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PRIMER KVAZI SISTEMSKE
SOCIOLOŠKO-ORGANIZACIJSKO USMERJENE
TEORIJE SOCIALNEGA DELA

Knjiga Allena Pincusa in Anne Minaban, tedaj boj, in funkcionaHste, ki so poudarjali sovisnost
profesorjev socialnega dela na Univerzi Wiscon družbenih razredov in slojev v prizadevanju za
sin v ZDA, je izšla leta 1973. Kako sploh lahko gladko delovanje družbe v boju za preživetje in/
utemeljimo predstavljanje 30 let stare teorije so ali blagostanje in si v praksi prizadevali za nena
cialnega dela, ki je ne bi našli v sodobnih zbirkah silno odpravo motenj (funkcionalizacijo) v dru
teorij socialnega dela?' Prvi razlog je, da ta teorija žbenih odnosih. V taboru, ki je iskal srednjo pot,
pri nas še ni bila predstavljena, kot tudi mnoge je bila posebej priljubljena Buckleyeva aplikacija
druge ne, in je torej naše socialne delavke, razen splošne teorije sistemov na anaHzo družbe, ker
morda v odlomkih, ne poznajo. (Knjiga je med je v funkcionalistični nazor vključila obravnavanje
drugim navedena v Mesec 1986, Raposa Tajnšek družbene dinamike, konflikta in razvoja.
1997, Milosevic Arnold, Poštrak 2003, Žnidarec
S sociološkega vidika je za teorijo Pincusa in
Demšar 2003.) Drugi razlog pa je dejstvo, da je Minahanove značilno protislovje. Po eni strani
ta teorija zanimiv poskus preseči tradicionalno veje iz njune knjige duh revolucionarnih in prodeHtev metodike socialnega dela na delo s posa testniških gibanj (že izhodiščna zastavitev teorije
meznikom, delo s skupino in skupnostno delo. kot kritike tradicionalne trojne delitve socialnega
Med teorijami, ki jih nameravamo predstaviti, zav dela je znamenje tega duha), saj poudarjata egalizema po svoji zgradbi posebno mesto in nakazuje tarnost proti hierarhiji, demokratsko vodenje pro
novo možnost oblikovanja teorij, kar bi lahko bil ti avtokratskemu, se zavzemata za participacijo
tretji razlog za njeno predstavitev. Četrti razlog uporabnikov, za zagovorništvo, za iskanje upo
so aktualne razprave o naravi teorije socialnega rabnikov in približevanje služb uporabnikom s
dela. V teh razpravah se je pokazalo, da preprosto terenskim delom {reaching out) itn. in se s tem
ne poznamo ne zgodovine ne teorij socialnega pridružujeta protestu proti »sistemu« in zavze
dela. Teorija Pincusa in Minahanove je ena tistih, mata za preoblikovanje tradicionalnih metod. Po
ki so v svojem času vnesle svež veter v preozko drugi strani pa neprestano uporabljata abstraktni
pojmovanje socialnega dela kot kvazi-terapevtske- pojem »sistem« kot konstruktivno oznako in s tem
ga svetovalnega dela s posameznikom. Naj torej prevzemata funkcionalistično terminologijo.
s tem prikazom vsaj nekaj prispevamo k bolj sis Namesto konkretnih izrazov, kot so »skupina«,
tematičnemu poznavanju teorij socialnega dela. »skupnost«, »par«, »organizacija«, »služba« ipd.,
Zgodnja sedemdeseta leta v ZDA so bila še neprestano uporabljata besedo »sistem«. Očitno
močno pod vplivom študentske revolucije 1968, je, da je bil pojem sistema moden, tako pri tistih,
upora proti sistemu in institucijam in gibanja ki so nastopali proti »sistemu« in »establišmentu«,
Afroameričanov proti diskriminaciji. V luči teh kot pri onih, ki so v pojmu sistema, povezanosti,
gibanj za »prevrednotenje vrednot« in upora proti v sistemski teoriji, videli plodno teoretsko in razi
uveljavljenim družbenim oblikam (»establišmen- skovalno orodje.
tu«) je treba razumeti tudi poskus Pincusa in Mi
Ob tem opozarjamo, da postane pojem »sis
nahanove.
tem« nesmiseln, če je zgolj abstrakcija, to je, če z
Tabor akademske sociologije je bil razdeljen njim kot bolj abstraktnim pojmom nadomestimo
na strukturaliste, ki so poudarjali obstoj razred konkretnejše pojme, kot so skupina, ustanova in
nega konflikta in se v praksi zavzemali za razredni drugi že omenjeni. Pri tem se izgubi bistvo tega

