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Znanstvena monografija Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje
pomoči v skupnosti prinaša pomemben prispevek k razvoju znanosti
socialnega dela, saj prikazuje pomembnost uporabe razvitih
konceptov socialnega dela v praksi, prav tako pa jih hkrati v praksi
in za prakso znanstveno razvija. Zato so znanstveni rezultati ne le
bolj razvidni, temveč tudi uporabnejši, kot smo tega sicer vajeni pri
klasičnem raziskovanju. To je verjetno prva monografija na področju
znanosti in stroke socialnega dela v Sloveniji, ki hkrati združuje
konkretno delo in raziskovanje.
Delo prikaže širšo družbeno problematiko družin, ki se v današnjem
času srečujejo s številnimi in medsebojno krožno povezanimi
življenjskimi izzivi, kot so šolski neuspeh otrok, nezaposlenost,
revščina, fizična neaktivnost in socialna izključenost. V praksi pogosto
spregledane problemske situacije družin pa niso izziv le za družine
same, temveč tudi za socialne delavke, saj je njihova najpomembnejša
naloga ustvarjanje pogojev za varen prostor za pogovor, kjer se bodo
s filigranskim delom v delovnem odnosu soustvarjale nove zgodbe, zgodbe o premaganih težavah in novih
generacijah teh družin, katerih člani bodo učno uspešnejši, družbeno bolje sprejeti, socialno bolj vključeni
in bolj zdravi.
Monografija je aktualna, ker je nastala prav v času, ko se poklic socialne delavke redefinira. Čeprav je
znanost socialnega dela razvila specifične teoretske koncepte in pristope za delo v praksi, se socialne
delavke v praksi vedno pogosteje ukvarjamo z reševanjem socialnih problemov na administrativen način.
Monografija pa s svojim inovativnim pristopom v raziskovanju ne le predstavi konkretne uporabe konceptov
socialnega dela v praksi, temveč razišče in potrdi tudi njihovo učinkovitost. Zato je delo opora socialnim
delavkam pri njihovem delu, omogoča novo učenje za prakso, hkrati pa tudi daje podporo poklicu socialne
delavke, saj poudarja njegovo specifičnost – torej delo s koncepti soustvarjanja v delovnem odnosu in
izvirnem delovnem projektu pomoči.
Zato je pomembno in uporabno učno gradivo za učenje socialnih delavk, ki že delajo v praksi, kot tudi za
tiste, ki se šele začenjajo učiti za poklic socialne delavke. Čeprav je bil poudarek avtoric pri raziskovanju
na socialnem delu z družinami, je monografija uporabna tudi pri razvijanju osebnega socialnodelovnega
pristopa na drugih področjih socialnega dela, saj prikazuje koncepte podpore in pomoči, ki so pomembni,
specifični in uporabni v socialnem delu na sploh.
Monografija pa ni pomembna le kot učno gradivo, temveč pomeni pomembno podporo stroki socialnega
dela. Vsebuje namreč zelo pomembno sporočilo o tem, kaj socialno delo je, s čim se ukvarja in kaj je
njegova specifičnost. Predvsem poudari pomembnost vzpostavljenega delavnega odnosa s sogovorniki,
uporabe jezika soustvarjanja, pridruževanja družini tam, kjer je, da se lahko vzpostavijo enkratni delovni
projekti pomoči, ki presegajo trenutno v praksi pogosto upravno in administrativno usmerjenost obravnave
številnih izzivov družin in tudi posameznikov.
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Monografija torej ni za socialne delavke le možnost učenja in konkretno orodje za direktno delo v praksi,
temveč tudi pomoč in spodbudo za to, da si bomo na podlagi relevantnih rezultatov raziskovanja teorije v
praksi in za prasko socialnega dela dovolile razmišljati o socialnem delu in ga udejanjati.
Monografija se ukvarja s temami, aktualnimi tudi za druge stroke, institucije in državne organe, saj so
predstavljeni izzivi družin zanimiva iztočnica za aktivacijo zdravstva, šolstva, mestnih občin in drugih.
Gledano iz te perspektive lahko monografija pomeni začetek soustvarjanja in povezovanja številnih strok
in institucij kot izziv za skupno soustvarjanje pomoči družinam s številnimi izzivi, s temeljnim ciljem, da se
izboljša tako položaj družin na mikroravni kot tudi položaj družbe na makroravni.
Ker pa monografija obravnava tudi vprašanja, povezana z drugimi strokami (zdravstvo, šolstvo idr.), je
lahko uporabna tudi kot temelj za začetek sodelovanja in soustvarjanja skupnih projektov različnih strok, ki
bi, glede na rezultate raziskave, prikazane v monografiji, pripomogle k številnim pozitivnim rezultatom pri
premagovanju različnih izzivov družin kot tudi posameznikov v sodobni družbi.
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