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Wprowadzenie
Praca socjalna i resocjalizacyjna implikuje szczególny rodzaj relacji międzyludzkich. W relacji tej spotykają się dwie
osoby: potrzebujący pomocy oraz wspomagający i udzielający tejże pomocy. Realizacja celów i zadań pracy socjalnej i
resocjalizacyjnej obejmuje szeroką gamę
działań: od profilaktyki poprzez działania
kompensacyjne, aż do działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym czy wychowawczo-resocjalizacyjnym. Praca socjalna i resocjalizacyjna stanowi swoisty
proces interakcji zachodzący pomiędzy jej
podmiotami. Istotna rolę w tym procesie
odgrywa wzajemne ustosunkowanie się
wobec siebie partnerów tejże interakcji.
Efektywność pracy socjalnej i resocjalizacyjnej zależy więc od charakteru stosunków łączących niosącego pomoc z jej beneficjentem. Szczególna odpowiedzialność
za jakość tych relacji spoczywa zwłaszcza
1

na osobie organizującej i kierującej procesem szeroko rozumianej pomocy.
Działalność związana z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi wymaga
przestrzegania określonych standardów
etycznych. Wobec pracowników socjalnych i kuratorów sądowych kierowanych
jest więc wiele zasad natury etycznej.
Jak wskazuje Andrzej Olubiński, elementarnym paradygmatem wiedzy etycznej
pracownika winno być założenie, „iż
człowiek stanowi najwyższą wartość
oraz niezbywalne prawo do stanowienia
o samym sobie”1. Także filozofia pracy
kuratorów sądowych wynika z głębokich zasad humanizmu i egalitaryzmu,
zaś podstawą wszelkich oddziaływań
powinien stać się szacunek dla drugiego
człowieka, uznanie wartości, godności
i niepowtarzalności osoby ludzkiej, jej
praw i obowiązków oraz troska o dobro
drugiego człowieka 2.

A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Toruń 2004, s. 57; por. także: Ko-

deks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, http://www.ptps.ops.pl/kodeks_etyczny.htm
2

Na podstawie Uchwały Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 r. – Kodeks Etyki Kuratora

Sądowego, http://kurator.webd.pl/?page_id=9
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W pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
szczególny nacisk kładzie się na podmiotowe traktowanie podopiecznego, z
poszanowaniem jego godności osobistej.
Naczelną zasadą aksjologiczną w tej pracy jest kierowanie się bezwzględnym dobrem drugiego człowieka. Często mówi
się więc o tzw. „ludzkim” traktowaniu
podopiecznego3. Jednak takie traktowanie wydaje się niemożliwe bez właściwej
postawy wobec drugiego człowieka.
Warunki kształtowania się
postaw pracowników socjalnych
i kuratorów sądowych wobec
podopiecznych
Zgodnie z definicją zaproponowaną
przez Stefana Nowaka, przez pojęcie
„postawa” należy rozumieć względnie
trwałą dyspozycję człowieka do oceniania, emocjonalnego reagowania oraz zachowania się wobec określonego „przedmiotu” postawy, a więc zjawiska, osoby,
grupy społecznej, wartości itp4.
Postawa jest więc pewną trwałą dyspozycją jednostki, wynikającą z jej określonych poglądów, uczuć i dążeń, a więc
obejmuje trzy zasadnicze komponenty:
– Poznawczy – jest to określona wiedza
o „przedmiocie” postawy, która może
być tak wiedzą prawdziwą, rzetelną,
ale również „zafałszowanym” obra3

