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Mediowanie jako kompetencja komunikacyjna
pracownika socjalnego

1. Kompetencje zawodowe pracownika socjalnego wobec wyzwa współczesno ci
Wobec ogromnego tempa przemian społecznych, szybkiego rozwoju techniki i jednocze nie
rozwarstwienia spłecznego, które tworzy ogromne podziały w ród mieszka ców naszego kraju, wiele
polskich rodzin nie umie mobilizowa swoich sił i dostosowywa si do trudnych warunków ycia.
Zagro enie bied prowadzi do utraty poczucia bezpiecze stwa, budzi poczucie bezradno ci, powoduje
zło

i agresj , konflikty w rodzinie.
Równie rola zawodowa polskiego pracownika socjalnego znajduje si w trakcie istotnych

przemian, zwi zanych ze zmianami społecznymi prawnymi i ekonomicznymi zachodz cymi w
naszym kraju. Mimo to ci gle jeszcze pracownik socjalny jest postrzegany przez wi kszo
społecze stwa jako osoba zajmuj ca si głównie sporz dzaniem wywiadów rodowiskowych oraz
kwalifikowaniem osób i rodzin do korzystania ze wiadcze pomocy społecznej. O innych formach
pomocy wiadczonej przez pracowników socjalnych mówi si niewiele b d wcale.
Tymczasem Ustawa o pomocy społecznej nakłada na pracownika socjalnego obowi zek
wykazania si

odpowiednim wykształceniem oraz kwalifikacjami w dziedzinie my lenia

problemowego, konstruktywnego oraz umiej tno ci rozwi zywania konfliktów, które nieustannie
towarzysz jego pracy. Zało enia ustawy (wielokrotnie nowelizowanej) podkre laj , e pracownik
socjalny powinien by nie tylko urz dnikiem, który prowadzi wywiad i przyznaje jedn z form
pomocy zagwarantowanej w ustawie, ale powinien sta si diagnost , profilaktykiem lokalnych
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problemów społecznych, animatorem zmian rodowiskowych oraz osob pobudzaj ca aktywno
społeczn . Powinien te d y do rozbudowy infrastruktury socjalnej, a tak e zapobiega procesowi
marginalizacji osób i grup oraz przeciwstawia si negatywnym zjawiskom w rodowisku lokalnym
(Korlak-Łukasiewicz 2003).
Działalno

zawodowa pracowników socjalnych, precyzowana jako “praca socjalna” wi e si z

celow i zorganizowan pomoc udzielan niewydolnym ekonomicznie, społecznie lub fizycznie
członkom współczesnego społecze stwa. Praca socjalna jest specyficzn działalno ci zawodow
maj c na celu lepsz adaptacj osób, rodzin, grup i rodowiska społecznego, w jakim yj oraz
rozwijania poczucia godno ci osobistej i odpowiedzialno ci jednostek na drodze odwoływania si do
potencjalnych mo liwo ci poszczególnych osób, do powi za mi dzy nimi a tak e sił i rodków
społecznych (Szatur-Jaworska 1995). To maj ce swoje historyczne korzenie rozumienie działalno ci
socjalnej jest aktualne do dzisiaj, cho ulega ono pewnej modyfikacji z racji post puj cych zmian
społecznych na wiecie. Tak e wyznaczone cele poddawane s na bie co korekcie nie tylko ze
wzgl du na przenoszenie punktu ci ko ci z jednych na drugie, ale tak e ze wzgl du na zwi kszanie
si ich liczby.
Stopniowo powi ksza si repertuar technik pracy, opartych na kontaktach interpersonalnych
mi dzy

pracownikami

socjalnymi

a

osobami

wspomaganymi,

zwanymi

“klientami”

lub

“u ytkownikami usług”. Doszły do nich w ostatnich latach takie jak psychochoterapia, poradnictwo,
mediacja, rzecznictwo.
Kompetentny, a zarazem odpowiadaj cy wspólczesnym wyzwaniom pracownik socjalny, jako
profesjonalista powinien skupi si przy wykonywaniu swojej pracy na:
•

wzmacnianiu w ludziach zdolno ci do rozwi zywania problemów, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach i rozwoju osobistego;

