
PRACA SOCJALNA

2014/1

W numerze:
Między teorią a praktyką

• Ewa Kantowicz, Profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce w perspektywie zmian 
• Maria Łuszczyńska, Polski senior – przegląd danych 
• Andrzej Mielczarek, Metody pracy socjalnej w dps  dla osób starszych 
• Ludwik Malinowski, Kryzys – ubóstwo – rodzina – dzieci 

Badania

• Beata Mańkowska, Związek warunków pracy z wypaleniem zawodowym pracowników 
socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej 

• Tatiana Kanasz, Badania emocji społecznych pracowników socjalnych 

Z historii…

• Mikołaj Brenk, Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce 
• Anna Linka, Służba społeczna wobec osób odmiennych kulturowo na Pomorzu Zachodnim 

w latach 1945 – 1991 

Informacje – zagranica

• Piotr Matela,  Żart a praca socjalna; Cyfryzacja pracy socjalnej? 

Informacje – kraj 

• Aleksandra Jędryszek-Geisler, Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ich 
aktywizacja zawodowa 

Artykuł sponsorowany

• Piotr Kuźniak, Asystent osoby niepełnosprawnej 

Półka z książkami

• Marcin Teodorczyk, Między diagnozą a działaniem – seria publikacji poświęconych 
klientom pomocy społecznej 

• Józef Młyński,  Senior w przestrzeni społecznej, Norbert Pikula 

2014/2

Spis treści
Między teorią a praktyką

• Anna Chańko, Karol Konaszewski, Etyka zawodowa pracownika socjalnego 
• Teresa Zbyrad, Człowiek w instytucji opiekuńczej – od marginalizacji ku akceptacji 

(przykład domów pomocy społecznej) 

Badania

• Beata Mańkowska, Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych 
miejskich ośrodków pomocy społecznej 



• Rajmund Morawski, Style radzenia sobie w sytuacji stresu przez pracowników socjalnych 
na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszem CISS 

• Katarzyna Stanek, Agata Jastrzębowska, Adam Solak, Rola poczucia koherencji w modelu 
salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie 
wypalenia zawodowego 

• Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk, Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów 
pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii 

Bliżej prawa

• Zygmunt Kukuła, Nienależne świadczenie socjalne w kontekście odpowiedzialności karnej 
za oszustwo 

Do dyskusji…

• Agnieszka Szewczyk, Działalność partyworkera – profilaktyka czy przyzwalanie? 

Praktyka

• Dagmara Iwaniuk, Usługi świadczone w środowiskowych domach samopomocy 

Półka z książkami

• Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (rec.), Kobiety w pracy socjalnej 
• Adam Kolbusz (rec.), Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne 
• Sabina Przepióra (rec.), Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania 

I Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej

Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku

Informacje dla Prenumeratorów

Warunki prenumeraty dwumiesięcznika „Praca Socjalna” w 2014 roku

2014/3

W numerze:
• Od Redakcji 
• Paulina Chodyra, Projekty innowacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – 

laboratorium aktywnej polityki społecznej 
• Artur Kulas, Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru pomocy społecznej i 

rynku pracy przy tworzeniu map problemów społecznych 
• Anna Fuzowska, O projekcie „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” 
• Marta Abramowicz, Anna Strzałkowska, Małgorzata Gojło-Kaligowska, Marianna Sitek-

Wróblewska, Joanna Szeluga, Przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych do wejścia na rynek pracy – projekt „Q Pracy!” 

• Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Projekt „Pomocna Dłoń” jako innowacyjny sposób 
wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnym, 

• Malwina Pokrywka, Model spółdzielni socjalnych dla uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej jako nowe narzędzie pracy socjalnej 

• Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz, Znaczenie edukacji społeczno-finansowej w kreowaniu 
postaw i kompetencji młodych klientów pomocy społecznej – projekt „Wybierz Przyszłość” 



2014/4

Między teorią a praktyką
• Beata Krajewska, Placówki wsparcia dziennego w systemie pomocy dziecku i rodzinie 
• Kinga Mickiewicz, Karolina Głogowska, Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z 

perspektywy asystenta rodziny i psychologa 
• Agnieszka Rumianowska, Małgorzata Jagodzińska, Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla 

pracy socjalnej 
• Piotr Sałustowicz, Społeczna wartość inwestycji w polityce społecznej i pracy socjalnej – na

przykładzie amerykańskiego programu „Partnerstwo między pielegniarką a rodziną” 

