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abStraKt

Pracownicy socjalni zajmują się problemami poszczególnych ludzi, ich rodzin, 
organizacji i  społeczności. Jednakże wyzwania współczesności wymuszają 
zmiany w  założeniach teoretycznych, charakterze badań i  praktyce profesji. 
Praca socjalna w Stanach Zjednoczonych jest skodyfikowaną profesją z okre-
ślonym na poziomie federalnym zestawem standardów i zasad etycznych, z li-
cencją uzyskiwaną na poziomie stanowym i polityką profesji definiowaną na 
poziomie krajowym i  lokalnym. Dzięki temu pracownicy socjalni mogą być 
przygotowani do myślenia systemowego i do pracy z „człowiekiem w jego śro-
dowisku” na poziomie jednostki i zbiorowości. W artykule prześledzimy, jak 
wyzwania XXI wieku wpływają na nauczanie i na praktykę pracy socjalnej. 
Zarówno ekonomia, jak i  globalizacja stwarzają nowe wyzwania wyrażające 
się w nowych problemach społecznych. Nowe technologie cyfrowe przyczynia-
ją się do tworzenia nowych edukacyjnych i klinicznych możliwości kontaktu 
z człowiekiem, chociaż ze względu na swoją cenę technologie wykluczyły gru-
pę ludzi o niskich dochodach („podział cyfrowy”). Nauczanie pracy socjalnej 
musi poradzić sobie zarówno z presją ekonomicznych uwarunkowań na rynku 
edukacji, jak i z osiągnięciami badań empirycznych w takich dziedzinach, jak 
leczenie zorientowane na traumę, zdrowienie psychiczne, zapobieganie znęca-
niu się, troska o osoby starsze oraz z wszelkimi innymi zmianami, będącymi 
skutkiem nowoczesności i globalizacji. W artykule przedstawiono współczesne 
wyzwania, jakie stoją przed pracą socjalną i ich znaczenie w życiu studentów 
i praktyków.
Słowa kluczowe: technologie cyfrowe, nauka profesji, wyzwania społeczne, 
globalizacja
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M iędzynarodowa wymiana naukowa to spotkania, podczas których 
wzajemnie zadajemy sobie pytanie: „A jak jest u was?”. Czasami, 

zanim zrozumiemy zmiany społeczne, które następują wokół nas, możemy 
przeczytać opracowania z innych krajów i uświadomić sobie, że podobne 
zjawiska dotyczą również naszej społeczności. W erze globalizacji i rozwoju 
technologii cyfrowej wyzwania pracy socjalnej stają się coraz bardziej uni-
wersalne. Ze względu na nasze częste kontakty ze środowiskiem akademic-
kim w Polsce (Farkas, Romaniuk, 2018), spotykamy się z pytaniami, jak 
wygląda praca socjalna w USA. W tym opracowaniu chcielibyśmy udzielić 
odpowiedzi na te pytania, zawężając jednak tematykę artykułu do pracy 
socjalnej, której jesteśmy obserwatorami lub aktywnymi uczestnikami. 

Pracownik socjalny reaguje na potrzeby swojego środowiska, miasta, 
zakładu pracy, rodziny czy poszczególnego człowieka. Jednym z najważ-
niejszych nakazów profesji jest oferowanie pomocy tam, gdzie jest ona 
potrzebna. Każde miasto, dzielnica, stan, ulica może mieć inne potrzeby. 
Dlatego też w tym artykule naszą pracę prezentujemy z punktu widzenia 
stanu Ohio, a w szczególności koncentrujemy się na północno-wschodniej 
jego części, tam, gdzie leży miasto Cleveland, w którym mieszkamy. W ten 
sposób będziemy wierni głównej zasadzie pracy socjalnej, której celem jest 
„człowiek w jego środowisku” (person in environment). Po określeniu nasze-
go środowiska opiszemy, jak ostatnie zmiany cywilizacyjne wpływają na 
wymagania dotyczące edukacji pracy socjalnej jako prafesji.

cleveland w Stanie ohio

Aglomeracja Cleveland (Greater Cleveland) składa się z wielu dzielnic, tu-
taj nazywanych miastami. Autorzy tego artykułu pracują w  szkole pracy 
socjalnej, która znajduje się w  mieście Cleveland (dzielnicy Greater Cle-
veland) i  jest oddalona kilka bloków od miasta-dzielnicy East Cleveland. 
Zadaniem pracy socjalnej jest pomoc grupom społecznym, które nie party-
cypują w równym podziale zasobów ekonomicznych i kulturowych kraju. 
W USA największą z tych grup jest mniejszość Afroamerykanów (AA). Na 
podstawie danych U.S. Census Bureau (2011–2015) wiemy, że w Cleveland 
mieszka 52% AA. W dzielnicy Parma, w której większość stanowią Polacy 
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i Ukraińcy, żyje 3% AA. W East Cleveland, dokąd można dojść spacerem 
od nas z  pracy, Afroamerykanie stanowią 92% mieszkańców. Już zakres 
tych liczb uzasadnia, dlaczego skupimy się na lokalnej problematyce; inny 
będzie problem społeczny w Parmie, a inny w East Cleveland. 

W wyniku globalizacji zmieniły się obszary biedy i zamożności w USA. 
East Cleveland było kiedyś przedmieściem z pięknymi domami, zamieszka-
nym przez zamożnych mieszkańców aglomeracji clevelandzkiej. Po wypro-
wadzeniu się wielkiego przemysłu z Cleveland dzielnica podupadła. Bogaci 
mieszkańcy ustąpili miejsca biednym, zmieniła się tkanka społeczna tego 
przedmieścia (suburban) i dzisiaj większość jego mieszkańców to Afroame-
rykanie. Bez miejsc pracy i z niskim poziomem szkolnictwa East Cleveland, 
tak jak wiele innych, podobnych miejsc w USA (Hanlon, Vicino, Short, 
2006), staje się dzielnicą o  wysokim poziomie przestępczości. Dzielnica 
ta znajduje się w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły. Coraz częściej studen-
ci narażeni są na akty rozboju dokonywane przez młodych mieszkańców 
sąsiednich ulic. Tak więc zainteresowanie obszarami biedy i  przestępstw 
ma bardzo uzasadnione powody w Cleveland. Przyczyny, dla których na 
takich przedmieściach jak Parma społeczność AA stanowi minimalny pro-
cent mieszkańców, wynikają zarówno z historii segregacji rasowej w USA, 
jak i historii imigracji do tego kraju (Hershberg i in., 1979). Problemy spo-
łeczne, różne w zależności od ich lokalizacji, w coraz mniejszym stopniu 
są rozwiązywane przez globalną politykę rządową. Dlatego budowanie lo-
kalnych ruchów społecznych w interesie własnego bezpieczeństwa staje się 
bardzo istotne (Rosenbaum, 1988). Szerzej o  tym pisze Jerzy Szmagalski 
w książce Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie (2018), gdzie dyskutuje 
przesłanie „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Polityka społeczna w różnych 
dzielnicach Cleveland jest dobrym przykładem tej tezy.