zem dane zjawiska czy osoby, opartym
na wiedzy pobieżnej, stereotypowej.
Przy czym istotnym jest to, iż każdy
rodzaj wiedzy warunkuje określone
poglądy jednostki względem wybranego „przedmiotu” postawy5.
– Afektywny (zwany też emocjonalno-oceniającym6 ) – to różnego rodzaju uczucia,
upodobania, uprzedzenia jednostki wobec jej „przedmiotu”. Komponent afektywny, jak zauważa Jan Turowski, jest
„ex definicione «oceniający», gdyż uczucia są albo negatywne, albo pozytywne”7. Ponadto podkreśla się, iż komponent emocjonalny jest dominującym w
przejawianej przez jednostkę postawie.
Określa on bowiem jej kierunek, stąd
też mówimy o postawach pozytywnych
lub negatywnych. Co więcej, posiada on
określoną walencję, a więc uczucia przejawiane przez jednostkę wobec danego
„przedmiotu” postawy mają określone
zabarwienie emocjonalne; pozytywne
lub negatywne, silniejsze lub słabsze8.
– Behawioralny – to tendencja jednostki do określonego reagowania wobec
„przedmiotu” postawy. Taka tendencja
jest wynikiem kompilacji określonych
uczuć, wiedzy i poglądów jednostki,
które skłaniają do określonego zachowania się, działania, reakcji jednostki
na dany „przedmiot” postawy9.

Zob. K. Marzec-Holka, Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań, Bydgoszcz

1994, s. 138; por. także: A. Majchrowska, Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej. Koncepcja
roli zawodowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2005, Tom XXXIII, zeszyt 1, s. 223; T. Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989, s. 249.
4

Por. S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie po-

staw, S. Nowak (red.), Warszawa 1973, s. 23.
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J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 51.

6

Zob. S. Nowak, opt. cit., s. 24.

7

J. Turowski, opt. cit., s. 51.

8

S. Nowak, opt. cit., s. 24

9

Turowski, opt. cit. S. 51
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Wyróżnione powyżej komponenty
warunkują postawy pracowników socjalnych i kuratorów sądowych wobec
podopiecznych. Wiodącą wydaje się tu
być zwłaszcza „wiedza” pracowników
o problemach jakich doświadczają podopieczni, a także źródłach i warunkach
kształtowania się tychże problemów.
Wiedza pracownika z zakresu szeroko
rozumianej problematyki społecznej
(ubóstwo, bezrobocie, patologie i dewiacje społeczne itp.) implikuje z kolei
określony rodzaj ustosunkowań emocjonalnych i behawioralnych wobec
podopiecznych. Owa wiedza jest warunkiem niezbędnym ujawnianych postaw,
bowiem, jak podkreśla Jan Turowski, nie
istnieje postawa wobec „przedmiotu”, o
którym jednostka nic nie wie10.
Oczekuje się, iż wiedza leżąca u podstaw działalności resocjalizacyjnej i
pracy socjalnej winna być pochodną
odpowiedniego przygotowania „zawodowego”, jak również doświadczenia
pozyskanego w trakcie pracy z osobami
znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Istotnym problemem może być
fakt, iż nie wszyscy pracownicy posiadać
będą odpowiednie kwalifikacje do pracy
socjalnej czy resocjalizacyjnej, uzyskane
w trakcie kształcenia akademickiego, policealnego czy chociażby w oparciu o kursy przygotowania zawodowego. Dotyczy
to zwłaszcza społecznych kuratorów sądowych pełniących swe obowiązki w ramach tzw. funkcji społecznej11. Jednakże
i dostateczne kwalifikacje pozyskane w
toku wieloletniego kształcenia, nie zawsze gwarantować będą właściwą jakość

kontaktów pracownika z beneficjentem.
Bowiem, jak wskazuje A. Olubiński, wielu pracowników socjalnych (bez względu na uzyskany poziom wykształcenia),
w praktyce często posługuje się wiedzą
emocjonalną, subiektywną, nie zweryfikowaną empirycznie. A nawet jeśli operują wiedzą naukową, to często łączą ją
z wiedzą prywatną, wywodzącą się z ich
doświadczeń życiowych czy określonej
obyczajowości lokalnej12.
Podejmując zagadnienie postaw pracowników socjalnych i kuratorów sądowych wobec podopiecznych, należy
mieć na także uwadze szeroki zakres
spraw i problemów, z jakimi stykają się
owi pracownicy w trakcie realizacji powierzonych im zadań. Przedmiotem ich
oddziaływań są osoby ubogie, przejawiające trudności w adaptacji społecznej,
nieletni sprawcy przestępstw, dzieci wymagające opieki, pomocy terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, osoby zdemoralizowane,
niedostosowane społecznie, uzależnione od alkoholu, rodziny niepełne, wielodzietne, niewydolne wychowawczo,
przestępcze itd. Tak więc, w zależności
od rodzaju sprawy czy wagi problemu,
z jakim styka się udzielający pomocy,
jak również wobec różnych kategorii
podopiecznych, jeden pracownik może
ujawniać nie jedną, lecz wiele postaw.
Wydaje się więc, iż próba jakiejkolwiek
generalizacji w tym zakresie wydaje się
niemożliwa, chociażby z uwagi na tak
szerokie spektrum problemów i kategorii podopiecznych, z jakimi mają ci pracownicy do czynienia.

