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Rodzina między
zwątpieniem a nadzieją
– analiza w aspekcie
pracy socjalnej
Józef Młyński
MLYŃSKI, J.: Family between Despair and Hope – an Analysis in Terms of
Social Work. Studia Aloisiana, 5, 2014, 1, s. 71 – 87.
Modern Family is not autonomous monad nor an island. To their development
needs the help of other institutions and the need to also support MOPS (Urban
Condo Social Assistance), GOPS (Municipal Condo Social Assistance), PCFS
(Country Welfare Centre). The most common problems that cannot handle
modern family are: unemployment, poor and poverty, homelessness, and
pathology. What to do to prevent such a situation.
First of all, in terms of diagnosis, expand social assistance. Hope to contemporary problems for the family is social work, which clearly deﬁnes the rights
and powers of social workers as specialists and professionals. However, in
order to help, you need to know how? First of all, to build axiological world
of social workers. John Paul II wrote that “you cannot be truly free, without
a solid and deep respect for the value of”. This is the evidence of the dignity
of man, because every man carries a human humanistas.
Why all this? – Because society needs healthy families, as there is no family
without society and no society without family (Aristotle). It is after all, remember that “joy and hope, the grief and anguish of contemporary people,
especially the poor and suﬀering are a challenge for humanity, because there
is nothing genuinely human fails to raise an echo in their hearts” (SS, 6).
Keywords: social work, family, doubt, hope, help

Wstęp
Rodzina w społecznej strukturze zajmuje bardzo ważne miejsce. Jest
przede wszystkim grupą społeczną, dzięki której społeczeństwo rozwija się
w aspekcie społeczno-gospodarczym. W ten sposób rodzina jako system tworzy zindywidualizowaną formę egzystencji w społeczeństwie. Nie ma bowiem
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społeczeństwa bez rodziny i zarazem nie ma rodziny bez społeczeństwa. Sieć
oddziaływań miedzy tymi grupami jest współzależna i koherentna.
W społecznym dyskursie rodzina deﬁniowana jest wieloznacznie.
Najczęściej interpretuje się ją jako wspólnotę „życia i miłości” (KDK 48), lub
„communio personarum” (FC 6). Jest to jednak próba ujęcia rodziny w sensie
religijnym. W zakresie nauk społecznych, szczególnie socjologii rodzina interpretowana jest jako instytucja, grupa społeczna, wspólnota lub zrzeszenie.
J. Szczepański stwierdza, iż rodzina to grupa osób połączona więziami małżeńskimi i rodzicielskimi.1 W sensie instytucjonalnym to zinstytucjonalizowana
forma życia w społeczeństwie oparta na funkcjach, które wyznaczają jej cel
i zadania. W ten sposób zaspokajane są potrzeby jednostek, zaś wspólne
działania rodziny odpowiadają za właściwe jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Jako wspólnota jest grupą osób opartych na miłości, wartości współbytowania i tworzenia relacji interpersonalnych. W sensie zrzeszenia tworzy
określoną strukturę prawną, własną organizację, dążąc do wypełnienia celów
drugorzędnych.
Istnieje zgodność socjologów, iż współczesna rodzina nie jest samotną
wyspą. Do swojej egzystencji potrzebuje innych grup, zbiorowości i instytucji. Szczególnie, potrzeba ta wynika z racji różnych trudności i problemów,
jakie przeżywa dzisiejsza rodzina. Problemy te w jakiejś mierze są konsekwencjami industralizacji i urbanizacji. Te dwa procesy i jeszcze wiele innych
zjawisk przyczyniło się do powstania w społeczeństwie tzw. kwestii socjalnej.
Kwestia socjalna była także domeną transformacji ustrojowej, która w sensie
obiektywnym przyniosła pewne zyski dla indywidualnych i kolektywnych
zamierzeń ludzi i społeczeństwa, ale też przyniosła wiele strat, szczególnie
w obrazie kształtowania się współczesnej rodziny. Dlatego też rodzina, którą
nazywam nowoczesną, potrzebuje pomocy nie tylko duchowej, jako pewnej
formy wzmacniania jej sił w sytuacji utraty sensu życia, ale przede wszystkim
pomocy instytucjonalnej.
Istnieje wiele instytucji wspierających współczesne rodziny. Wśród tych
należy wymienić organizację pomocy społecznej, jako instytucji polityki państwa. Warto jednak zwrócić uwagę na prace socjalną, która lokuje się w przestrzeni społecznej jako instytucja nadziei dla rodzin w sytuacji ich zwątpienia.

1.

Praca socjalna – deﬁnicja i znaczenie

Zdeﬁniowanie pracy socjalnej nie jest łatwe z wielu powodów. Pierwszy
z nich dotyczy spojrzenia na to zagadnienie w sensie potocznym i naukowym.