Praca socjalna charakteryzuje się swoją misją, celami działania, uzna-
nymi wartościami i kompetencjami pracowników (Hepworth i in., 2017). 
Etyka i  zasady działania pracy socjalnej są skodyfikowane i dostępne dla 
wszystkich dzięki organizacji National Association of Social Workers 
(NASW). Za standardy nauczania i  akredytacji szkół pracy społecznej 
odpowiada Council on Social Work Education (CSWE). Zebrane są one 
w formie przepisów tworzących Educational Policy and Acreditation Stand-
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ards (EPAS). Na internetowych stronach obu organizacji można znaleźć 
informacje niezbędne przy wykonywaniu i  nauczaniu profesji pracowni-
ka socjalnego w USA. Ze względu na jej charakter praca socjalna podlega 
ewolucji wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i rozwojem nauk społecznych 
(Williams, 2016; Mikołajczyk, 2018). 

Michael Reisch i Lily Jarman-Rohde w swojej pracy z 2000 r. omówili, 
jak zmieniające się warunki ekonomiczne w USA mogą wpłynąć na wymaga-
nia dotyczące nauczania pracy socjalnej. Do najważniejszych zmian zaliczają 
narastające rozwarstwienie społeczeństwa ze względu na zamożność. Składa 
się na to spadek wartości zapłaty za pracę, co doprowadza wielu do podejmo-
wania dodatkowych prac za drugą pensję. Większość zakładów pracy traci 
swój charakter uspołeczniający; pracownicy stają się wyalienowani, pracują 
w oddzielonych pomieszczeniach typu boksy, siedząc w nich ze wzrokiem 
cały czas utkwionym w komputerze. Reisch i Jarman-Rohde (2000) za naj-
ważniejszy efekt globalizacji w XXI wieku uznają coraz mniejszy wpływ pro-
fesjonalnych organizacji i rządów narodowych na warunki pracy najemnej. 
Praca socjalna w takich warunkach musi się na nowo określić zgodnie z przy-
wołaną wcześniej koncepcją „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Magazyn Social Work Today w  dziesiątą rocznicę swojego powstania 
poprosił czytelników o komentarz do najważniejszych zmian społecznych 
i profesjonalnych, które wpłynęły na współczesny charakter pracy socjalnej. 
W  pracy omawiającej wyniki tej konsultacji wśród najważniejszych kie-
runków rozwoju wymieniono nauczanie profesji z zastosowaniem nowych 
technologii (Reardon, 2011). Dlatego też opis nowych wyzwań pracy so-
cjalnej zaczniemy od omówienia wpływu współczesnych technologii cyfro-
wych na praktykę i sposób nauczania tej profesji.

nowe technologie cyfrowe

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w  świecie, w  którym coraz więcej do 
powiedzenia mają nowe technologie cyfrowe. Dzięki nim zbieramy infor-
macje, przekazujemy je, przetwarzamy i wykorzystujemy. Jeżeli mamy do 
czynienia z dużym zbiorem danych, wtedy możemy mówić o „big data”, 
których analiza może dać nam ważne informacje dotyczące „człowieka 
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w jego środowisku”, czyli głównego celu pracy socjalnej. Mimo że metody 
obróbki dużych zbiorów informacji już istnieją, pracownicy socjalni dopie-
ro odkrywają ich znaczenie poznawcze dla swojej profesji (Coulton i  in., 
2015). Automatyzacja i sztuczna inteligencja już oferują przetwarzanie da-
nych i wyciąganie wniosków, które są pozbawione subiektywności analiz 
prowadzonych przez człowieka. I tak na przykład ocena kwalifikacji osób 
starających się o pracę przy zastosowaniu sztucznej inteligencji może wy-
łonić najlepszych kandydatów przy odrzuceniu subiektywnego wrażenia, 
jakie pretendenci mogą wywierać na pracownikach kadr (Barboza, 2019).

Jedną z  podstaw pracy socjalnej jest relacja profesjonalisty z  klientem. 
Kontakt z klientem może być bezpośredni albo odbywać się za pomocą telefo-
nów i innych nośników informacji. Internet, od czasu jego upowszechnienia, 
stał się globalnym przekaźnikiem informacji i  jako taki stworzył wiele no-
wych możliwości pracy z człowiekiem. Osoby znajdujące się daleko od siebie 
mogą spotkać się „twarzą w twarz”, mogą przesłać błyskawiczną wiadomość 
i prowadzić wymianę zdań z prędkością zależną od umiejętności pisania na 
klawiaturze. Dzięki internetowi można zwołać zebranie osób, które słyszą 
i widzą się na ekranie, mimo że znajdują się na różnych kontynentach. Tak 
jak zebranie, tak samo można zawiązać grupę terapeutyczną. Internet stwo-
rzył warunki, dzięki którym pracownik socjalny może spotkać się z klientem 
lub z grupą osób w celach terapeutycznych pomimo ograniczeń, jakie stawia 
fizyczna odległość między nimi (Andersson i in., 2014). 

