
Wprowadzenie

Zagadnienie pomocy udzielanej osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej od wielu lat jest tematem podejmowanym w rozważaniach teoretycznych 
i praktycznych. Często pojawiają się pytania: jak pomóc? komu pomagać? ile razy 
pomagać tej samej osobie? jak udzielać pomocy, aby podopieczny/klient/pacjent 
był samodzielny i potrafił radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Na uwagę za-
sługuje także etiologia autodestruktywnych zachowań człowieka oraz sama goto-
wość jednostki do przyjęcia pomocy i skorzystania ze wsparcia zarówno indywi-
dualnego, jak i instytucjonalnego. Skuteczność udzielanej pomocy zależy nie tylko 
od osoby wspierającej, warunków, w jakich jest niesiona, ale także od osoby przyj-
mującej i jej gotowości czy dojrzałości do przyjęcia pomocy. Jest to element o tyle 
istotny, że powiązany z realną chęcią zmiany swojego życia, przewartościowania 
go, ukierunkowania na rozwój i konstruktywne odgrywanie ról społecznych. 

Pomaganie innym ludziom stanowi nieodłączną potrzebę człowieka, ale jest 
też pewną umiejętnością wynikającą z wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Czym 
innym jest pomoc udzielana spontanicznie, pod wpływem określonego zdarze-
nia, a czym innym pomoc zawodowa, profesjonalna. Niezależnie jednak od tych 
wymiarów, pomoc jest działaniem podjętym dla dobra drugiej osoby, takiej, która 
znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Charakter działania może być spontanicz-
ny, żywiołowy i wynikać z altruizmu. Jednak profesjonalna pomoc zazwyczaj nie 
jest jednorazowym aktem, ale działaniem usystematyzowanym, stanowi pewien 
proces, podczas którego następuje 

[…] dzielnie się z drugim człowiekiem zasobami – wiedzą, usługami, emocjami, dobra-
mi materialnymi w celu poprawienia jego sytuacji, tak by w pełni rozwinął swój poten-
cjał i wykorzystał własne możliwości […]. Zawodowa pomoc to wspieranie, doradzanie, 
podnoszenie na duchu, leczenie, pielęgnowanie, opiekowanie się, uczenie, wychowywanie, 
prowadzenie terapii i wszystkie inne działania wykonywane w ramach pracy zawodowej, 
które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób potrzebujących pomocy1. 

Profesjonalne pomaganie związane jest wykonaniem zadania, które polega na 
przybliżeniu osobie wymagającej wsparcia, na czym polega jej/jego problem, co moż-

1 E. Bilska, Pomoc, czyli uczenie samopomocy, Niebieska Linia 6/2002.
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na zrobić dla tej osoby oraz co może ona zrobić dla siebie. Często w rzeczywistości, 
w której podopiecznymi/klientami są osoby doświadczające przemocy, borykające 
się z uzależnieniem czy postrzeganiem przez pryzmat stereotypów, dysfunkcyjnego 
rodzica, opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, zakła-
dy karne – udzielenie pomocy jest niezbędne, aby mówić o powrocie tych jedno-
stek do społeczeństwa. Pomoc jest w tych przypadkach wielowymiarowa, trzeba na 
nią spojrzeć w kontekście powiązań jednostki, jej zależności, doświadczeń z innymi 
osobami, najczęściej członkami rodzin. Jest ona wówczas rozumiana jako udzielanie 
informacji na temat problemu, obalanie mitów, burzenie stereotypowego myślenia 
o sobie i swoim problemie, rozbudzanie i podtrzymywanie motywacji. Można za-
uważyć w niej aspekty formalne wynikające z przepisów, ale także aspekty niefor-
malne, które związane są z osobowością pomagającego i jego autorytetem. Niesienie 
profesjonalnej pomocy to sporządzenie dobrej diagnozy, określenie celu działań, 
zaplanowanie zadań i wykorzystanie procedury, ale jej istotą jest także umiejętność 
ochrony kondycji psychofizycznej samej osoby pomagającej. Celem profesjonal-
nej pomocy jest uzyskanie przez beneficjenta kontroli nad własnym zachowaniem, 
a zatem także nad własnym życiem. Integracja ze społeczeństwem nastąpi wówczas, 
gdy otrzymujący pomoc będzie  brał udział w różnych przejawach życia, odgrywał 
konstruktywne role społeczne i umiał korzystać z oferty, którą stwarza mu otocze-
nie. Dlatego tak ważny jest „rozwój zwykłych i powszechnych ludzkich zdolności 
i możliwości potrzebnych jednostce do sprawnego funkcjonowania […], przede 
wszystkim zdolności do komunikowania, do rozumienia i bycia zrozumianym przez 
innych”2. Pomóc ma w tym sieć instytucji i organizacji, które są elementem niezbęd-
nym dla prawidłowego funkcjonowania systemu pomocy państwa. Działające in-
stytucje administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe mają 
być gwarantem świadczenia pomocy o różnym charakterze, dopełniając się wzajem-
nie i tworząc całość systemu pomocy3. 