1

SZCZEPAŃSKI, J.: Elementarne formy pojęcia socjologii. Warszawa, 1966.Takie rozumienie prezentuje
również F. Adamski, który uważa, iż „rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób,
skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze
w prawdziwą lub domniemana łączność biologiczną, tradycje rodzinna i społeczną”. ADAMSKI, F.:
Rodzina : Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków, 2002, s. 29.
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W analizie potocznej praca socjalna jest sposobem świadczenia ﬁlantropii,
dobroczynności na rzecz rodziny w sensie obiektywnej pomocy. Jest to jednak
dość szerokie ujecie tego zjawiska. Tym bardziej, że pomoc na przestrzeni
historii była aplikowana przez różne organizacje kościelne i społeczne. Jako
nauka praca socjalna jest formą przywracania właściwego funkcjonowania
w tych rodzinach, które na różny sposób doznają dysfunkcyjności. Jest pewną
formą pomnażania i wydobywania z jednostki sił, które pozwolą jej zmierzyć
się z problemem, a w konieczności ulepszyć samorealizację.
Do ważniejszych deﬁnicji dokonujących operacjonalizacji terminu praca
socjalna należy zaliczyć ujęcie zawarte w Ustawie o Pomocy społecznej, z której wynika, że należy ją rozumieć jako działalność mającą na celu świadczenie
pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu ich zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz warunków sprzyjających temu celowi.2 Nieco inaczej kwestię tą interpretuje Komitet Rady Europejskiej stwierdzając, iż „praca socjalna
jest specyﬁczną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację
wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz
rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych, a także
do ich sił i środków społecznych”3.
Kolejne rozumienie pracy socjalnej zostało wyrażone na Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. W ujęciu MFPS to pewien rodzaj
profesji, która nie tylko wspiera zmiany społeczne, ale próbuje rozwiązywać
problemy powstałe na bazie trudnych relacji międzyludzkich. W ten sposób
wzmacnia i zarazem wyzwala w członkach społeczeństwa niejako „walkę”
prowadzącą do wzmacniania ich dobrostanu. Wreszcie pionierką w zakresie
deﬁniowania tego terminu aplikowanego wówczas jako praca społeczna była
Helena Radlińska. Według niej praca socjalna polega na wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich, oraz usprawnianiu i organizacji wspólnego działania
w społeczeństwie dla dobra bytowania ludzi.4
O wieloznaczności racionalizacji pracy socjalnej świadczy jej ujecie,
jako: zawodu, sztuki, powołania, służby, techniki pomagania, profesji czy
doradztwa. Schematycznie zagadnienie to można przedstawić następująco.

2
3
4

Ustawa o pomocy społecznej z 1997 r, art. 6, u. 12.
MŁYŃSKI, J. M.: Człowiek wobec pomocy : Zarys pracy socjalnej. Tarnów, 2009, s. 25.
RADLIŃSKA, H.: Pedagogika społeczna. Warszawa, 1961, s. 354.
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Schemat 1
Polisemantyczne znaczenie terminu „praca socjalna”

Źródło: Opracowanie własne
Niezależnie od polisemantycznego znaczenia terminu pracy socjalnej
należy przyjąć, że dyscyplinę tę określa się:
– jako pewien typ aktywności zawodowej o profesjonalnym znaczeniu;
– adresatem pracy socjalnej jest: jednostka, rodzina, społeczność lokalna;
– celem pracy socjalnej jest poprawa funkcjonowania społecznego osoby;
– sferą aktywności i interwencji pracy socjalnej jest relacją pomiędzy jednostką a środowiskiem.

2. Zwątpienia rodziny
Zwątpienie jest pewną formą beznadziejności, czyli sytuacji z której
jednostka albo rodzina nie widzi już sposobu wyjścia. W ujęciu słownikowym
termin ten należy interpretować jako brak sensu życia. Odnajdywanie sensu
życia uwarunkowane jest nie tylko indywidualną strukturą osobowości, lecz
również czynnikami społeczno-kulturowymi. Tym bardziej, iż społeczny proﬁl
bytu ludzkiego, jak zauważa S. Kowalczyk, powinien znaleźć „swój odpowiednik w poszukiwaniu sensu życia. Wspólnotowe życie to wspólnotowe
odkrywanie (czy zagubienie) poczucia wartości i celu życia. Człowiek jest istotą
wartościującą. Sens życia przeżywa wówczas, kiedy wychodzi poza siebie,
poświęca się dla innych, daje swoje dobro i prawdę innym”5.
Każdy człowiek posiada jakąś koncepcję sensu życia, posiada wyobrażenie o szczęśliwym życiu, ale też cierpi w sytuacji jego braku. Powszechnie
uznaje się, że „przeżycia negatywne pokazują, iż w praktyce nikt nie może żyć
bez jakiejś odpowiedzi na problem sensu życia. Szuka jakiegoś uzgodnienia

