
27Praca Socjalna nr 2(35) 2019, S. 27–42

sergo kuruliszwili

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7358-8659

„nowe nowe media” w pracy Socjalnej

abStraKt

Artykuł omawia zagadnienia wykorzystania narzędzi informatycznych w po-
mocy społecznej, zarówno w obszarze pracy socjalnej, przygotowania do zawo-
du pracownika socjalnego, jak i kreowania polityki społecznej. Na podstawie 
studiów literaturowych, publikowanych wyników badań, opisane zostały za-
sadnicze kwestie związane z wdrażaniem nowych mediów do praktyki pracy 
socjalnej – analiza przypadków, a  także scharakteryzowany został potencjał 
cyfryzacji w procesie modelowania pomocy społecznej, innowacji działań in-
terwencyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji służb społecznych.
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, polityka społeczna, praca socjalna, e-pra-
ca socjalna, technologie informacyjne, TIK, e-learning, media, cyfryzacja

wStęP

„N owe nowe media”1) stanowią stały element ludzkiej aktywności 
w obszarze rozrywki, edukacji i pracy zawodowej. Pomimo wielu 

zagrożeń, korzyści wynikające z używania nowych technologii są ewident-
ne w większości sytuacji ich zastosowania. Proces wykorzystania mediów 
jako narzędzia pracy został zbadany w  przypadku wielu specjalizacji za-
wodowych i obszarach wpływu społecznego. Istnieją liczne wyniki badań, 
dotyczące procesu edukacyjnego z zastosowaniem technologii informacyj-
nych. Wyodrębnienie działu pedagogiki medialnej jest dowodem na szero-
kie zainteresowanie wpływem mediów na proces kształcenia. 

W procesie nauczania i uczenia się właściwie wykorzystane technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) podnoszą efektywność procesu. Zna-

1) Termin stworzony przez Paula Levinsona: P. Levinson, Nowe nowe media, WAM, 
Warszawa 2010.
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ne są również uwarunkowania zwiększające jego skuteczność i efektywność. 
Po latach ewoluowania i rozwoju, e-learning stał się suplementarną formą 
edukacyjną. Nie były jednak prowadzone tak liczne, jak w tym przypad-
ku, badania dotyczące wykorzystania TIK w obszarze pomocy społecznej. 
Wiedza o tym, jak można wykorzystywać współczesne narzędzia informa-
tyczne w pracy socjalnej jest mocno ograniczona, także dlatego, że trafiły 
one do arsenału wyposażenia pomocy społecznej dość późno. Przykładem 
na skąpość danych dotyczących TIK w tym obszarze może stać się Repu-
blika Czeska, gdzie obecnie narzędzia informatyczne stają się elementem 
codziennych czynności pracowników socjalnych, a wiedza i refleksja na te-
mat ich skuteczności dopiero jest budowana (Recmanová, Vávrová, 2018).

Wykorzystanie narzędzi IT przez pracowników socjalnychstaje się co-
raz bardziej powszechne, także w Polsce (wdrożony został projekt emp@tia 
– platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, dająca 
m.in. możliwość realizacji tzw. e-wywiadów). Taka sytuacja wymaga wie-
dzy o uwarunkowaniach skutecznych działań bazujących na nowych me-
diach. Problem jest dostrzegany, pojawiają się próby wprowadzenia stan-
daryzacji sposobów i  procedur wykorzystywania TIK w  pracy socjalnej. 
Zostały opublikowane dwa dokumenty: Model regulatory standards for 
technology and social work practice (ASWB International Technology Task 
Force, 2014) oraz nowszy Technology in Social Work Practice (National As-
sociation of Social Workers, Association of Social Work Boards, Council 
on Social Work Education Clinical Social Work Association, 2017). Źró-
dła te mogą stanowić pomoc w procesie planowania i realizowania pracy 
socjalnej z pomocą narzędzi informatycznych, są to bowiem usystematy-
zowane poradniki definiujące zjawiska i formułujące wskazania co do spo-
sobów działania. Wiedza na temat zjawiska nie jest jeszcze tak dogłębna, 
jak w przypadku tradycyjnych realizowanych od lat metod pracy socjalnej. 
Nie jest także szeroko popularyzowana w krajach innych niż anglojęzyczne, 
w tym w Polsce. Stanowi to wyzwanie dla badaczy i edukatorów działają-
cych w sferze pomocy społecznej.