10

Tamże, s. 51

11

Szerzej na ten temat, zob: A. Witkowska-Paleń, Model kurateli sądowej w Polsce i jego przemia-

ny, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2005, Tom XXXIII, zeszyt 1, s. 238-240.
12

A. Olubiński, opt. cit., s. 59
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Nieliczne badania w tym zakresie dowodzą jednak, iż możliwe są próby typologii
postaw najczęściej ujawnianych przez
pracowników socjalnych i kuratorów sądowych wobec beneficjentów udzielanej
im pomocy. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań na gruncie teoretycznym, jak i dociekań empirycznych, prowadzonych głównie przez pedagogów,
socjologów i psychologów. Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane koncepcje
teoretyczno-empiryczne w tym zakresie.
Postawy pracowników socjalnych
wobec beneficjentów pomocy
społecznej
Szczególnie interesująco przedstawia
się typologia postaw zawodowych pracowników socjalnych zaproponowana
Andrzeja Olubińskiego. Autor ów wykazał,
że u źródeł takich postaw tkwią określone poglądy na naturę człowieka (a więc
komponent „wiedzy”), a które to poglądy
można przyporządkować wyodrębnionym
na gruncie psychologii teoretycznym koncepcjom człowieka, tj. koncepcji behawioralnej, psychodynamicznej, poznawczej
i humanistycznej13. Jest to o tyle istotne,
że jak zauważa Aneta Paszkiewicz, wybór określonego modelu postępowania i
oddziaływań względem podopiecznego,
zależy właśnie od przyjętej koncepcji (filozofii) człowieka14. Tak więc określone
poglądy na naturę drugiego człowieka
warunkować będą nie tylko dany rodzaj
ustosunkowania wobec niego, lecz także
wyznaczać będą perspektywę dla procesu
udzielanej mu pomocy.
13

Szerzej na ten temat: zob. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000

14

A. Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sadowego,

Lublin 2006, s. 11.
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Niewątpliwe zagrożenie dla procesu
pomocy drugiemu człowiekowi niesie w
sobie postawa pracownika socjalnego,
który jest „zwolennikiem” behawioralnej koncepcji natury ludzkiej. Bowiem,
założenie, iż człowiek jest układem
„zewnątrzsterowanym”, modelującym
własne zachowanie w oparciu o bodźce
pochodzące ze środowiska, może prowadzić do przyjmowania wobec podopiecznego postawy autorytarnej, skutkującej
traktowaniem go w sposób przedmiotowy i manipulacyjny. Nierzadko, jak podkreśla A. Olubiński, pracownicy socjalni
przyjmujący taką postawę, swoją rolę zawodową pojmują głównie w kontekście
nieustannej kontroli zachowania beneficjenta oraz „motywowania” go do jego
zmiany pod groźbą określonych sankcji
(np. wstrzymanie pomocy) 15.
Także koncepcja psychodynamiczna warunkująca postawy zawodowe
pracowników socjalnych, jest krytycznie oceniana z perspektywy sposobów
traktowania podopiecznego. Bowiem
przekonanie, iż zachowania ludzkie są
głównie wynikiem wrodzonych (a więc
niezmiennych) popędów i dążeń, w efekcie prowadzić będą do poczucia braku
sensowności udzielania podopiecznemu
jakiejkolwiek pomocy. Postawy takie
reprezentują ci pracownicy, którzy zakładają, iż problemy ich podopiecznych,
takie jak np. alkoholizm, ubóstwo, bezrobocie, agresja itp. są pochodną jakiegoś
wrodzonego defektu psychicznego16.
Na drugim biegunie „modelowych”
postaw pracowników zawodowych so-