5

KOWALCZYK, S.: Postawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa, 1979, s. 431.
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pomiędzy sobą a swoim światem, z którym się identyﬁkuje. Problem sensu
życia wiąże się z godnością osoby ludzkiej, utrata sensu byłaby jakąś utratą czy
pomniejszeniem człowieczeństwa. Sens życia wiąże się więc – przynajmniej
pośrednio – z umiejętnością dokonywania właściwych wyborów moralnych,
tak indywidualnych, jak i zbiorowych, jest on poniekąd antropologiczną
koniecznością”6.
Ważnymi problemami rodziny lokującymi się w przestrzeni jej zwątpienia są sytuacje które prowadzą do jej wykluczenia, a czasem nawet marginalizacji. Do tego typu zwątpień we współczesnej rodzinie należy zaliczyć
problemy związane z bezrobociem, biedą, ubóstwem, bezdomnością i patologią społeczną.
Bezrobocie ogólnie stwierdzając to stan braku permanentnego zaspokajania pracy. Wyróżnia się kilka rodzajów bezrobocia: przejściowe, strukturalne, krótkotrwałe, długotrwałe, sezonowe, jawne, ukryte i rejestrowanie.
Bezrobocie jest bardzo dużym wyzwaniem dla współczesnej rodziny,
szczególnie jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas. Na poziomie Polski stopę
bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat prezentuje wykres 1.
Wykres 1
Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1995 – 1012 (dane w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych poszczególnych lat 1996 – 2013.
Z powyższego wykresu zauważa się, jak na przestrzeni ostatnich lat
bezrobocie eksplodowało. Najtrudniejszym okresem dla rodziny był czas przed
wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, bowiem stopa bezrobocia
w tym czasie utrzymywała się na poziome ogólnego wskaźnika (ponad 20,0%).
W kolejnych latach możliwość wyjazdu za granice i poszukiwanie pracy poza

6

MARIAŃSKI, J.: Między nadzieją i zwątpieniem. Lublin, 1998, s. 26.
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rynkiem własnego kraju przyczyniło się do obniżenia stopy procentowej bezrobocia w Polsce. Sytuacja taka nie utrzymała się jednak zbyt długo, bowiem
w ostatnich latach począwszy od roku 2012 wskaźnik bezrobocia wzrósł do
ponad 13,0%.
Niezależnie od rodzaju bezrobocia w przestrzeni rodziny zjawisko to
rodzi wiele konsekwencji. Do konsekwencji tych należy zaliczyć: spadek stopy życiowej oraz pogorszenie kondycji ekonomicznej, pogorszenie zdrowia:
ﬁzycznego i psychicznego, poczucie izolacji społecznej, konﬂikty w rodzinie
– osłabienie więzi małżeńskiej, osłabienie więzi społecznej – kontakty z sąsiadami, bliskimi, przyjaciółmi, brak zagospodarowania wolnego czasu, poczucie
bezsilności, brak możliwości kształcenia dzieci, odkładanie w czasie założenia
własnej rodziny, migracja zarobkowa, zachowania patologiczne – uzależnienia.
Kolejnym problemem współczesnej rodziny jest bieda i ubóstwo. Bieda
to permanentny stan niezaspokajania podstawowych potrzeb jednostki. Przez
socjologów określana jest jako stan deprywacji społecznej. Ubóstwo zaś, to
ilość osób, rodzin, grup ludności, którzy posiadają ograniczony dostęp do
wszelkich dóbr społecznych w stopniu najniższym w stosunku do minimum
egzystencji.
Istnieje wiele rodzajów biedy. Najczęściej jednak w literaturze przedmiotu wyróżnia się biedę absolutną i relatywną. (Zob. schemat 2.)
Schemat 2
Rodzaje biedy
RODZAJE BIEDY

W analizie ubóstwa i biedy należy zwrócić uwagę na wskaźniki oraz
ich cechy. Wskaźnik ubóstwa to pewne minimum socjalne, którym dysponuje
jednostka lub rodzina zaspokajając w ten sposób swoje pierwszorzędne potrzeby. Wyróżnia się dwa wskaźniki biedy i ubóstwa (zob. schemat 3).

Józef Młyński | 77

Schemat 3
Wskaźniki ubóstwa i biedy

Cechy ubóstwa to pewne czynniki prowadzące do dezintegracji rodziny.
W dużej mierze zależą one od: wartości „koszyka żywności”, dotyczą kwestii
„wiązania końca z końcem”, poniżają człowieka w zakresie jego godności,
prowadzą do izolacji społecznej, prowadzą do patologii, wpływają na zachowania jednostki, wskazują, iż większa ilość biednych i ubogich to jednostki
o niskim poziomie wykształcenia, informują, że bieda i ubóstwo częściej lokują
się wśród rodzin dysfunkcyjnych, moralnie zaniedbanych niż „normalnych”.
Według danych GUS, które zostały opublikowane w 2012 roku, w sferze skrajnego ubóstwa znajdowało się 2,1 min Polaków. Liczba ta oznacza, iż w 2012
roku około 6,7 % osób żyło poniżej minimum egzystencji.7 (Porównaj tabela 1.)
Tabela 1
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w latach 2010 – 2012 wg różnych wag uogólniających
Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych

Źródło: Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, w: http://www.stat.gov.pl
(dostęp z dnia 20 12 2013 r.).
7

