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RYSUNEK JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. drawing as a medium

in social work). Rysunek jest wytworem graficznym sporz¹dzanym za po-

moc¹ rysika, piórka, o³ówka, kredek (np. pastelowych), kredy lub wêgla,

zwykle powstaje na papierze, tekturze lub innym trwa³ym, dwuwymiaro-

wym, p³askim pod³o¿u. Œlad pozostawiony na pod³o¿u przez narzêdzie do ry-

sowania jest suchy, nie u¿ywa siê w rysunku tzw. technik mokrych (farb

i ich rozpuszczalników, techniki „mokre”, np. tempera, olej, akryl, stosuje siê

w malarstwie). Rysunek jest wytworem (dzie³em), skutkiem (efektem)

czynnoœci (aktu) rysowania. Rysunki mog¹ byæ czarno-bia³e albo kolorowe.

Wspó³czeœnie przez pojêcie „rysunek” rozumie siê tak¿e, przynale¿ne do tzw.

cyberkultury, wytwory graficznych technik komputerowych, zachowywane

w postaci cyfrowej w pamiêci komputera.

Rysunek ma szerokie zastosowanie w pracy socjalnej z osobami wykluczo-

nymi spo³ecznie, np. podczas zajêæ z dzieæmi w œwietlicach œrodowiskowych,

a ponadto w ko³ach zainteresowañ, w ró¿norodnych konkursach dla dzieci

i m³odzie¿y na plakat o okreœlonej tematyce, w gazetkach szkolnych, para-

fialnych, œwietlicowych, klubowych, œrodowiskowych (gazetki œcienne oraz te

wydawane elektronicznie i dostêpne na stronach www). Rysunek dziecka by³

badany w pierwszej æwierci XX w. przez klasyków pedagogiki (m.in. G. Ker-

schensteinera, E. Meumanna, S. Szumana, G.-H. Luqueta). Zagadnienia mu

towarzysz¹ce doczeka³y siê ju¿ obszernej literatury przedmiotu. Rysunek ma

tak¿e zastosowanie pomocnicze w diagnozie psychologicznej (nale¿y jednak

uwa¿aæ z interpretacj¹ treœci rysunków i ich formy; interpretacje czêsto by-

waj¹ zawodne), w arteterapii, terapii zajêciowej, w opiece i (re)socjalizacji.

Wychowanie przez rysunek jest czêœci¹ wychowania plastycznego, przynale-

¿y do kultury plastycznej.

Tematyka rysunku jest dowolna, zale¿y od inwencji rysownika lub jest

wynikiem sugestii instruktora plastyki (opiekuna, wychowawcy, pedagoga,

nauczyciela). W zakresie formy i sposobu rysowania z regu³y zauwa¿a siê

tzw. wolny rysunek (swobodn¹ ekspresjê) dziecka. Rysunek mo¿e byæ wyko-

rzystywany w pracy z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi. W pracy z m³odzie¿¹

i doros³ymi mo¿na stosowaæ dydaktykê plastyki i uczyæ œwiadomie ry-

suj¹cych, jak nale¿y konstruowaæ kompozycjê rysunkow¹ (perspektywa, pro-

porcje, plany, œwiat³o, cieniowanie, wydobywanie efektu bry³y etc.); urz¹dzaæ

przy tym mo¿na lokalne konkursy rysunkowe. Do ca³kiem odrêbnej dziedzi-

ny nale¿y tzw. rysunek techniczny, stosowany np. w projektowaniu archi-

tektonicznym.
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Rysowanie mo¿e byæ amatorskie (tu stosuje siê metodê wolnej ekspresji

twórczej) lub profesjonalne (techniki rysunkowe nauczane s¹ w liceach pla-

stycznych i na wy¿szych uczelniach plastycznych). W przypadku pracy soc-

jalnej rysunki s¹ z za³o¿enia amatorskie, choæ w pracy dydaktycznej mo¿na

wykorzystaæ elementy „profesjonalne”, np. komputer. Mo¿na korzystaæ ze

œrodków tradycyjnych (o³ówek, kredka, papier, tektura) lub cyfrowych (grafi-

ka komputerowa, specjalne programy komputerowe, np. Paint, Corel Draw).

Interesuj¹ce zw³aszcza s¹ efekty zastosowania komputerów do czynnoœci ry-

sowania (u¿ywa siê do tego tzw. elektronicznych pisaków i tzw. tabletów

jako pod³o¿a do rysowania, dawniej u¿ywano do rysowania tzw. myszki lub

kota).