Prezentowana książka poświęcona jest problemom, z którymi boryka się współ-
czesny człowiek. Wynikają one z decyzji, które podejmuje jednostka, a które dopro-
wadzają ją do funkcjonowania w środowisku zamkniętym, w iluzorycznym świecie 
środków zmieniających świadomość. Jest ona poświecona osobom, które stają się 
ofiarami przemocy, ale także życia w środowisku kryminogennym. I wreszcie jej 
tematyka dotyka osób, które mogą pomóc w trudnym procesie powrotu do społe-
czeństwa, a także instytucjach, stowarzyszeniach, które wspierają ten proces. Dobór 
problematyki nie jest przypadkowy – ukazuje ona zagadnienia z przestrzeni resocja-
lizacyjnej, ponieważ przemoc, uzależnienie, pobyt w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych, resocjalizacyjnych, zakładach karnych, kuratela sądowa, pedagodzy, 

2 J. A. Bjørkøe, Pomoc do samopomocy. Szkoła Kofoeda w Kopenhadze, Instytut Służby Społecz-
nej, Warszawa 1997, s. 61.

3 E. Błażej, B. Bartosz, O doświadczaniu bezdomności, Warszawa 1995, s.18.
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terapeuci to elementy tej przestrzeni. Dobór autorów również nie był przypadkowy. 
W publikacji prezentowane są artykuły badaczy, którzy od lat zajmują się powyższą 
problematyką, łącząc kwestie teoretyczne z praktyką dnia codziennego.

Pierwszy artykuł – Joanny Rajewskiej de Mezer, „Pomagać, aby pomóc – cele, 
charakter i formy współczesnego wspierania, na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej”, wskazuje na różnorodność problemów, z którymi przycho-
dzi zmierzyć się człowiekowi zarówno od strony osoby, która potrzebuje pomocy, 
jak i tej, która ją świadczy. Autorka analizuje wsparcie, jakie otrzymuje beneficjent 
pomocy społecznej, ujmując tę pomoc w ramach pedagogiczno-prawnych. W tek-
ście tym czytelnik odnajdzie tematykę pomocy społecznej z całym zakresem świad-
czeń zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, a także opis działań o charakterze 
pomocowym podejmowanych w procesie wsparcia jednostki i rodziny, które mają 
na celu aktywizację i uruchomienie samopomocy. Autorka wnikliwie analizuje for-
malny charakter wsparcia, podkreślając istotę działań pomocowych, które powinny 
mieć subsydiarny charakter oraz być oparte na zasadzie subsydiarnej redukcji. Mo-
dyfikowanie i zmniejszanie zakresu świadczenia pomocy stanowi jej istotę, bowiem 
świadczy o uzyskaniu kompetencji społecznych przez beneficjenta. 