Alarmujące dane w sprawie biedy w Polsce. In: http://wiadomosci.onet.pl (20. 12. 2013).
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Powyższe dane można uzupełnić badaniami Eurostatu, z których wynika, iż w „Polsce w ubiegłym roku w takiej sytuacji znalazło się 27,2% mieszkańców, czyli ponad 10 milionów osób. Oznacza to, że żyli w gospodarstwach
domowych o dochodach niższych niż 60% mediany dochodów w danym
kraju lub byli w sytuacji deprywacji materialnej, nie mogąc zaspokoić czterech
z dziewięciu podstawowych potrzeb (m. in. opłacanie rachunków na czas,
dogrzanie mieszkania, posiadanie telewizora, czy tygodniowe wakacje poza
domem) lub też żyli w gospodarstwach domowych o „niskiej intensywności
pracy”, czyli gdzie dorośli przepracowali mniej niż 20% etatowego czasu pracy
w ciągu roku.8
Socjologia analizuje również przyczyny biedy i ubóstwa. Zwyczajowo
wskazuje się na trzy rodzaje przyczyn: indywidualne, ekonomiczne oraz wynikające ze źle prowadzonej polityki społecznej. Indywidualne dotyczą jednostki,
która sama doprowadziła się do stanu biedy w wyniku różnych uzależnień;
ekonomiczne są wynikiem słabej kondycji rodziny w zakresie pozyskiwania
środków ekonomicznych. Podobnie też polityka społeczna państwa może
w jakimś zakresie przyczynić się do trudnego dobrostanu jednostki i rodziny.
Bieda i ubóstwo, podobnie jak bezrobocie prowadzą do wielu niekorzystnych konsekwencji dla rodziny. Konsekwencje te to: izolacja społeczna,
powiększenie zjawiska patologii, żebractwo, izolacja sąsiedzka, brak kontaktów
i stosunków społecznych, bezdomność, rozpad rodziny i alkoholizm.
Jeszcze innym problemem rodziny jest bezdomność, która nie tylko
przyczynia się do destrukcji rodziny, ale odziera ją z godności. Bezdomność
jako zjawisko społeczne nie ma jednej uniwersalnej deﬁnicji. W dużej mierze
zdeﬁniowanie tego terminu zależy zarówno od poziomu cywilizacyjnego jak
również od kultury. W terminologii socjologicznej lokuje się w przestrzeni
problemów społecznych. W tym znaczeniu jest to stan, w którym jednostka
permanentnie nie posiada stałego miejsca zamieszkania z powodów: zawinionych, niezawinionych lub z konieczności. To również brak właściwej egzystencji
jednostki na skutek nieposiadania zdolności do samodzielnego życia i realizacji
własnego kapitału w społeczeństwie. R. Giermakowska pojęcie to określa jako
„względnie trwały stan, w którym jednostka, rodzina lub cześć jej członków
formalnie została pozbawiona lub sama zrezygnowała z możliwości korzystania z posiadanego lokalu mieszkalnego, gwarantującego zabezpieczenie
potrzeb materialnych i psychicznych jednostki i aktualnie pozostaje pod stałą
lub czasówą opieką wybranej placówki, świadczącej pomoc na rzecz bezdomnych, lub znajduje doraźne schronienie we własnym zakresie w lokalach nie
przeznaczonych do zamieszkania”9.
W literaturze przedmiotu rozróżnia się bezdomność typową i współczesną. Bezdomność typowa określa jednostki zdegenerowane i ulęgające
czynnikom patologii, zaś współczesna dotyczy skrajnej nędzy utrzymującej się

8
9

ŚWIĘCICKI, I.: Ile biedy w Polsce. In: http://magazynkontakt.pl (20. 12. 2013).
GIERMAKOWSKA, R.: Oblicza bezdomności : Teoria i praktyka. In: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Ed.
J. Grotowska-Leder, K. Faliszek. Toruń, 2005, s.16–22.
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przez dłuższy czas. Ponadto zjawisko to można charakteryzować dokonując
jej typologizacji. (Zob. schemat 4.)
Schemat 4
Typologia bezdomności

Źródło: Opracowanie własne
Skala zjawiska bezdomności jest trudna do zweryﬁkowania z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, iż cześć osób bezdomnych szuka pomocy
i uzyskuje ją w kilku ośrodkach. Ponadto ta kategoria jednostek w społeczeństwie często przemieszcza się z miejsca na miejsce, co istotnie negatywnie
wpływa na statystykę tego zjawiska. Dlatego też liczbę osób bezdomnych
w Polsce na rok 2012 określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie
udzielona została pomoc przez ośrodki pomocy społecznej.10
Podobnie też problemem rodzącym dysfunkcje w rodzinie jest szeroko
rozumiana patologia. Do jej rodzajów należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię,
przemoc oraz przestępczość. Według D. Smykowskiej raporty na temat alkoholu w Polsce wskazują iż: „młodzież sięga po alkohol często i chętnie, picie
alkoholu koreluje z zachowaniami antynormatywnymi (...), alkohol wyzwala
u młodzieży skłonności agresywne: co trzeci badany przez Klinikę Psychiatryczną Akademii Medycznej w Warszawie wykazywał próby samouszkodzenia,
co czwarty – próby samobójcze, czynną agresywność, u osób uzależnionych
występują zachowania agresywne i autoagresywne, a także zachowania nerwicowe i nieprzystosowawcze (...), udział nietrzeźwych nieletnich jest wysoki
w przypadku: bójek, pobić, zgwałceń, wymuszeń rozbójniczych i uszkodzeń
ciała, a więc w przypadkach przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, szerzenie się zjawiska alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży jest szczególnie niebezpieczne ze względu na silną zależność między używaniem alkoholu
we wczesnym wieku a pijaństwem dorosłego (u młodzieży okres popadnięcia
w nałóg jest dużo krótszy, wynosi od 1–3 lat, u dorosłego od 5–10 lat).11