•

doskonaleniu zdolno ci ludzi do prawidłowych stosunków i interakcji z innymi;

•

skutecznym inerweniowaniu na rzecz jednostek i grup najsłabszych, dyskryminowanych lub
marginalizowanych z powodu niedostosowania, niepełnosprawno ci, choroby, ubóstwa etc.;

•

sprzyjaniu efektywnemu, sprawiedliwemu i humanitarnemu działaniu słu b zapewniaj cych
jednostkom, grupom rodki, wiadczenia i mo liwo ci pomocy;

•

tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejacych systemów wsparcia, zapewniaj cych pomoc i
trafniej zaspokajaj cych oczekiwania podopiecznych i klientów (Skidmore, Thockeray 1996).
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Dla zealizowania owych zało e

pracownik socjalny zmuszony jest pełni wiele ról, m.in.:

pomocnika, ratownika, doradcy, informatora, po rednika, animatora, reformatora, badacza,
koordynatora, mistrza oraz ucznia.
Fakt, i nie ka dy pracownik socjalny realizuje wszystkie ze wskazanych ról, jest naturaln
konsekwencj ró nic w zakresie przygotowania merytorycz nego, do wiadczenia zawodowego, a
tak e cech osobowo ciowych. Stan taki jest implikowany tak e zakresem potrzeb zwi zanych z
indywidualnymi przypadkami pomocobiorców ( akiewicz 2001).
Tymczasem kontrowersje budzi ju sam problem systematyzacji wiedzy teoretycznej w pracy
socjalnej, ze wzgl du chocia by na zró nicowanie adresatów wiadcze i form działa pomocowych
(od opieki prenatalnej do opieki (pomocy) ludziom w wieku starczym). Stan ten powoduje, e nie ma
jednej dyscypliny, do której odwołuje si

pragmatyka pracy społecznej, ponadto nie ma jasno

okre lonych wzorów interpretacji, które pozwoliłyby t wiedz jednoznacznie kategoryzowa

i

aplikowa w sferze profesjonalnego działania (Kantowicz 2001).
Czynnikiem składaj cym si
umiej tno ci (poza wiedz

na kompetencje profesjonalne pracownika socjalnego s

teoretyczn ). Mo na je podzieli

jego

na trzy grupy: pierwsza obejmuje

umiej tno ci zwi zane ze skutecznym komunikowaniem si i łatwo

nawi zywania kontaktu z

klientem, słuchania czy wysłuchania, prowadzenia rozmowy. Drug kategori stanowi umiej tno ci
zwi zane z metodyk i technik pracy socjalnej: umiej tno

oceny sytuacji klienta, podejmowania

decyzji i szybkiej interwencji, a tak e postawienia diagnozy. Trzecia grupa to te umiej tno ci, które
dotycz sprawno ci działania pracownika socjalnego. Jest to zarówno umiej tno
pracy, jej systematyczno ci czy planowania czasu, jak i umiej tno

zorganizowania

koordynowania działa

wszystkich partnerów współpracuj cych z pomoc społeczn w zaspokajaniu potrzeb klientów. Jest to
tak e umiej tno

utrzymania emocjonalnego dystansu do sprawy i chłodniejszego na ni spojrzenia,

rozładowywania wewn trznych napi

i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Obraz pracownika b d cego profesjonalist w swoim zawodzie dopełniaj po dane postawy,
jakie powinien prezentowa i cechy charakteru, jakie powinien mie . Oprócz ciepła, otwarto ci i
cierpliwo ci, niezwykle istotne s te : yczliwo , odpowiedzialno , lojalno , prawdomówno ,
wyrozumiało