Potrzeba pogłębiania wiedzy z tego obszaru jest silna również dlatego, 
że narzędzia TIK rozwijają się bardzo dynamicznie, zarówno ilościowo, jak 
i jakościowo. Dzieje się tak w wyniku komplementarnego rozwoju warstwy 
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hardware i warstwy aplikacyjnej. Często jest tak, że działania, niemożliwe 
do zrealizowania kilka lat temu, są teraz dostępne, a te, które zarezerwowa-
ne były jedynie dla bogatych klientów lub sektora nauki, teraz dostępne są 
dla masowych odbiorców. Rosnąca powszechność zjawiska oraz jego dyna-
mika tworzą potrzebę pogłębiania wiedzy na jego temat. Potrzeba podjęcia 
kwestii technologii informacyjnych w pomocy społecznej zauważona zosta-
ła przez redakcję „European Journal of Social Work”, na którego łamach 
w 2018 roku pojawił się cykl artykułów o tej tematyce. Ich lektura stała się 
podstawą rozważań autora na temat implementacji narzędzi informatycz-
nych w  spektrum działań pomocy społecznej i do procesu rozwoju kadr 
służb społecznych.

Rola TIK w pracy socjalnej lokuje się w czterech zasadniczych obszarach: 
jako narzędzia pracy socjalnej, narzędzia przygotowującego do pracy zawo-
dowej pracowników socjalnych oraz narzędzia organizowania pracy instytu-
cji pomocy społecznej i przetwarzania danych o klientach pomocy społecz-
nej. Klasyfikacja ta jest zbliżona do podziału, jaki widoczny jest w  innych 
dziedzinach i zawodach, w których fundamentem działania jest kontakt in-
terpersonalny, na przykład w szkolnictwie. Artykuł składa się z trzech zasad-
niczych bloków, odnoszących się do trzech aspektów wykorzystania narzędzi 
informatycznych w obszarze pomocy społecznej: pracy socjalnej, kształcenia 
i szkolenia pracowników socjalnych w zakresie i z pomocą narzędzi informa-
tycznych oraz gromadzenia danych i administrowania nimi, generowanych 
przez narzędzia systemów informatycznych polityki społecznej. Całość za-
myka rozdział będący odniesieniem do często pojawiających się opinii, mi-
tów formułowanych wokół TIK w pracy socjalnej.

e-Praca Socjalna?
Praca socjalna wspomagana współczesnymi narzędziami informatycznymi 
opiera się głównie na zapośredniczeniu kontaktu pomiędzy pracownikiem 
socjalnym a klientem, osobą objętą wsparciem. Wykorzystywane są w tym 
celu współczesne komunikatory cyfrowe – e-mail, media społecznościowe, 
wiadomości tekstowe lub inne dedykowane temu platformy komunikacyj-
ne. Ten sposób kontaktu jest naturalny, bo jest wykorzystywany w innych 
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obszarach codziennych aktywności. Zazwyczaj nie ma konieczności two-
rzenia nowych kanałów komunikacyjnych i co za tym idzie, wdrażania ich 
do projektów pracy socjalnej. Pominięcie w tym przypadku fazy wdroże-
nia nowego narzędzia znacznie ułatwia rozpoczęcie działań tego rodzaju. 
Autorzy standardów wykorzystania technologii w  pracy socjalnej kroki 
takie określają jako „elektroniczne usługi społeczne”, wskazując jednocze-
śnie, że jest to wykorzystanie narzędzi informatycznych do: dostarczania 
informacji publicznej, realizacji usług dla klienta, komunikacji z klientem, 
zarządzania i przechowywania informacji o kliencie (także poufnych) i fa-
cylitacji opłat za usługi socjalne (ASWB International Technology Task 
Force, 2014, s. 2 i 3). Podobną definicję sformułowano w późniejszej wersji 
standardów (National Association of Social Workers, Association of Social 
Work Boards, Council on Social Work Education, Clinical Social Work 
Association, 2017, s. 54).

Codzienne wykorzystywanie mediów cyfrowych do kontaktów mię-
dzyludzkich zmienia schemat powstawania więzi społecznych. Dotyczy to 
zarówno więzi z  lokalną społecznością, jak i ogólnie rozumianych relacji 
indywidualnych. Niesie to pewne zagrożenia, ponieważ wirtualne kontakty 
nie zastąpią tych bezpośrednich, osobistych (Dolores Rodriguez M. Ferre-
ira, 2018, s. 864).

