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Między teorią a praktyką
• Anna Linka, Świadomość znaczenia różnic kulinarnych i zmiany nawyków żywieniowych w 

pracy socjalnego z migrantami 
• Elżbieta Wójcik, Ochrona dziecka w Wielkiej Brytanii – nowelizacje systemu po roku 2000 

Badania

• Anna Chańko, Magdalena Chmielewska, Zjawisko zaburzenia po stresie traumatycznym 
(PTSD) wśród klientów pomocy społecznej 

• Edyta Januszewska, Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją 

Bliżej prawa

• Adam Lisowski, Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a prawo do 
świadczeń z pomocy społecznej 

Praktyka

• Andrzej Gocłowski, Światowy Dzień Pracy Socjalnej 
• Jacek S. Tutak, System transportowy wspomagający osobę starszą i jej opiekuna 

Do dyskusji

• Jowita Hryszkiewicz, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej na przykładzie projektu 
„Czas na Brzózki” 

Półka z książkami

• Ludwik Malinowski, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących (rec.) 

Informacje

• II Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej 
• Spis treści dwumiesięcznika „Praca Socjalna” za rok 2014 
• Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku 
• Informacje dla Prenumeratorów 
• Warunki prenumeraty dwumiesięcznika „Praca Socjalna” w 2015 roku 
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W numerze:
Między teorią a praktyką

• Urszula Kempińska, Potrzeba pracy socjalnej z nastoletnimi małżeństwami i ich rodzinami 
• Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska, „Zależność od szlaku” – społeczne i prawne 

konteksty uchwalania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Badania

• Jan Basiaga, Zawodowe rodziny zastępcze w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i 
wsparcia społecznego 



Do dyskusji

• Sylwia Trzęsiok, Przemoc w rodzinie – ból nieunikniony? 

Dobre praktyki

• Lidia Magdalena Pieńkos, Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz, Romuald Sobiech, „Marcelin w
akcji”, czyli jak zaktywizować rodziny z osiedlowego podwórka 

• Anna Żukowska, Co moja rodzina może dać innym? Czy wolontariat może być zabawą? 

Półka z książkami

• Malwina Misiąg, Beata Szluz, Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii 
Europejskiej (rec.) 
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W numerze:
• Od Redakcji 

Między teorią a praktyką

• Jerzy Szmagalski, Praca ze społecznością – globalne wyzwanie dla pracowników 
socjalnych 

• Tomasz Kaźmierczak, Praca środowiskowa – materiały do definicji sprawozdawczej 
• Katarzyna Delikowska, Przygotowanie do świadczenia środowiskowej pracy socjalnej – 

teoria i praktyka 
• Monika Oliwa-Ciesielska, Konteksty metod pracy socjalnej i współczesne utrudnienia w ich 

realizacji 

Praktyka

• Barbara Bąbska, Paweł Jordan, Poznaj swoje środowisko – potrzeby, zasoby, działania 
• Justyna Siemionow, Rola pracownika socjalnego w rozpoznawaniu potrzeb oraz 

identyfikacji problemów środowiska rodzinnego nieletnich przebywających w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym 

• Bohdan Skrzypczak, Centrum Aktywności Lokalnej – wiele ścieżek praktykowania idei 
rozwoju społeczności lokalnej 
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TEORIA
• Barbara Kowalczyk, Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika 

socjalnego 
• Karol Mausch, Koncepcje psychologiczne w kontekście zagadnień pracy socjalnej 

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB STARYCH

• Elżbieta Trafiałek, Aktywne starzenie się (active ageing). Zadania polityki senioralnej 
• Katarzyna Sygulska, Wybrane problemy osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych 
• Teresa Zbyrad, Opieka instytucjonalna – pomiędzy dobroczynnością a społeczną kontrolą 
• Norbert G. Pikuła, Samotność czy wykluczenie społeczne osób starszych? 
• Anna Kanios, Postawy studentów pracy socjalnej wobec ludzi starych 



• Mo Ray, Judith Phillips, Polityka i organizacja pracy socjalnej ze starszymi ludźmi w Anglii 