Badania

• Bożena Matyjas, Dziecko sieroce w wybranych formach opieki zastępczej 
• Marzena Ruszkowska, Wpływ zmian w regulacjach prawnych na liczebność rodzinnych 

form pieczy zastępczej – analiza danych statystycznych 

Bliżej prawa

• Monika Tomaszewska, Ocena wybranych skutków ubezwłasnowolnienia dla realizacji 
zadań wynikających z macierzyństwa 

Do dyskusji

• Marek Kluz, Praca i wychowanie wyrazem troski o człowieka 

Z historii – Polska 

• Rafał Pląsek, System opieki społecznej w II Rzeczpospolitej. Kontrolne aspekty 
funkcjonowania instytucji 

Półka z książkami

• Grzegorz Droba (rec.), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i 
bezrobocie młodzieży 

• Tadeusz Fudała (rec.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania 
• Danuta Książek (rec.), Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory 
• Aldona Nawój-Śleszyński (rec.), Praca penitencjarna z więźniami seniorami 

2014/5

Między teorią a praktyką
• Maria Donevska, Między tradycyjną i radykalną pracą socjalną – przesłanki teoretyczne 

wobec praktyki 
• Mirosław Grewiński, Czy państwo mieszanych usług społecznych (social services mix state) 

może być przyszłościowym modelem polskiej polityki społecznej? 
• Elżbieta Trafiałek, Ubóstwo –  źródła, skutki, redukowanie problemu 

Badania

• Anna Chańko, Praca socjalna z kobietami po opuszczeniu więzienia 
• Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk, Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej 

Brytanii 
• Ewa Włodarczyk, Alkoholizm kobiet na przykładzie doświadczeń pracowników Miejskiego 



Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (filia Wilda) 

Bliżej prawa

• Iwona Sierpowska, Procedura administracyjna w systemie pomocy społecznej 

Praktyka

• Anna M. Kola, Samobójstwo jako problem pomocy społecznej 

Do dyskusji

• Ludwik Malinowski, Różne oblicza polskiej biedy 
• Elżbieta Subocz, Jaka przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie? 

Artykuł sponsorowany

• Sławomir Lipke, Asystent a system. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej 

Półka z książkami

• Elżbieta Trafiałek, Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca 
• Beata Szluz, Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Współpraca 
skoncentrowana na rozwiązaniach”, 25–26 listopada 2014 r. Warszawa

Informacje o projekcie „Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2014/6

W numerze:
Między teorią a praktyką

• Marcin Boryczko, Strukturalna praca socjalna. Teoria, ideologia i praktyka kanadyjskiej 
pracy socjalnej 

• Paulina Forma, Ekonomia społeczna jako przestrzeń dla usług społecznych (na przykładzie 
województwa świętokrzyskiego) 

• Agnieszka Rumianowska, Kinga Przybyszewska, Perspektywa narracyjna w terapeutycznej 
pracy pracownika socjalnego 

• Mariusz Wiśniewski, Mediacje w pracy służb społecznych 

Badania

• Renata Burchart, Joanna Dynowska, Podmioty ekonomii społecznej w powiecie braniewskim

Bliżej prawa

• Bartosz Furmanek, Wyłączenie spod egzekucji świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej 

Do dyskusji

• Arkadiusz Żukiewicz, O początkach kształcenia polskich służb społecznych. Przyczynek do 
dyskusji o źródłach profesjonalnej tożsamości 

Praktyka

• Agata Junger, Nadużywania substancji psychoaktywnych przez osoby starsze 
• Patrycja Szcześniak, Aktywna integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w



Pile na przykładzie Klubu Integracji Społecznej 
• Jacek S. Tutak, Innowacyjna opaska – pomoc osobom starszym na miarę XXI w. 

Półka z książkami

• Danuta Książek, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej (rec.) 
• Katarzyna Kuziak, Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy 

(rec.) 
• Beata Szluz, Przemoc jako przedmiot rozważań i badań (rec.) 

Informacje

• Arkadiusz Durasiewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Rola aktywnej polityki 
społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych” 

• Informacje o projekcie „Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku

Informacje dla Prenumeratorów

Warunki prenumeraty dwumiesięcznika „Praca Socjalna” w 2015 roku