10 Por. Bezdomność. In: http://pl.wikipedia.org (20. 12. 2013).
11 SMYKOWSKA, D.: Instytucje wsparcia społecznego. Łódź 2007, s. 255.
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Wielce niepokojącym zjawiskiem jest również narkomania bowiem skutki używania tej substancji przez rodziców, a szczególnie matki prowadzi do całkowitej destrukcji rodziny. Tym samym „tragedie życiowe jednostek, rodziców
i rodzin krzyczą już wręcz o radykalne czyny socjalne leczące narkomanów, ale
nade wszystko zapobiegające temu zjawisku. Trzeba mieć świadomość tego, że
narkomania ma swoje powikłane przyczyny osobowe, rodzinne, środowiskowe, społeczne i cywilizacyjne”12. Z kolii przemoc to zjawisko, które najczęściej
dotyczy dzieci w rodzinie oraz kobiet (żon i matek). Według W. Majkowskiego
„najłatwiej dostrzegalną formą przemocy jest przemoc ﬁzyczna. Po pierwsze
dlatego, że można być jej naocznym świadkiem, a po drugie zwykle pozostają
po niej ślady w postaci siniaków, ran, urazów... Przemoc ﬁzyczna obejmuje
wielorakie sposoby użycia siły. Najczęstszymi jej formami są: popychanie,
szarpanie, potrząsanie, szarpanie za włosy, duszenie, wykręcanie rąk, klapsy,
bicie pięścią, policzkowanie, kopanie, uderzanie przedmiotem”13.
Patologie społeczne dotykają różnych form zachowań jednostek,
określonych grup społecznych wobec zmian powstałych w rzeczywistości.
Zazwyczaj zmiany te są sprzeczne z treściami społecznie propagowanymi, z jej
dominującą kulturą i odbiegają od norm uznanych powszechnie za słuszne.
Określane są one także jako „antywartości” – zasady wyrosłe z zaprzeczenia,
buntu wobec „niesprawiedliwości świata”, który ignorując potrzeby ﬁzyczne
poszczególnych osób, zapomniał o uaktywniającym się „czynniku psychicznym” odpowiedzialnym za pogłębiony pesymizm, podejrzliwość i brak chęci
współpracy osób marginalizowanych z tymi, którzy podejmują się zahamowania procesu „rozprzężenia”14.
Każde uzależnienie godzi bezpośrednio w rodzinę i prowadzi do
niekorzystnych zjawisk. Z jednej strony niekorzystnie wpływa na relacje międzyosobowe wśród małżonków i dzieci, z drugiej zaś może naruszyć stan rodzinnego gospodarstwa. Również w sposób nieodwołalny wpływa na budżet
rodziny. Coraz częściej jednak prowadzi także do rozpadu małżeństwa. Przede
wszystkim chodzi tutaj o alkoholizm, który nie tylko prowadzi do deprecjacji
godności człowieka, ale integralnie godzi w rodzinę. Każde uzależnienie – jak
się wydaje – grozi zmarnowaniem życia – sobie oraz jednostkom najbliższego
otoczenia.

3. Nadzieja rodziny
Nadzieja to cnota i pewna sprawność pozwalająca jednostce zobaczyć
różne drogi wyjścia z jej problemów. W ujęciu słownikowym pod tym hasłem
można odnaleźć określenia: „oczekiwanie, uczucie, dyspozycja duchowa. Stąd