Ze względu na łatwość kontaktu należy brać pod uwagę sprawy bezpie-
czeństwa, anonimowości i ogólnie kwestię zaufania do nowych technologii 
cyfrowych. Klient musi mieć pewność, że kontaktuje się z profesjonalistą, 
którego obowiązują standardy pracy socjalnej, a zawierzona informacja nie 
zostanie wykorzystana przeciwko niemu. W reakcji na rozszerzające się ob-
szary pracy socjalnej NASW opracowało zasady etycznego wykorzystania 
internetu do pracy z pacjentem. Każda profesjonalna funkcja jest opisana 
i  skodyfikowana. Klient powinien znać możliwości i  ograniczenia wyni-
kające z zastosowania nowych technologii. Musi mieć poczucie, że system 
zadba o bezpieczeństwo informacji, jaką klient mu powierza, że system za-
gwarantuje, w jaki sposób ta informacja będzie przenoszona, przechowy-
wana i wykorzystana. Możliwości i granice relacji klienta z pracownikiem 
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społecznym powinny być znane od początku znajomości. Klient powinien 
być poinformowany, jak postępować w sytuacjach zagrożenia i jak zapew-
nić sobie kontrolę nad dokumentacją dotyczącą jego osoby (Lopez, 2014). 

Poza pracą terapeutyczną internet oferuje pracownikom socjalnym wa-
runki do aktywności społecznej i politycznej w interesie klienta lub grup 
społecznych, które wymagają wsparcia. Aktywiści mogą tworzyć wirtualne 
stowarzyszenia i organizacje do walki o prawa osób społecznie wykluczo-
nych lub walczyć o  swoje wartości i  przekonania, gdy uznają, że są one 
zagrożone (Saxton, 2015). Ogólnie, rozwój technologii ułatwia kontakty 
międzyludzkie, przesyłanie i zdobywanie informacji oraz przyczynia się do 
lepszej edukacji społeczeństwa. Niestety nie każdy ma takie same możli-
wości korzystania z  technologii cyfrowej. Dostępność internetu lub jego 
brak staje się kolejną przyczyną podziału społeczeństwa (digital divide) 
na tych, którzy mają dostęp do nowych technik cyfrowych, i na tych, dla 
których taki dostęp jest utrudniony. Oczywiście, jest to konsekwencja po-
działu na bogatych i biednych, ale „podział cyfrowy” dodatkowo segreguje 
ludzi ze względu na wiek, wykształcenie, a nawet ze względu na miejsce, 
gdzie mieszkają. Podaje się, że w Cleveland 50% zabudowań znajduje się 
na terenach, gdzie nie ma dostępu do Internetu. Ktoś, kto mieszka w takiej 
okolicy, nie może korzystać z  Internetu za pomocą takich urządzeń, jak 
komputery czy telefony komórkowe. Ponieważ wiele czynności ważnych 
dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, takich jak szukanie pracy czy 
kontakty ze służbą zdrowia, odbywa się obecnie przy zastosowaniu Interne-
tu, brak dostępu do niego potęguje przyczyny podziału społecznego (Gee 
i  in., 2019). I  tak powstaje kolejne zjawisko społeczne, które staje się ce-
lem aktywności pracowników socjalnych: dostępność technologii cyfrowej. 
Coraz więcej badań dotyczy nie tylko umiejętności stosowania i fizycznej 
dostępności do technologii, ale również warunków materialnych i motywa-
cyjnych ich użytkowania (van Deursen, van Dijk, 2015).

Jednakże dostęp do technologii może tworzyć również zagrożenia. Znane 
już są zjawiska uzależnień behawioralnych związanych z techniką cyfrową. 
Należą do nich uzależnienia od serwisów społecznościowych, hazardu i gier 
komputerowych oraz stron pornograficznych. Zagrożenia związane z wyko-
rzystaniem techniki cyfrowej, które wpływają negatywnie na jakość życia 
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ludzi, również poszerzają obszar pracy socjalnej (Cash i in., 2012). Osobnym 
problemem jest znęcanie się (bullying) z wykorzystaniem serwisów społeczno-
ściowych, ale o tym ostatnim wspomnimy w dalszej części artykułu. 

Zmiany społeczne, wywołane przez pojawienie się nowych technolo-
gii cyfrowych, są wyzwaniem dla pracowników socjalnych, którzy muszą 
z dnia na dzień nauczyć się działać w nowych warunkach. Muszą reago-
wać na nowe zjawiska społeczne i korzystać z dostępnych zasobów. Stają się 
agentami zmiany (change agent) (Colby, 2013).

Zmiany w naucZaniu Pracy Socjalnej

Organizacje takie jak NASW i CSWE oferują materiały edukacyjne online, 
które są niezbędne do okresowego odnawiania licencji uprawniającej do 
wykonywania pracy socjalnej. Te profesjonalne stowarzyszenia zapewnia-
ją swoim członkom stosunkowo tanie kursy na bardzo dobrym poziomie. 
Rozwój różnych systemów komunikacyjnych z  zastosowaniem Internetu 
stwarza nowe możliwości edukacyjne. Wiele programów uniwersyteckich 
tworzy specjalne strony interakcyjne, na których student może znaleźć ma-
teriały istotne dla swoich studiów albo zweryfikować swoją wiedzę. Do tego 
celu wykorzystuje się specjalne systemy (LMS – Learning Management 
System), takie jak na przykład Blackboard czy Canvas. 

LMS to system online, który można rozbudowywać równolegle do progra-
mu nauczania studentów. Uczelnia decyduje się na jeden z systemów takich, 
jak Blackboard czy Canvas, wykupuje jego usługi i umożliwia wykładowcom 
i  studentom korzystanie z  jego opcji. Każdy z przedmiotów akademickich 
może mieć swoją własną stronę internetową, na której wykładowca umiesz-
cza materiały do nauki przedmiotu, takie jak: sylabus, wykłady w  formie 
PowerPoint, artykuły naukowe, widea czy pytania do dyskusji ze studenta-
mi. Studenci mogą szybko znaleźć materiały potrzebne do nauki, zadawać 
pytania i  prowadzić dyskusje z  innymi studentami. Wszystko jest online, 
w  ramach tej samej strony internetowej. Ze względu na dużą przydatność 
LMS w programie nauczania powstaje coraz więcej takich systemów, a nawet 
projektów umożliwiających ich wzajemne współdziałanie. Programy o więk-
szej skali interakcji między wykładowcą i studentami, z zastosowaniem wy-
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kładów online w czasie rzeczywistym, takie jak Moodle czy 2U Online Le-
arning, mogą zupełnie zastąpić tradycyjne nauczanie w szkołach i przenieść 
cały system nauczania do przestrzeni wirtualnej. Szkoła, w której pracujemy, 
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences na Case 
Western Reserve University przeszła już te wszystkie etapy od hybrydowego 
wspomagania uczenia za pomocą Blackboard, przez Canvas, do wirtualnych 
programów Moodle i obecnie 2U. Trzeba przyznać, że zmiany w zastosowa-
niach LMS są przyjmowane z coraz większą życzliwością przez najmłodsze 
generacje studentów (Claar, 2014). 

