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INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI 
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I COVID-19*

11 marca 2020 roku

ROLA PRACY SOCJALNEJ

W wielu krajach pracownicy socjalni wspierają społeczności, które 
dotknął COVID-19. Sektor pracy socjalnej odgrywa istotną rolę 

w walce przeciwko szerzeniu się wirusa i wspieraniu społeczności przez nie-
go dotkniętych. Obejmuje to pracę na wielu poziomach, na których po-
dejmowane są decyzje, tak aby wspólnie z innymi specjalistami promować 
zaangażowanie społeczności w  planowanie i  protokoły bezpieczeństwa. 
Ważne jest także wspieranie ludzi przeżywających lęk w  izolacji społecz-
nej w zachowaniu spokoju. Pracownicy socjalny pełnią kluczową funkcję 
w formowaniu odpowiedniej informacji i podawaniu przykładów sytuacji, 
w których ludzie są ze sobą solidarni.

Pracownicy socjalni będą potrzebni w  wielu społecznościach, aby 
1) upewnić się, że ci najbardziej potrzebujący będą uwzględnieni w planach 
reagowania; 2) pomóc w organizacji społecznej, aby zapewnić podstawo-
we pożywienie oraz wodę pitną; 3) być tymi, którzy nie boją się zapytać 
„Jak możemy upewnić się, że członkowie naszej społeczności mają wszyst-
ko, czego potrzebują i są przygotowani na stawienie czoła konsekwencjom 
wirusa?”; 4) być osobami organizującymi strategie komunikacyjne w celu 
poradzenia sobie z  izolacją. Są one możliwe dzięki systemom telefonicz-
nym oraz internetowym, które tworzone są w celu zapewnienia opieki oraz 

 * https://www.ifsw.org/statement-on-ifsw-and-covid-19/, dostęp: 12.03.2020. Tłuma-
czenie Ewa Butowska.

https://www.ifsw.org/statement-on-ifsw-and-covid-19/
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wsparcia. Jest to szczególnie ważne dla ludzi oraz społeczności w  grupie 
ryzyka.

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (International Fe-
deration of Social Workers, IFSW) wydała oświadczenie mówiące o tym, że 
dodatkowe fundusze rządowe przeznaczone na sektor pracy socjalnej i inne 
profesje odpowiadające na potrzeby związane z epidemią powinny być zre-
alizowane natychmiastowo w celu wspierania i ochrony pracowników oraz 
społeczności.
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W ŚWIATOWYM DNIU PRACY SOCJALNEJ 2020 – 
PREZYDENT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI 
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH REGIONU EUROPA 
– ANA RADULESCU – W LIŚCIE SKIEROWANYM 
DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WYRAŻA 
WDZIĘCZNOŚĆ ZA WYSIŁKI PODEJMOWANE 
W TAK EKSTREMALNYCH CZASACH*

17 marca 2020 roku

W tym roku Europa przeżywa bardzo trudny dla siebie czas.
Pracownicy socjalni pracują w bardzo uciążliwych warunkach. 

Chociaż nie jesteśmy częścią personelu medycznego, stanowimy łącznik 
z najbardziej wrażliwymi ludźmi w społeczeństwie oraz z osobami zagrożo-
nymi wykluczeniem i izolacją z powodu COVID-19.

Popieramy zalecenia, że ludzie powinni pozostać w  domu, aby zapo-
biegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Ale jak np. wysłać bezdomnego do 
domu? Pracownicy socjalni muszą teraz opracować rozwiązania dla osób 
żyjących w najtrudniejszych warunkach. Pracownik socjalny nie zostanie 
bowiem w domu.

Hasłem Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2020 jest znaczenie relacji 
międzyludzkich. Cokolwiek się teraz stanie – ważne jest, by przemyśleć, 
w jaki sposób można zapewnić profesjonalne relacje osobiste bez narażania 
siebie i innych na ryzyko.

Drodzy pracownicy socjalni w całej Europie, wyrażam wdzięczność za 
wasze wysiłki w tych ekstremalnych czasach.

Dbanie o siebie jest teraz Waszym obowiązkiem, także po to, by faktycz-
nie móc pomagać innym.