12 SMYKOWSKA, D.: Instytucje wsparcia społecznego. Łódź, 2007, s. 156.
13 MAJKOWSKI, W.: Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków, 2010, s. 251.
14 Por. DRĄŻEK, A., DRĄŻEK, E.: Wprowadzenie. In: Patologie naszych czasów. Białystok, 2007, s. 7.
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można mówić o nadziei jako o pewnej duchowej dyspozycji i psychologicznym
zwróceniu się człowieka ku przyszłości, od której czegoś oczekuje. Człowiek,
wybiegając myślą w przyszłość, chce ją widzieć coraz lepszą i pełniejszą i w
tym sensie jest człowiekiem nadziei. Kiedy człowiek niema takiej nadziei i zamyka się na to ukierunkowanie z ufnością ku przyszłości, jest nie tylko pełen
smutku, ale niejako obumiera w swoim człowieczeństwie. Nie można więc żyć
bez jakiejś nadziei, jeśli nie chce się zaprzepaścić swego życia”15.
Dzisiejsza rodzina potrzebuje nadziei, pewnego wsparcia, jako formy
towarzyszenia jej w problemie, z którym sobie nie radzi. Wydaje się, iż nadzieja
dysfunkcyjnej, zagubionej rodziny lokuje się w przestrzeni pracy socjalnej.
Praca socjalna jako instytucja wsparcia społecznego rodziny lokuje się w przestrzeni jej zagrożeń. Jest nadzieją bowiem w podmiocie swoich działań określa
sposoby wyjścia jednostki z trudnej sytuacji.
Do podstawowych zadań pracy socjalnej należy: wspieranie rodziny,
pomoc w rozwiązywaniu problemów, ocena i analiza problemu, kwaliﬁkacja
do uzyskania świadczeń pomocowych, wsparcie informacyjne: instytucje,
prawne, samorealizacja rodziny, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie
nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
podniesienie jakości życia, usamodzielnienie rodziny.
Najogólniej praca socjalna na rzecz rodziny obejmuje trzy główne cele:
1. Przyczynia się do rozwoju harmonijnych rodzinnych relacji.
2. Wzmacnia wartości w życiu rodziny.
3. Sprzyja rozwojowi „zdrowej” osobowości i zadowalającego społecznego
funkcjonowania członków rodzin.16
Do kolejnych zadań, którymi zajmują się pracownicy socjalni w rodzinie
dotyczą:
– zjawiska przemocy w domu,
– feminizacji ubóstwa, uzależnienia,
– przyczyn i skutków występowania alternatywnych struktur rodzinnych,
w tym rodziców wychowujących samotnie dzieci,
– działania na rzecz rodzin mieszanych,
– przyczyn i skutków stresów w rodzinach,
– problemu niewłaściwie lub źle funkcjonujących wzorców komunikowania
się w rodzinie.17
Równie ważnymi przedsięwzięciami pracy socjalnej wspierającej rodzinę jest po pierwsze komplementarna relacja między rodziną a instytucjami
funkcjonującymi w społeczeństwie. Po drugie wspieranie rodziny w zakresie

15 KLUZ, M.: Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle polskich posoborowych publikacji
teologicznych. Kraków, 2012, s. 138.
16 MŁYŃSKI, J.: Człowiek wobec pomocy : Zarys pracy socjalnej. Tarnów, 2009, s. 177.
17 Por. DUBOIS, B., MILEY, K. K.: Praca socjalna, zawód który dodaje sił. Katowice, 1999, s. 62.
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praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny: prawo do odpowiednich dochodów,
prawo do zatrudnienia, do nauki oraz do opieki zdrowotnej. Wreszcie opieka
społeczna nad rodziną winna być zintegrowana we wszystkich instytucjach
społecznych, takich jak: szkoły, zakłady pracy, instytucje usług medycznych,
kościoły i mass media. Dlatego też pracownicy socjalni dość często występują jako rzecznicy wspierający rodzinę w różnych jej działaniach społeczno-ekonomiczno-politycznych. Do działań tych zalicza się:
– pełne i sprawiedliwe zatrudnienie,
– edukacja dla zapewnienia rozwoju dziecka i nabycia umiejętności rodzicielskich,
– wspieranie rozwoju rodziny,
– opieka odpowiedniej jakości,
– usankcjonowanie prawne urlopów macierzyńskich i urlopów na sprawowanie opieki nad chorymi dziećmi,
– pełny zakres opieki zdrowotnej,
– programy wspierania rodziny sponsorowane przez zakłady pracy,
– prewencja i świadczenia zorientowane na rodzinę, w przypadkach niewłaściwego traktowania i zaniedbywania podopiecznych.18

4. Działalność pracowników socjalnych
przynoszących nadzieję rodzinie
Pracownik socjalny to osoba kompetentna i profesjonalna w sposobie
udzielania pomocy rodzinie, w jej sytuacji zagubienia. To osoba, która potraﬁ
w rodzinie obudzić nadzieję. Jego zadaniem jest nawiązać relacje ze swoim
klientem [beneﬁcjentem], by jednostkę z przestrzeni beznadziei przenieść
do przestrzeni nadziei. Nadzieja przecież zawieść nie może, jeśli pracownik
socjalny w kompetentny sposób potraﬁ towarzyszyć rodzinie w jej problemie,
aż do czasu jego rozwiązania, czyli usamodzielnienia się rodziny. Relacje
w przestrzeni rozmowy i wspierania rodziny z pozycji pracownika socjalnego
można przedstawić następująco. (Schemat 5.)

18 DUBOIS, B., MILEY, K. K.: Praca socjalna, zawód który dodaje sił, s. 63.
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Schemat 5
Przestrzeń relacji miedzy pracownikiem socjalnym a jego klientem

