
Wprowadzenie

Wielowymiarowość działalności społecznej, w obszar której wpisują 
się szczegółowe pola aktywności służb społecznych, stanowi teoriotwórczy 
oraz badawczy impuls dla naukowców reprezentujących nauki społeczne, 
humanistyczne i inne zorientowane na poznanie przestrzeni pracy spo-
łecznej bądź pracy socjalnej. Ukierunkowanie warsztatu naukowego na za-
gadnienia działalności społecznej umożliwia aktualizację oraz pomnażanie 
wiedzy użytecznej w poszukiwaniu nowoczesnych i innowacyjnych modeli 
metodycznych, instrumentów oraz narzędzi niezbędnych w praktyce wspie-
rania rozwoju osób, rodzin, grup ludzkich, społeczności lokalnych i całych 
społeczeństw. Jednym ze sposobów wdrażania osiągnięć naukowych jest 
działalność wydawnicza łącząca doświadczenie praktyczne z teoretycznymi 
osiągnięciami nauk, do których zaliczyć można psychologię, socjologię, pe-
dagogikę, prawo, ekonomię, historię, teologię, filozofię, familiologię, nauki 
o zdrowiu z profilaktyką zdrowia i higieną włącznie itp.

Wieloautorska monografia Wybrane zagadnienia pracy socjalnej powsta-
ła w wyniku namysłu nad polem praktyki działalności społecznej oraz ak-
tywności dydaktycznej służącej przygotowaniu i doskonaleniu zawodowemu 
służb społecznych. W katalogu owych służb lokują się między innymi tacy 
specjaliści, jak w szczególności: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, asy-
stenci osób starszych, asystenci osób z niepełnosprawnościami, opiekunki 
środowiskowe, interwenienci kryzysowi, streetworkerzy, doradcy zawodo-
wi, animatorzy społeczności lokalnych, profilaktycy społeczni, edukatorzy, 
terapeuci i wielu innych, których zakres zadaniowy wpisuje się w katalog 
działań służących realizacji celów systemu pomocy i integracji społecznej, 
a w szerszym wymiarze w działalność skoncentrowaną na ratownictwie, 
kompensacji, opiece, pomocy, integracji, reintegracji, profilaktyce, prewen-
cji, edukacji społecznej, animacji środowiskowej, terapii, wsparciu, akty-
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wizacji czy wspomaganiu rozwoju indywidualnego (osób) oraz zbiorowego 
(grup ludzkich).

Podjęty w środowisku naukowym Uniwersytetu Opolskiego projekt wy-
dawniczy przewidywał w początkowej jego fazie opracowanie obszernego ka-
talogu zagadnień pracy socjalnej, obejmujących zarówno sferę podmiotową, 
jak i przedmiotową, włącznie z metodycznym i instytucjonalnym wymiarem 
tego wycinka rzeczywistości. Już na etapie konceptualizacji, a w dalszej kolej-
ności podczas pracy nad poszczególnymi fragmentami zamierzonego dzieła 
ujawniały się kolejne zagadnienia konieczne do podjęcia w przedmiotowym 
zamierzeniu naukowym. Towarzyszące temu ograniczenia związane z pande-
mią uzewnętrzniły konieczność podziału planowanego projektu na stosowne 
części. W konsekwencji uznano, że powstanie cykl opracowań monograficz-
nych wpisany w serię wydawniczą „Z zagadnień pracy socjalnej i służby spo-
łecznej”. Udostępniona w otwartym dostępie monografia Wybrane zagadnienia 
pracy socjalnej jest zatem częścią inicjującą zamierzoną serię, której kolejne 
tomy będą uwzględniały zagadnienia teorii, metodyki, instytucjonalizacji, 
ewaluacji, a także doświadczeń związanych z epidemicznymi zmianami wa-
runkującymi przestrzeń praktyki pracy socjalnej.

Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną rolę redaktorów naukowych tomu 
otwierającego planowaną serię wydawniczą, pragniemy w sposób szcze-
gólny podziękować Autorkom i Autorom, Koleżankom i Kolegom za udział 
we współpracy naukowej. Mimo trudności oraz licznych zadań wpisujących 
się w pandemiczną codzienność życia zawodowego i osobistego (rodzinnego), 
podjęli Państwo naukowe wyzwanie i współuczestniczyli w tworzeniu dzie-
ła, które udostępniamy Czytelniczkom i Czytelnikom z nadzieją na inspira-
cje w namyśle nad rzeczywistością pola służby społecznej. Dziękujemy także 
Pani profesor Beacie Szluz za krytyczną analizę treści zawartej w poszcze-
gólnych rozdziałach monografii czynioną z perspektywy recenzentki. Mery-
toryczne uwagi umożliwiły nam doskonalenie pierwotnej wersji poszczegól-
nych wypowiedzi poświęconych wybranym zagadnieniom pracy socjalnej. 
W efekcie powtórnej autolektury ostateczny kształt każdego z rozdziałów 
zawartych w niniejszym tomie będzie z dużym prawdopodobieństwem in-
telektualną i poznawczą wartością dla wymagających Adresatek i Adresatów 
naszej monografii.
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