Narastające problemy społeczne, będące konsekwencją globalizacji, 
ataków terrorystycznych i wojen, nierównych warunków ekonomicznych 
różnych grup społecznych, skutków zmian klimatu, przyspieszenia tech-
nicznego, starzenia się społeczeństwa, doprowadzają do zwiększenia roli 
pracowników socjalnych w życiu ludności. Ministerstwo Pracy USA oce-
nia, że od 2016 r. do 2026 r. wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników 
socjalnych o 16%. Etos pracy socjalnej jest bardzo wysoki, a łatwość w zna-
lezieniu zatrudnienia i płace są wystarczające, aby zachęcić wielu młodych 
właśnie do tej kariery. Wyjątkowa rola służby zdrowia w USA jako jednego 
z najlepszych i największych pracodawców sprawia, że przeciętne wynagro-
dzenie pracowników socjalnych w szpitalach dochodzi do 60 tys. dol. rocz-
nie (około 13 tys. dol. więcej niż średnia krajowa), a wzrost kadry opieki 
zdrowotnej ocenia się na 2% w ciągu roku.

Zgodnie z danymi statystycznymi CSWE z 2017  r. w USA było 255 
akredytowanych programów, które swoim studentom dawały uprawnienia 
magistra pracy socjalnej. Liczba programów rośnie z roku na rok, przez co 
zwiększa się ich konkurencyjność. Aby podnieść swoją atrakcyjność, szko-
ły pracy społecznej wprowadzają nowe, oparte na praktycznych doświad-
czeniach zmiany programu, uwzględniające współczesny charakter pracy 
społecznej. Zwiększają również zastosowanie nowych technologii cyfro-
wych w procesie uczenia. Z danych umieszczonych na stronie internetowej 
CSWE można się dowiedzieć, że około 80 szkół z programem magister-
skim oferuje program online. 

Modelowy program magisterski pracy socjalnej to dwa lata nauki; 
w  pierwszym roku student uczy się ogólnych przedmiotów przygotowu-
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jących do wykonywania profesji, a w drugim wybiera specjalizację i zdo-
bywa bardziej ukierunkowane umiejętności. Powstaje więcej programów 
uczenia profesji zarówno tych prowadzonych na miejscu, na uczelni, jak 
i wirtualnych. Oznacza to, że coraz mniej studentów przypada na każdą 
ze szkół i powstaje silna konkurencja. W roku 2008, kiedy zaczął się kry-
zys finansowy, znacznie spadł wskaźnik urodzin. To również wpłynie na 
zmniejszenie liczby młodych ludzi, poszukujących wyższego wykształce-
nia. Nasza szkoła jest w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w USA, ale 
i my obserwujemy znaczny spadek liczby nowych studentów. Konkurencja 
zmusza szkoły do pracy nad uatrakcyjnieniem programu przy zachowaniu 
wysokich standardów edukacyjnych. Jak zwiększyć tę atrakcyjność?

Najprostszy sposób to obniżenie ceny studiów, ale wtedy traci się dobrą 
kadrę naukową. Chyba że uda się uzyskać wysokie dotacje, co trochę zale-
ży od szczęścia. To jest jeden z fundamentalnych problemów szkolnictwa 
wyższego w USA: wyższy poziom nauczania wiąże się z większą ceną stu-
diów. Ale wyższa cena takich studiów jak praca socjalna może być bardzo 
groźna. Wiele osób głęboko zaangażowanych w budowanie sprawiedliwo-
ści społecznej swoją motywację czerpie z własnych doświadczeń. Działacze 
społeczni często pochodzą z grup społecznych naznaczonych biedą i wy-
kluczeniem. Jak umożliwić im studia za niewyobrażalną dla nich sumę? 
Dlatego dyskusje nad większym udostępnieniem szkolnictwa wyższego dla 
wszystkich są we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym tak waż-
ne (Baranowski, Odrowąż-Coates, 2018). 

Drugim istotnym sposobem przyciągnięcia studentów jest zapewnie-
nie im wyboru atrakcyjnych specjalizacji, które umożliwią szybkie i satys-
fakcjonujące zatrudnienie. Problem ten stał się tematem wielu opracowań 
i prób zmiany podejścia do sposobu nauczania pracy socjalnej (Reisch, Jar-
man-Rohde, 2000; Colby, 2013). W  ofertach są zmiany czysto struktu-
ralne, takie jak obniżenie czasu trwania nauki przedmiotów ogólnych do 
jednego semestru i wydłużenie okresu przeznaczonego na kształcenie spe-
cjalistyczne do trzech semestrów, albo bardziej specyficzne zmiany dotyczą-
ce tematyki różnych kursów i czasu, w jakim są one oferowane. Proponuje 
się nowe, dobrze zdefiniowane specjalizacje, albo pozwala się studentom 
wybrać dowolne kursy według uznania. Oprócz ściśle zdefiniowanych spe-
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cjalizacji sugeruje się wprowadzenie certyfikatów i dyplomów posiadania 
szczególnych kompetencji i kwalifikacji, jak na przykład certyfikaty tera-
peuty uzależnień albo terapii poznawczej.