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ 

• Piotr Sałustowicz, Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną? 
• Grzegorz Grygiel, Przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu 

mieszkańców domu pomocy społecznej 

PRAWO

• Agnieszka Gazda, Sprawianie pogrzebu przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

DO DYSKUSJI

• Anna Panek, Elżbieta Panek, Filantrop, kontroler, cudotwórca. O mitach narosłych wokół 
pracowników socjalnych 

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

• Halina Worach-Kordas, Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej 
dorosłości (Agata Chabior) 

• Anna Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska, Dobra i usługi 
społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście społeczeństwa masowej 
konsumpcji (Danuta Książek) 
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Z historii
• Arkadiusz Żukiewicz, Tradycja i rozwój. W dziewięćdziesięciolecie kształcenia polskich 

służb społecznych 
• Ludwik Malinowski, Janusza Korczaka wizja wychowania i pracy socjalnej 

Między teorią a praktyką

• Elżbieta Trafiałek, O roztropności w działaniach pomocowych słów kilka 

• Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Dymowska, Wiedza o zasobach wyzwaniem 
dla współczesnej pracy socjalnej 

• Anna Kasten, Dydaktyka a tożsamość pracowników socjalnych 

 Badania

• Jerzy Gruszka, Bezdomni w Krakowie – socjodemograficzny portret zbiorowości 

 

Praktyka

• Joanna Szymanowska, Wspieranie i integracja uchodźców oraz cudzoziemców 
• Beata Mańkowska, Czy projekt „Sukces gdańskiej rodziny” okazał się sukcesem? 

Bliżej prawa

• Monika Budnik, Powództwo alimentacyjne a zadania kierownika PCPR 
• Mikołaj Brenk, Ośrodki Pomocy Społecznej w systemie polityki społecznej państwa 

Do Dyskusji

• Piotr Matela, Czy wsparcie środowiskowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest 



skuteczne? Kontrowersje amerykańskie 

Półka z książkami

• Antonina Ostrowska, „Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013” (Monika Skura) 
• Anna Bogna Jędrzejewska, „Opuszczeni rodzice. Nagła śmierć dziecka. Jak dalej żyć”? 

Beata Zawiślak, „Dziecko autystyczne. Objawy i wspomaganie. Prawdziwa opowieść o 
Maciusiu” (Ewelina Skorek) 
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Wyzwania polityki społecznej
• Jerzy Gierlacki, Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu? 
• Kazimierz W. Frieske, Praca – Zatrudnienie – Zatrudnialność: ideologiczne założenia 

dyskursu 
• Paweł Wiśniewski, Czy zatrudnienie socjalne posiada cechy wielosektorowości, partnerstwa

i dialogu społecznego? 

Między teorią a praktyką

• Elżbieta Lisowska, Wypalenie zawodowe w profesjach usługowych 
• Małgorzata Sitarczyk, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych psychicznie na 

przykładzie programu „Przyjazny Świat” 
• Marta Małecka, Praca systemowa z rodziną z problemem alkoholowym 

 Badania – zagranica

• Milou Haggenburg, Harry Michon, Integracja społeczna typu Door-to-Door w dzielnicy 
wieloetnicznej 

Praktyka

• Dorota Ejneberg, Projekt socjalny „Bliżej Kultury” jako narzędzie wspierania osób 
niepełnosprawnych 

• Marzanna Farnicka, (Nowa) Droga realizowania projektów? 

 Nowe technologie wspierające pracę z klientem

• Jacek S. Tutak, Aplikacje mobilne pomocne w walce z otyłością podopiecznych 

 Półka z książkami 

• Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent, „Kompetencje mediacyjne w profesji 
pracownika socjalnego” (Beata Gradowska) 

• Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, „Ludzka starość. Wybrane zagadnienia 
z gerontologii społecznej” (Marcin Rodzinka) 

• Norbert G. Pikuła, „Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości”, 
Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska, „Aktywizator 
seniorów. Scenariusze zajęć” (Dominika Soćko) 