15

A. Olubiński, opt. cit., s. 20

16

Tamże, s. 20-21
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cjalnych autor sytuuje postawy oparte
na koncepcji poznawczej bądź humanistycznej filozofii człowieka.
Koncepcja poznawcza zakłada, iż człowiek działając przetwarza docierające
doń informacje i w zależności od posiadanej (zdobytej wiedzy) kształtuje swoje
postępowanie. Przyjęcie takiego poglądu
odnośnie „natury” swoich podopiecznych, sprzyja kształtowaniu właściwej
postawy pracownika socjalnego. Będzie
on bowiem dążył do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej
beneficjentów pomocy, zgodnie z założeniem, że im więcej informacji pozyska podopieczny, tym łatwiej będzie mu
zmienić swoje postępowanie i poprawić
własną sytuację życiową. Swą rolę pracownik socjalny postrzegał będzie w kontekście uświadomienia podopiecznemu,
jakie warunki i okoliczności doprowadziły do go trudnej sytuacji życiowej, jak
również będzie starał się zmobilizować
go do pozyskania nowych umiejętności
ułatwiających w przyszłości pełne usamodzielnienie życiowe beneficjenta17.
Podobnie również pracownik socjalny przyjmujący humanistyczny punkt
widzenia na ludzką naturę, przejawiał
będzie właściwą postawę w działalności
na rzecz drugiego człowieka. Koncepcja humanistyczna zakłada bowiem, iż
motorem ludzkiego działania, jest jego
dążenie do samorealizacji i aktualizacji
własnych sił i możliwości18. Wydaje się,
iż jest to najbardziej „dojrzały” pogląd
dotyczący natury człowieka, a jednocześnie niosący olbrzymi potencjał, gdy
chodzi o możliwości pomocy drugiemu
17

Tamże, s. 21

18

A. Olubiński, opt. cit., s. 21-22

19

Tamże, s. 21-22

20

Zob. tamże, s 22

człowiekowi. Przyjmując humanistyczny
punkt widzenia zakładamy bowiem, iż
nie ma ludzi „z natury” złych, a to, że nie
wszyscy postępują zgodnie z normami i
oczekiwaniami społecznymi, nie wynika
bynajmniej z ich „złej woli”, lecz jest pochodną trudnych warunków życiowych,
wadliwej socjalizacji, niekorzystnych
dla jednostki splotów okoliczności itp.
Dlatego też pracownik socjalny będzie
dążył do „odkrycia” dobrej natury w
podopiecznym, jak również ukierunkowywał swą rolę zawodową na tworzenie takich warunków, które umożliwiać
będą podopiecznemu dostrzeżenie i
uaktywnienie własnego potencjału samorozwojowego19. Niewątpliwie taka
postawa zawodowa pracownika socjalnego gwarantuje w pełni podmiotowe
traktowanie podopiecznego, z uwzględnieniem jego godności i prawa do samostanowienia.
Dokonując przeglądu różnych badań
koncentrujących się w obszarze problematyki pracy socjalnej, Andrzej Olubiński stwierdza, iż wśród postaw zawodowych pracowników socjalnych wydają
się dominować postawy behawioralne i
psychodynamiczne, rzadziej zaś postawy poznawcze, czy szczególnie pożądana postawa humanistyczna 20.
Problematykę postaw pracowników
socjalnych wobec podopiecznych podjęła
także w swoich badaniach Teresa Zbyrad. Autorka koncentrowała się tutaj wokół kilku wskaźników, które traktowane
włącznie, umożliwiają nakreślenie pewnego obrazu ustosunkowań pracowników socjalnego względem beneficjentów
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pomocy społecznej. Są to takie wskaźniki,
jak: emocje towarzyszące pracownikom
w pracy z podopiecznymi, sposoby postrzegania kontaktów z beneficjentami,
sposoby traktowania podopiecznych czy
hierarchia ważności dobra beneficjenta
na tle pozostałych wartości związanych
z wykonywanym zawodem 21.
Biorąc pod uwagę emocje towarzyszące pracownikom socjalnym w pracy z
klientami pomocy społecznej, czterech
na dziesięciu pracowników (40 proc.)
wskazywało, iż odczuwa obojętność w
kontaktach z osobami, którym udzielana
jest pomoc. Co czwarty badany deklarował, iż w kontaktach tych odczuwa
„znudzenie” warunkowane monotonią
podejmowanych działań (ok. 24 proc.),
a tylko średnio co trzeci pracownik (ok.
32 proc.) odczuwa radość wynikającą
z możliwości udzielenia podopiecznemu pomocy. Około 12 proc. badanych
pracowników socjalnych deklarowało
poczucie „złości” w sytuacji, gdy beneficjent ponownie ubiegał się o udzielenie
mu pomocy22.
Badania te wykazały, iż charakterystycznym rysem kontaktów pracowników socjalnych z beneficjentami pomocy
społecznej jest tzw. „służbowy” stosunek
pracowników względem podopiecznych.
Bowiem, ponad 2/3 badanych pracowników (ok. 68 proc.) wskazywało, iż udzielanie pomocy potrzebującym należy po
prostu do „zakresu ich obowiązków”. Jak
zauważa autorka przeprowadzonych badań, taka postawa jest typowa dla pra21