Ana Radulescu
Prezydent IFSW Europe

 * https://federacja-socjalnych.pl/index.php/820-wswd-przeslanie-od-prezydent-regio-
nu-europa, dostęp: 18.03.2020. Przedruk z portalu Polskiej Federacji Związkowej Pracow-
ników Socjalnych i Pomocy Społecznej za zgodą Przewodniczącego Federacji.

https://federacja-socjalnych.pl/index.php/820-wswd-przeslanie-od-prezydent-regionu-europa
https://federacja-socjalnych.pl/index.php/820-wswd-przeslanie-od-prezydent-regionu-europa
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WKŁAD PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W WALKĘ 
Z EPIDEMIĄ COVID-19 ZMIENIA ŚWIAT NA LEPSZE*

26 marca 2020 roku

OŚWIADCZENIE SEKRETARZA GENERALNEGO 
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH

W dobie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 sektor pracy 
socjalnej doskonale zdaje egzamin, i to pomimo tego, że wiele kra-

jów zgłasza brak wyposażenia ochronnego, środków wsparcia i  zasobów. 
W  tych okolicznościach IFSW wysyła komunikat: wyrazy uznania dla 
wszystkich pracowników socjalnych działających na tak dziś kluczowym 
polu ratowania życia.

Udało nam się uporać z szeregiem wyzwań, ale przed nami jeszcze wię-
cej pracy. Dobre rezultaty przynosi promowanie przez sektor pracy socjal-
nej idei powszechnego dostępu do opieki oraz konieczności dostosowania 
się do nowych warunków. Na przykład w wielu krajach postępują prace nad 
ukierunkowanymi planami wsparcia osób dotkniętych kryzysem bezdom-
ności i  innych grup narażonych. W wielu krajach uruchamiane są także 
telefoniczne linie wsparcia zapewniające doradztwo rodzinne oraz pomoc 
dla ofiar przemocy domowej.

Pracownicy socjalni muszą się dziś mierzyć z wieloma etycznymi rozter-
kami. W warunkach zamrożenia aktywności życiowych takie dylematy są 
powszechne. W wielu krajach ludzie próbują uzyskać informacje o miejscu 
przetrzymywania zwłok swoich bliskich, których pogrzeby odwołano lub 
przełożono. Sami nie mogą wyjść z domu. Czy pracownik ma oznajmić ro-
dzinie pogrążonej w żałobie, że ciało ich bliskiej osoby złożono tymczasowo 
w kościele w innym mieście, bo wszystkie miejsca w ich okolicy są zajęte? 
Przecież taki pracownik musi liczyć się z tym, że dręczona smutkiem rodzi-
na złamie zasady kwarantanny. Kolejny dylemat pojawia się, kiedy środków 

 * https://www.ifsw.org/as-social-workers-work-through-the-covid-19-crisis-we-work-
towards-a-better-world/, dostęp: 27.03.2020. Tłumaczenie Ewa Butowska.

https://www.ifsw.org/as-social-workers-work-through-the-covid-19-crisis-we-work-towards-a-better-world/
https://www.ifsw.org/as-social-workers-work-through-the-covid-19-crisis-we-work-towards-a-better-world/
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wystarcza na zaspokojenie tylko jednej z potrzeb. Co wtedy wybrać: zakwa-
terowanie dla bezdomnych czy wsparcie opuszczonych seniorów?

Do tych wyzwań etycznych pracownicy podchodzą z profesjonalizmem, 
opracowując ramy decyzyjne ucieleśniające Deklarację Zasad Etycznych 
[Statement of Ethical Principles] i uwzględniające wyjątkowe okoliczności. 
W  krajach, gdzie infrastruktura publicznej opieki zdrowotnej i  socjal-
nej stoi na niskim poziomie, pracownicy koncentrują się na działaniach 
wzmacniających aktywność oddolną w społecznościach, edukując i promu-
jąc odpowiedzialność obywatelską.

Dzięki codziennym kontaktom z  koleżankami i  kolegami na całym 
świecie uczymy się wszyscy, jak ważne jest, aby pracownicy socjalni pod-
trzymywali nadzieję i przyczyniali się do kreowania wśród lokalnych spo-
łeczności perspektyw na przyszłość. Działania te stanowią jeden z  klu-
czowych aspektów naszej zawodowej misji. Wiemy doskonale, że zmiany 
powinny zaczynać się u podstaw.

Na naszej drodze zawodowej wiele razy mogliśmy dostrzec, jak kryzyso-
we sytuacje wyzwalały szanse na przebudowę społeczeństw w taki sposób, 
aby funkcjonowały lepiej – lepiej integrowały swoich członków w ich róż-
norodności i zapewniały większą stabilność. Naszą rolą jako pracowników 
socjalnych jest zwracanie uwagi na rozwiązania ukierunkowane na przy-
szłość. Również teraz.

