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Wstęp

Oddawana do rąk czytelników publikacja powstała jako komponent prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny oraz ich konsekwencji i uwarunkowań w różnych kontekstach naukowych i w aspekcie praktycznym. Skupia ona rezultaty badań i opinie w sposób bezpośredni i pośredni związane
z tematyką usług społecznych jako perspektywicznych rozwiązań na rzecz poprawy
warunków tworzenia i funkcjonowania rodzin. Niespójność stylu i niejednolita objętość rozdziałów są odzwierciedleniem odmiennych warunków, w jakich one powstawały, oraz wyrazem poszanowania dla decyzji autorów. Niekiedy ukazują swoiste
modele argumentacji i uświadamiają szeroki zakres dyskusji na ten temat.
Przedstawione rozważania zbudowane są zasadniczo wokół tezy, że usługi
społeczne stanowią integralną część polityki społecznej wobec rodziny, wskazywane zaś funkcje owych usług – aktywizująca, integracyjna, animacyjna, edukacyjna
i inne – uzasadniają ich wpisanie w instrumentarium pluralistycznej i wielosektorowej polityki pomocy i integracji społecznej, skoncentrowanej na szczeblu lokalnym.
Z owym szerokim zakresem przedmiotowym i podmiotowym usług społecznych
związana jest także widoczna w publikacji różnorodność i wielość sposobów pojmowania omawianych instrumentów. W literaturze przedmiotu najczęściej opisywane
są one w ujęciu wąskim, czyli jako „[…] świadczenia w naturze, w przeciwieństwie
do świadczeń pieniężnych, i zasadniczo odnoszą się do opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz do wyspecjalizowanych usług związanych
z profesją pracy socjalnej” lub też w szerszym znaczeniu, jako „[…] wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli
transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne,
usługi opiekuńcze, mieszkaniowe, zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla
różnych grup docelowych”1.
Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszej publikacji, poza wprowadzającymi rozważaniami teoretycznymi i koncepcyjnymi, są przede wszystkim usługi
społeczne w lokalnej polityce społecznej, adresowane do rodzin z dziećmi, a przy
tym akcentujące szczególnie trudną sytuację kobiet w życiu społeczno-zawodowym
i rodzinnym, oraz do osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych.
Nie sposób nie zauważyć, że tematyka ta odzwierciedla najbardziej aktualne problemy o wielu implikacjach nie tylko społecznych, ale także ekonomicznych i politycznych. Doniosłość tych problemów uzasadnia potrzebę rozwoju efektywnych
R. Szarfenberg, Polityka społeczna a usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska
(red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 59.
1
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i skutecznych usług społecznych, zmierzających do poprawy zarówno warunków
tworzenia i funkcjonowania rodzin, jak i efektywności całościowego, potencjalnego
instrumentarium w tym zakresie. Należy też zwrócić uwagę na to, że sama rodzina ukazywana jest jako podmiot polityki społecznej, który występuje obok samorządów czy organizacji pozarządowych i również powinien aktywnie uczestniczyć
w kształtowaniu własnych warunków życia.
Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim autorom artykułów,
którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych rodzinie, a poprzez zamieszczone treści wyrazili głęboką wiarę w potrzebę
badań i działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i kondycji polskich rodzin.
Adam Kubów, Joanna Szczepaniak
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