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socialnega
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Poleg drugih potez, po katerih se socialno delo razlikuje od
drugih strok, je tudi znanje, ki ga proizvaja "znanost o
socialnem delu" drugačno kot znanje klasičnih strok. To znanje
naj bi služilo reševanju življenjskih situacij, ki so jih doslej
ljudje reševali v skladu z običaji in z znanji, vezanimi na
družinsko socializacijo. Vprašanje pa je, kakšen smisel najdejo
uporabniki
v strokovnih postopkih in kakšna je
uspešnost
reševanja njihovih problemov. Uporabniki lahko začutijo, da so
izgubili
lastno kompetentnost odločanja v življenjskih situacijah. To je temeljni paradoks socialnega dela in meja njegove
profesionalizacije. Socialno delo se mora ogniti nevarnosti, da
bi se v težnji po profesionalizaciji izoliralo od ljudi in jim
vsijevalo svoje rešitve, kajti danes je vse boj jasno, da so
mnoga zdravila in rešitve nevarnejši od bolezni same. Zato
socialno delo ne bi smelo poskušati nadomestiti spontanih oblik
pomoči in povezovanja med ljudmi. - Ured.
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Tone Brejc,
Delovna prizadetost kot sociodinamični
proces
marginalizacije v sodobni normativni družbi. Socialno delo. 27.
1988, 4: 303-310
Označevalna praksa, ki temelji na normativnem modelu vrednotenja,
ustvarja pri "delovno prizadetih" ambivalentno motivacijo do
ponujenih mehani2anov družbene pomoči in vodi v začarani krog
vse večje marginalizacije. Hkrati je ta praksa del
ideološkega
aparata družbe,
saj vodi4opojava "sekundarne deviacije" in
interpretira družbeno proizvedene defekte kot osebni neuspeh
posameznika. Sprememba odnosa do delovne prizadetosti pomeni
predvsem pristati na novo paradigmo socialnega vključevanja, ki
temelji na novi družbenosti oziroma na "neprodukcijski orientaciji" v medčloveških odnosih. Delovno prizadeti
imajo pravico
sodelovati v družbenem razvoju v skladu z njihovimi
notranjimi
potrebami, družba pa bi morala obravnavo delovno prizadetih
vključiti v splošno razvojno politiko. Relativno povečani stroški
za zagotavljanje njihove dobrobiti bi se kompenzirali s kakovostnimi socialno-psihološkimi in posredno tudi materialnimi koristmi. ki bi prispevale k družbenemu ravnovesju in napredku. Ured.
Deskriptorji : rehabilitacija, delovna prizadetost.

Avtorica
opiše svoje terapevtske izkušnje v
dveh
klubih
zdravljenih alkoholikov, pri čemer posebno izpostavi dilemo
začasnega
in umetnega značaja vsake strokovno vodene skupine v
nasprotju s temeljno izkušnjo.
da morajo biti
zdravljeni
alkoholiki
trajno medsebojno povezani.
Nato opisuje
svoje
izkušnje in spoznanja pri preseganju te dileme s sistemskim
prehajanjem urejenih zdravijencev v samostojne tovariške skupine
zdravljenih alkoholikov. V celoti navaja osem temeljnih dejstev
in osem stopnic delovnega programa tovariških skupin. Ta program
izhaja iz spoznanj Hudolinove alkohološke šole in njene Rugljeve
socialno andragoške metode ter izkušenj anonimnih alkoholikov. V
sklepnem delu navaja dosedanje izkušnje pri delu tovariških
skupin. - Avt.
Deskriptorji :
skupine
za
samopomoč.
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Branka Knific, Poročilo o delu v skupinah za samopomoč
upokojencev Izola, Socialno Delo, 27, 1988, 4:317-328

v

domu

V izolskem domu upokojencev že leto in pol sedem strokovnih
delavcev organizirano vodi delo v skupinah stanovalcev doma. ki
imajo lastnost skupine za samopomoč. Organizirano je delo v
štirih skupinah, ki se srečujejo enkrat na teden in v katerih
delo poteka po začrtanem programu. Polega opisanega dela je
uvedenih še nekaj drugih oblik dejavnosti, ki stanovalcem nudijo
možnost za sprostitev. Dejavnost je s svojo obliko oz. načinom
dela novost pri delu s starostniki v DU. Pomembna značilnost je
tudi v tem, da so v delo povezani strokovni delavci
štirih
različnih institucij, kar tudi ni običajno. Odnosi med člani
skupin in strokovnimi delavci so sproščeni. ter vsem nudijo
osebno zadovoljstvo. - Avt.
Deskriptorj i : skupine za samopomoč, socialno delo s starejšimi
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Grafologija v socialnem delu.
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Grafologija
je kot znanost o spoznavanju osebnih značilnosti
človeka na osnovi primernega rokopisa kvalitativno dopolnilo
socialnemu delu. Z njeno pomočjo lahko socialni delavec bolje
oceni
intelektualno.
karakterno in socialno raven človeka.
Grafologijo bi
lahko v socialnem delu uporabljali predvsem na
èirèem področju dela z družino, na primer pri izboru rejnikov,
posvojiteljev, skrbnikov, v razveznih postopkih in pri zakonskem
svetovanju, morda tudi pri delu z alkoholiki. Pri nas je že možno
uporabljati strokovne grafoloèke usluge. ni pa še potrebne
obveščenosti in pripravljenosti pri socialnih delavcih in ustanovah, da bi to staro in v svetu uveljavljeno veščino uporabljali
pri svojem strokovnem delu. - Ured.
Deskriptorji : grafologija