Ponieważ obserwujemy dziś zarówno odruchy solidarności na masową 
skalę, jak i niekorzystny wpływ stresu na ludzi, naszym zadaniem jest wy-
chodzić poza teraźniejsze bolączki i pomagać społecznościom przekształcać 
obecne obawy w rozwiązania przyszłości. Dla wielu z nich oznacza to zwięk-
szenie wsparcia państwa w zakresie usług socjalnych, mieszkaniowych czy 
opieki zdrowotnej. Inne, wybiegając myślami w przyszłość, mogą dostrzec 
siłę, jaka drzemie w inicjatywach oddolnych. U jeszcze innych wzmaga się 
determinacja do zapewnienia swoim dzieciom równych szans w dostępie do 
szkoły i odpowiedniego żywienia. Niektóre społeczności zapragną wprowa-
dzenia zarządzania partycypacyjnego w istotnych sprawach i wykształcenie 
struktur społecznych promujących kulturę włączania, zaufanie i poczucie 
pewności. Dla większości będzie to połączenie wszystkich wymienionych 
dążeń z pragnieniem życia w globalnym społeczeństwie opartym na prawie, 
równości i zrównoważonym rozwoju.

Za każdym razem, kiedy mierzymy się z masowym kryzysem, bierzemy 
pod uwagę to, że świat „po” nie będzie przypominał świata „przed”. Jako 



18 Praca Socjalna nr 2(35) 2020, S. 13–24

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WOBEC PANDEMII COVID-19

grupa zawodowa licząca miliony wysoce wykwalifikowanych pracowników, 
musimy opowiadać się za wizją świata po kryzysie i pomagać ją realizować. 
Musi to być wizja lepszych społeczeństw, ucieleśniających wzajemny sza-
cunek i myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju; wizja, w której 
systemy wsparcia socjalnego mogą aktywnie przyczyniać się do usuwania 
tych okoliczności, które doprowadziły do powstania i rozprzestrzenienia się 
chorób związanych ze zmianami klimatycznymi i biedą.

Pracownicy socjalni wszystkich szczebli posiadają umiejętności i  zdol-
ności niezbędne do tego, aby zapewnić doraźne bezpieczeństwo, ale także 
do tego, by dzisiejsze strach, żal i poczucie straty przekształcać w motory 
działań transformacji społecznej.

Aby uzyskać dalsze informacje o roli sektora pracy socjalnej oraz rapor-
tach członków IFSW, odwiedź stronę www.ifsw.org.

dr Rory Truell, Sekretarz Generalny IFSW

https://www.ifsw.org
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ETYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI W OBLICZU 
COVID-19

7 kwietnia 2020 roku

K ryzys spowodowany COVID-19 stanowi wyzwanie dla pracowni-
ków socjalnych na całym świecie, gdy kontynuują wykonywanie 

swych profesjonalnych zadań. Nawet w  sytuacji lockdownu wielu profe-
sjonalistów rozważa bądź jest zobowiązanych do spotykania się z klienta-
mi w danej społeczności, biurach albo do pracy w bezpośredniej bliskości 
klientów w  innych miejscach, takich jak szkoły i  szpitale. W  kontekście 
niewystarczających zasobów oraz braku środków bezpieczeństwa, jakie pa-
nują w  wielu miejscach, pracownicy socjalni muszą podejmować trudne 
decyzje dotyczące kontaktu twarzą w  twarz ze swoimi klientami. Nasze 
zasady etyczne mogą posłużyć jako kompas, który będzie wskazywał kieru-
nek działań podczas rozwiązywania tych dylematów.

Ważne jest, aby rozważyć Zasadę Etyczną 3.41): pracownicy socjalni mu-
szą być świadomi sytuacji, które zagrażają ich własnemu bezpieczeństwu oraz 
muszą podejmować rozsądne decyzje w takich okolicznościach. Pracownicy so-
cjalni nie są zobowiązani do działania, kiedy jest ono dla nich ryzykowne. 
Obecnie, zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Centra 
Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskazały, że COVID-19 jest wysoce 
zakaźny, jednak środki prewencji mogą zredukować ryzyko zainfekowania, 
a także ochronić osoby wkoło nas.

Pracownicy socjalni mogę zredukować zagrożenie zakażeniem albo roz-
przestrzenianiem COVID-19, stosując kilka prostych środków bezpieczeń-
stwa rekomendowanych przez WHO:

 – Regularnie i  dokładnie myć ręce za pomocą środka bazującego na 
alkoholu lub za pomocą mydła i wody.