Z kolei artykuł Ewy Włodarczyk, „Zaburzenia związane z używaniem alkoho-
lu – obraz i możliwości pomocy”, ukazuje powyższą problematykę z perspektywy 
historycznej aż do czasów współczesnych. Autorka skoncentrowała się na opisaniu 
teorii uzależnień, faz choroby alkoholowej, a także pomocy udzielanej osobom 
uwikłanym w problemy alkoholowe. Prezentuje psycho-bio-społeczny (PBS) mo-
del uzależnienia, wskazując na zawartą w nim koncepcję psychologicznych me-
chanizmów uzależnienia opracowaną przez Jerzego Mellibrudę i jego pracowni-
ków oraz współpracowników. Ważnym zagadnieniem prezentowanego artykułu 
jest kwestia prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, a także integracji społecznej osób uzależnionych od al-
koholu i wskazaniem podmiotów, które je realizują. Autorka podkreśla znaczenie 
organizacji pozarządowych, akcentując ich wagę w działaniach podejmowanych 
na rzecz osób uzależnionych. Analizując powyższe problemy, wskazuje na skutecz-
ność niesionej pomocy, a także wskazuje na pola do jej reorganizacji.

Problematykę dotyczącą pomocy udzielanej osobom uzależnionym od narko-
tyków porusza Oskar Matysiak w swoim artykule pt. „Pomoc udzielana osobom 
uzależnionym od narkotyków – możliwości i bariery”. Autor analizuje zagadnienie 
w ujęciu terapeutyczno-prawnym i podkreśla konieczność precyzyjnego zdefinio-
wania problemów, istnienia rozwiązań prawnych, które pozwalają widzieć osobę 
uzależnioną jako tę, która potrzebuje pomocy, ale – co ważne – pokazuje system 
pomocowy w Polsce z jego mocnymi i słabymi stronami. Czytelnik odnajdzie 
w tym artykule opis form i metod leczenia uzależnienia od narkotyków ze wskaza-
niem na trudności w jego podjęciu.



Wprowadzenie10

Wioletta Klimczak jest autorką kolejnego tekstu, zatytułowanego „Pomoc psy-
chologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”. Artykuł stanowi wni-
kliwy obraz przemocy stosowanej w rodzinie, jej przyczyn, przebiegu i konsekwencji. 
Jest to analiza psychologiczna powyższego zagadnienia wraz ze wskazaniem pomocy, 
którą świadczyć można zarówno na rzecz ofiar, jak i świadków przemocy i osób sto-
sujących przemoc. W prezentowanym tekście widoczne są spostrzeżenia o koniecz-
ności współpracy specjalistów z różnych dziedzin – jak podkreśla Autorka – lekarzy, 
prawników, policjantów, pracowników pomocy społecznej, kuratorów, terapeu-
tów i psychologów w celu świadczenia efektywnej pomocy. Istotne jest też wskaza-
nie konieczności objęcia oddziaływaniami psychologicznymi sprawców przemocy.

Tematyka udzielania pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-
-wychowawcze i resocjalizacyjne prezentowana jest w artykule Hanny Karaszew-
skiej pt. „Pomoc udzielana wychowankom placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i resocjalizacyjnych w procesie usamodzielniania”. Autorka koncentruje 
się na przedstawieniu trudności, których doświadczają osoby wychowujące się 
w placówkach i opuszczające je z chwilą uzyskania pełnoletności lub w momencie 
opuszczenia placówki resocjalizacyjnej. Artykuł ukazuje problem poczucia aliena-
cji, którego doświadczają powyższe osoby, problemy wynikające z brakiem inklu-
zji społecznej, a także możliwości i bariery świadczenia pomocy wychowankom. 
Proces usamodzielnienia przedstawiony został z perspektywy pedagogiczno-  
-prawnej, gdyż w artykule zawarto informacje ukazujące prawne możliwości i wa-
runki świadczenia pomocy, a także aspekty pedagogiczne, tak ważne dla podmio-
towego traktowania jednostki opuszczającej placówkę.