pojma, ki je povezanost in sovisnost. Z besedo
»sistem« naj ne bi označevali realnih enot kar
počez, tudi če jih ne mislimo obravnavati kot
celote med seboj povezanih in sovisnih delov, če
ni prav obravnavanje teh sovisnosti in medse
bojnih vplivov v jedru našega zanimanja. Prav to
napako delata Pincus in Minaban. Čeprav nepre
stano govorita o sistemih, je v njunem delu malo
pravega sistemskega mišljenja. Nekaj podobnega
počnejo tudi mnogi pri nas - »sistem« pač zveni
bolj »strokovno«, kot če rečemo »ustanova« ali
»zavod«.^
Za teorijo, ki jo nameravam povzeti, je torej
značilen izrazit žargon, ki pa je samo to - poseb
no strokovnjaško besedičenje, ki vsebinsko (v
glavnem) ni utemeljeno in bi brez njega pisca prav
tako povsem ustrezno povedala vse, kar sta se
namenila povedati. Prikaz bi bil precej neprebav
ljiv, če bi dosledno ohranjal terminologijo, kot jo
uporabljata avtorja teorije. Zato sem pustil termin
»sistem« pri ključnih pojmih, povsod drugod pa
sem ga, kolikor mogoče, nadomestil z vsakdanji
mi, konkretnimi pojmi: skupina, služba, organi
zacija ipd.'
Knjiga ima dva dela, tretji je dodatek. V prvem
z naslovom »Okvir za prakso socialnega dela« so
obravnavane funkcije socialnega dela, vrednote,
na katerih temelji, predstavljeno je pojmovanje o
štirih osnovnih »sistemih« pri socialnem delu, o
osnovnih odnosih pri strokovnem delu ter o pro
cesnih in storilnostnih vidikih socialnega dela. V
drugem, obširnejšem delu so opisane veščine pra
ktičnega socialnega dela: presojanje problemov,
zbiranje podatkov, vzpostavljanje stikov, poga
janje za delovni dogovor, oblikovanje akcijskih
sistemov, njihovo koordiniranje in vzdrževanje,
veščine vplivanja in zaključevanja obravnave
oziroma »spreminjanja«. Dodani so primeri, ki
naj bi ilustrirali povezanost treh ravni socialnega
dela.

I.
POJMOVNI OKVIR PRAKTIČNEGA
SOCIALNEGA DELA

Pincus in Minaban (v nadaljevanju P&M) izhajata
iz prepričanja, da obstaja skupno jedro pojmov,
veščin, nalog in dejavnosti, ki so bistvene za
socialno delo v vseh okvirih in na vseh ravneh.
Zadala sta si nalogo, povezati te elemente v mo
del, ki bi predstavljal bistveno enotnost in kohe

zivnost stroke in bi bil tudi osnova za profesio
nalno identiteto (str. xi)*. Ugotavljata, da imajo
tradicionalna področja socialnega dela v osnovi
veliko skupnega; poiskala naj bi torej splošna
načela socialnega dela in izdelala model prakse,
ki bi ustrezal vsem trem tradicionalnim ravnem
socialnega dela: delu s posameznikom, skupino
in skupnostjo. Njuna teorija je torej poskus pre
seganja tradicionalne razcepljenosti oziroma nad
gradnja konkretnejših oblik z bolj abstraktnim
modelom. Ta poskus je tem bolj upravičen, ker v
praksi posamezni socialni delavec^ pogosto dela
na vseh treh ravneh hkrati. »Vedeh smo, da so
cialni delavci, ki naj bi delali s posameznikom,
delajo s skupinami, skupinski delavci delajo s po
samezniki, skupnostni pa s posamezniki in sku
pinami« (str. xii). To pomeni, da namen njunega
dela ni samo abstrahirati obča načela in metode,
ki naj bi veljali na vseh treh ravneh, ampak izdelati
metodiko, ki naj bi omogočala socialnemu delav
cu delo na vseh treh ravneh hkrati in tekoče pre
hajanje med njimi in usklajevanje dela na različnih
ravneh. S tem sta odprla pomemben problem:
Ali je upravičeno razlikovanje in delovno ločeva
nje teh treh ravni? Ali je mogoče njihovo pove
zovanje - kako in pod kakšnimi pogoji?^
Kakšen naj bi torej bil »model« socialnega de
la, kalup, uporaben za delo na vseh treh ravneh?
»Kriteriji modela« so (po P&M, str. xii-xiii):
1. Model naj ne bi opisoval praktičnega social
nega dela z dihotomnimi pojmi, kot so osebaokolje, klinična praksa-socialna akcija, mikrosistem-makrosistem. »Prepričana sva, da je moč
te stroke v tem, da prepoznava te elemente in
dela s povezavami med njimi« (str. xii). - To je
pogumna in programska trditev, s katere pome
nom se lahko strinjamo, čeprav ni prav jasno iz
ražena. Socialno delo je vsekakor mogoče opi
sovati z dihotomnimi pojmi in v tem ni nič slabega,
ni pa smiselno ločevati dela na posameznih rav
neh, ampak se delo na razUčnih ravneh povezuje
pri reševanju določenega problema - to bi bil
smisel prvega pogoja.
2. Model naj bi upošteval dejstvo, da socialni
delavec, ko izvršuje svoje naloge, vzpostavlja
odnose z več različnimi ljudmi, ne samo z osebo,
ki je formalno njegov klient. Zato mora obvladati
veščine za delo s temi ljudmi, ne samo s klientom.
- Zelo sprejemljiva misel o hkratnem delu z vsemi
udeleženimi v problemu, ki jo razumemo kot
reakcijo na izključno delo s posameznim klientom
z namenom, spremeniti njegovo dojemanje situa-