Przykładem atrakcyjnej specjalizacji, której popularność ostatnio wy-
raźnie wzrosła, jest praca terapeutyczna z zastosowaniem relacji człowieka 
ze zwierzęciem (Vincent, Farkas, 2017). Zaobserwowaliśmy, że z różnych 
możliwości wyboru dodatkowych zajęć studenci najchętniej decydują się 
na wykłady właśnie o tej tematyce. Pozostałe popularne tematy wiążą się 
z przeciwdziałaniem wykluczeniu i sprawiedliwością społeczną.

Praktyki pracy socjalnej zazwyczaj dzielono na dwie zasadnicze kate-
gorie: makro i mikro. Kategoria makro dotyczy organizacji i polityki pra-
cy socjalnej. Jest to skala profesjonalnej aktywności dotycząca środowisk, 
miast, stanów i kraju. Badania naukowe odnoszące się do zachowań całych 
populacji ludzkich, interwencji wśród grup społecznych i współpracy mię-
dzynarodowej to wszystko mieści się w skali makro. W skali mikro jest pra-
ca z pojedynczym człowiekiem i jego najbliższą rodziną, często praca tera-
peutyczna lub nadzór nad procesem leczenia. Niektórzy używają kategorii 
mezzo do opisu pracy z grupą ludzi lub organizacją. Kiedyś szkoły przygo-
towywały studentów tylko w zakresie tematyki ogólnej, wychodząc z zało-
żenia, że dobry pracownik socjalny będzie umiał elastycznie poradzić sobie 
z każdą zmieniającą się sytuacją. Uważano, że poznanie wąskiego zakresu 
specyficznych technik i metod może być nieprzydatne w życiu, w którym 
sytuacje i zagrożenia szybko się zmieniają. Dzisiaj docenia się wagę specja-
lizacji, ale za to uważa się, że pracownik socjalny powinien umieć funk-
cjonować w każdej skali od mikro do makro (Austin i in., 2016). Dlatego 
dużo szkół odchodzi od mikro-makro kategoryzacji programów nauczania. 

Innym podejściem do skal mikro-makro jest podział na pracę z  czło-
wiekiem (direct practice) i  pracę ze społecznością (community practice). Jed-
ną z ważniejszych atrakcji pracownika socjalnego w USA są uprawnienia do 
pracy klinicznej z człowiekiem. Pracownik socjalny po ukończeniu dwulet-
nich studiów magisterskich i po kolejnych dwóch latach pracy klinicznej pod 
opieką superwizora i zdaniu licencyjnego egzaminu zdobywa uprawnienia do 
samodzielnej pracy, diagnostyki i wykonywania zajęć terapeutycznych. Samo-
dzielna praca kliniczna jest jedną z najlepiej płatnych i poszukiwanych form 
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pracy socjalnej. Umożliwia samozatrudnienie, dzięki któremu pracownik nie 
podlega żadnym zwierzchnikom czy biurokratycznej administracji. Z kolei 
praca ze społecznością przygotowuje do objęcia funkcji administrowania du-
żymi organizacjami lub pracy politycznej (Romaniuk, 2013). 

Przez wiele lat szkoły nie zmieniały swoich systemów nauki pracy so-
cjalnej w obawie, że mogą stracić akredytację. Dzisiaj, przy bardzo otwartej 
polityce CSWE, to właśnie brak zmian programu nauczania może spowo-
dować problemy z akredytacją, gdyż zmiany profesjonalnych wymagań wy-
muszają zmiany w systemie edukacji. Najważniejsza zmiana proponowana 
przez CSWE to właśnie poszerzenie oferty systemu edukacyjnego o pro-
gramy wirtualne. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce po 1989 r. również do-
chodziło do fundamentalnych zmian w metodach uczenia pracy socjalnej 
(Kotlarska-Michalska, 2018). Praca socjalna jako profesja zawsze ewoluuje 
w odpowiedzi na postęp cywilizacyjny i zmiany społeczno-ekonomicznych 
warunków kraju. Poniżej opiszemy kolejne zmiany w obszarze pracy socjal-
nej, które mają swoje odpowiedniki w nowych specjalizacjach i zmianach 
podstaw programów nauczania.

Pomoc SPołecZna Zorientowana na traumę

Doświadczenia wojny w  Iraku i w Afganistanie, powrót żołnierzy z walki 
i  próby ich włączenia do cywilnego życia wskazały na ważny wpływ do-
świadczeń traumatycznych na funkcjonowanie jednostek i  ich rodzin (Ro-
maniuk, 2019). Poza tym badania naukowe dotyczące skutków negatywnych 
doświadczeń w życiu dziecka (adverse childhood experiences, ACEs) doprowa-
dziły do przewrotu w sposobie prowadzenia wywiadu diagnostycznego i pro-
ponowanych metod terapeutycznych (Leitch, 2017). Przybliżenie znaczenia 
neurofizjologii w zrozumieniu reakcji człowieka na stres i traumę przez wy-
dawnictwa, takie jak książka Bessela van der Kolka Strach ucieleśniony (2015, 
wyd. pol. 2018 – przyp. red.), zwiększyły zapotrzebowanie na „neuroedu-
kację” i modelowanie interwencji klinicznych zgodnie ze specyfiką reakcji 
wegetatywnego układu człowieka (Leitch, 2017; Black, Conway, 2018). 

Pierwszą zasadą pomocy społecznej zorientowanej na traumę jest prze-
konanie, że nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której pacjent mógłby 
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być retraumatyzowany. Podczas wywiadu diagnostycznego nie można za-
dawać pytań, które mogłyby wywołać silne reakcje emocjonalne bez zwra-
cania uwagi na to, jak pacjent na nie reaguje. Pytaniom powodującym silne 
reakcje emocjonalne powinny towarzyszyć inne pytania lub rozmowa, któ-
re działałyby uspokajająco. Oprócz wywiadu dotyczącego poziomu stresu 
w życiu pacjenta należy również zrozumieć metody, dzięki którym pacjent 
radził sobie z problemami w życiu. Trzeba poznać możliwości pacjenta w sa-
moregulacji emocjonalnej i pomóc mu w nauczeniu się nowych technik. 