W  trzech duńskich miastach testowany jest projekt wykorzystujący 
stworzone dla jego potrzeb narzędzie – MySocialworker. MySocialworker 
to internetowa platforma komunikacji pomiędzy pracownikiem socjalnym 
a klientem (Mackrill, Ebsen, 2017). Założeniem projektu jest wsparcie psy-
chologiczne osób w wieku od 15 do 23 lat, realizowane przez pracowników 
socjalnych. Osoby objęte programem raz w  tygodniu za pośrednictwem 
platformy odpowiadają na pytania o to, jak radziły sobie w ciągu ostatnich 
siedmiu dni i  czy chcą porozmawiać ze wspierającym ich pracownikiem 
socjalnym. Narzędzie daje możliwość odpowiedzi na pytania w  czterech 
skalach ideograficznych: działania pozytywne, destruktory, czynniki źle 
wpływające na moje zachowania, interwencje – aktywności. Każde dzia-
łanie wymaga odpowiedzi poprzez określenie dla niego koloru (zielony, 
bursztynowy i czerwony) wskazującej na stopień intensyfikacji czynników 
zdarzenia. Narzędzie umożliwia także zawarcie umowy pomiędzy klien-
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tem a  pracownikiem socjalnym (tamże, 2017). MySocialworker pozwala 
zarówno klientowi, jak i opiekunowi na analizę sytuacji w generowanym 
ideogramie. Stworzenie narzędzia sfinansowane zostało przez organizację 
pozarządową i Kolegium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Metropolitarnego. 
Hostingowane jest na serwerach Kolegium Pracy Socjalnej. Interface użyt-
kownika generowany jest na komputerach i urządzeniach mobilnych.

To jeden z  wielu przykładów realizacji pracy socjalnej przy wsparciu 
nowymi formami komunikacji – jednocześnie dowód na skuteczność tej 
metody, jak stworzenie dla pracy nowych możliwości, także jakościowych.

TIK, współczesne media, stworzyły nowe możliwości dla pracy socjal-
nej, nowe wymiary w badaniach, terapii, interwencji. Nowa era technologii 
oddziałuje na sposób realizacji ipracy socjalnej w sposób nowy, całościowy 
i horyzontalny (López Peláez, Marcuello-Servós, 2018, s. 801).

Wielu autorów wskazuje na nowy sposób postrzegania pracy socjalnej. 
Zmieniający się kontekst środowiskowy i społeczny w jego trzech wymia-
rach: rozwoju osobistego, społecznego i organizacyjnego, implikuje impe-
ratyw przekonfigurowania pracy socjalnej – w  świetle zmian cyfrowych, 
dostępności danych ich zbierania, a także relacji międzyludzkich (Dolores 
Rodriguez M. Ferreira, 2018).

Termin „praca socjalna” jest często definiowany i przywoływany w lite-
raturze: „Technologia informacyjna jest częścią codziennej pracy socjalnej, 
co prowadzi do tworzenia e-pracy socjalnej” (Eito, Gómez, Poyato, Servós, 
2018, s.  938), lub wcześniej przywołana definicja elektronicznych usług 
społecznych (ASWB International Technology Task Force, 2014): „E-praca 
socjalna to dziedzina, wokół której rośnie społeczność badaczy”; „E-praca 
socjalna lub praca socjalna online staje się nową specjalizacją w dwóch sen-
sach: jako sfera interwencji socjalnej […] oraz jako sfera, która na wskroś 
oddziałuje na życie ludzi, grup społecznych i  instytucja,tak samo jak na 
aktywność zawodową pracownika asocjalnego” (López Peláez, Marcuello-
-Servós, 2018, s. 806 i 818). 

Dyskusyjne wydaje się jednak samo tworzenie terminu „e-praca socjal-
na”. W sytuacji stałego zintegrowania metod pracy socjalnej z narzędzia-
mi informatycznymi, w świetle nieodwracalności tego procesu – zapewne 
nie odrzucimy technologii – niezasadne wydaje się wyodrębnianie nowego 
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nurtu i  tworzenie nowego pojęcia. Kontrowersyjne wobec wielu głosów, 
choć logiczne, wydaje się założenie, że praca socjalna pozostaje „pracą so-
cjalną” niezależnie od jej narzędzi. Tworzenie nowych terminów i wydzie-
lanie z niej podkategorii „e-praca socjalna” zniekształca spojrzenia na zmia-
ny, jakie przynoszą nowe technologie w tej dziedzinie. Sytuacja ta jest inna 
niż w przypadku pedagogiki, gdzie e-learning, czyli wykorzystanie mediów 
elektronicznych do nauczania, uczenia się stoi obok innych metod naucza-
nia. Może być zamiennikiem lub suplementem, nie zawsze jednak musi 
towarzyszyć procesowi uczenia się. W przypadku pracy socjalnej tendencja 
przenikania narzędzi informatycznych do działań pracownika socjalnego 
doprowadzi (jeszcze to nie nastąpiło) do stałego wykorzystywania ICT 
w codziennej pracy, w większym lub mniejszym zakresie. Wprowadzenie 
tabletów do wywiadów środowiskowych, komunikacja poprzez portal in-
formacyjny z  klientem wyeliminują z  czasem w  danym przypadku inne 
formy działania, w których nie stosuje się wspomnianych narzędzi informa-
tycznych. Zmiany te zostaną wymuszone poprzez scentralizowane działa-
nia wymagające od pracownika socjalnego dostarczania danych o kliencie, 
co wymusi po części wdrożenie narzędzi informatycznych, także do proce-
su komunikacji. Ponieważ ta refleksja ma charakter dygresyjny w stosunku 
do zamierzeń autora, a  jego ambicją nie jest zmiana klasyfikacji pojęcio-
wej w obszarze pracy socjalnej, w innych częściach tego artykułu, zgodnie 
z tendencją odczytaną w analizowanych publikacjach, termin „e-praca so-
cjalna” będzie dalej używany. 