Pierwszym celem pracownika socjalnego i jego beneﬁcjenta jak to już
zostało wskazane, jest nawiązanie właściwych relacji opartych na zaufaniu
i empatii. W tej relacji zwrotnej beneﬁcjent przynosi problem, zaś pracownik
socjalny nadzieję. Ów problem, by został przewartościowany w nadzieję,
powinien być zrozumiany, właściwie oceniony i w miarę możliwości możliwy
do rozwiązania. Opisany problem przez beneﬁcjenta lokuje się w przestrzeni
zwątpienia i przestrzeni nadzieji. Właśnie pracownik socjalny i jego beneﬁcjent
wspólnie pochylają się nad problemem. Podnoszą go i szukają możliwości
rozwiązania. W tym sensie mają do przebycia drogę w linii wertykalnej.
W czasie tej drogi rozwiązywania problemu beneﬁcjent niejako wyprzedza
pracownika socjalnego, który sugestywnie podpowiada mu rozwiązanie trudnej jego sytuacji. Należy jednak pamiętać, iż pracownik socjalny na drodze
rozwiązywania problemu towarzyszy swojemu klientowi, który sam próbuje
wychodzić z trudnej sytuacji aż do czasu jego usamodzielnienia. Pracownik
socjalny występuje w roli pomagającego, zaś beneﬁcjent w roli wspomaganego. „Oczekuje się, że do pełnienia każdej z tych funkcji – pomagającego
i wspomaganego – potrzebne jest spełnienie podstawowych warunków. Doradca powinien być wyposażony w wiedzę i umiejętności oraz motywację do
pomagania innym. Od klienta zaś wymaga się, by miał świadomość trudności
i chęć pracy nad ich rozwiązaniem. Zaś relacja między nimi winna mieć cechy
relacji terapeutycznej, likwidującej obszar zgłaszanych na wstępie trudności.19
Wówczas istnieje wielkie prawdopodobieństwo rozwiązania problemu i zarazem zakończenia spotkań.
Każdy problem, z którym pracownik socjalny spotyka się w rodzinie,
posiada swoją naturę i specyﬁkę. „Problem klienta jest zawsze związany z jego
osobowością. Na tę osobowość składają się: określone cechy, przekonania,

19 OKŁA, W.: Poradnictwo terapeutyczne. Lublin, 2013, s. 74.
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system wartości, samoocena, obraz siebie, świat myśli i uczuć, cele życiowe
itp. Wszystkie składniki osobowości pozostają w różnorakich powiązaniach,
tworząc różne typy i rodzaje osobowości, co daje znać o sobie przede wszystkim w różnym sposobie reagowania na bodźce z otoczenia zewnętrznego
i wewnętrznego.20 Dlatego też pracownik socjalny w procesie pomagania przygotowuje odpowiedni plan działania po uprzednim wysłuchaniu beneﬁcjenta.
Jego schemat postępowania metodycznego można przedstawić następująco.
(Zob. Schemat 6.)
Schemat 6
Kroki postępowania metodycznego pracownika socjalnego w procesie pomagania

Źródło: opracowanie własne
Jak wynika z powyższego schematu pierwszym celem (krokiem) pracownika socjalnego jest dokładne zanalizowanie sytuacji klienta. Do zakresu
badania sytuacji klienta należy rozpoznanie jego problemu oraz czynna obserwacja zachowania się klienta w czasie konferowanej przez niego trudnej
sytuacji. Problem może przybierać oblicze różnej natury. Istnieją bowiem
problemy indywidualne, kolektywne, społeczne. Jeszcze można wskazać na
problemy natury bardziej obiektywnej, np. problem mieszkaniowy, problemy
w pracy, bezrobocie.
Drugim krokiem metodycznego postępowania pracownika socjalnego jest próba oceny sytuacji klienta, czyli postawienie diagnozy implikującej
rozwiązanie trudności. Postawienie diagnozy jest trudnym zadaniem, dlatego
domaga się pewnej oceny danej sytuacji, w którą popadł beneﬁcjent. Skoro
sytuacja dotyczy człowieka, musi wiązać się ze zbieraniem danych o pewnej

20 OKŁA, W.: Poradnictwo terapeutyczne, s. 77.
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osobie. To zbieranie danych nie może przeciągać się w nieskończoność, wówczas pracownik zatrzyma się na pewnym etapie i cała jego analiza nigdy może
się nie skończyć. Ocena wymaga zatem pewnego czasu trwania.
Kolejnym krokiem pracownika socjalnego jest przygotowanie projektu
działania. Projekt ten może przybierać dwie formy: pośrednią i bezpośrednią.
Każdy projekt powinien zawierać cele ogólne i operacyjne, czyli tzw. cele
szczegółowe. W tym czasie pracownik socjalny określa również częstotliwość
spotkań z beneﬁcjentem, ich ilość oraz czas trwania.
Ważnym czynnikiem metodycznego działania w procesie wsparcia
społecznego jest kontrakt socjalny, który umożliwia właściwy zakres podejmowanych czynności ze strony beneﬁcjenta i pracownika socjalnego. Kontrakt
socjalny jako narzędzie, w które ustawodawca wyposażył pracownika socjalnego, może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania.
Ustanowieniu tej techniki został poświęcony art. 108 „Ustawy o Pomocy Społecznej”, którego treść wskazuje, że kontrakt socjalny jest powołany w celu
określenia sposobów współdziałania w rozwiązywaniu problemów tych,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego pracownik socjalny
może posłużyć się kontraktem socjalnym, ale dopiero po zebraniu materiału
diagnostycznego i ocenie zgromadzonych informacji, służących określeniu
hipotez problemowych w odniesieniu do osoby lub rodziny, o której mowa
we wskazanym artykule. Zastosowanie tej techniki pracy z klientem powinny
poprzedzać ułożone w logicznym porządku fazy metodycznego działania, ma
to bezpośredni wpływ na trafność określanych sposobów współdziałania.21
Pomoc socjalna w podmiocie działania metodycznego udzielana przez
pracownika socjalnego w dalszym wspomaganiu beneﬁcjenta dotyczy właściwego towarzyszenia mu i wspierania na drodze rozwiązywania problemu.
Bezpośrednie wspieranie klienta ma na celu: wzmocnienie go, danie mu
wiary, zmniejszenie jego cierpienia, zapewnienie, iż wszystko można zmienić
czyli zmobilizować go do możliwej zmiany. Wspieranie jest zatem taką formą
uspokojenia. Wówczas nawiązują się właściwe relacje miedzy pracownikiem
socjalnym a jego klientem, tworzy się zaufanie, co istotnie wpływa na samopoczucie klienta. Towarzyszenie zaś dotyczy umacniania klienta, bycia przy nim
i wskazywania mu właściwej drogi wyjścia z problemu. Ów monitoring dotyczy
zatem pewnej formy nadzoru, w jaki sposób klient radzi sobie w określonym
czasie z próbą usamodzielnienia się. Dyskretne nadzorowanie podejmuje się
szczególnie wobec tych klientów, których uważa się za mało samodzielnych,
co do których istnieją duże obawy związane z poradzeniem sobie. Ponadto dobrze jest, jeśli można współpracować z klientem poza instytucją, w jego domu.
Wówczas można wiele zauważyć i zaobserwować a w konsekwencji ocenić.
Zakończenie to ostatnia faza metodycznego działania. Możemy o nim
mówić, gdy rozwiązanie problemu zostało doprowadzone do końca. Trudno
jednak określić prawdziwy jego koniec. Właściwie współcześnie mówi się