1) Jest to zasada zawarta w dokumencie „Global Social Work Statement of Ethical Prin-
ciples” przyjętym przez Zgromadzenia Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników 
Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w  lipcu 2018  r., 
https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ Dokument ten 
przetłumaczony p.t. „Stanowisko w sprawie globalnych zasad etycznych” został opubliko-
wany w nr 4/2018 Pracy Socjalnej, ss. 31–36. W tym tekście treść Zasady 3.4 jest przywo-
łana częściowo na s. 21–22 i uzupełniona w przypisie od Redakcji.

https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/
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Dlaczego? Mycie rąk wodą i mydłem bądź przy użyciu środka bazującego 
na alkoholu zabija wirusy, które mogą znajdować się na dłoniach.

 – Zachować przynajmniej 2 metry [6 stóp] odległości pomiędzy sobą 
a innymi osobami, a nawet więcej, kiedy inni kaszlą bądź kichają.

Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle bądź kicha, rozpryskuje małe kropelki z nosa 
bądź ust, a te mogą zawierać wirusy. Jeśli jesteś za blisko, możesz je wdychać 
łącznie z zawartym w nich wirusem, jeśli osoba kaszląca jest zarażona.

 – Unikaj dotykania oczu, nosa oraz ust.

Dlaczego? Ręce dotykają wielu powierzchni i dlatego może się na nich zna-
leźć wirus. Jeśli tak się stanie, wirus może zostać przeniesiony z nich do 
oczu, nosa oraz ust. Stamtąd może on przedostać się do wnętrza organi-
zmu, a to może spowodować chorobę.

 – Upewnij się, że zarówno Ty, jak i ludzie wkoło Ciebie przestrzegają 
higieny oddechowej. Oznacza to zakrywanie ust i nosa łokciem pod-
czas kichania bądź kasłania. Natychmiastowo pozbywaj się zużytych 
chusteczek.

Dlaczego? Kropelki przenoszą wirusy (łącznie z koronawirusem). Przestrze-
gając zasad higieny, chronisz ludzi wokół siebie przed zakażeniem choroba-
mi, takimi jak grypa, przeziębienie oraz COVID-19.

 – Zostań w domu, jeśli źle się czujesz. Jeśli masz gorączkę, kaszel, bądź 
trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem i zadzwoń wcze-
śniej. Stosuj się do reguł wyznaczonych przez lokalne władze.

Dlaczego? Krajowe oraz lokalne władze posiadają najbardziej aktualne in-
formacje na temat sytuacji w danym obszarze. Wcześniejszy telefon pozwoli 
pracownikom medycznym sprawnie pokierować Cię do odpowiedniej pla-
cówki medycznej. To także ochroni Ciebie oraz pomoże powstrzymać sze-
rzenie się wirusów i innych infekcji.

 – Śledź na bieżąco skupiska COVID-19 (miasta albo obszary o wyso-
kim odsetku zakażonych).

Dlaczego? W  takich miejscach będzie podwyższone ryzyko zakażenia 
COVID-19.

W obliczu decyzji o kontakcie osobistym z klientem pracownicy socjalni 
powinni kierować się tym, jak zapewnić możliwie największe bezpieczeń-
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stwo wszystkim ludziom. Kiedy pracownicy socjalni spotykają się z klien-
tami, narażeni zostają nie tylko oni oraz klienci, lecz także inne osoby, 
z którymi pracownicy socjalni oraz klienci będą mieli kontakt.

Następujące pytania mogą być pomocne w prowadzeniu pracowników 
socjalnych podczas mierzenia się z dylematem pomiędzy ogólnymi dyrek-
tywami zdrowotnymi a etycznym zobowiązaniem wobec klientów.

1. Czy istnieje polityka w twojej instytucji, stworzona, aby ustalić, jak 
się zachowywać podczas pandemii COVID-19? (Jeśli nie, rozważ po-
stulowanie o rozwinięcie takiej polityki. Żaden pracownik nie powi-
nien podejmować indywidualnie decyzji dotyczącej ryzyka. Rozważ, 
w jaki sposób najlepiej wyrazić własne potrzeby w profesjonalny oraz 
etyczny sposób.)

2. Jeśli postrzegasz kontakt z klientem jako konieczny, zastanów się, co 
można zrobić, aby zredukować możliwość zakażenia się oraz szerze-
nia wirusa.