Celem pracy socjalnej jest inkluzja społeczna – także e-inkluzja, czyli 
włączanie i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Zjawiskiem powszech-
nym w  skali świata, ale także w  skali lokalnej, jest Digital Divide (prze-
paść, luka cyfrowa), „podział przebiegający pomiędzy osobami, przedsię-
biorstwami, instytucjami, regionami i  społeczeństwami dysponującymi 
materialnymi i kulturowymi warunkami do funkcjonowania w cyfrowym 
świecie, a mimo to niebędącymi w stanie dostosować się do szybkiego tem-
pa zachodzących zmian” (Castells, 2003, s. 270). 

Różnica w dostępie do technologii informacyjnych – „luka cyfrowa” – 
prowadzić może do powstania lub pogłębienia nierówności społecznych. 
Często dotyczy to różnic pokoleniowych, osoby młodsze kiedyś określane 
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jako „cyfrowi tubylcy” poruszają się sprawniej w świecie mediów, co stwa-
rza dysproporcje w dostępie do informacji i  e-usług pomiędzy seniorami 
a resztą społeczeństwa. Zmiana pokoleniowa, zastępowanie się pokoleń po-
zornie niweluje tę różnicę, jednak dynamicznie powstające nowe narzędzia 
mogą ponownie spychać starsze roczniki na „informatyczny margines”. 
Osoby związane z pomocą społeczną dostrzegają ten problem w wielu kra-
jach, reagując działaniami mającymi na celu polepszenie sytuacji w tym za-
kresie. Przykładem wykorzystania TIK jako środka do inkluzji społecznej 
i podnoszenia kwalifikacji osób z wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem jest projekt realizowany w hiszpańskim mieście Victoria – Gaste-
itz, stolicy Kraju Basków. Co ciekawe, projekt realizowany jest w Baskonii, 
regionie o najwyższym indeksie jakości życia. Inicjatywa składa się z dwóch 
płaszczyzn działań. Jednej polegającej na stworzeniu przestrzeni i dostępu 
do informacji oraz komunikacji – zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. 
Druga opiera się na działaniach dotyczących podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych i  wsparciu w  procesie zatrudnienia. Projekt dotyczy obszaru 
miasta charakteryzującego się wysoką liczbą osób dotkniętych problema-
mi społecznymi. Rezultaty projektu zostały zdefiniowane w  następujący 
sposób: zatrudnienie dwudziestu dotkniętych problemami osób z obszaru 
realizacji projektu; wprowadzenie szerokiej grupy osób wykluczonych cy-
frowo do społeczeństwa informacyjnego; stworzenie lokalnych usług spo-
łecznych i  stworzenie treści do przestrzeni cyfrowej w  celu komplemen-
tarnego wykorzystania zasobów i dynamiki społeczności lokalnej; a także 
zmiana postrzegania społecznego mieszkańców dzielnicy objętej projektem 
(Diez, 2018, s. 920).

Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy socjalnej, a  rów-
nież szerzej w pomocy społecznej, podobnie jak w  innych obszarach ży-
cia, jest wykorzystaniem możliwości w procesie zaspokajania powstałych 
potrzeb. Nowe media są jednocześnie katalizatorem zmian i generatorem 
powstałych w społeczeństwie informacyjnym potrzeb, jak i narzędziem ich 
zaspokajania. Jak słusznie zauważyły A.  Racmanová i  S.  Vávrová (2018, 
s. 877), „zmiany społeczne wywołane TIK są częścią koncepcji społeczeń-
stwa informacyjnego”. Kluczem do właściwego, zbalansowanego wykorzy-
stania narzędzi informatycznych w pomocy społecznej jest odpowiadająca 
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na nowe potrzeby innowacyjność społeczna, poszukująca środków do reali-
zacji zamierzeń. Podobna myśl została w celny sposób sformułowana przez 
autorów artykułu Social work online: a recognition of experiences and prac-
tices in Italy: „Szukając innowacji społecznych zarówno w sensie środków, 
jak i celów, definiujemy jako innowacje społeczne te idee (produkty, usługi 
i modele), które odpowiadają zarówno na potrzeby społeczne, jak i zapo-
czątkowują nowe relacje społeczne i nową współpracę” (Di Rosa, Musso, 
Dellavalle, Gucciardo, 2018, s. 899).