cije in zmožnost njenega obvladovanja, ne da bi
hkrati poskušali neposredno spremeniti klientovo
okolje oziroma celoten sistem odnosov, v katerega
je vključen.
3. Socialni delavec ne dela samo s posamez
nikom aH samo s skupino aH skupnostjo, ampak
največkrat s sistemi različnih velikosti, s posamez
nikom, z družino, s skupinami v skupnosti. Model
naj torej ne bi ločeval teh ravni. - Vprašanje je,
kaj to pravzaprav pomeni. AH gre za dosledno
generalistično staHšče proti specializaciji za po
samezno raven dela, za staHšče, da speciaHzacija
za posamezno raven dela ni smiselna, speciali
zacija, razumljena kot težišče dela, pretežno delo
na eni od treh ravni. Dosledno mišljeno bi to po
menilo, da socialna delavka, ki dela z zlorabljeno
žensko individualno, dela enako zavzeto (ločeno
ali povezano) tudi z njeno družino kot skupino
(sistemom) ali pa s skupino samopomoči, in hkrati
enako zavzeto poskuša pridobiti podporo v skup
nosti za ustanovitev azila (varne hiše) za trpinčene
ženske ter v ta namen obiskuje vplivne ljudi. Koli
ko »primerov« bi lahko obdelala na ta način? Bolj
ohlapno pa to pomeni, da socialna delavka ob
tem, ko se k njej zateče zlorabljena ženska in se
socialna delavka posveča delu z njo, vzpostavlja
stike tudi z drugimi ravnmi (v skupino samo
pomoči aH v azil povpraša, aH bi žensko sprejeH,
ali pa sporoči direktorici, da bi bilo res treba usta
noviti azil). Pri nas smo bili vse do zdaj naklonjeni
generalističnemu pojmovanju socialnega dela.
Naše socialne delavke so si pridobile znanje o
vseh treh metodah in jih v praksi tudi pogosto
kombinirajo, ob tem ko se zavedajo tako njihove
različnosti kakor tudi skupnih načel, na katerih
temeljijo. Vendar pa naj taka usmeritev ne bi
preprečevala možnosti za specializacijo za bolj
kHnično-svetovalno delo s posameznikom in za
skupinsko delo, še posebno pa za skupnostno,
organizacijsko in menedžersko delo, ki zahteva
celega človeka in ga je težko povezovati z delom
na drugih dveh ravneh.'
4. »... model naj ne bi temeljil na nobeni substantivni [vsebinski] teoretski usmeritvi, kot so
teorija učenja, ego-psihologija, teorija komunika
cij ali reševanja konfliktov, naj pa bi selektivno
vključeval spoznanja teh teoretskih usmeritev pri
delu v specifičnih situacijah. Vendar pa je treba
model za prakso socialnega dela jasno razlikovati
od uporabljenih vsebinskih teoretskih usmeritev.
V mnogih modelih prakse sta obe ti [teoretski
osnovi] tako prepleteni, da se zdi, kot da teoretske

usmeritve diktirajo namen praktičnega dela social
nega delavca. Temu problemu se lahko izognemo,
če kot prvenstveno vodilo pri analizi in obravna
vanju socialnih situacij uporabimo socialnodelavski referenčni okvir, ki izhaja iz jasne predstave
o funkciji in namenu te stroke« (str. xH). Pri orga
nizaciji elementov modela se P&M opirata na
splošno teorijo sistemov (ki pa ni vsebinska teorija
in jo je mogoče uporabiti na vseh vrstah sistemov)
(str. xiH). - P&M torej nasprotujeta enostranski
navezanosti socialnega dela na eno samo teoret
sko usmeritev (pretežno psihološko-psihoterapevtskega vira), ampak se zavzemata za teoretski
eklekticizem. To misel sta 30 let pozneje v svojem
uredniškem pregledu teorij kliničnega socialnega
dela obdelala Lehmann in Coady (2001), v bistvu
pa tudi Payne (1997). Poleg tega se P&M zavze
mata za jasno razlikovanje »modela praktičnega
socialnega dela« od »substantivnih teorij«, to je,
od psiholoških in psihoterapevtskih teorij, kar je
za tisti čas zelo napredno staHšče, ki predpostavlja
vpogled, da je teorija socialnega dela vsebinsko
nekaj drugega kot psihoterapevtska teorija. Ta
uvid je prispevek k avtonomnosti socialnodelavske teorije.*
5. Model naj bi bil uporaben za analizo social
nega dela v zelo različnih situacijah na povsem
konkretni ravni in naj ne bi bil preveč abstrakten.
- Tudi s to mislijo se lahko strinjamo. Razumemo
jo kot zavzemanje za to, da bi bila teorija social
nega dela čim bHžje praktičnemu delu, naj bi bila
teorija ravnanja (Oppi, Tomaschek 1986; Čačinovič Vogrinčič 1991) ne pa po vsej siH teorija »sub
stanc« ali »pojavov« (teorija deviantnosti, priza
detosti, interakcije, komunikacije), in naj ne bi
pojmovala socialnega dela kot »sociaHzacije«
(Roessner 1975), »dejavnega humanizma« (Nedeljkovič 1987) in podobnih abstrakcij.
Vseh pet kriterijev »modela praktičnega social
nega dela« ali teorije socialnega dela bi tudi danes
v osnovi lahko zadržaH, le da bi jih morah natan
čneje opredeHti in obdelati.
Socialno delo je po pojmovanju P&M proces
smotrnega (dobesedno: ciljno usmerjenega) načrt
nega spreminjanja. Po njima njun model ni nekak
šen super-model, ki bi kombiniral delo s posamez
nikom, skupino in skupnostjo. Je reformulacija
teoretskih osnov socialnega dela, ki naj bi social
nemu delu zagotovila jasno mesto med drugimi
strokami in naj bi bila primerna tako za specialista
kot za generaHsta - splošnega socialnega delavca.
P&M menita, da sta razvila model »srednjega

dometa« ali »srednje ravni«, ki je dovolj specifi
čen, da je uporaben za študenta in praktika, in
dovolj abstrakten, da ga je mogoče uporabiti v
različnih okoljih in pri razHčnih problemih.
P&M sta se torej izrecno in načrtno - z ekspli
kacijo kriterijev, ki jim mora ustrezati - lotila
graditve modela ali teorije praktičnega socialnega
dela, tako kot se odvija ali naj bi se odvijalo.
Gradnja tega »modela« naj bi potekala na osnovi
analize (tega ne izrečeta, vendar tako ravnata)
praktičnega dela, kot se odvija v različnih okoljih
in na različnih ravneh, in ne s prevzemanjem ali
»aplikacijo« pojmov te ali one sociološke ali psi
hološke (psihoterapevtske) teorije na - kot se zdi,
da nekateri mislijo - nekoliko manj zahtevno po
dročje od »prave« terapije.