3. Czy posiadasz dostęp do środków ochronnych potrzebnych do moż-
liwie bezpiecznego kontaktu bezpośredniego (np. odpowiednie ma-
seczki, rękawiczki, środki dezynfekujące, możliwość dezynfekcji biu-
ra lub samochodu).

4. W sytuacji, gdy środki ochrony osobistej nie są dostępne, zastanów 
się, czy nie ma alternatywnego sposobu przeprowadzenia interwencji, 
niewymagającej bezpośredniego kontaktu z klientem.

5. Oprócz środków ochronnych, które należy podjąć, jakie mogą 
istnieć dalsze zagrożenia? W  odniesieniu do transportu zarówno 
publicznego, jak i  podróży samochodem, jakie protokoły bezpie-
czeństwa zostały wprowadzone przez Twoją instytucję lub zespół 
w sytuacjach, gdy pracownicy socjalni pracują w odległości mniej-
szej niż 2 metry od siebie? (Zwróć uwagę, że zostało ogólnie przy-
jęte noszenie maseczek ochronnych podczas pracy w bliskim kon-
takcie z innymi.)

W sytuacji, kiedy twoja organizacja naciska na osobisty kontakt z klien-
tami, niezależnie od wszystkiego, masz prawo do powołania się na Zasa-
dy Etyczne IFSW, a w  szczególności na Zasadę 3.4: Przeciwstawianie się 
niesprawiedliwym politykom i praktykom, która stanowi: Pracownicy socjalni 
dążą do zwracania uwagi swoich pracodawców, decydentów, polityków oraz 
do nagłaśniania publicznych sytuacji, w których rozwiązania polityczne i środ-



22 Praca Socjalna nr 2(35) 2020, S. 13–24

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WOBEC PANDEMII COVID-19

ki są niewystarczające albo opresyjne, nieuczciwe lub szkodliwe. Za takie dzia-
łania pracowników socjalnych nie wolno karać2).

Pracownicy socjalni muszą być świadomi sytuacji, które mogą stano-
wić zagrożenie dla ich własnego bezpieczeństwa. Powinni oni podejmować 
rozważne decyzje w takich okolicznościach. Pracownicy socjalni nie są zo-
bowiązani do akcji, kiedy ta stawia ich w obliczu ryzyka”. Twoja strategia 
w podejmowaniu decyzji powinna być kierowana także przez kodeks etycz-
ny pracy socjalnej w twoim kraju, a także poprzez wspieranie się konsulta-
cjami etycznymi, klinicznymi, prawnymi bądź innymi.

Jeżeli po dokładnym przemyśleniu własnych decyzji oraz okoliczności 
organizacyjnych odnoszących się do służby klientom, podjąłeś decyzję 
o konieczności bezpośredniego kontaktu z klientem, upewnij się, że robisz 
wszystko, co możliwe, aby stosować się do regulacji dotyczących osobistego 
kontaktu.

Końcowa uwaga do rozpatrzenia odnosi się do Zasady 9.6: Pracownicy 
socjalni są obowiązani do podejmowania niezbędnych kroków, aby dbać o sie-
bie w zakresie profesjonalnym i osobistym w miejscu pracy, w życiu prywatnym 
i społecznym.

Aby dowiedzieć się, w  jaki sposób pracownicy socjalni z  całego świa-
ta radzą sobie z kryzysem COVID-19, zapraszamy do odwiedzenia strony 
IFSW.

Przygotowane przez
Kathryn Conley Wehrmann, Ph.D. LCSW3)

 Pełnomocniczka IFSW do spraw informacji na 
temat koronawirusa

2) Dalszy ciąg Zasady 3.4 jest zapisany następująco: Pracownicy socjalni muszą zdawać 
sobie sprawę z sytuacji, które mogłyby zagrozić ich własnemu bezpieczeństwu i w takich oko-
licznościach muszą dokonywać rozsądnego wyboru. Pracownicy socjalni nie mogą być zmuszani 
do działań, które narażają ich na ryzyko (przyp. red.)

3) LCSW – licencjonowany pracownik socjalny.
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NADSZEDŁ CZAS, BY MODELE NACJONALIZMU 
I OPCJONALNEJ DOBROCZYNNOŚCI ZASTĄPIĆ NOWYM 
ETYCZNYM FUNDAMENTEM

W dobie kryzysu świadczenie usług wsparcia społecznego to ogrom-
ne wyzwanie, które każdego dnia podejmują pracownicy socjalni, 

mając do dyspozycji ograniczone zasoby, a często wręcz nie mogąc liczyć na 
odpowiednie wyposażenie ochronne czy zachowanie procedur bezpieczeń-
stwa przez swoich zwierzchników.