i tolerancja (Korlak-Łukasiewicz 2003). Pracownik socjalny musi odznacza

wysokim stopniem wra liwo ci na potrzeby jednostki i jej sytuacj

si

yciow . Empatia jest własno ci

po dan u wszystkich pracuj cych z lud mi (Sutton 2004).
Dla

sprostania

wymogom

zawodowym

istnieje

zatem

konieczno

wszechstronnego

przygotowania pracownika socjalnego, który w swej działalno ci spotyka si z ró nymi przypadkami i
musi by gotowy do szerokiego pełnienia ró nych ról zawodowych z obszernego katalogu.
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Urealnia to postulat wydłu enia procesu kształcenia pracowników socjalnych i podwy szania
jego poziomu. Stawiane wymagania rodz konieczno

systematycznego szkolenia oraz potrzeb

doskonalenia ró ych umiej tno ci,w tym skutecznej komunikacji interpersonalnej w ró nych
sytuacjach.

2. Znaczenie znajomo ci podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej w pracy
socjalnej
Za Z. N ckim (w literaturze z zakresu stosunków mi dzyludzkich istnieje ponad 200 definicji
komunikacji społecznej) przyj
zachowa
Intencj

mo na, i

podstawowym celem komunikacji jest koordynacja

instrumentalnych i interpersonalnych osób podejmuj cych aktywno
podstawow

jest wzajemne oddziaływanie poprzez wymian

komunikacyjn .

znaków słownych i

bezsłownych (N cki 1996). Id c dalej mo na przyj , e komunikacja społeczna jest

procesem

wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomi dzy jednostkami, grupami i
organizacjami społecznymi, którego celem jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja b d
zmiana wiedzy, postaw i zachowa , w kierunku zgodnym z warto ciami i interesami oddziałuj cych
na siebie podmiotów (Dobek-Ostrowska 2002).
Kompetencja komunikacyjna pracownika socjalnego opiera si na wiedzy i posługiwaniu si ni
w sytuacjach komunikacyjnych, adekwatnie do warunków i uczestników tej sytuacji.Pracownik
socjalny pracuj cy z jednostk , rodzin lub inn grup ma do czynienia z rozmaitymi odbiorcami
swoich komunikatów. Pochodz oni z ró nych rodowisk, posługuj si ró nymi j zykami (kodami),
prezentuj szeroki wachlarz problemów, funkcjonuj w trudnych relacjach społecznych. Podopieczni
to ludzie o najró niejszych do wiadczeniach, pochodz cy z ró nych kr gów kulturowych: osoby w
podeszłym wieku, rodziny z dzie mi zaniedbanymi, maltretowanymi, młodociani przest pcy, doro li
przest pcy, osoby niepełnosprawne, osoby cierpi ce emocjonalnie. Takie osoby łatwo zrani .
Podopieczni mog by uwra liwieni na objawy profesjonalno ci i wy szo ci “mog wi c wyczuwa
subtelno ci z których pracownik socjalny nie zdaje sobie sprawy” (Sutton 2004).
Przedstawiciel opieki społecznej musi wzbudzi ich zaufanie, umie zrozumie (zdekodowa )
ich komunikaty i przekaza

w sposób zrozumiały dla nich swoje. T

ró norodno

relacji

komunikacyjnych wyznaczaj sytuacje, w które z racji wykonywanych zada socjalnik musi wej .
Dlatego te powinien pozna zasady skutecznej, nowoczesnej komunikacji interpersonalnej, poniewa
“zdolno

nawi zywania i podtrzymywania wi zi z innymi lud mi jest pracownikom socjalnym,

kuratorom s dowym i animatorom ycia społeczno ci lokalnej absolutnie niezb dna (Sutton 2004).
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Komunikowanie w sytuacjach istnienia bariery j zykowej i kulturowej powinno polega na :
redukcji poziomu stresu poprzez wsparcie niewerbalne, uproszczenie j zyka nadawcy, upewnieniu si
co do zrozumienia komunikatu przez odbiorc (Sutton 2004). Komunikowanie z ró nymi grupami
kulturowymi (np.z klientami upo ledzonymi umysłowo, z osobami w podeszłym wieku, z dzie mi i
młodzie ) rodzi inne do wiadczenia kulturowe, zmieniaj c stosunek do nich. Ka e uzna
ograniczenie własnej wiedzy dotycz cej innej kultury (Zaj czkowska 2003) .
Dzi ki wła ciwej komunikacji, dostosowanej do mo liwo ci odbiorcy, pracownik socjalny mo e
pozna ka dego klienta: jego przeszło