T. Zbyrad, Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów, Stalo-

wa Wola 2009, s. 110-115.
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cowników administracyjnych w instytucjach biurokratycznych. Nie powinna zaś
mieć miejsca w instytucjach pomocy, do
których „ludzie obciążeni problemami
przychodzą pełni nadziei, że znajdą zrozumienie, współczucie i pomoc”23.
Postrzeganie kontaktu z beneficjentem w kategoriach czerpania satysfakcji z wykonywanego zawodu deklaruje co szósty pracownik socjalny (ok. 17
proc.), zaś niespełna co dziesiąty badany (ok. 10 proc.) wskazuje, iż kontakt z
klientem jest „wyzwaniem dla [jego]
umiejętności zawodowych”. „Urzędnicza” postawa pracowników socjalnych
wobec podopiecznych przejawia się także w zakresie postrzegania przez badanych dobra klienta w hierarchii innych
wartości związanych z wykonywanym
zawodem. Bowiem aż ¾ respondentów
(ok. 73 proc.) deklarowało, iż w zakresie
ogólnie rozumianego dobra podopiecznego „robi to co może, zgodnie z przepisami”. Synonimem takiej wypowiedzi,
jak zauważa autorka badań mogłoby
być także stwierdzenie: „nic więcej nie
mogę zrobić”, „takie są przepisy”, „to
nie moja wina” itp24. Natomiast tylko co
piąty badany pracownik socjalny (ok. 21
proc.) gotowy jest do poświęceń na rzecz
podopiecznych, co wyraża się w twierdzeniu, iż dobro beneficjenta jest ważniejsze od wysiłku i trudu tejże pracy.
Zaś tylko niespełna 5 proc. pracowników
dobro swoich podopiecznych przedkłada
nad gratyfikację finansową związaną z
wykonywanym zawodem 25.

22

T. Zbyrad, opt. cit., s. 112.

23

Tamże, s. 113.

24

Zob. tamże, s. 114.