ritve, kot so varovanje otroka ali denarno posojilo.
Formalni viri so članske organizacije ali društva
(danes bi jim rekli organizacije civilne družbe),
ki zastopajo interese svojih članov. Vire dajejo
neposredno svojim članom ali pa jim pomagajo
pri pogajanjih z drugimi družbenimi sistemi. Pri
tem lahko izborijo koristi ne samo za svoje člane,
ampak tudi za druge. Poleg tega so formalni viri
nevladne organizacije, ki pa praviloma niso »član
ske«, ampak delajo v korist drugih, ne svojih čla
nov (danes npr. Amnesty International aH organi
zacija, ki se bori proti uporabi pehotnih min).
Societalni viri (s tem mislita P&M javne službe)
so npr. zdravstvene službe, socialne službe, usta
nove na področju vzgoje in izobraževanja, uradi
za zaposlovanje idr.

V odnosu med ljudmi, ki potrebujejo določene
vire (materialne, informacijske, emocionalne), in
sistemi virov prihaja do motenj, ki povzročajo
. NARAVA PRAKTIČNEGA
slabo oskrbo ljudi z viri (str. 5-8):
SOCIALNEGA DELA
1. Sistem pomoči ne obstaja aH ne daje ustre
Predmet socialnega dela so po P&M interakcije zne pomoči tistim ljudem, ki jo potrebujejo.
med ljudmi in sistemi v družbenem okolju.'^ Ljudje
2. Ljudje ne poznajo vira pomoči ali oklevajo
so odvisni od pomoči sistemov'", kadar potrebu iskati pomoč pri določenem viru; viri so prostor
jejo materialne, čustvene ali duhovne vire in sko, psihološko, kulturno nedostopni ali težko
storitve ter priložnosti, da bi uresničili svoje aspi dostopni.
racije, in kadar se morajo spopadati z življenj
3. Viri sami lahko ustvarjajo nove probleme,
skimi nalogami. Pojem življenjske naloge je opisa kot je na primer odvisnost, ali pa poslabšajo pro
la Harriet Bartlett (1979: 96, po P&M, 1973: 4): bleme.
4. Sistemi pomoči so lahko med seboj v kon
Pojem naloge, kot se uporablja v socialnem fliktu, ali pa so konfliktne njihove usmeritve.
5. Sistem lahko ne deluje dobro zaradi no
delu, je način, kako opisati zahteve, pred ka
tere so postavljeni ljudje v različnih življenjskih tranjih konfliktov aH neorganiziranosti.
6. Človek sam ne zna poiskati pomoči pri
situacijah. To so zahteve, povezane z vsakda
njim življenjem, kot so odraščanje v družini, sistemih.
Skratka, po nazoru P&M prihaja v odnosu
učenje v šoli, vstopanje v svet dela, sklenitev
zakonske zveze in ustvarjanje družine, pa tudi med ljudmi in sistemi pomoči do disfunkcionalnih
z običajnimi travmatskimi situacijami v življe pojavov. Naloga socialnega dela je, da te pojave
nju, kot so izguba bližnjih, ločitve, bolezen ali odpravlja in skrbi za čimbolj nemoten pretok
denarne težave. Ob teh nalogah morajo pri pomoči med ljudmi, ki jo potrebujejo, in sistemi,
zadeti ljudje zavzeti stališče in ukrepati. To so ki jo zagotavljajo."
običajni problemi, s katerimi se srečuje veliko
ljudi (ali celo vsi ljudje). Njihovi odgovori so
lahko različni, toda večina ljudi se mora tako
NAMEN IN FUNKCIJE
ah drugače spopasti s temi težavami.
SOCIALNEGA DELA
Obstajajo tri vrste sistemov virov: neformalni
ali naravni, formalni ali članski in družbeni (societalni). Neformalni ali naravni viri so družina,
prijatelji, sosedje, sodelavci in drugi. Pomoč iz
takih neformalnih odnosov vključuje čustveno
oporo, svetovanje in informiranje in stvarne sto

Predmet socialnega dela so po P&M interakcije
med ljudmi in njihovim družbenim okoljem, ki vpli
vajo na sposobnost ljudi za opravljanje njihovih
življenjskih nalog, olajšujejo stisko in realizirajo
njihove aspiracije in vrednote. Namen socialnega
dela ie torej izboljšati reševanje socialnih pro-