Artykuł Soni Dzierzyńskiej-Breś pt. „Dzieci osób pozbawionych wolności. 
Teoria i(a) dobre praktyki” porusza ważny problem dziecka, którego rodzic/rodzi-
ce odbywają karę pozbawienia wolności, a które często borykając się z rodziciel-
skim uwięzieniem, funkcjonują w grupie wysokiego ryzyka i nierzadko powtarzają 
los rodzica. Czytelnik odnajdzie w prezentowanym tekście mediatory i modera-
tory potęgujące lub osłabiające wpływ rodzicielskiego uwięzienia na dzieci wraz 
z teoriami: traumy, modelowania i społecznego uczenia się, napięcia oraz nazna-
czania i etykietowania. Autorka prezentuje czytelnikowi oparte na dowodach do-
bre praktyki, które mogą uchronić dziecko przed powieleniem wzorca rodzinnego. 
W rozważaniach widoczna jest troska Autorki o spojrzenie na rodzinę z perspek-
tywy całościowej, która pozwoli dostrzec w rodzinie poszczególnych jej członków 
(ze wskazaniem na dziecko), ale także warunki przed, w trakcie i po pozbawieniu 
wolności jednego z członków rodziny. Perspektywa ta, jak pisze Autorka, pozwoli 
na poszerzenie kompetencji rodzicielskich w grupach wysokiego ryzyka oraz kon-
struowanie działań zapobiegawczych.

Ewelina Silecka-Marek, w artykule: „Pomoc adresowana do osób opuszczają-
cych zakłady karne” porusza kwestię udzielania pomocy postpenitencjarnej. Autorka 
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wnikliwie opisuje samą jej istotę, prezentując znaczenie pojęcia, genezę oraz praw-
ne podstawy jej świadczenia. Czytelnik odnajdzie w artykule zagadnienia związane 
z: etapami przygotowania osadzonych do wolności w warunkach zakładu karnego, 
osobą kuratora sądowego jako jednego z podmiotów organizujących i prowadzących 
działania mające ułatwić skazanym proces readaptacji społecznej, Funduszem Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości). 
Opisuje również pomoc udzielaną w procesie readaptacji społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz zagadnienie wykorzystania potencjału ekonomii 
społecznej w pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne. Autorka w prezentowa-
nym tekście podkreśla znaczenie organizacji pozarządowych w procesie readaptacji 
społecznej i charakteryzuje wybrane organizacje pozarządowe.

Kolejny artykuł, Jany Chojeckiej, „Jak wspierać niedobrowolnego podopiecz-
nego w procesie resocjalizacji?”, dotyczy kwestii możliwości pracy z osobami, któ-
re przebywają w izolacji. Autorka zwraca uwagę na konieczność rozumienia trud-
nych zachowań, a także na rolę przymierza terapeutycznego służącego procesowi 
zmiany. Czytelnik odnajdzie w artykule odpowiedź na pytanie, dlaczego w przy-
padku osób zmuszonych do oddziaływań pojawia się z ich strony opór i niechęć. 
Zawarte są w nim liczne odwołania do badań i twierdzeń praktyków zajmujących 
się tą przestrzenią oddziaływań. W treści odnaleźć można wskazania dotyczące 
pracy z osobami przebywającymi w izolacji, z których wynika, że chociaż przeby-
wanie w izolacji ogranicza liczbę i jakość kontaktów społecznych, to relacja tera-
peutyczna staje się odpowiedzią na te braki i jednocześnie szansą na zmianę swoje-
go funkcjonowania. Szeroko rozumiana pomoc w tym przypadku zakłada pomoc 
terapeutyczną przy udziale zarówno pomagającego, jak i wspieranego.

