z przyjÚtymi w kraju zasadami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych
wb zakresie specjalizacji I oraz II stopnia6. Naleĝy w tym miejscu podkreĂliÊ, ĝe specjalizacja II stopnia moĝe byÊ realizowana w dziesiÚciu specjalnoĂciach, sÈ to m.in.: praca
socjalna z osobÈ i rodzinÈ z problemem przemocy, z osobami uzaleĝnionymi, bezdomnymi oraz z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. SpoĂród dziesiÚciu dostÚpnych
specjalnoĂci wymienione cztery wpisujÈ siÚ wprost w tradycyjnie rozumianÈ perspektywÚ
klinicznÈ powiÈzanÈ z róĝnymi obszarami zdrowia psychicznego i jego zaburzeñ. Wyzwaniem jest próba stopniowego odchodzenia od tradycyjnych specjalnoĂci wywiedzionych
zbwÈskiego definiowana kategorii osób potrzebujÈcych na rzecz bardziej zunifikowanego
podejĂcia, dla którego pïaszczyznÈ moĝe byÊ kliniczna praca socjalna. PlanujÈc dziaïania zwiÈzane z potencjalnym wdroĝeniem szkoleñ specjalnoĂciowych dla pracowników
socjalnych wbobszarze zdrowia psychicznego, naleĝy rozwaĝyÊ trzy moĝliwoĂci. Pierwsza
z nich to próba „wpisania siÚ” w istniejÈce ministerialne ramy szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w specjalnoĂci praca socjalna z osobami
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. RozwiÈzanie to wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ
dostosowania zamierzeñ edukacyjnych do sformuïowanych wytycznych okreĂlajÈcych
liczbÚ godzin ksztaïcenia oraz jego podstawowe treĂci. Druga moĝliwoĂÊ to wystÈpienie
do ministra wïaĂciwego do spraw zabezpieczenia spoïecznego z wnioskiem o zgodÚ na prowadzenie szkolenia w innej, niĝ okreĂlona w przepisach prawa, specjalnoĂci, która wynika
zbpotrzeb danego Ărodowiska lokalnego lub regionu. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe sytuacja epidemiologiczna w Polsce dotyczÈca zaburzeñ psychicznych uzasadnia taki wniosek. Moĝna
postawiÊ tezÚ, ĝe mieszkañcy w poszczególnych regionach kraju wymagajÈ odmiennego,
specyficznego przygotowania specjalistów pracy socjalnej. Uzasadnione jest twierdzenie,
ĝe „nowa” specjalnoĂÊ wpisuje siÚ w obszar rozwijajÈcej siÚ od ponad póï wieku w Stanach
Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej „klinicznej pracy socjalnej”. OczywiĂcie, nie
wchodzÈc w zïoĝonÈ dyskusjÚ na temat formalnych moĝliwoĂci i ograniczeñ zwiÈzanych
zbpróbami dostosowania bogatego dorobku tej subdyscypliny pracy socjalnej do ministerialnych uwarunkowañ, w sposób odpowiedzialny naleĝy stwierdziÊ, ĝe ten rodzaj adaptacji
wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ merytorycznej redukcji szerokiego spektrum ksztaïcenia klinicz6

Zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoïecznej (Dz.U. 2004
Nrb 64 poz. 593, z póěn. zm.) oraz rozporzÈdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoïecznej z dnia
17bkwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r.,
poz. 486).
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nego. W tym miejscu wspomnÚ chociaĝby o aspiracjach i praktyce klinicznych pracowników socjalnych, które obejmujÈ problemy nie tylko „osób z zaburzeniami psychicznymi”.
KlinicyĂci pracujÈ z dzieÊmi i mïodzieĝÈ, których toĝsamoĂÊ w wyniku traumatyzujÈcych
uwarunkowañ zostaïa zraniona, osobami doĂwiadczajÈcymi bezdomnoĂci rozumianej jako
gïÚboka trudnoĂÊ emocjonalna i osobowoĂciowa, luděmi ĝyjÈcymi z przymusem uzaleĝnienia od substancji psychoaktywnych i wieloma innymi grupami, których prawdopodobnie
nie moĝna i naleĝy poddawaÊ zabiegom kategoryzacyjnym. NadmieniÚ równieĝ o kwestii,
która nie mieĂci siÚ w ministerialnych ramach, a mianowicie o tradycyjnie sygnalizowanej
przez praktyków potrzebie praktyk zawodowych lub wrÚcz dïuĝszych staĝy zawodowych.
Od razu dodajmy — potrzebie caïkowicie bezdyskusyjnej w kontekĂcie ksztaïcenia specjalistów pracy socjalnej. Tym samym naleĝy rozwaĝyÊ moĝliwoĂÊ poszukiwania bardziej
otwartej formuïy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykraczajÈcej poza szkolenia specjalizacyjne w zawodzie pracownik socjalny, a mianowicie utworzenie studiów podyplomowych z zakresu klinicznej pracy socjalnej — wzorem dawnych studiów podyplomowych
zbzakresu organizacji pomocy spoïecznej. PrzyjmujÚ, ĝe jest to trzecia moĝliwoĂÊ rozwoju
szkoleñ specjalnoĂciowych dla pracowników socjalnych w obszarze zdrowia psychicznego