25

Tamże, s 114.
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Choć większość pracowników socjalnych (tj. ok. 65 proc.) deklaruje, iż zawsze
stara się pomóc swoim podopiecznym,
to jednak postawy współczucia wobec
ich problemów przejawia już tylko ok.
17 proc. badanych, a tyle samo wskazuje,
iż podopiecznych traktuje „bezosobowo,
jako kolejny numer sprawy”. Ogólnie
rzecz biorąc, można więc zauważyć, iż
postawy pracowników socjalnych wobec
beneficjentów pomocy społecznej cechuje w dużej mierze obojętność oraz „służbowość”. Niewielu z nich, jak zauważa
T. Zbyrad, traktuje swoją pracę jako wyzwanie i możliwość twórczej innowacji
na rzecz podopiecznego. Częściej bowiem mamy tu do czynienia postawami
konformistycznymi, polegającymi na akceptacji i sztywnym trzymaniu się przez
pracownika „litery prawa”26.
Postawy kuratorów sądowych
wobec nadzorowanych
(dozorowanych) osób
Problematyka postaw przejawianych
względem podopiecznych była także
przedmiotem dociekań w badaniach realizowanych w obrębie kurateli sądowej.
W zasadzie do klasycznych, można już
zaliczyć typologię postaw kuratorów
sądowych zaproponowaną przez Irenę
Mudrecką. Autorka, badając rodzinnych
kuratorów zawodowych, wyróżniła trzy
zasadnicze postawy przejawiane wobec
podopiecznych. Jako kryterium podziału
przyjęła tu stosunek emocjonalny – pozytywny bądź negatywny – kuratora

wobec wychowanków (głównie nieletnich podopiecznych) 27.
Pierwszy rodzaj postawy określony
został jako modelowy. Postawa ta charakteryzuje się podmiotowym traktowaniem wychowanków. Kurator przejawia
życzliwy, pozytywny stosunek emocjonalny wobec swoich podopiecznych. Wykazuje zrozumienie wobec ich zachowań
(często niewłaściwych), przypisuje im
pozytywne chęci i zamiary oraz wierzy
w możliwość ich poprawy28. Taki kurator podejmuje działania mające na celu
przede wszystkim resocjalizację nadzorowanych osób. Jest to postawa właściwa i pożądana w zakresie pracy kuratorskiej. Bowiem w literaturze przedmiotu
niejednokrotnie już podkreślano, iż najbardziej efektywnym modelem kurateli
sądowej jest kuratela na wychowaniu, a
nie represji i kontroli podopiecznego29.
Postawą niezgodną z propagowanym
modelem kurateli wychowującej, jest natomiast postawa biegunowo różna od wskazanej powyżej, którą I. Mudrecka określa
jako niemodelową. Kurator przejawiający
taka postawę, przypisuje negatywne cechy i intencje swoim podopiecznym, nie
ma do nich zaufania i nie wierzy w możliwość ich poprawy. Co więcej, nie akceptuje swoich podopiecznych i uważa się za
osobę lepszą niż jego wychowankowie.
Stąd też uważa, że ma prawo decydować
o ich losie. Taki kurator zazwyczaj stosuje głównie metody oparte na nieustannej
kontroli oraz sankcjach i groźbach kierowanych pod adresem podopiecznego30.

26

T. Zbyrad, opt. cit., s. 115.

27

I. Mudrecka, Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych, Opole 1997, s. 73.

28

Tamże, s. 37.

29

Szerzej na ten temat, zob. A. Witkowska-Paleń, Instytucja społecznego kuratora sądowego w