i rodzaj zaburzenia, da czas na zorientowanie si w sytuacji,

przypomina o spotkaniach, towarzyszy , wspiera , korygowa delikatnie bł dy, słucha jak
najwi cej, przedstawia si nieformalnie, zapami tywa imiona, tworzy w przypadku młodzie y
nieformaln , lu n atmosfer (Sutton 2004).
A nade wszystko zachowywa spokój i uprzejmo , szczególnie w trudnych sytuacjach, np
konfliktów w rodowisku klienta. Konflikt interpersonalny to zjawisko procesualne, zło one z szeregu
epizodów,

sprzecznych

celów,

interesów,

wzajemnego

wpływu

partnerów

na

siebie

i

charakterystyczny układ powi za mi dzy epizodami. Procesy konfliktowe mog by konstruktywne i
destruktywne. S szkoł społecznego współ ycia, w której partnerzy ucz si walczy o swoje
d enia, dobieraj c wła ciwe strategie. Nie ulega w tpliwo ci, e konflikt jest sytuacj trudn .

3. Pracownik socjalny jako uczestnik konfliktów podopiecznych
S ludzie, którzy z racji zajmowanych pozycji musz miesza si w konflikty innych. Nale

do

nich s dziowie, ludzie zarz dzaj cy grupami pracowników, politycy, rodzice, nauczyciele czy te
zawodowi mediatorzy. Tak e pracownik socjalny.
B d c trzeci , niezaanga owan osob , mo e on działa na zaproszenie b d te bez takiego
zaproszenia, mo e działa formalnie b d te nieformalnie, działa w swoim imieniu b d w imieniu
jakiej organizacji, mo e posiada ró ny stopie neutralno ci. Te wszystkie elementy decyduj o
formie interwencji “wmieszania si ” w konflikt. Interwencja w zaistniały spór to sekwencje działa ,
kolejno po sobie nastepuj cych (Chełpa, Witkowski 1999).
szkodliwej, destrukcyjnej eskalacji ju

eby to “mieszanie” si nie przyniosło

wzbudzonego konfliktu, powinien działa

on w sposób

przemy lany i racjonalny.
Istnieje szereg metod rozwi zywania sporów przy udziale osób trzecich – neutralnych. Niektóre z
nich s mocno nastawione na cel, inne tak e na przebieg samego procesu:
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•

ADMONICJA – to wywieranie po redniego nacisku na strony konfliktu. Mo e przyjmowa form
pouczenia, wyra enia niezadowolenia z zaistniałej sytuacji b d

te

odwrócenia uwagi od

przedmiotu sporu dzi ki odwołaniu si do nadrz dnych interesów.
•

KONCYLIACJA – to wysuwanie konkretnych propozycji rozwi zania sporu do ka dej ze stron.
Ma na celu zach cenie do konstruktywnego rozwi zania problemu. Metoda ta ma charakter
dyplomatyczny.

•

MODERACJA – jest szczególnie skuteczna, gdy mi dzy stronami wyst puj silne negatywne
emocje. Zadaniem moderatora jest przyjmowanie na siebie zło ci, gniewu i wzajemnej niech ci.
Dopiero gdy uda si opanowa emocje, mo na zacz

•

ARBITRA

zmienia relacje mi dzy stronami sporu.