Kluczowe kompetencje klinicznych pracowników socjalnych
Na podstawie interesujÈcych badañ, w których uczestniczyïem w Maïopolsce7, wskazujÚ na dwa gïówne obszary kompetencji klinicznych, których rozwój jest postrzegany
jako waĝny z perspektywy nawiÈzania gïÚbszej relacji z osobami z szeroko rozumianymi
zaburzeniami zdrowia psychicznego. Pierwszy obszar obejmuje kompetencje kliniczne
niezbÚdne w praktyce bezpoĂredniej z klientem, takie jak: nawiÈzywanie i podtrzymywanie rozmowy terapeutycznej, utrzymywanie pomocowej relacji w „bliskim dystansie”,
umiejÚtnoĂÊ pracy nad motywacjÈ klienta, praca w sytuacjach kryzysowych (zachowania
agresywne oraz suicydalne) oraz umiejÚtnoĂÊ podejmowania dziaïañ zmierzajÈcych do
zdiagnozowania ěródeï przemocy. Warto zaznaczyÊ, ĝe ksztaïcenie w tym zakresie wymaga
zintegrowania podczas dziaïañ szkoleniowych ramach tradycyjnych form pracy warsztatowej z elementami superwizji, co oznacza wymóg podjÚcia pracy grupowej wykorzystujÈcej
zawodowe doĂwiadczenia pracowników socjalnych. Nie mniejszym wyzwaniem jest, podnoszony przez pracowników socjalnych, postulat, by w procesie ksztaïcenia uczestniczyïy
osoby z doĂwiadczeniem trudnoĂci psychicznych zdolne do przekazywania tzw. „wiedzy
z pierwszej rÚki”, co wymaga ich bezpoĂredniego zaangaĝowania w proces szkoleniowy.
Drugi obszar kompetencji dotyczy: a. wdraĝania kampanii informacyjnych o dostÚpnym
wb Ărodowisku lokalnym wsparciu dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich
7

Badania prowadziïem we wspóïpracy z ROPS w Krakowie w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Bliĝej Ciebie — model zintegrowanego leczenia ibwsparcia
Ărodowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, pn. „Rekomendacje do modelowego programu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w specjalnoĂci praca socjalna zbosobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami”; w badaniu uczestniczyïo 335 osób, czyli 20%
maïopolskich pracowników socjalnych.
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rodzin oraz b. przygotowywania i realizacji projektów socjalnych ukierunkowanych na
niwelowanie piÚtna spoïecznego, edukacji spoïecznej oraz psychoedukacji w zakresie
ochrony zdrowia psychicznego.
Pracownicy socjalni uczestniczÈcy w badaniu deklarowali silnÈ potrzebÚ doskonalenia
umiejÚtnoĂci pracy z indywidualnym przypadkiem, w tym stawiania diagnozy socjalnej,
prowadzenia obserwacji i wywiadu motywujÈcego, adekwatnego udzielania wsparcia,
podejmowania wczesnej interwencji, umacniania klienta oraz tworzenia indywidualnych
planów pomocowych zorientowanych na potrzeby klienta i bÚdÈcych wynikiem pogïÚbionych studiów nad przypadkiem. Kluczowe znaczenia ma równieĝ podnoszenie kompetencji
pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodzinÈ, w tym dziaïañ psychoedukacyjnych.
Naleĝy podkreĂliÊ równieĝ zgïaszanÈ przez pracowników socjalnych potrzebÚ szkoleñ
w zakresie metody pracy Ărodowiskowej, w tym stosowania technik pracy grupowej ukierunkowanych na: 1. samoorganizacjÚ lokalnÈ i samopomoc oraz wzmacnianie gïosu osób
zbdoĂwiadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin, 2. rozwój i podtrzymywanie lokalnych
sieci wspóïpracy, a takĝe 3. promocjÚ zdrowia psychicznego. PreferowanÈ przez pracowników metodÚ dydaktycznÈ naleĝaïoby okreĂliÊ jako „pogïÚbiona refleksja nad studium
przypadku w symulowanej sytuacji pracy zespoïu interdyscyplinarnego”.
Szkoleniowe potrzeby pracowników socjalnych przekraczajÈ ofertÚ specjalizacyjnÈ
wynikajÈcÈ z obowiÈzujÈcych przepisów prawa. Wyzwaniem jest stworzenie nie tylko
nowej przestrzeni ksztaïcenia specjalizacyjnego (raz jeszcze podkreĂlÚ znaczenie koncepcji
wypracowywania „kwalifikacyjnych studiów podyplomowych”), ale równieĝ poszukiwanie
rozwiÈzañ, które otwieraïyby specjalistom pracy socjalnej moĝliwoĂci faktycznego awansu
zawodowego.