opinii osób pełniących funkcję kuratora, Stalowa Wola 2008, s. 117-123.
30

I. Mudrecka, opt. cit., s. 37
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Warto zauważyć, iż postawa taka, jest
charakterystyczna dla modelu kurateli
represyjno-kontrolnej, a więc opartej na
przymusie i ocenie zewnętrznych form zachowania podopiecznego. Taki kurator nie
zadaje sobie trudu zrozumienia sytuacji w
jakiej znalazł się podopieczny, gdyż z góry
zakłada o jego złych intencjach. Taka postawa kuratora, przyczynia się do braku
większych efektów resocjalizacyjnych w
pracy z podopiecznym, a w rezultacie prowadzi do dysfunkcjonalności samej instytucji kurateli sądowej31.
Natomiast trzeci typ postawy określono jako niespójny, czy też ambiwalentny.
Jest to taka postawa, która zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla obu
powyższych postaw32. Taką niespójną postawę kurator sądowy najczęściej ujawnia
wobec różniących się kategorii podopiecznych i w dużej mierze jest ona pochodną
problemów i zachowań ujawnianych przez
wychowanków. Postawę ambiwalentną
kurator może także ujawniać wobec tego
samego podopiecznego (raz pozytywną,
innym razem negatywną).
Problematykę postaw kuratorów sądowych przejawianych wobec podopiecznych podjęła również autorka niniejszego artykułu, w ramach szerszych badań
nad funkcjonowaniem kurateli sądowej
w Polsce33. W badaniach o których mowa,
udział wzięło 213 społecznych kuratorów
sądowych; zarówno kuratorzy rodzinni (nadzorujący nieletnich i ich rodziny)
oraz kuratorzy dla osób dorosłych. W celu
określenia postaw, jakie kuratorzy przejawiają wobec swoich podopiecznych,
badanych poproszono o wskazanie tych
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określeń (maksymalnie trzech), które w
ich ocenie najlepiej charakteryzują osoby
nadzorowane i dozorowane. Określenia
te miały wyrażać stosunek emocjonalny
kuratora względem podopiecznych.
Jak wykazały badania, większość kuratorów społecznych postrzegało swoich
podopiecznych głównie jako:
1. osoby niezaradne życiowo – 83,6 proc.
badanych (w tym zbliżony odsetek kuratorów rodzinnych i kuratorów dla
dorosłych – tj. 85,6% i 81,7%);
2. osoby nieszczęśliwe, pokrzywdzone
przez los – 66,7 proc. kuratorów (częściej kuratorzy rodzinni – 75 proc., niż
kuratorzy dla osób dorosłych – 58,7
proc.),
3. osoby zdemoralizowane, zepsute – 61
proc. badanych (częściej kuratorzy dla
dorosłych – 64,2 proc., niż kuratorzy
rodzinni – 57,7 proc.) 34.
Postrzeganie podopiecznego w kategoriach nie radzenia sobie w sprawach
życiowych („niezaradni życiowo”) implikuje przekonanie, że kurator poprzez
różne formy oddziaływań opiekuńczowychowawczych dążył będzie do przełamania tej bezradności, mobilizował
będzie podopiecznego do aktywności życiowej, co stanowi istotę pracy kuratorskiej. Jednak postawa ta zawiera w sobie
pewne niebezpieczeństwo dla procesu
resocjalizacji wychowanka. Kurator oceniając podopiecznego jako osobę całkowicie niezaradną, może chcieć kierować
jego życiem, narzucać mu własne zdanie
i podejmować za niego wszelkie decyzje
i działania, odmawiając mu prawa do samostanowienia o sobie.

31

A. Witkowska-Paleń, Instytucja…, opt. cit., s. 117-123.

32

I. Mudrecka, opt. cit., s. 37.

33

Zob. A. Witkowska-Paleń, Instytucja…, opt. cit., s. 138-139.

34

Tamże, s. 138
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Określanie przez kuratora podopiecznych w kategoriach osób skrzywdzonych
przez los, zawiera w sobie pozytywny
ładunek emocjonalny. Taka postawa wyraża współczucie dla sytuacji w jakiej
znalazł się podopieczny oraz rodzi przekonanie o potrzebie niesienia mu pomocy. Jednocześnie taka postawa wyklucza
założenie, o jakichkolwiek złych intencjach i motywach postępowania podopiecznego. Jednakże w skrajnej postaci
może ona skutkować także całkowitym
„zdejmowaniem” odpowiedzialności z
podopiecznego za jego czyny.
Negatywnie należy natomiast ocenić
postawę kuratorską wyrażającą się w
przekonaniu, iż podopieczni to osoby
zdemoralizowane i zepsute. Postrzeganie wychowanków w tych kategoriach,
w efekcie rodzić będzie niechęć kuratora
do udzielania pomocy podopiecznemu,
gdyż w jego ocenie podopieczny na pomoc „nie zasługuje”. Taki kurator niewątpliwie będzie przekonany o braku
możliwości poprawy swoich wychowanków, zaś swą rolę „wychowawcy” postrzegać będzie w kontekście nieustannej kontroli zachowania podopiecznego,
jak również bezzwłocznego zgłaszania
przełożonym wszelkich zachowań odbiegających od uznanej przez niego normy postępowania (cechy stylu formalnokontrolnego kurateli sądowej) 35.
Prawie 30 proc. badanych kuratorów
określiło także swoich podopiecznych
jako osoby „niezrównoważone psychicznie, emocjonalnie, wymagające leczenia”.
Stosunek taki wyraża prawie 40 proc.
kuratorów dla dorosłych i ok. 17 proc.
kuratorów rodzinnych. Określenie to
wyraża zdecydowanie negatywny stosunek kuratora wobec dozorowanych i
35