Pomoc społeczna zorientowana na traumę (Trauma Informed Care) do-
tyczy całych organizacji. Określa się warunki funkcjonowania organizacji 
pracy socjalnej, w jakich każdy pacjent czułby się bezpiecznie. Zwraca się 
również uwagę na rolę traumy zapośredniczonej (vicarious trauma) na funk-
cjonowanie osób, które pomagają tym, którzy przeżyli zdarzenie trauma-
tyczne. Ze względu na potencjalny związek traumy zapośredniczonej z wy-
paleniem zawodowym organizuje się szkolenia wszystkich pracowników 
dotyczące roli traumy w życiu człowieka i zapewnia odpowiednie warunki 
pracy zwiększające odporność (resiliency) na stres (Resmiye i in., 2016). 

Oprócz działań na poziomie makro (organizacji) są również działania 
na poziomie mikro (pojedynczy pacjent) w  formie terapii zorientowanej 
na traumę. Wielu pracowników socjalnych ze specjalnościami kliniczny-
mi rozwija umiejętności prowadzenia terapii zorientowanej na traumę. 
W pierwszej fazie terapii stosuje się różne metody samoregulacji emocjo-
nalnej, takie jak: terapia poznawcza, terapia dialektyczna czy uważność, 
później różne metody desensytyzacji i  radzenia sobie z pamięcią traumy, 
a na koniec techniki terapeutyczne o celach zbliżonych do terapii egzysten-
cjalnej (Kaczmarczyk, 2018).

Pomoc SPołecZna Zorientowana na ZjawiSko 
Znęcania Się 
Jedną z  konsekwencji rozwoju technologii cyfrowej i  wyczulenia na rolę 
traumy w życiu człowieka jest zainteresowanie zjawiskiem znęcania się (bul-
lying) w serwisach społecznościowych (Cohen-Almagor, 2018). Z kolei to 
zjawisko wiąże się z  obserwacją wzrostu przypadków samobójstw wśród 
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młodzieży. Grupą o najwyższym wskaźniku zagrożenia próbami samobój-
czymi jest młodzież z grupy LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Questioning). W tej grupie, zależnie od badań, ocenia się, że przypadki prób 
popełnienia samobójstwa zdarzają się od dwóch do siedmiu razy częściej niż 
w pozostałej populacji. Jest to bardzo poważny problem, bo może dotyczyć 
większej grupy dzieci i młodzieży, gdyż mowa nienawiści i prześladowania 
z zastosowaniem homofobicznych określeń może być użyta w stosunku do 
każdego. Nie istnieją uznane metody zapobiegania temu zjawisku, ale po-
wszechnie uważa się, że przyjazne i otwarte na odmienność szkoły są naj-
lepszą metodą przeciwdziałania przemocy wśród uczniów (Marshall, 2016).

W USA wypadki znęcania są rozpatrywane razem ze zjawiskiem ma-
sowej strzelaniny w szkołach i szerokiej dyskusji dotyczącej zarówno przy-
czyn, jak i  zapobiegania takim zdarzeniom (Pitner i  in., 2019). Niestety, 
polityka dotycząca prawa posiadania broni palnej często zagłusza meryto-
ryczne dyskusje dotyczące przyczyn tego zjawiska (Madfis, 2017). 

Technologie cyfrowe zwiększają również zakres form prześladowania 
obserwowanych w przypadkach przemocy domowej lub przemocy wobec 
partnera. W dalszym ciągu najczęstszą formą przemocy jest znęcanie się 
emocjonalne, ale przemoc przy użyciu technologii cyfrowej sięga już pozio-
mu 12% przypadków. Sprawca może prześladować ofiarę używając syste-
mu GPS albo telefonu komórkowego, wysyłać niekończące się wiadomości 
SMS, korzystać z kamery, śledzić użycie komputera i serwisów społeczno-
ściowych. Te zjawiska trzeba zrozumieć i umieć rozpoznać, bo formy prze-
mocy zwielokrotniają się z szybkością rozwoju technologii cyfrowej (Harris, 
Woodlock, 2019).

I chociaż wzrasta liczba form przemocy, to należy zauważyć, że techno-
logie cyfrowe mają również wpływ na głębokie pozytywne zmiany społecz-
ne, związane na przykład z ruchem „Me too” czy z innymi formami walki 
o prawa kobiet. To dzięki kampanii w serwisach społecznościowych w cią-
gu kilku miesięcy zmienił się stosunek społeczeństwa do form przemocy 
seksualnej i traktowania kobiet w miejscu pracy (Hearn, 2018).
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Zrównanie ubeZPiecZeń medycZnej i PSychiatrycZnej 
Służby Zdrowia

Od roku 2010 ubezpieczenia zdrowotne w USA muszą obejmować leczenie 
psychiatryczne (w tym również uzależnień) na takich samych zasadach jak 
leczenie medyczne. To równouprawnienie jest skutkiem pracy aktywistów 
na poziomie makro – zorganizowania dyskusji publicznej dotyczącej sta-
nu zapobiegania i  leczenia problemów psychicznych. Wzrost dostępności 
powszechnej służby zdrowia (Patient Protection and Affordable Care Act) 
i szerszy dostęp do leczenia psychiatrycznego umożliwił zebranie nowych 
danych dotyczących diagnostyki wśród dorosłych i  dzieci. Wśród doro-
słych najwięcej uwagi poświęca się ostatnio śmiertelnym przypadkom 
przedawkowania opiatów. Łatwość w  dostępie do opiatów jako środków 
przeciwbólowych spowodowała, że liczba przypadków uzależnienia od 
opiatów wzrosła. Zjawisko to nałożyło się na skutki przemian społecznych 
wywołanych globalizacją i zmianami ekonomicznymi, które doprowadziły 
mieszkańców pewnych obszarów kraju do utraty pracy i obniżenia standar-
dów życia. Wraz z bezrobociem i utratą nadziei na przyszłość wzrosła atrak-
cyjność narkotyków (Dasgupta, Beletsky, Ciccarone, 2018). Jednocześnie 
wzrosły innowacje w nielegalnej produkcji narkotyków, co doprowadziło 
do wzrostu przypadków przedawkowania (Dai i in., 2019).