Zakoñczenie
Podstawowy warunek budowania zdrowego spoïeczeñstwa to przejĂcie od mechanicznego
wspóïdziaïania do osobowej wspóïpracy z osobami doĂwiadczajÈcymi zïoĝonych trudnoĂci skïadajÈcych siÚ na holistycznie ujmowany byt osobowy. Inaczej — to umoĝliwienie
im nie tylko biernego wyraĝenia zgody na planowane dziaïania, ale wspólnego planowania tychĝe dziaïañ. Naleĝy odejĂÊ od archaicznego, lecz nadal stosowanego w praktyce
zaïoĝenia, ĝe profesjonaliĂci wiedzÈ lepiej, jak naleĝy organizowaÊ i sprawowaÊ opiekÚ
nad cierpiÈcymi. Odpowiedě na pytanie „dlaczego?” jest jednoznaczna. Poniewaĝ system oparty na wszelkich formach przymusu rodzi, wydawaïoby siÚ irracjonalnÈ, niechÚÊ,
a nawet opór pacjentów wobec zdrowienia, którego specyfika i cele nie zostaïy z nimi
przedyskutowane. Zawsze moĝna powiedzieÊ, ĝe ¾ poszukujÈcych pomocy nie stosuje
siÚ do zaleceñ pracowników socjalnych. Moĝna jednak kwestiÚ przedstawiÊ zupeïnie inaczej: to wiÚkszoĂÊ pracowników socjalnych nie uwzglÚdnia potrzeb i oczekiwañ swoich
partnerów relacji pomocowej. Jak walczyÊ z tymi blokujÈcymi stosunkami spoïecznymi
podtrzymujÈcymi wzajemnÈ wrogoĂÊ, nieufnoĂÊ, zmieniajÈcymi czïowieka w narzÚdzie,
które inni wykorzystujÈ? OdpowiedziÈ moĝe byÊ kliniczna praca socjalna rozumiana jako
szkoïa zwiÚkszania spoïecznej wraĝliwoĂci, która rozwija naszÈ zdolnoĂÊ empatycznego
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rozumienia indywidualnych losów ludzkich przez gotowoĂÊ do wzajemnego uczenia siÚ od
siebie. Zwraca na to uwagÚ David Howe (2013), kiedy pisze, ĝe otwartoĂÊ na opowieĂÊ
Drugiego koryguje postawÚ polegajÈcÈ na sztywnym trzymaniu siÚ profesjonalnej narracji.
By dobrze siÚ opiekowaÊ, musimy poznaÊ doĂwiadczenie drugiej osoby, zrozumieÊ, jak to
jest byÊ niedoïÚĝnym, spowolniaïym, zaleĝnym i cierpiÈcym.

Bibliografia
Biestek, F.P. (1961). The Casework Relationship. London: Allen & Unwin.
Chmielowski, A. (2004). Pisma Adama Chmielowskiego Ăw. Brata Alberta (1845–1916).
Kraków: Instytut Wydawniczy KsiÚĝy Misjonarzy.
Dominelli, L. (1997). Sociology for Social Work. London: Macmillan.
Honneth, A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów spoïecznych. Kraków:
NOMOS.
Howe, D. (2013). Empatia. Co to jest i dlaczego jest taka waĝna?. Warszawa: Oficyna
Ingenium.
Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order — Challenging Neo-liberalism’s
Erosion of Solidarity. Social Work and Society, Vol. 3, Issue 1, s. 93–101.
Szmagalski, J. (2016). Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na Ăwiecie. Warszawa: Instytut Rozwoju Sïuĝb Spoïecznych.
WÚgrzycki, A. (2014). Wokóï filozofii spotkania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
ZaïÚski, P.S. (2012). Neoliberalizm i spoïeczeñstwo obywatelskie. Toruñ: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikoïaja Kopernika.

Summary
The article discusses the context of the professionalization of social work in Poland. It
focuses on the specialisation in clinical social work. As clinical social work is understood
work with the Other based on direct contact, dialogue, therapeutical relation and more
generally — on an interdisciplinary understanding of human being and society. Such
contextual factors of is emergence are presented in the article as: free market, civil society,
self-organization of social workers, their professional powers and specific specialisations
within social work. A clinical orientation is discussed against the backdrop of other
orientations in social work, that is: an instrumental, functional and critical orientations.
Key words: clinical social work, professionalization of social work
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