Rolą sektora pracy socjalnej jest wybiegać myślą naprzód i wspierać oso-
by zagrożone pod względem zdrowotnym, psychicznym czy ekonomicznym 
– przekładać ich obawy i troski na motory zmian społecznych. Tymczasem 
liczne rządy koncentrują swoje wysiłki na ograniczaniu rozprzestrzeniania 
się wirusa w ich kraju. Brakuje globalnej politycznej solidarności, refleksji 
o konieczności ustanowienia globalnych norm zdrowia i dobrobytu i wspie-
rania najciężej dotkniętych krajów. To musi się zmienić. W przeciwnym 
razie kryzys nie nauczy nas niczego.

Choć państwa Zachodu nawołują do sporządzenia planu odpowiedzi 
na kryzys, w niczym nie zmieni to status quo. Potwierdzi się tylko istnie-
nie przepaści między bogatymi a biednymi, podtrzyma tradycję filantropii 
i opcjonalnej dobroczynności, oddalając perspektywę przyjęcia globalnych 
wartości, które dałyby podstawę dla zmiany.

Na przestrzeni lat sektor pracy socjalnej wykształcił model uczenia się, 
który rozwija się i  promuje współpracę na poziomie ponadnarodowym. 
Federacja skutecznie ucieleśnia ten ideał solidarności wśród 141 krajów 
członkowskich. Trzeba, aby cały świat przyjął lekcję, którą mamy mu do 
zaoferowania. Najwyższy czas zbudować nowy, globalny fundament etycz-

 * https://www.ifsw.org/it-is-the-time-to-replace-models-of-nationalism-and-charity-
with-new-global-ethical-foundations-what-the-world-can-learn-from-international-social-
-work/, dostęp 10.04.2020. Tłumaczenie Ewa Butowska.

https://www.ifsw.org/it-is-the-time-to-replace-models-of-nationalism-and-charity-with-new-global-ethical-foundations-what-the-world-can-learn-from-international-social-work/
https://www.ifsw.org/it-is-the-time-to-replace-models-of-nationalism-and-charity-with-new-global-ethical-foundations-what-the-world-can-learn-from-international-social-work/
https://www.ifsw.org/it-is-the-time-to-replace-models-of-nationalism-and-charity-with-new-global-ethical-foundations-what-the-world-can-learn-from-international-social-work/
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ny, nastawiony na równość, solidarność, uznanie zróżnicowanych atutów, 
praw i odpowiedzialności.

Jako przedstawiciele profesji, której celem jest wspieranie społeczności 
w rozwiązywaniu konfliktów i urazów oraz poszukiwaniu jedności i wdra-
żaniu zasad zrównoważonego rozwoju, wiemy doskonale, że prawa człowie-
ka nie są nam dane. Wyrastają one z pewnych podstaw – z kolektywnych 
działań ludzi, którzy pragną przekształcić swoje słabości i bolączki w aspi-
racje, a dalej – w rzeczywistość.

„Równość”, „solidarność”, „determinacja”, „prawa i  obowiązki” oraz 
„poszanowanie godności wszystkich ludzi” to zasady, które narodziły się 
z doświadczeń przemian społecznych w różnych kulturach, religiach i kon-
tekstach społeczno-ekonomicznych. Teraz powinny stać się wytycznymi 
dla przyszłości całego świata, który będzie musiał stawić czoła wirusom 
wyrastającym na gruncie zmian klimatycznych, biedy i  niesprawiedliwej 
sytuacji ekonomicznej, na której cierpi 99% światowej populacji.

Nadszedł czas, by odejść od modeli nacjonalizmu i opcjonalnej dobro-
czynności i zwrócić się ku globalnej przemianie i rozwojowi. Skoro nie po-
trafią tego zrobić rządy, sprawy muszą wziąć w swoje ręce ludzie. Zmianę 
muszą wywalczyć osoby, które – jako pracownicy socjalni – wspieramy we 
wszystkich społecznościach na całym świecie. Osoby wspierane przez pra-
cowników socjalnych i ruchy społeczne popierające zrównoważoną i spra-
wiedliwą przyszłość.

Praca socjalna rozwiązuje problemy obecnego kryzysu, kształtując wa-
runki dla dnia jutrzejszego. Zjednoczmy nasze wysiłki na całym świecie 
i przedstawmy nowe etyczne ramy dla wszystkich.

dr Rory Truell, Sekretarz Generalny IFSW