Najwięcej zainteresowania wzbudzają jednak dane dotyczące dzieci. Po-
wstaje wiele nowych prac naukowych dotyczących takich zaburzeń zdro-
wia psychicznego, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD), spektrum autyzmu i depresja u dzieci. W tym samym cza-
sie rozwija się też neurokognitywistyka i badania wpływu traumy na psy-
chiczny rozwój dziecka. Okazuje się, że symptomy przeżytej traumy mogą 
pokrywać się z symptomami innych zaburzeń, a to prowadzi do kwestio-
nowania wielu tradycyjnych metod diagnostycznych (van der Kolk, 2005). 
Uważa się na przykład, że symptomy zespołu nadpobudliwości psychoru-
chowej z deficytem uwagi (ADHD) mogą być również symptomami prze-
żytego zdarzenia traumatycznego albo – według innej teorii – są ewolucyj-
nie pozytywnymi cechami gatunku homo sapiens w adaptacji do zagrożeń 
(Williams, Taylor, 2005). Pracownicy socjalni muszą zdawać sobie sprawę, 
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że ich diagnostyka może zaważyć na przyjętym sposobie leczenia i przyszło-
ści pacjenta. Od ich decyzji zależy wybór terapii ADHD, włącznie z zalece-
niem leczenia farmakologicznego (które daje diagnoza) albo skierowanie na 
terapię behawioralną zorientowaną na traumę i dodatkowo wspomaganie 
odporności psychicznej. Diagnoza może być mylna i  może napiętnować 
dziecko na wiele lat. 

Obecnie pracownicy socjalni są szkoleni w rozwoju zdolności psychicz-
nych i intelektualnych dzieci. Dostają informacje dotyczące specyfiki reak-
cji w zależności od wieku dziecka i uczą się takich metod pracy z dzieckiem, 
które przygotują je do radzenia sobie z kontrolą emocji. Informacje te mają 
pomóc specjalistom w diagnostyce bez zadawania pytań wywołujących sil-
ne reakcje emocjonalne. Osobnym problemem jest pomoc dzieciom imi-
grantów zarówno tym, które przybyły do USA ze swoimi rodzicami, jak 
i tym, które znalazły się tutaj same. W tym wypadku pracownik socjalny 
musi posiadać umiejętności pracy z osobami pochodzącymi z różnych kul-
tur i rozumieć sytuację prawną swoich pacjentów (Hassan i in., 2016).

Praca Socjalna Z oSobami StarSZymi

Zagadnieniem zwracającym coraz większą uwagę jest praca z osobami star-
szymi. Społeczeństwa zachodnie szybko się starzeją i coraz więcej osób wy-
maga specjalistycznej pomocy (Farkas, Romaniuk, 2013). Na przykładzie 
pracy socjalnej z osobami starszymi warto omówić różne ujęcia zagadnienia 
pomocy społecznej. Są dwa modele pracy z pacjentem: model medyczny 
i model zdrowienia (Romaniuk, 2009). W modelu pierwszym pacjent słu-
cha się lekarza czy też opiekuna i wykonuje jego polecenia. W modelu dru-
gim to pacjent-klient określa, z kim i w jakim celu będzie współpracował. 
To drugie ujęcie jest często określane jako działania zorientowane na pa-
cjenta. W tym podejściu klient wybiera taką pomoc, jakiej potrzebuje, i na 
takich warunkach, na jakie się zgadza. Przyjęło się uważać, że osoby starsze 
wymagają opieki, że są niedołężne i nie rozumieją swojej sytuacji. I właści-
wie takie są założenia modelu medycznego. Osoba starsza idzie do lekarza 
i dostaje leki, które odkłada na półkę, gdzie stoją inne leki przepisane przez 
innych specjalistów. Nie jest informowana, co jej dolega, jakie są warunki 
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zdrowienia i jakie problemy mogą wystąpić w trakcie leczenia. W modelu 
drugim zakłada się, że klient orientuje się w  swoich potrzebach i należy 
przedstawić mu pełną informację dotyczącą kuracji i możliwych wyborów, 
jakie ma przed sobą. Pracownik socjalny pomaga mu ułożyć plan powrotu 
do zdrowia i  omawia z nim działania, które pomogą klientowi osiągnąć 
jego cele życiowe. W perspektywie makro docenia się rolę, jaką osoby star-
sze mogą pełnić w społeczeństwie, uznaje się ich wiedzę i doświadczenie. 

Oczywiście praca z osobą starszą zależy od możliwości fizycznych i umy-
słowych klienta. W przypadku ograniczeń ważna jest współpraca z rodziną, 
która też ma prawo do pełnej informacji dotyczącej stanu klienta (Dyr-
stad i in., 2015). Rozwój skomputeryzowanej dokumentacji umożliwia ca-
łościową opiekę; jedna osoba będzie w  stanie poznać historię wszystkich 
interwencji, włącznie z wynikami badań i zaleceniami personelu medycz-
nego dotyczącymi stanu zdrowia klienta. Podobny dostęp do dokumentacji 
może też mieć klient i jego rodzina.

nowocZeSność i globaliZacja

Kolejnym znakiem czasu są empirycznie sprawdzone praktyki pracy so-
cjalnej (Evidence Based Practices, EBP). W sytuacji, kiedy potrzeby całych 
grup społecznych zwiększają się i  powstają nowe metody radzenia sobie 
z problemami, a warunki finansowania nowych programów nie ulegają po-
prawie, jest ważne, aby stosować takie metody, których skuteczność jest 
sprawdzona. Żeby to osiągnąć, pracownicy socjalni muszą dokonać właści-
wej oceny problemu, zarekomendować program poprawiający sytuację oraz 
ocenić skuteczność i  możliwość stosowania wybranej metody w  różnych 
warunkach. Jednym słowem, potrzeba zespołu praktyków i uczonych do 
empirycznego sprawdzenia metody. Obecnie trudno jest zdobyć fundusze 
w celu tworzenia programów pomagających określonym grupom ludzi bez 
udowodnienia, że proponowana metoda pracy jest sprawdzona empirycznie 
w podobnych warunkach. 