– to oddanie sporu w r ce osoby trzeciej. Arbiter rozs dza go według swojego

uznania, narzucaj c gotowe rozwi zanie.
•

INKWIZYCJA – mo na j

okre li

jako ledztwo, w wyniku, którego prowadz cy proces

decyduje o rozwi zaniu sporu. Charakterystyczne dla inkwizycji jest to, e narzuca nie tylko
wynik konfliktu, ale tak e sposób jego prowadzenia.
•

MEDIACJA- mediare- z łaci skiego oznacza “by w rodku”. Jest najskuteczniejsz metod
rozwi zywania konfliktów przez osob trzeci . Mediator identyfikuje ró nice dziel ce strony i
pomaga im doj

do porozumienia (Chełpa-Witkowski 1999).

Szczególnie atrakcjnym sposobem działania wydaje si mediacja. Mediacja (z łac. mediatio po rednictwo) to dowolne i poufne porozumienie si stron znajduj cych si w konflikcie w obecno ci
osoby trzeciej, bezstronnej i neutralnej czyli mediatora, który pomaga im dojs do porozumienia.
Mediacja ukierunkowuje strony na wspólne rozwi zywanie problemów, to znaczy takie
post powanie, które ma naprawi to wszystko, co da si naprawi .
Podstaw skutecznego negocjowania jest kreatywny dialog w relacji dwustronnej, a mediacja – to
jakby wymiar trzeci dwustronnego dialogu. Kreatywny dialog jest instrumentem osi gania dobrego
celu, umiej tno ci

budowania mostów ponad charakterami oraz racjami, ponad rozbie no ci

roszcze i interesów, jest dorastaniem w obywatelskiej mentalno ci do tego, by cz ciej godzi si
metodycznie ni

ywiołowo kłóci . (Folta 2003)

“Mediacja (post powanie mediacyjne) to dobrowolne i poufne porozumiewanie si
znajduj cych si

stron

w konflikcie w obecno ci bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby- mediatora.

Mediacja ma na celu doj cie do ugody, która zadowala obie strony” (Kodeks Etyki Mediatora 2001).
Nadrz dnym celem mediacji jest pojednanie. Pozwala na odreagowanie konfliktu poprzez czynne
wł czenie si

stron. “Mediacja prowadzi do zrównowa enia winy sprawcy i krzywdy ofiary,
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wprowadzenia nowej równowagi, do naprawy wi zi społecznych, które zostały naruszone. Mediacja
daje mo liwo , by stare emocje budowały nowe, pomaga zobaczy punkt widzenia drugiej osoby,
pozwala zachowa twarz, pokazuj c, e nie ma zwyci stwa jednej strony nad drug ” (Sosnowska
2001).
Zasady, które obowi zuj mediatora, bliskie s regułom podstawowym pracy socjalnej, i mog
stanowi

jedn

z jej technik, szczególnie w trudnych, konfliktowych sytuacjach. I tak: zasada

fachowo ci zobowi zuje mediatora do zdobywania i poszerzania wiedzy i umiej tno ci oraz
posługiwania si

nimi zgodnie z interesem zwa nionych stron. Dzi ki tej zasadzie mediator

zobligowany jest do przestrzegania i wdra ania kolejnych. Dobrowolno

przyst pienia do

post powania mediacyjnego musi by wyra ona ju na pocz tku spotkania, przez ka d ze stron.
Zgodnie z t zasad , nie mo e by mowy o adnej presji czy nacisku w stosunku do stron konfliktu.
Równo

praw i obowi zków jest wyrazem zasady bezstronno ci mediatora wobec osób

uczestnicz cych w sporze. Niedopuszczalne jest, aby mediator pozostawał w jakichkolwiek
stosunkach z któr kolwiek z nich. Powinien w równym stopniu respektowa godno

osobist stron i

zapewni , aby odnosiły si one do siebie z szacunkiem. Mediator zobowi zany jest równie do
zachowania neutralno ci wobec przedmiotu sporu. Musi posiada zdolno