blemov in sposobnost ljudi za spopadanje z njimi,
povezovati ljudi s sistemi, ki jim ponujajo vire,
storitve in priložnosti, promovirati učinkovito in
humano delovanje teh sistemov in prispevati k
razvoju in izboljšanju socialne poHtike. Pri social
nem delu se ne osredotočimo na stiske in težave
ljudi s samimi seboj, niti ne na notranje probleme
sistemov virov, ampak na interakcijo med posa
mezniki in sistemi in med sistemi virov samimi.
Razlikujeta sedem glavnih funkcij socialnega
dela:
1. Pomaga ljudem izboljšati in bolj učinkovito
uporabljati njihove sposobnosti za reševanje težav
in obvladovanje življenjskih nalog, da bi uresničili
svoje vrednote in aspiracije (želje, načrte). Poma
ga jim olajšati stisko v težavnih položajih. - Kot
primer navajata mladega moškega, ki je prišel iz
psihiatrične bolnišnice. Naloga socialnega dela ni
nadaljnja zdravstvena oskrba ali terapija tega člo
veka, ampak pomoč pri njegovi ponovni vključitvi
v okolje, da bo, tak kot je, lahko čim normalneje
živel in uresničeval svoje načrte. Za socialno
delavko, ki dela z družino z mentalno prizadetim
otrokom, ni problem mentalna prizadetost otro
ka, ampak pomoč družini, ki se mora s tem soočiti
in sprijazniti in obvladati vrsto praktičnih nalog
pri skrbi za otroka.
2. Vzpostavlja povezave med ljudmi in sistemi
virov. - Vzpostavlja stike, olajšuje interakcije, jih
preoblikuje in vzpostavlja nove odnose med ljud
mi in sistemi virov. P&M sicer neinterakcionistično zatrdita, da socialni problemi niso lastnost
ljudi, ampak družbene situacije, v kateri so se
ljudje znašli, in tako samo preneseta težišče na
drugi pol, ne pa na interakcijo obeh polov. A se
popravita. Vprašanje ni, kdo ima problem, ampak
na kakšen način elementi situacije (vključno z last
nostmi ljudi) inter-agirajo, da frustrirajo ljudi, ki
poskušajo obvladati svoje življenjske naloge. So
cialna delavka, ki pomaga v zvezi s šolskimi te
žavami otrok iz revne družine, pomaga članom
družine izboljšati medsebojne odnose, vpliva na
šolo, naj spremeni odnos do revnih otrok, pomaga
družini pri komuniciranju s šolo, pomaga družini
in drugim ustanovam v skupnosti, da izboljšajo
medsebojne odnose. Če bi socialna delavka spre
gledala, da je treba urediti odnose s šolo in bi se
osredotočila na odnose v družini, bi imela družina
še naprej težave. Če bi se usmerila le na odnose s
šolo, bi odnosi v družini oteževaH odnose s šolo.
3. Olajšuje interakcije, preoblikuje in vzpo
stavlja nove odnose med ljudmi znotraj sistemov

virov. - Po nazoru P&M je ena od funkcij social
nega dela tudi urejanje odnosov znotraj organi
zacij in služb, »sistemov virov«, da bi ti sistemi
bolje delovali. Tudi družina je »sistem virov« in
naloga socialne delavke je pomagati družinskim
članom pri opravljanju njihovih vlog in pri spremi
njanju odnosov med njimi. Socialni delavec poma
ga spremeniti napačne predstave članov sistema,
zmanjšati napetosti in sovražnosti med njimi,
odpraviti motnje v komuniciranju, podpira in za
govarja šibkejše, predlaga spremembe v delovanju
organizacije, informira in uči veščine, vpelje no
vega člana, pomaga skupini aH organizaciji pri
samodiagnosticiranju in zagotavljanju povratnih
informacij.
4. Prispeva k razvoju in preoblikovanju social
ne politike. - P&M navajata maksimo C. Wrighta
MiHsa, da se v individualnih težavah kažejo druž
beni problemi in da je naloga sociologa, da prepo
zna družbene probleme v individualnih težavah
in opozori na te probleme. Tudi naloga socialnega
dela je, da opozori na to zvezo in uporabi vednost
o konkretnih primerih individualnih težav, da bi
opozorilo na javne družbene probleme. Socialni
delavci, ki obravnavajo probleme posameznikov
in družin, se zavedajo širših družbenih vzrokov
te problematike, zato je njihova naloga opozarjati
na širše družbene dimenzije problemov in prispe
vati k oblikovanju in spreminjanju socialne poli
tike. Taki problemi so na primer revščina, brezpo
selnost, neustrezen sistem zdravstvenega zavaro
vanja, neustrezna stanovanjska politika. Ob tem,
ko se zavzemajo za spremembo politike, pa se
morajo socialni delavci zavedati, da zahteva
delovanje v politiki posebne veščine in podporo
in da strokovnega delovanja ne gre enačiti s po
litičnim delovanjem. Ne glede na to pa socialni
delavci lahko pripravijo informacije o stanju dolo
čene socialne problematike in tako opozorijo na
probleme, kot člani državljanskih skupin lahko
zavzamejo stališča do javnih vprašanj, lahko
ustanovijo skupine za pritisk, lahko posredujejo
informacije, sodelujejo pri parlamentarnih zasliša
njih, vzpostavijo oseben stik s politiki in jih infor
mirajo, vzpostavijo nove programe in preverjajo
socialnopolitične odločitve, zakonodajo in poHtiko uprave. - V poudarjanju socialnopolitične
funkcije socialnega dela se kaže vpliv protestnih
gibanj s konca šestdesetih let in kritika psihologističnega pojmovanja socialnih problemov in
naloge socialnega dela.
5. Razdeljuje materialne vire. - Socialni dela-

vec ugotavlja potrebo po pomoči, presoja primer
nost virov pomoči in preverja upravičenost do
pomoči. Vzpostavlja nove neformalne vire pomo
či (npr. pridobi soseda za pomoč), pomaga najti
ustrezne vire pomoči (npr. rejniško družino), us
posablja ljudi, ki pomagajo (npr. rejnike), vpeljuje
uporabnike in jih uči, kako uporabljati vire po
moči, spremlja in nadzoruje smotrno uporabo po
moči. P&M sicer zelo široko pojmujeta »material
ne vire« (če prav premisHmo, to res niso samo
denarne pomoči, ampak je tudi rejniška družina
tak vir), vendar je prav, da obravnavata to funkcijo
socialnega dela. V nekaterih pregledih teorij so
cialnega dela, predvsem tistih, ki zoženo obrav
navajo socialno delo kot »klinično« socialno delo
(npr. Lehmann, Coady 2001 ), je namreč prisotna
težnja, da bi to funkcijo socialnega dela podcenili
ali kar spregledali. Zanje je bistveno dogajanje v
odnosu med klientom in socialnim delavcem in
spremembe v kHentovem ravnanju, do katerih
pripeljejo svetovalni pogovori, administracija ma
terialnih pomoči pa kot da ne sodi k zadevam, ki
bi jih bilo treba metodično obravnavati.