Na naszym uniwersytecie powstał Center for Evidence-Based Practices 
(CEBP), którego zadaniem jest szkolenie pracowników socjalnych w  za-
kresie empirycznie udowodnionych praktyk (EBP). Pracownicy ośrodka 
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pomagają we wprowadzaniu EBP w różnych agencjach i zakładach służby 
zdrowia. Jednym z najważniejszych przesłań ośrodka jest tworzenie zinte-
growanych systemów, tak aby każdy poszukujący pomocy mógł ją uzyskać 
w ramach tego samego programu leczenia. Na przykład leczenie uzależnień 
i chorób psychicznych (podwójna diagnoza) powinno odbywać się jedno-
cześnie w  tym samym zakładzie, a nie w  różnych miejscach i  o  różnym 
czasie. EBP, które zostały wprowadzone w jednej dziedzinie, bardzo często 
znajdują zastosowanie w innych obszarach pracy socjalnej. I tak programy 
zintegrowane wdraża się również w więziennictwie (Till, Exworthy, Forre-
ster, 2015) w ramach tworzenia nowego podejścia do problemu resocjaliza-
cji penitencjarnej (Williams, 2016).

Metody sprawdzone w jednym kraju często są powtarzane w innych. Na 
przykład jedną ze sprawdzonych metod pomocy osobom niepełnospraw-
nym z długotrwałą bezdomnością jest tzw. metoda „Najpierw mieszkanie” 
(Housing First), która po raz pierwszy była zastosowana w 1992 r. w No-
wym Jorku. Obecnie metoda ta jest wprowadzana na terenie Unii Europej-
skiej (Wygnańska, 2016). Takie zjawiska międzynarodowej współpracy są 
jedną z pozytywnych form globalizacji. 

Niestety są i negatywne strony globalizacji. Dopóki istnieją duże różnice 
w zamożności i wolności osobistej między różnymi państwami i kontynen-
tami, dopóty będzie występował przepływ ludzi w obu kierunkach, wyko-
rzystujący te różnice. Bieda i przemoc w jednym kraju będą motywować lu-
dzi do wyjazdu, a brak taniej siły roboczej będzie tworzyć zapotrzebowanie 
na imigrantów w krajach bogatych. Taki przepływ ludzi może być legalny, 
ale może też przybierać różne formy handlu ludźmi (Hodge, Lietz, 2007). 
Wtedy jest niezbędna zorganizowana pomoc dla ofiar i stworzenie warun-
ków przeciwdziałających handlowi ludźmi (Pleace, Bretherton, 2013).

uwagi końcowe

W  artykule przedstawiliśmy wpływ zmian cywilizacyjnych, obserwowa-
nych w ostatnich dekadach, na praktykę i nauczanie pracy socjalnej jako 
zawodu. Omówiliśmy procesy globalne, które mają regionalne reprezen-
tacje, zależne od historii i  struktury lokalnych społeczności. Zwróciliśmy 
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uwagę, jak rozwój technologii cyfrowych zmienił charakter naszej profesji 
i  stworzył nowe obszary jego aktywności. Na zakończenie chcielibyśmy 
krótko pokazać, jak te wyzwania są podejmowane przez nowe roczniki na-
szych studentów.

Praca socjalna staje się coraz bardziej atrakcyjna, gdyż rośnie zapotrze-
bowanie na różne formy pomocy społecznej. Studenci mają do wyboru 
więcej szkół z różnym programem, specjalizacjami i innymi zachętami do 
studiów. Zauważyliśmy, że nasi absolwenci, którzy już w ramach szkolnych 
praktyk poznają zasady pracy socjalnej zorientowanej na traumę, uczą się 
rozpoznawania przypadków handlu ludźmi i różnych form przemocy oraz 
społecznych problemów związanych z  rasizmem i  homofobią (takich jak 
działania policji i sądownictwa oraz mowa nienawiści w serwisach społecz-
nych), bardzo szybko znajdują interesującą ich pracę. 

Studenci mają okazję prezentacji swoich prac na regionalnych konfe-
rencjach NASW, międzynarodowych spotkaniach przy okazji kursów za-
granicznych oraz na szkolnych konferencjach organizowanych dla społecz-
ności aglomeracji Cleveland. W  tym roku, 2 maja, dwunastu studentów 
przedstawiło swoje prace, w  większości dotyczące wyżej wymienionych 
tematów. Dodatkowo podjęto takie tematy, jak przeciwdziałanie naduży-
ciom substancji uzależniających przez studentów, zagadnienia przestrzega-
nia etyki w serwisach społecznościowych oraz przykład empirycznie spraw-
dzonej diety dla osób starszych. Większość danych zebranych i opisanych 
przez studentów dotyczyła społeczności północno-wschodniego Ohio. To 
na tym terenie będą szukać pracy i, jak pokazały to ich prezentacje, będą 
mogli wykazać się wysokimi kwalifikacjami profesjonalnymi.
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contemporary challangeS of Social worK in ohio, 
USa
abStract

Social work deals with problems of individuals, families, organizations and 
communities. However, an evolving set of challenges continues to shape the 
future of social work theory, research and interventions. Social work is a pro-
fession with its own code and follows a set of standards and ethics rules at the 
federal level, but the licensing processes are controlled at the state level and 
the professional policies are set at the national and local level. Social workers, 
therefore, are trained to think in a systemic way and to work with a person-in-
environment perspective at the individual and the community level. This text 
shows how the challenges of the twenty-first century impact the education of 
social workers as well as social work practice. The economy and globalization 
present a number of challenges – all of which contribute to creation of new 
social problems and need for social innovation. New technologies have opened 
the door for educational and clinical opportunities to connect and engage 
people in need, however, the digitalization excluded a group of people with 
a low income. Social work education must keep up with the pressures of the 
economic aspects influencing the education market and the growing evidence 
base to support trauma-informed care, the use of psychiatric rehabilitation, 
prevent bullying at schools and cyberspace, care for elderly and the constant 
changes ushered in by modernization and globalization. The implications of 
these challenges are reviewed and provide guidance for social work educators, 
social work students and social work practitioners. 
Keywords: digital technology, professional education, social challenges, glo-
balization