e-learning w kSZtałceniu Pracowników Socjalnych

Kształcenie wykorzystujące media cyfrowe jest skuteczną metodą podno-
szenia kwalifikacji pracowników wielu sektorów zawodowych. Znane są 
ogólne uwarunkowania tego rodzaju szkoleń, a  także przesłanki skutecz-
ności e-learningu w konkretnych grupach zawodowych. Istnieje wiele pu-
blikacji, zarówno w  literaturze zagranicznej, jak i  polskiej, stanowiących 
pomoc w  projektowaniu kształcenia metoda zdalną (Dirksen, 2012 oraz 
Przybyła, Ratalewska, 2012). Dynamika zmian rzeczywistości w wielu ob-
szarach wiedzy wymusza permanentne dokształcanie się, life-long learning 
stał się imperatywem naszych czasów – także w obszarze kształcenia pra-
cowników socjalnych. Przykładem jest konieczność częstego uaktualniania 
wiedzy o przepisach i procedurach działania w obszarze polityki społecz-
nej. Tego rodzaju kształcenie podejmowane jest także w Polsce, co staje się 
przedmiotem analiz i publikacji (Kuruliszwili, 2015). 

Szczegółowej analizy porównawczej kształcenia pracy socjalnej w Hisz-
panii i USA podjęli się autorzy artykułu Challenges and opportunities to 
e-Learning in social work education: perspectives from Spain and the United 
States (Racovita-Szilagyi, Muñoz, Diaconu, 2018). E-learning w naucza-
niu pracy socjalnej w Hiszpanii oferuje siedemnaście z trzydziestu ośmiu 
szkół tego typu; czternaście kształcenie mieszane lub hybrydowe do stop-
nia magisterskiego wiodące do doktoratu (tamże, 2018, s. 838). Wyniki 
przeprowadzonych przez autorów badań dowodzą, że wśród badanych, 
uczących pracy socjalnej w USA i Hiszpanii online, występuje dość wy-
soki poziom świadomości cech tej metody nauczania. Grupa amerykań-
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ska wykazuje wyższy poziom doświadczenia w realizowaniu nauczania tą 
metodą (tamże, 2018, s. 843 i 845). Wyniki badań wskazują jednoznacz-
nie na wiele problemów, z  jakimi borykają się nauczyciele pracy socjal-
nej, organizując, tworząc i prowadząc kursy online. Problemy te dotyczą 
głównie nadmiernego obciążenia czasowego oraz ograniczonych środków 
(tamże, 2018).

Konieczność kształcenia pracowników socjalnych w zakresie sposobów 
wykorzystywania TIK w pracy jest podnoszona przez wielu autorów. Szko-
lenia z obsługi komputera powinny stanowić element kształcenia pracow-
ników socjalnych (Recmanová, Vávrová, 2018, s. 885–886; López Peláez, 
Marcuello-Servós, 2018, s. 819). Pracownik powinien być poddany szkole-
niu informatycznemu i uczestniczyć w procesie tworzenia oraz wdrożenia 
nowych technologii w obszarze jego pracy (López Peláez, Marcuello-Se-
rvós, 2018, s. 819). TIK jest zmieniającym się systemem, jak otaczający nas 
matrix, musimy uczyć się, jak korzystać z technologii (tamże, 2018, s. 937). 
Ramy technologiczne wymagają tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 
Szkolenia z tego zakresu powinny stać się częścią e-pracy socjalnej (tamże, 
2018, s. 938). Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że poza konieczno-
ścią szkoleń z  zakresu narzędzi informatycznych, należy angażować pra-
cowników socjalnych w sam proces ich tworzenia. Liczba dedykowanych 
pomocy społecznej narzędzi nie jest duża. Tworzone są one okazjonalnie 
przez resort polityki społecznej bądź odpowiedzialne za pomoc społecz-
ną organy samorządu terytorialnego. Postulat uczestnictwa pracowników 
socjalnych w procesie ich projektowania nie jest trudny w realizacji. Zaan-
gażowanie konsultantów z tego grona z pewnością polepszy standard pro-
duktu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tworzenia narzędzi dla 
innych grup zawodowych. Wyzwaniem wydaje się proces uaktualniania 
programów nauczania pracowników służb społecznych, tak aby w treściach 
znalazły się współcześnie używane narzędzia tego typu. Problem zbliżony 
jest do edukacji informatycznej jako takiej. Dynamika zmian w tej dziedzi-
nie stanowi problem w stosunku do inercji zmian programów kształcenia. 
Remedium może stać się ogólne formułowanie zagadnień programowych, 
przy pozostawieniu wyboru szczegółowych treści prowadzącemu. Drugim 
wskazaniem może być rozwijanie i propagowanie samokształcenia, które 
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obecnie stało się nieodzownym elementem pełnego funkcjonowania jed-
nostki w społeczeństwie.