21 POGODZIŃSKA, R. WÓJCIK, D.: Kontrakt socjalny w praktyce. In: Praca Socjalna, 4, 2009, s. 82–83.
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o wielu interpretacjach zakończenia. Jedni określają je jako brak możliwego
już dalszego postępu, inni jako moment, w którym osiągnięto już wszystkie
cele, które były do osiągnięcia przez osoby biorące w niej udział. Jeszcze inni
twierdzą, iż zależy ono w dużej mierze od pracownika socjalnego i jego klienta.
Kolejni uznają, że następuje wówczas, gdy klient zdolny jest już do dalszego
samodzielnego działania. Warto jednak pamiętać, iż podmiotem zakończenia
wspólnych działań z beneﬁcjentem jest pracownik socjalny. To on proponuje
zakończenie, nawet, jeśli potrzebna jest zgoda jego klienta. On jest decydentem
i od niego zależy, kiedy zakończenie to nastąpi.

5. Zakończenie – wnioski
„W społeczeństwie tradycyjnym sens życia był wbudowany w całościową
kulturę, która zabezpieczała jednostki i grupy społeczne przed groźbą rozpadu
normatywnych systemów. Całe życie jednostki – poprzez społeczności rodzinne i lokalne – było włączone w społeczeństwo o jednolitych, akceptowanych
i przekazywanych formach życia oraz o określonym horyzoncie kulturowym
(„zastane” społeczeństwo). Dzięki kształtującym się nawykom w codzienności
jednostka wykonywała rutynowe gesty i zachowania oraz podzielała przyjęte
interpretacje sytuacji. Nie musiała w konsekwencji ustawicznie zastanawiać
się nad wyborem kolejnych sekwencji swoich działań.”22
Niestety rodzina współczesna nie jest autonomiczną monadą ani też
samotną wyspą. Do swojego rozwoju potrzebuje pomocy innych instytucji
a gdy potrzeba również wsparcia MOPS, GOPS, PCPR.
Najczęstsze problemy, z jakimi nie radzi sobie współczesna rodzina,
to: bezrobocie, bieda i ubóstwo, bezdomność oraz patologia. Co zrobić, aby
zjawisk tych było coraz mniej. Przede wszystkim rozbudować w aspekcie diagnozy pomoc społeczną. Nadzieją na współczesne problemy dla rodziny jest
praca socjalna, która jednoznacznie określa prawa i kompetencje pracowników
socjalnych jako specjalistów i profesjonalistów. Aby jednak pomagać, trzeba
wiedzieć jak? Przede wszystkim budować aksjologiczny świat pracowników
socjalnych. Jan Paweł II zapisał, że „nie można być prawdziwie wolnym bez
rzetelnego i głębokiego szacunku do wartości”. To zaś świadczy o godności
człowieka, bo każdy człowiek nosi w sobie ludzkie humanistas.
Po co to wszystko? – bowiem społeczeństwo potrzebuje zdrowych
rodzin, gdyż nie ma rodziny bez społeczeństwa i nie ma społeczeństwa bez
rodziny (Arystoteles). Warto przecież pamiętać, iż „radość i nadzieja, smutek
i trwoga współczesnych ludzi, zwłaszcza ubogich i cierpiących, są wyzwaniem
dla ludzkości, gdyż nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku
w ich sercu”. (SS, 6)

22 MARIAŃSKI, J.: Między nadzieją i zwątpieniem. Lublin, 1998, s. 26.
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