Profesjonalne pomaganie – czym jest praca socjalna
Pomagać umie i może każdy. Skuteczne pomaganie osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, pozostającym w trudnych sytuacjach życiowych wymaga
jednak podejścia, które wykorzystuje odpowiednie metody, techniki i zasoby.
Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół powiązanych ze sobą i
umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych
pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. To mechanizm polityki
społecznej służący rozwiązywaniu problemów społecznych, zapobieganiu ich
natężeniu oraz aktywizowaniu jednostek i grup do samopomocy. To działalność
profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub
społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności
społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków
społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.
Pracownicy socjalni realizują swoje zadania w ośrodkach pomocy społecznej,
domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i różnorodnych
placówkach świadczących pomoc społeczną. W tych instytucjach zatrudnionych jest
około 30 000 pracowników socjalnych.
Praca socjalna spełnia szereg istotnych funkcji:
- ratowniczą - jest mechanizmem ratującym jednostki i rodziny w sytuacjach
kryzysowych
- wspierającą - w edukowaniu do samodzielności w rozwiązywaniu własnych
problemów
- profilaktyczną - w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu
- partycypacyjną - budującą lokalne powiązania, koalicje na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych, angażującą środowiska do współdziałania.
Podstawowa definicja pracy socjalnej obowiązująca obecnie na gruncie polskim
zapisana została w Ustawie o pomocy społecznej z roku 1990. Stwierdza ona, iż
pracę socjalną należy rozumieć jako działalność zawodową, skierowaną na
pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających
temu celowi. Praca socjalna, realizowana ma być, zatem przede wszystkim w
ramach pomocy społecznej: środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz
instytucjonalnej. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne,
ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym
załatwieniu trudnych spraw życiowych.
Kierowanie się zasadami i prawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie socjalnym,
obliguje Polskę do coraz większej profesjonalizacji tego sektora fachowego
pomagania oraz wzmocnienia jego pozycji, a także kompetencji poszczególnych
pracowników socjalnych. Przemiany społeczne zawsze rzutują na praktykowany
model pracy socjalnej i dlatego współczesna profesjonalna praca socjalna musi być
coraz bardziej konkretna, coraz bardziej bezpośrednio związana z potrzebującym
człowiekiem.
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