Przeprowadzone we Włoszech badania wskazują na niewielką liczbę 
portali i treści dedykowanych pracy socjalnej (Di Rosa, Musso, Dellavalle, 
Gucciardo, 2018). Obserwacja polskiego internetu wskazuje na podobny 
deficyt, w szczególności dotyczy to fachowych, aktualnych i spójnych infor-
macji z obszaru pracy socjalnej. Sytuacja ta znacznie się polepsza, jednakże 
materiały dedykowane konkretnym działaniom pracowników socjalnych 
w ich lokalnym środowisku są wciąż nieliczne. Tworzone są zazwyczaj na 
rzecz i w ramach projektów finansowanych z różnych środków dystrybu-
owanych w trybie konkursowym. Zasadnym wydaje się przygotowanie pra-
cowników socjalnych do tworzenia kontentu informacyjnego, pozwalające-
go w pełni wykorzystać potencjał sieci. Umiejętność ta nie musi cechować 
wszystkich pracowników socjalnych. Szkolenia z  tego zakresu mogą być 
dedykowane wybranej w  danym regionie grupie specjalistów. Niezbędne 
jest ujęcie nowych treści w systemie przygotowania do zawodu i podnosze-
nia kwalifikacji pracowników socjalnych, np. ich specjalizacji zawodowej. 
Szansą jest rozpowszechnione w tym środowisku uczestnictwo w specjali-
zacjach zawodowych.

Zbiory danych i sieci wymiany informacji w pomocy społecznej

Wykorzystanie mediów cyfrowych w pomocy społecznej oraz narzędzi tego 
rodzaju w  systemach polityki społecznej generuje ogromne ilości danych 
o ich użytkownikach i klientach pomocy społecznej. 

Ogrom zbieranych przez komercyjne i  państwowe instytucje, a  także 
osoby prywatne danych stanowi bogate źródło informacji. Pomimo re-
gulacji prawnych dotyczących ochrony naszych danych osobowych, np. 
RODO2), niesie to również zagrożenia. Sytuacja, w  której informacje 
o użytkownikach są masowo zbierane, jest powszechna i dotyczy danych 

2) Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Pro-
tection Regulation) ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 
2018, poz. 1000, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/
D20181000L.pdf.
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różnego rodzaju pobieranych przez rozmaite systemy informatyczne. Nasze 
ślady cyfrowe pozostają w internecie na zawsze (Digital Shadow3)). Regu-
lacje prawne chroniące naszą prywatność i ograniczające obrót danymi są 
ustawicznie dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej. 
W  dużej mierze za bezpieczeństwo informacyjne oraz ochronę prywat-
ności odpowiada jednak użytkownik sieci. Dlatego też kluczową kwestią 
jest wiedza o  zagrożeniach cyfrowych i  bezpieczeństwie informacyjnym. 
Wspominają o tym autorzy standardów wykorzystania technologii w pracy 
socjalnej – niektóre wskazania mówią o tym, że pracownik socjalny powi-
nien informować klienta o ryzykach związanych z ujawieniem informacji 
poufnych w mediach cyfrowych, a także wykorzystywać narzędzia zapew-
niające bezpieczeństwo danych, w tym szyfrowanie danych (ASWB Inter-
national Technology Task Force, 2014, s. 7; National Association of Social 
Workers, Association of Social Work Boards, Council on Social Work 
Education, Clinical Social Work Association, 2017, s. 31).

Ponadto według tychże standardów pracownik socjalny powinien m.in. 
tworzyć politykę zarządzania i przechowywania informacji o kliencie i za-
poznać go z nią, dokumentować wszelkie kontakty z klientem, informując 
jednocześnie o tym, że dane te staną się częścią jego dokumentacji (ASWB 
International Technology Task Force, 2014, s. 8; National Association of 
Social Workers, Association of Social Work Boards, Council on Social 
Work Education, Clinical Social Work Association, 2017, s. 33–36).

Gromadzone o użytkownikach informacje mają także ogromny poten-
cjał. Dane tego rodzaju są szczególnie cenne w procesie diagnozy społecz-
nej oraz ocenie tendencji zmian w obszarze problemów socjalnych. Te po-
chodzące z regionu mogą łatwo budować obraz sytuacji społecznej w tym 
obszarze, co może stać się podstawą do analizy i planowania działań in-
terwencyjnych. Dotyczy to zarówno interwencji społecznej, jak i zmian po-
lityki społecznej. Zmiany w obszarze polityki społecznej wymagają mimo 
wszystko studiowania danych z szerszego obszaru, całości kraju oraz mo-
nitorowania trendów, co wymaga zestawienia danych z dłuższego okresu. 