Tamże., s. 119

nadzorowanych osób. Jest nie tylko wyrazem braku akceptacji podopiecznych,
ale także niesie w sobie niebezpieczeństwo stygmatyzacji wychowanków.
Skrajnie negatywne jest określenie, iż
podopieczni to „urodzeni” przestępcy, osoby z natury złe (taki stosunek wyraża ok.
5 proc. badanych kuratorów). Postawa
ta implikuje przekonanie, że niezależnie od podejmowanych działań, kurator w zasadzie nic nie może zmienić w
sytuacji osób poddanych jego „pieczy”.
Niektórzy z badanych wskazywali także, iż podopieczni to osoby „bezmyślne”,
„tępe”, „głupie”. Określenia te, oprócz
zdecydowanie negatywnego ładunku
emocjonalnego zawierają w sobie także
tendencję demonstrowania przez kuratora poczucia własnej wyższości wobec
podopiecznego.
Podsumowanie
Stosunek kuratora sądowego czy
pracownika socjalnego wobec podopiecznych jest niezmiernie ważny z
punktu widzenia efektywności procesu
resocjalizacji i pracy socjalnej. Przyjęta
postawa rzutuje bowiem na całokształt
oddziaływań wobec wychowanka. W
pracy socjalnej i resocjalizacyjnej postuluje się więc taki wymiar relacji międzyludzkich, które oparte są na wzajemnym
zaufaniu i zrozumieniu między wychowankiem a pracownikiem. Jednakże, jak
wynika z powyższego przeglądu badań
nad postawami pracowników socjalnych
i kuratorów sądowych wobec podopiecznych wynika, iż postawy te są dalekie
od postulowanych standardów etyki
zawodowej. Niewątpliwie kurator czy
pracownik socjalny, który nie akceptuje
podopiecznego oraz przypisuje mu ne-
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gatywne intencje i motywy postępowania, nie jest w stanie budować atmosfery wzajemnego zrozumienia, zaufania i
szacunku, jako istotnej podstawy relacji
międzyludzkich w sytuacji pomocowej.
Proces kształtowania właściwych postaw pracowników służb społecznych
winien stać się integralną częścią programów nauczania, na poziomie przygotowania zawodowego do pracy socjalnej
i resocjalizacyjnej. Szczególna rola w tym
zakresie spoczywa na uniwersytecie katolickim, kształcącym m.in. pedagogów
i socjologów. Tylko upowszechnianie postaw chrześcijańskiej miłości bliźniego
oraz poszanowania przyrodzonej godności osoby ludzkiej, gwarantować może wysoką efektywność procesu pomocy
drugiemu człowiekowi.
About more ‘human’ dimension
of social and correctional work
(round a problems of social
workers’ and probation officers’
attitudes towards their charges).
This article undertake the problem of
social workers’ and probation officers’
attitudes towards charges. Proper attitude is the ground of social and correctional work, because effectivity of this work
depend on character of relation between
social worker or probation officer and his
ward. Meanwhile, investigations in this
domain prove, that the workers not always
compliance with ethical job standard. Social workers and probation officers often
do not accept their charges, do not trust
them and do not believe in possibility their
change. Therefore the formation of proper
attitude ought to be a ground of education
in pedagogics or sociology.
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