oddzielenia własnych

pogl dów od tematu prowadzonej sprawy. Nie mo e w aden sposób narzuca własnych rozwi za ,
cho by w jego mniemaniu były one skuteczne. Bardzo istotne jest, aby uczestnicy sporu mieli
wiadomo , e wszystko, co dzieje si i zostaje powiedziane podczas mediacji, podlega zasadzie
poufno ci. Wszystko, co dzieje si w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych jest poufne i nie
mo e by przekazywane adnej instytucji lub osobie prywatnej. Dokumentacja i wszelkie informacje
musz

by

odpowiednio zabezpieczone przez mediatora. Zasada bezinteresowno ci zakazuje

mediatorowi czerpania korzy ci materialnych z tego, co jest przedmiotem negocjacji mi dzy stronami,
a zawarcie ugody nie mo e stanowi

dla niego osobistego interesu. Akceptowalno

wyklucza

narzucenie uczestnikom konfliktu osoby mediatora oraz reguł post powania w trakcie procesu. Strony
ju na pocz tku wspólnie ustalaj zasady i pytane s o aprobat dla osoby prowadz cej. Na ka dym
etapie procesu uczestnicy mog prosi o zmian mediatora. Na nim tak e spoczywa obowi zek
zapewnienia odpowiednich warunków rozmów. Mediacja powinna odbywa

si

na gruncie

neutralnym, wzbudzaj cym poczucie bezpiecze stwa, powinna równie odbywa si w dogodnym dla
stron tempie oraz w atmosferze wzajemnego szacunku ( Kodeks Etyki Mediatora 2001). W praktyce
przestrzeganie wy ej wymienionych zasad jest niezwykle trudne, mo e dlatego w wielu ródłach
okre la si mediacj mianem sztuki. Realizacja tych wszystkich zało e daje uczestnikom poczucie
autorstwa zawartej ugody, stawia ich w roli podmiotu a nie przedmiotu, jak ma to miejsce w
post powaniu s dowym czy arbitra u.
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Podczas prowadzenia mediacji rozjemca stosuje pewne rodki, które maj przybli y zwa nione
strony do osi gni cia celu- doj cia do ugody. Aby tak si stało, na podstawie obserwacji uczestników
wybiera strategi , która jego zdaniem, wprowadzi ich na drog współpracy. P. Carnevale i P. Keenan
wypracowali strategiczny model mediacji, który przedstawia podstawowe formy oddziaływania na
strony sporu. Wszystkie one maj ten sam cel: osi gni cie porozumienia przez negocjatorów; ró ni
si jednak sposobem dochodzenia do niego (Chełpa,Witkowski 1999).
Celem integracji jest znalezienie nowego, twórczego rozwi zania, satysfakcjonuj cego i
zaspakajaj cego potrzeby obu stron. Presja ma za zadanie ograniczanie nadmiernych aspiracji, jednej
lub obu stron. Natomiast łagodzenie, to przewidywanie dodatkowego zysku (nagrody), w zamian za
doj cie do porozumienia. Bierny udział to pozostawienie negocjuj cym stronom konfliktu do
samodzielnego rozwi zania (mediator jedynie pilnuje przestrzegania reguł), aby w przyszło ci nie
musiały korzysta

z pomocy mediatora (Chełpa,Witkowski 1999). Decyzja mediatora co do

zastosowania okre lonej strategii działania opiera si na analizie zysków i strat zwi zanych z tym
wyborem. Kiedy uzna on, e d enia i cele stron s wa ne i wysoko oceni ich umiej tno

współpracy

wybierze on strategi integracji. Je li jednak aspiracje negocjatorów wydaj si mediatorowi mało
wa ne i nie ma mi dzy nimi ch ci współpracy, zastosuje nacisk. Natomiast, kiedy stwierdzi niewielk
mo liwo

współpracy mi dzy stronami przy wysokiej ocenie wa no ci ich celów, u yje strategii

łagodzenia. Z kolei, gdy zaobserwuje zdolno

partnerów do kooperacji, a ich aspiracje wydadz mu

si mało wa ne, przyjmie wariant biernego udziału. Jednak najbardziej efektywny jest mediator,
elastycznie stosuj cy wszystkie strategie w zale no ci od potrzeb. Podczas prowadzenia procesu jest
on zarówno obserwatorem, jak i osob czynnie kieruj c wzajemnym oddziaływaniem negocjatorów.
Zarz dzanie tak zło onym i dynamicznym procesem, jakim jest mediacja wymaga nie tylko
odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci, ale jest równie

spraw

predyspozycji osobowo ciowych.