3) Digital Shadow – cień cyfrowy to ogół informacji pozostawiony w sieci przez użyt-
kowników poprzez codzienną różnoraką w niej aktywność.
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Postępujący proces informatyzacji coraz częściej na to pozwala. Systemy 
informatyczne z różnych obszarów pomocy społecznej oraz dziedzin z nią 
związanych (np. systemu opieki zdrowotnej, szkolnictwa) niejednokrotnie 
pozwalają na agregację danych i  ich całościową analizę. Wyzwaniem jest 
jednak unifikacja danych, także ich zbieranie na podstawie jednorodnych 
dla wszystkich obszarów definicji (np. bezrobocie, niepełnosprawność, 
bezdomność). Problem ten również dzięki standaryzacjom unijnym znika. 
Postęp dający się zauważyć w obszarze wymiany danych pomiędzy insty-
tucjami zajmującymi się problemami społecznymi z różnych obszarów jest 
przesłanką, pozwalającą twierdzić, że pełna i komplementarna analiza da-
nych stanowić będzie silne wsparcie dla tworzenia polityk społecznych. Ten 
rodzaj wsparcia informatycznego jest warunkiem rozwoju społeczeństw, 
z którego korzysta wiele państw świata.

Rozbudowane systemy informacyjne to także sieć połączeń komunika-
cyjnych między jej użytkownikami. Struktura komunikacji, stanowiąca 
szkielet działania systemów, w  szczególności mediów społecznościowych, 
pozwala na interpretację zachowań osób, które z  nich korzystają. Przy 
jej właściwym odczytaniu i wykorzystaniu stanowić może narzędzie sty-
mulacji użytkowników i  skuteczne medium komunikacyjne. Dotyczy to 
wszystkich grup społecznych i  zawodowych, także pracowników socjal-
nych. Istotnym elementem determinującym szybkość rozprzestrzeniania 
się informacji jest skrócenie dystansu pomiędzy eksploratorami sieci – czy-
li większością ludzi. Ilość stopni oddalenia określona przez Stanleya Mil-
grama (1967) jako sześć została przez sieć Facebook zredukowana poniżej 
czterech (według różnych badaczy od 3,16 do 3,46) (Bhagat, Burke, Diuk, 
Filiz, Edunov, 2016). Poza skróconą drogą komunikacji, analizowana jest 
też topologia sieci połączeń w poszczególnych grupach społecznych i zawo-
dowych. Badania takie zostały także przeprowadzone w grupie zawodowej 
pracowników pomocy społecznej. 

Zbadana została struktura, uwarunkowania i topologia kontaktów za-
pośredniczonych przez portal Facebook w grupie 235 pracowników socjal-
nych z  52 instytucji. Badania metodą wirtualnej etnografii oraz analizy 
portali społecznościowych przeprowadzone zostały w grupie hiszpańskich 
pracowników pomocy społecznej. Ich celem było wskazanie jak wykorzy-
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stywanie przez pracowników służb społecznych mediów społecznościo-
wych wpływa na komunikację pomiędzy nimi i  pracę socjalną (Castillo 
de Mesa, Palma, Gómez, 2018). Wynik analizy wskazał, że sieć połączeń 
pomiędzy badanymi była zbliżona do ich kontaktów w świecie rzeczywi-
stym. Liczba połączeń wahała się od zera do 106 na 235 możliwych i nie-
całe 20 pomiędzy organizacyjnych na 52 możliwych. To wskazuje, że profil 
kontaktów zapośredniczonych przez portal społecznościowy nie odbiega 
znacząco w przypadku topologii od profilu komunikacji poza siecią. Ba-
danie wskazało jednocześnie na istnienie pośredników komunikacji – sta-
nowiących swojego rodzaju wrota do komunikacji jednej grupy z drugą, co 
w pewnym stopniu jest odzwierciedleniem istnienia liderów komunikacji, 
łączników poza siecią (tamże). Poza topologią kontaktów zbadany został 
potencjał sieci w  rozpowszechnianiu innowacyjnych sposobów działania 
w pracy zawodowej. Badania potwierdziły teorię o skuteczności narzędzia, 
jakim jest sieć społecznościowa w rozpowszechnianiu innowacji w działa-
niach (tamże, s. 908).

Analizę danych w  tym przypadku należy łączyć z  analizą topografii 
kontaktów i przepływu informacji. Zestawiona wiedza ma charakter do-
pełniający, choć badanie w  tej pełnej formie nie zawsze jest możliwe do 
przeprowadzenia. Łatwiej bowiem o dostęp do danych niż zarówno do da-
nach, jak i wiedzy o ich przepływie. Taka komplementarność pozyskiwania 
informacji to jedno z wyzwań badawczych w obszarze polityki społecznej.

