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Wpływ starzenia się społeczeństwa na kierunki pracy socjalnej z rodziną  

Praca socjalna jest specyficznym działem profesji, której zadaniem jest ułatwienie 
wzajemnego przystosowania się jednostek, grup, rodzin i środowiska społecznego, w 
którym żyją oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez 
wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz 
zasadach udostępnianych przez społeczeństwo ludzkie. Jest to definicja tak zwana 
pozytywna, ponieważ zwraca uwagę na potencjały i możliwości, mocne strony 
jednostek, grup i rodzin potrzebujących pomocy społecznej. Zadaniem pracownika 
socjalnego jest te możliwości aktywować, a nie tylko likwidować, czy niwelować 
niedoskonałości lub braki. Jest to, oczywiście dla teoretyków zupełnie nowy punkt 
widzenia, ponieważ praktyk, który pracuje z człowiekiem, grupą ludzi lub rodziną wie,  
że jego działanie musi być ukierunkowane na wyzwolenie mocnych stron, aby podmiot 
mógł sobie następnie poradzić sam. Najtrudniejszym odcinkiem pracy socjalnej jest 
chyba praca z rodziną. Chociaż ta trudność może być zupełnie inna dla pracowników 
socjalnych działających w rejonach Polski, gdzie zamieszkują grupy etniczne lub 
przebywają uchodźcy. Dotyczy to np. Tarnowa, Nowego Sącza, gdzie znajdują się osiedla 
romskie lub okolic Warszawy i funkcjonujących tam ośrodków dla uchodźców. 
Nawiasem mówiąc problem ten został doceniony przez struktury europejskie, które 
wspomagają dotacjami wszelkie innowacje w tym obszarze.  

 

The Impact of Aging on the Development of Social Work with Families 

Social work is a specific profession, which main mission is to facilitate the mutual 
adaptation of individuals, groups and families to social environments, in which they live 
and develop a sense of individual  self-worth through the proper use of abilities inherent 
in the people themselves, interpersonal relationships or principles provided by the 
society. This is so-called positive definition, because it draws attention to potential and 
capabilities as well as strengths of individuals, groups and families in need of social 
assistance. The task of social worker is to activate those strong points, rather than 
eliminate or mitigate the weaknesses. It is, of course, a completely fresh point of view if 
you are dealing only with theory. One who works with people knows that his actions 
should focus on realizing potential strengths, so the subject can deal with his personal 
matters on his own later on. The most difficult part of social work is probably the work 
with the family. Although this difficulty might be quite different for the social workers 
operating within the regions of Poland with  large numbers of ethnic minorities or 
refugees. This applies to Tarnow, Nowy Sacz, where there is a noticeable number of 
Roma settlements, or outskirts of Warsaw and functioning there Refugee Camps. 
Incidentally, this problem has been recognized by the European Union, which actively 
supports   this region with donations. 

 

 

 

 