Kodeks etyki mediatora przedstawia zbiór cech niezb dnych w jego pracy, okre la je jako
“kwalifikacje moralno-etyczne” ( Kodeks Etyki Mediatora 2001):
•

uczciwo

•

umiej tno

•

łatwo

•

umiej tno

aktywnego słuchania

•

umiej tno

okazywania szacunku innym

•

dokładno

i odpowiedzialno

•

cierpliwo

•

tolerancja

i bycie godnym zaufania
koncentrowania si , skupienia

w nawi zywaniu kontaktów z innymi, otwarto
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•
•

yczliwo
działanie bez przemocy.

Mediator podczas procesu mediacyjnego ma do spełnienia okre lone zadania, s to mi dzy innymi:
•

ułatwienie wymiany pogl dów i opinii miedzy stronami oraz pomoc w poznaniu rzeczywistej
motywacji i d e ;

•

pomoc w zorientowaniu si w hierarchii wa no ci zwi zanych z nimi spraw oraz uczuciach i
odczuciach stron;

•

ułatwienie zrozumienia stronom, jakie warunki mog by dla nich do przyj cia i jaka jest
realno

ich spełnienia;

•

pomoc w takim sformułowaniu ugody, która jest do przyj cia dla obu stron;

•

uzgadnianie ze wszystkimi stronami wszystkich cz ci składowych ugody,

eby unikn

nieporozumie i wyja ni w tpliwo ci;
•

u wiadomienie stronom, jak powinny post powa w przyszło ci, aby konflikt nie powracał lub
nie eskalował;

•

ułatwianie komunikacji;

•

pomoc w u wiadamianiu praw ka dej ze stron konfliktu.
Mediacj w kontek cie pracy socjalnej rozumie nale y jako po redniczenie w rozwi zywaniu

konfliktów, w których stron

lub stronami s

popdopieczni. Zatem, traktuj c konflikty jako

szczególny rodzaj problemów w pracy z lud mi, mo na spostrzec pracownika socjalnego w roli
mediatora kieruj cego procesem, którego główne cechy i cel s to same z procesem rozwi zywania
niektórych problemów w pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni, dzi ki wypełnianiu zada

mediatora, cz ciej mog

pomóc klientom,

jednostkom, rodzinom w usprawnianiu lub odzyskaniu zdolno ci do satysfakcjonuj cego ich
funkcjonowania w rodowisku społecznym. Dzieje si to np.poprzez po redniczenie w celu uzyskania
lepszej komunikacji pomiedzy stronami. Wa ny jest fakt, e pracownik socjalny wciela si w rol
mediatora tylko i wył cznie na pro b stron uwikłanych w spór, czyli dobrowolny system zgłosze na
mediacje.
Wymienione zadania, role i cele nowoczesnej pracy socjalne wskazuj

na konieczno

wszechstronnego przygotowania pracownika socjalnego, poprzez wydłu enie procesu kształcenia
pracowników socjalnych i podwy szanie jego poziomu oraz rozszerzenie oferty przedmiotów
zwiazanych z kształceniem umiej tno ci społecznych.
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Zmienno

rzeczywisto ci społecznej oraz jej wysokie tempo s dzisiaj naturalnym bod cem

warunkuj cym poziom i zakres merytorycznego przygotowania zawodowego realizatorów zada
socjanych. Od współczesnego pomocodawcy wymaga si pełnego profesjonalizmu w działaniu, st d
wskazane jest, aby proces poprzedzaj cy okres aktywno ci zawodowej był okazj do zapoznania si z
idealnymi wzorcami słu by socjalnej oraz metodami ich urzeczywistniania.
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