fakty i mity o wykorZyStaniu tik w Pomocy 
SPołecZnej

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie TIK w pomocy społecznej powo-
duje powstawanie opartych na domniemaniach, niepopartych badaniami 
i  empirią stereotypów, szczególnie dotyczy wykorzystania tych narzędzi 
w pracy socjalnej. Autorzy artykułu Key misconceptions when assessing digital 
technology for municipal youth social work podejmują próbę odniesienia się 
do najczęściej pojawiających się mitów – ich zdaniem błędnych koncepcji 
dotyczących TIK w e-pomocy społecznej (Mackrill, Ebsen, 2017). Pierw-
szym błędem, jaki dostrzegają, jest dysjunktywne analizowanie zastoso-
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wania poszczególnych narzędzi informatycznych do konkretnych działań 
realizowanych w pomocy społecznej, np. innych do zarządzania przypad-
kiem, innych do pomiarów wyników, a  jeszcze innych do rezultatów lub 
komunikacji. Rozdzielenie tych aktywności w procesie analizy zastosowa-
nia określonych narzędzi informatycznych w poszczególnych działaniach 
pracy socjalnej jest chybione. Informatyczne wspomaganie inicjatyw w ob-
szarze pomocy społecznej może być integrowane, tak jak w  przypadku 
narzędzia MySocialworker (tamże). Jednakowy sposób oceny wszystkich 
narzędzi nie jest właściwy. Narzędzia informatyczne różnią się od siebie 
i proces ich eksploatacji nie może być traktowany tak samo w każdym przy-
padku. Podobnie działania pomocy społecznej są różnorakie, odnoszą się 
do klientów o zróżnicowanej charakterystyce i różnym stopniu kompetencji 
informatycznej – starzy, młodzi, wykształceni, niewykształceni. Podczas 
planowania procesu powinno rozważyć się różne działania w stosunku do 
różnych klientów z pomocą różnych narzędzi (tamże).

Błędnym założeniem jest także to wskazujące na obniżenie stopnia relacji 
pomiędzy osobami wspierającymi i wspieranymi poprzez zapośredniczenie 
kontaktu przez współczesne media. Relacja taka może ulec zmianie, nie za-
wsze jest jednak tak, że ulegnie ona pogorszeniu. Młodzi preferują kontakt 
zapośredniczony przez internet – wykorzystana do komunikacji platforma 
MySocialworker polepszyła w tym przypadku komunikację (tamże). Nie-
prawdą zdaniem autorów jest także to, że użycie ICT w procesie wsparcia 
społecznego spowoduje pogłębienie różnic społecznych poprzez wyklucze-
nie osób niemających dostępu do ICT. Podopieczni często nie mają ubrań, 
jedzenia, ale mają smartfony.

Przedstawione przez autorów argumenty wymagają namysłu, a ich przy-
jęcie lub odrzucenie powinno zostać poprzedzone badaniami zrealizowa-
nymi w  różnych rzeczywistościach europejskiej pomocy społecznej. Jako 
konkluzję rozważań autorów przyjąć można ich konstatację, że: „ICT może 
być dobre na tyle, na ile jego użytkownik – pracownik socjalny. Każde 
narzędzie może być wykorzystane w dobry lub zły sposób” (tamże, s. 947). 

Cenne wydają się także przedstawione przez autorki innego artykułu 
wskazania, których realizacja może pozytywnie wpłynąć na skuteczność 
wdrażania TIK do pracy socjalnej: „Pracownicy socjalni zawsze powinni 
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mieć jasną koncepcję wykorzystania TIK w  swojej pracy. Komunikacja 
z  wykorzystaniem mediów elektronicznych powinna być oparta o  sfor-
mułowane zasady dotyczące sposobów przekazywania konkretnych treści 
i komunikatów. Zasady komunikacji pracownik socjalny – klient powinny 
zostać obostronnie ustalone i zaakceptowane. Klient powinien być poinfor-
mowany o sposobach procedowania, administrowania pobranymi od niego 
danymi” (Recmanová, Vávrová, 2018, s. 885–886).

Wiedza o wykorzystaniu współczesnych narzędzi cyfrowych w pomocy 
społecznej jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy tej dziedziny. 
To nieodzowne w kontekście coraz powszechniejszego ich wykorzystywa-
nia. Dzięki temu rozpowszechniana w  nich orientacja przyczynia się do 
skuteczniejszego działania. Osłabia lub eliminuje także pojawiające się 
w tym obszarze stereotypy, jak i zachęca do szerszego wykorzystania nowo-
czesnych narzędzi w pomocy społecznej, co, w większości wypadków, jest 
skuteczne – a w jakich nie jest, to stanowi pole do kolejnych badań. 
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‘new new media’ in Social worK

abStract

The article is describing the use of ICT tools in social welfare, equally in area 
of social work, vocational training for social service and shaping the social 
policy. Based on the desk research the author explains the basic issues related to 
the implementation of new media tools into the practice of social work – case 
studies – and characterizes the potency of digitalization in the process of mod-
elling the social welfare, innovative preventions measures and the improving 
the qualifications of social services.
Keywords: social welfare, social policy, social work, e-social work, Informa-
tion and Computer Technology, ICT, e-learning, media, digitalization