Z kolei Michał Szykut w artykule „Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli  
sądowej w Polsce. Konteksty pomocy i wsparcia” ukazuje kuratelę z perspekty-
wy pedagogiczno-prawnej. Koncentruje się na funkcjonowaniu kurateli sądowej 
w obecnej rzeczywistości przy uwzględnieniu zmian, które mają w niej nastąpić. 
Autor ukazuje wymiary kurateli poprzez wskazanie na polityczney, jurydyczne,  
naukowo-badawcze i ekonomiczne apekty praktycznej aktywności kuratorów w śro-
dowiskach lokalnych oraz refleksje społeczne i medialne. Rozważania teoretyczne 
przeplatają się z realiami praktycznymi, pokazując zarówno aktywność kuratorów, 
ich zadania, jak i trudność roli jaką odgrywają względem dozorowanych. W pre-
zentowanej treści widoczna jest krytyczna uwaga Autora co do konieczności trakto-
wania kuratora jako emisariusza wymiaru sprawiedliwości w środowisku lokalnym.

Agnieszka Barczykowska i Klaudia Kalinowska są autorkami artykułu „Wspar-
cie i pomoc skierowana do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – moż-
liwości i bariery”. Jest to wnikliwa analiza zjawiska, jakim jest bezdomność. Autor-
ki opisują bezdomność oraz samo nim zagrożenie w perspektywie indywidualnej 
i społecznej. Charakteryzują również system wsparcia dla osób, które na skutek 
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różnych zbiegów okoliczności stały się osobami bezdomnymi. Czytelnik w pre-
zentowanym tekście odnajdzie podstawowe informacje o zjawisku bezdomności, 
a także opis konkretnych form pomocy udzielanej osobom doświadczającym tej 
trudnej sytuacji. Autorki skoncentrowały się na scharakteryzowaniu wsparcia 
w formie doraźnej, która zapewnia osobie zaspokojenie podstawowych potrzeb 
oraz bezpieczeństwo oraz na pomocy długofalowej, która skutkuje uzyskaniem 
przez człowieka samodzielności życiowej. 

Książkę zamyka artykuł Anny Gulczyńskiej: „Zastosowanie karuzeli zleceń 
w zawodach”. Autorka porusza w nim problem wsparcia osób, których ścieżka za-
wodowa związana jest z udzielaniem pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej. Odnosząc się do zagadnienia zdrowia psychicznego, wypalenia zawo-
dowego, teorii systemowych, wskazuje na psychologiczno-prawne rozwiązania 
związane ze świadczeniem pomocy. Powołuje się na badania naukowe i ukazuje, 
jak ważne jest dbanie osoby zawodowo związanej z pomaganiem innym ludziom 
o własne zdrowie, kondycję psychofizyczną oraz umiejętne rozgraniczenie sfery 
zawodowej i prywatnej. Autorka prezentuje technikę karuzeli zleceń, która po-
wstała na gruncie teorii systemowej. Ukazuje jej pozytywne aspekty, podkreślając, 
że jest ona jedną z możliwych propozycji radzenia sobie z mnogością oczekiwań – 
kierowanych do osoby udzielającej wparcia.

Prezentowane w książce artykuły poruszają trudną tematykę, gdyż dotyczą 
opisu człowieka uwikłanego w problem, który bez wsparcia indywidualnego i in-
stytucjonalnego nie jest w stanie go przezwyciężyć. Autorzy skoncentrowali się na 
zaprezentowaniu, opisaniu zagadnienia, a także na ukazaniu różnorodnych form 
pomocy, które oferuje państwo i organizacje pozarządowe. Niech prezentowane 
w artykułach zagadnienia służą wszystkim osobom, które chciałyby zgłębić temat 
i wykorzystać w swoich teoretycznych i praktycznych działaniach.

* * *

Dziękuję Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prof. zw. dr hab. Agnieszce Cybal-Michalskiej 
za przychylność i możliwość opublikowania niniejszej książki.

Podziękowania kieruję również pod adresem Recenzenta prezentowanej pu-
blikacji – Pana Prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. 
Sławomira Przybylińskiego za wnikliwą analizę tekstów i cenne uwagi.

W tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania Autorom tekstów, 
którzy poświęcili swój czas i podzielili się swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną.