meje dovoljenega in mu preprečujemo, da bi s
svojim početjem nadaljeval - ga torej nadzoru
jemo. Ženska pa se mora v varni hiši podrediti
pravilom, ki tam veljajo - je torej tudi nadzoro
vana. Razprave o socialnem delu kot zgolj pomoči
ali zgolj kontroli so tako odveč.
Avtorja dopuščata tudi drugačne sezname
funkcij in navajata klasifikacijo po vlogah, ki jih
opravlja socialni delavec: zagovornik, vzgojitelj,
facilitator, organizator. Po njunem taka klasifika
cija ni ustrezna, ker ne loči funkcije od metode.
Pravita, da se pri izvajanju vsaj prvih petih funkcij
socialni delavec pojavlja v vseh omenjenih vlogah.
Čeprav se zdijo vsem, ki imajo izkušnje s so
cialnim delom, te funkcije skoraj samoumevne,
ni povsod sprejeto, da bi morala teorija socialnega
dela vključevati vse te funkcije in vsebovati meto
dična načela za vse te s i t u a c i j e . D a n e s imamo
na voljo nekaj pregledov teorij socialnega dela,
ki zožujejo pojem socialnega dela na svetovanje
ali celo neke vrste terapijo, in kot teorije social
nega dela prikazujejo nekoliko (aH sploh nič)
adaptirane psihoterapevtske teorije (npr. Payne
6. Rabi kot dejavnik socialne kontrole. - So 1998; Turner 1996; Lehmann, Coady 2001). Pincialni delavci izvajajo nadzor nad osebami, ki jim cusu in Minahanovi torej štejemo v dobro, da sta
je kot prestopnikom sodišče izreklo kakšen vzgoj razprostrla širok razpon funkcij socialnega dela
ni ukrep (npr. strožji nadzor), nadzorno funkcijo in poskušala oblikovati teorijo, ki bi upoštevala
pa imajo tudi v primerih, ko je ta sestavni del vse te funkcije
pomoči, npr. postpenalne pomoči, pomoči po
Opredelitev socialnega dela kot načrtnega
odpustu iz duševne bolnišnice - čeprav dolžnost spreminjanja {planned change effort, str. 33) je
nadzora aH pooblastilo za nadzor nista izrecno problematična, saj bi lahko vsebovala preveč togo
določena. Socialna delavka opravlja nadzorno predstavo o nadrejeni vlogi socialnega delavca kot
funkcijo tudi v primeru, ko je njena naloga zaščititi načrtovalca in izvajalca spreminjanja kHenta kot
stranko pred odklonskim ali prestopniškim vede objekta, obravnavanca ali obdelovanca. P&M pra
njem druge osebe, npr. ko z omogočanjem umika vita, da sta se za tako opredelitev odločila premi
v azil (varno hišo) prepreči nadaljnje izvajanje šljeno. Socialno delo je načrtno v pomenu smotr
nasilja nad žrtvijo. Socialne službe so pozorne nega in premišljenega ravnanja v skladu z vnaprej
na znamenja nasilja in zlorab, ki so jim izpostav zamišljeno shemo in metodo za dosego določe
ljeni njihovi klienti, in v takih primerih ustrezno nega namena aH cilja. Beseda »spreminjanje« pa
ukrepajo, zlasti tako, da zavarujejo klienta ali pomeni, da gre pri socialnem delu za premik, za
klientko. Socialna služba nadzoruje izvajanje razliko ali spremembo situacije ali razmer od ene
pomoči neformalnih in formalnih pomočnikov: časovne točke do druge. »Po našem je socialno
rejnikov, skrbnikov, oskrbovalk in drugih, pa tudi delo zavestno, namerno in smotrno prizadevanje
ustanov, za katere odgovarja: bivalnih enot, dnev za načrtno spreminjanje« (str. 33). Izid socialnega
nih centrov ipd. - P&M obravnavata nadzorno dela je vsekakor sprememba. Tudi ne moremo
funkcijo socialnega dela kot povsem normalno zanikati, da gre pri socialnem delu za smotrno in
in pomembno sestavino socialnega dela, ki se premišljeno delo, delo s predvidevanjem in na
prepleta s pomočjo.
črtovanjem.
Njuni razpravi lahko dodamo zgled: Če ženski,
ki je bila izpostavljena nasilju partnerja, omogo
čimo umik v varno hišo - ji torej pomagamo -, s
tem hkrati damo vedeti partnerju, da je prekoračil