Mo¿liwe s¹ klasyfikacje rysunku dokonywane wed³ug stosowanych tech-

nik artystycznych (np. o³ówek, kreda, kredki, wêgiel etc., na papierze, tektu-

rze etc.), wed³ug tematyki (np. portret, pejza¿, martwa natura, scena rodza-

jowa, scena batalistyczna, scena rustykalna, scena mitologiczna, nokturny,

abstrakcja geometryczna, scena religijna etc.), wed³ug œrodków technicznych

(rysunki „analogowe” – tworzone technikami tradycyjnymi, rysunki „cyfro-

we” – tworzone technikami komputerowymi, elektronicznymi). Rysunki tra-

dycyjne mo¿na digitalizowaæ za pomoc¹ skanera (przekszta³caæ do postaci

zdigitalizowanej, cyfrowej, elektronicznej), wtedy pojawiaj¹ siê skany, ry-

sunki zdigitalizowane (pliki obrazowe). Rysunki dziel¹ siê na amatorskie

i profesjonalne, ponadto rysunki profesjonalne dzielimy na artystyczne i tech-

niczne. Poza tym wyró¿niamy np. rysunki diagnostyczne (w psychologii).

Wychowanie plastyczne (przez rysunek), w³¹czone w obszar pedagogiki kul-

tury, aplikowane do pracy socjalnej i terapii (zarówno psychoterapii czy ar-

teterapii, jak i terapii zajêciowej), wzmacnia skutecznoœæ ich metod pod wa-

runkiem umiejêtnego stosowania. Piêkny i dobry obraz (utrwalony jako

rysunek) mo¿e dowodziæ istnienia cz³owieka piêknego-i-dobrego (grec. ka-

los-kagathos). Sztuka (a wiêc tak¿e rysunek) jest rzecz¹ rozumu; jak g³osi

³aciñska sentencja: ars est recta ratio facibilium („sztuka jest zasad¹ popraw-

nego wytwarzania zamierzonych dzie³”).

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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SOCJALNE ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE (ang. non-governmental social or-

ganizations). Organizacje pozarz¹dowe stanowi¹ egzemplifikacjê jednego

z kluczowych praw cz³owieka – wolnoœci zrzeszania siê. Znajduje to odbicie

w tekœcie Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci,

w którego art. 11 pañstwa strony potwierdzaj¹, ¿e: „Ka¿dy ma prawo do

swobodnego, pokojowego zgromadzania siê oraz swobodnego stowarzyszania

siê w³¹czanie z prawem tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania

do nich dla ochrony swych interesów”. Tak¿e nauka spo³eczna Koœcio³a na-

daje szczególny wymiar wolnej i nieskrêpowanej aktywnoœci cz³owieka, któ-

ry dla realizacji swych zamierzeñ mo¿e ³¹czyæ swe wysi³ki w sposób nieogra-

niczony z innymi. W encyklice papie¿a Piusa XI Quadragesimo Anno ju¿

w 1931 roku wskazano, ¿e: „Cz³owiek jako byt samodzielny powo³uje do ¿y-

cia organizacjê spo³eczn¹ w zakresie i w formie, w jakiej jest ona niezbêdna,

jako pomoc osobom ludzkim. Wszystkie organizacje i spo³ecznoœci powinny

s³u¿yæ i pomagaæ w realizacji celów i interesów jednostki, respektuj¹c jej au-

tonomiê i umo¿liwiaj¹c samorealizacjê. Autonomia i samorealizacja jed-

nostki maj¹ naturalne, zmienne w czasie i uzale¿nione od okolicznoœci ogra-

niczenia. Jednostka, która nie mo¿e sama zrealizowaæ swoich celów, ³¹czy

swoje wysi³ki z innymi jednostkami. W ten sposób urzeczywistnienie intere-

su ogó³u staje siê integraln¹ czêœci¹ jej jednostkowego «dobro-bytu»”. To

cz³onkowie organizacji samodzielnie okreœlaj¹ powody, dla których chc¹

wspólnie dzia³aæ, precyzuj¹ cele tego dzia³ania, sami decyduj¹ o formach,

w jakich ono bêdzie przebiegaæ.

Dzia³alnoœæ sektora pozarz¹dowego realizowana jest w dwóch formach

organizacyjnych: stowarzyszeniach i fundacjach. Znaczna czêœæ organizacji

pozarz¹dowych ukierunkowana jest na rozwi¹zywanie problemów i kwestii

spo³ecznych, a szczególnie na obszar wsparcia ró¿nych kategorii osób i grup.
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