To kar pogrešamo v tej definiciji, je zagotovilo,
da gre za vzajemno načrtovanje korakov k rešitvi
zagate (načrtovanje, ki ga izvaja socialni delavec
z udeleženimi v problemu), in da poudarjanje

spreminjanja »v prvem planu« metodično ni do
bra pot, saj se ljudje branijo spreminjanja, in je
etično nesprejemljivo, ker odreka človeku subjek
tivnost, pravico do samo-določanja in odgovor
nost za lastno življenje. Pot do sprememb vodi
(če vodi) prek sprejemanja človeka, kakršen je,
prek dopuščanja biti in prek odpovedi predrugačenju, toda z razprtjem možnosti in dopustitvijo
svobode, to je, možnosti spremembe, ob aktivnem
razpiranju mogočih klientovih odločitev, ob iskre
nem prevzemanju tveganja (klientove svobode),
da do sprememb morda ne bo prišlo oziroma ne
v tisti smeri, kot bi si želeli. Tega P&M nista do
mislila. Tako ostaja v njuni opredelitvi socialnega
dela kot načrtnega spreminjanja duh socialnega
inženirstva. To je razumljivo, če upoštevamo, da
sta se pri svojem delu močno opirala na organi
zacijsko literaturo, v dobri meri na avtorje s po
dročja human relations - pojem spreminjanja
organizacij je bil v tem okviru tedaj priljubljen.''*
Danes vemo, da si z vnaprejšnjo odločitvijo za
načrtno spreminjanje drugega ali drugih (brez
odločitve drugega za spremembo) naložimo pre
težko breme in da je to pot, ki zanesljivo vodi v
neuspeh oziroma - kar je isto - k navideznim
rešitvam.
P&M naštevata v nadaljevanju vrednote social
nega dela, kot so individualizem (»posameznik
je v središču skrbi«, enkratnost posameznika),
soodvisnost in soodgovornost ljudi, socialna od
govornost, sodelovanje pri urejanju družbenih
zadev in odgovornost družbe za posameznika.
Poudarita predvsem tole: družba je dolžna zago
toviti ljudem dostop do virov, sredstev, storitev
in priložnosti, ki jih potrebujejo za opravljanje
različnih življenjskih nalog, olajševanje stiske in
uresničenje njihovih aspiracij in vrednot. Pri zago
tavljanju tega je treba spoštovati dostojanstvo in
individualnost posameznika (str. 35). Spregledata, daje njuno »načrtno spreminjanje«, razumlje
no kot od zunaj vodeno, brez bistvenega soodlo
čanja klienta, v nasprotju z vrednoto dostojanstva
in individualnosti posameznika.

ŠTIRJE O S N O V N I SISTEMI
SOCIALNEGA DELA
Sistem spreminjevalca (change agent, sistem po
močnika, sistem socialnega delavca). Dosledno v
skladu s svojim pojmovanjem socialnega dela kot
načrtnega spreminjanja pojmujeta socialnega de

lavca kot načrtnega spreminjevalca oziroma na
kratko spreminjevalca'^: »... spreminjevalec je
pomagajoči [helper], ki je zaposlen prav z name
nom, da bi ustvaril načrtne spremembe« (str. 54).
Spreminjevalci so po njunem različni pomagajoči
razUčnih strok, ki delajo z različno velikimi siste
mi (mišljeno je: s posameznikom, skupino, organi
zacijo, skupnostjo). Mirno bi ta sistem imenovah
sistem pomagajočega aH sistem socialnega delav
ca. Sestavljajo ga namreč socialni delavec in orga
nizacija, v kateri je zaposlen. Naloga spreminje
valca je povzročiti spremembe, lahko v svojem
lastnem sistemu (spreminjevalnem sistemu) ali v
zunanjem sistemu. Poudarek je na vplivu službe,
njene usmeritve, vrednot, poHtike na ravnanje
socialnega delavca. - Tu torej (vsaj zaenkrat) ni
govora o tem, da bi pojmovali socialnega delavca
in klienta kot odnosni sistem. P&M ostajata pri
misH, da je na strani tistih, ki naj bi pomagali (po
svoji poklicni dolžnosti ali na drugi osnovi), lahko
ne samo ena oseba, ampak več ljudi, in da lahko
sestavljajo med seboj povezane skupine ali orga
nizacije. Do tedaj prevladujočo predstavo, da gre
pri socialnem delu za odnos med dvema osebama,
socialnim delavcem in klientom, dopolnita z ugo
tovitvijo, da je na strani socialnega delavca prav
zaprav cel sistem (socialna služba in drugi poma
gajoči) in da je socialni delavec odvisen od tega
sistema (»'plačani' socialni delavec je pri svojem
spreminjevalnem delu pod vplivom sistema, v
katerem je zaposlen in od katerega je plačan«,
str. 55). Druga njuna misel je, da je vpliv spreminjevalnega sistema na spreminjevalca drugačen,
če je spreminjevalec sam del sistema, ki ga spre
minja (socialna delavka, ki vpeljuje spremembe
v 'svojem' domu za stare), kot če ni del sistema,
ki ga spreminja (socialna delavka, ki dela z dru
žino). Z vsake od teh pozicij deluje na osnovi dru
gačnih pooblastil; vsaka pozicija ima svoje pred
nosti in pomanjkljivosti za proces spreminjanja.
V primeru, ko je socialni delavec sam del sistema,
ki ga spreminja, poudarjata njegovo materialno
odvisnost (zaposlitev) kot dejavnik, ki vpliva na
ta proces.
Sistem klienta. To so ljudje, ki prosijo za po
moč socialnega delavca in jim to pomoč odobrijo.
P&M navajata tri pogoje, da bi imeH sistem za
klientski. Klienti so ljudje, ki naj bi jim storitve
socialnega delavca v končni posledice koristile,
ki prosijo za pomoč in pridobijo ali naročijo
storitve socialnega delavca, ki sklenejo delovni
dogovor s socialnim delavcem v vlogi spreminje-

valca, in tako odobrijo (sankcionirajo) poseg so
cialnega delavca (str. 56). Dogovor navaja namen
ali cilj dela in metode dela s celotnim klientskim
sistemom ali njegovim delom. Nekaj primerov
klientskih sistemov: Če je problem zmanjšanje
učenčeve odsotnosti iz šole, je šola klientski si
stem. Če je problem najti mladostniku priložnost
no zaposlitev, je klient mladostnik. Če je naloga
dobiti sponzorja za ureditev igrišča, je klient so
seska ali krajevna skupnost. Če socialni delavec
posega v družino, kjer je spolno nasilje nad otro
kom, deluje po pooblastilu družbe (države), ki je
torej klient (!). Socialni delavec lahko z napredo
vanjem dela poveča klientski sistem, vključuje po
potrebi nove in nove člane, vendar tako, da izpol
njujejo omenjene tri pogoje, lahko pa zmanjša
začetni klientski sistem. Poleg splošnega poobla
stila, ki ga ima socialni delavec za delo z ljudmi,
pooblastila, ki izvira iz njegovega strokovnega na
ziva in službene aH poklicne vloge, dobi posebno
pooblastilo od samega kHentskega sistema, ko ta
prostovoljno sklene delovni dogovor z njim in se
tako spremeni iz potencialnega klienta v dejanske
ga. P&M poudarjata etični in metodični pomen
klientovega sodelovanja pri sklepanju dogovora
in opozarjata, da je prva faza dela namenjena
sklepanju takega dogovora s potencialnim klien
tom kot pogoja za sodelovalni odnos: »... bodo
ljudje bolj uspešno sledili spreminjanju in se, če
bo treba, spremenili tudi sami, če so odobriH
spreminjanje in so bili vključeni v določanje ciljev
spreminjanja in metod« (str. 58). - KHent je torej
naročnik, pogodbeni partner, plačnik (če gre za
zasebno prakso).
Ciljni sistem {target system - »sistem-tarča«'^)
je sistem, ki ga je treba spremeniti ali na katerega
je treba vplivati, da bi dosegli cilje spreminjanja.
Naloga socialnega delavca je, da postavi cilje spre
minjanja v sodelovanju s klientskim sistemom in
da nato določi konkretne ljudi - ciljni sistem (tar
če) -, ki jih bo treba spremeniti, če naj bi te cilje
dosegli. Avtorja ugotavljata, da lahko socialni de
lavec dela na dva načina, s kHentskim sistemom
aH v imenu kHentskega sistema, in navajata pri
mer. Skupina občanov prosi skupnostnega delav
ca, naj jim pomaga izboljšati stanovanjske pogoje.
Ciljni sistemi (tarče) so lastniki stanovanj, stano
vanjski inšpektorji, sanitarna inšpekcija in drugi.
To pomeni: klientski sistem ni vedno sistem, ki
ga je treba spremeniti, ampak je lahko zgolj naroč
nik posega, socialni delavec pa nastopa kot zago
vornik kHentskega sistema v odnosu do ciljnega

sistema. Če ciljni sistem ni isti kot klientski sistem,
je lahko v skladu ali nasprotju s cilji kHentskega
sistema. Strategija socialne delavke bo odvisna
od tega, aH ima ciljni sistem iste cilje kot klientski
sistem, oziroma, aH vidi klientove cilje, kot da so
v interesu ciljnega sistema, aH so zanj prezahtevni,
aH so konfliktni z njegovimi. Pri tem ne smemo
domnevati, da se bo ciljni sistem vedno upiral
spremembi: lahko bo takoj pristal, lahko bo ravno
dušen, lahko se bo upiral. Ni torej nujno, da bi
šlo za konflikten odnos. - Uvedba pojma »ciljni
sistem« poleg kHentskega sistema se zdi v začetku
nepotrebno zapletanje. Vendar je res, da se social
ni delavci pojavljajo v vlogah, kjer je to razliko
vanje smotrno. Taka je prav vloga zagovornika
klienta v odnosu do drugih, npr. do institucij, kjer
ne gre za to, da bi se moral spremeniti medsebojni
odnos med klientom in institucijo, to je, ravnanje
obeh, ampak kjer je treba vztrajati pri spremembi
ravnanja ene same strani v odnosu, npr. institu
cije. Primer odnosa med lastniki in najemniki
stanovanj, ki ga navajata P&M, lahko uporabimo
za ilustracijo, če razvijemo njegove implikacije.
Če najemniki (kot klienti) izpolnjujejo svoje ob
veznosti, lastniki pa ne skrbijo za redno vzdrže
vanje stanovanj, je upravičeno pritisniti nanje, da
izpolnijo svoje zakonske obveznosti (ciljni sistem).
Če pa lastniki ne skrbijo za vzdrževanje stanovanj,
ker najemniki ne plačujejo najemnine aH ker z
neustreznim ravnanjem povzročajo škodo in
znižujejo vrednost stanovanj, ti pa to počnejo,
ker so stanovanja nevzdrževana, gre za začarani
krog, to je, za obojestranski odnosni problem. V
takem primeru razglašanje enega od obeh siste
mov za ciljnega, drugega pa zgolj za kHentskega
(naročnika) ni ustrezno in ne more peljati h kon
struktivni rešitvi. V takem primeru se socialni de
lavec sicer lahko iz ideoloških razlogov postavi
nekritično na stran klientov, ker je prepričan, da
so zatirani delavski razred, ki ga izkoriščajo kapi
talisti. Taka pristranska strategija vodi do stopnje
vanja konflikta in do nadaljnjega propadanja
stanovanjskega fonda. Stanovanjski lastniki lahko
(kot klienti) najamejo drugega socialnega delavca,
ki bo prav tako nekritično do lastnikov, ki ne iz
polnjujejo svojih obveznosti po zakonu, poskušal
»poboljšati in pozdraviti« najemnike (ciljni sis
tem), da ne bodo pijani razgrajali in se pretepali
ter uničevali stanovanjske imovine in ugleda na
selja. Tudi ta strategija ne more biti plodna, ker
spregleduje, da podpira nekoga, ki ravna neza
konito.

