
Wychowanie literackie, w³¹czone w obszar pedagogiki kultury, aplikowa-

ne do pracy socjalnej i terapeutycznej (psychoterapii albo arteterapii i tera-

pii zajêciowej), wzmacnia skutecznoœæ ich metod, pod warunkiem umiejêtne-

go stosowania. W³¹czenie metod wychowania przez literaturê (w ramach

pedagogiki kultury literackiej) do pracy socjalnej i terapii jest wskazane jako

element pomocniczy (podobnie jak w³¹czenie muzyki, plastyki, teatru czy fil-

mu oraz innych sztuk). Kultura artystyczna jest wartoœciowym elementem

cz³owieczeñstwa, czyni cz³owieka lepszym, wra¿liwszym na innych. Uwra¿li-

wienie cz³owieka na piêkno (tak¿e piêkno uobecnione przez literaturê) pro-

wadzi go do dobra (cz³owiek piêkny-i-dobry, gr. kalos-kagathos, w myœl zasa-

dy piêkna-i-dobra, gr. kalokagatatía). Cz³owiek wra¿liwy na piêkno jest rów-

nie¿ wra¿liwy na drug¹ osobê, staje siê lepszy. Wychowanie kalokagatyczne

poprzez literaturê i sztukê, aplikowane do pracy socjalnej i terapii, prowa-

dziæ ma do kszta³towania ludzi piêknych-i-dobrych (piêknych duchowo i do-

brych dla innych oraz dla siebie samych), zharmonizowanych wewnêtrznie.

Zob. tak¿e: Film jako œrodek w pracy socjalnej i terapeutycznej;

Fotografia jako œrodek w pracy socjalnej; Metody wychowania este-

tycznego w terapii; Proza w pracy socjalnej i terapeutycznej.
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PORTAL SPO£ECZNOŒCIOWY (WORTAL) JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJAL-

NEJ (ang. social portal (vertical portal) as a medium in social work). Portal

spo³ecznoœciowy to informacyjny serwis w sieci komputerowej publicznie

i powszechnie dostêpny pod jednym adresem www, zawieraj¹cy wiadomoœci

interesuj¹ce dla ogó³u u¿ytkowników sieci, wzbogacony o opcjonalne, specja-

listyczne funkcje internetowe (np. takie jak: newsy, czat, dyskusyjne forum
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internetowe, darmowa poczta elektroniczna, hosting, opcje wyszukiwania

wewnêtrznego i zewnêtrznego poprzez wyszukiwarkê internetow¹), tu szcze-

gólnie przystosowany do zakresu pracy socjalnej. Specjalistyczny (wyspe-

cjalizowany) portal internetowy zwany jest wortalem (portalem wertykal-

nym, ang. vertical portal), publikuje on w ramach w³asnego serwisu inter-

netowego informacje z wybranej dziedziny wiedzy czy obszaru ¿ycia spo³ecz-

nego (np. kultury), tematycznie sobie bliskie.

Portale spo³ecznoœciowe powsta³y dziêki rozwojowi Internetu, zak³adane

s¹ przez osoby prywatne oraz instytucje (pozarz¹dowe albo rz¹dowe). Do

najbardziej znanych na pocz¹tku XXI w. pozarz¹dowych portali spo³ecznoœ-

ciowych nale¿¹ m.in.: Facebook (kilkaset milionów u¿ytkowników), Twitter,

YouTube (filmowo-muzyczny), a w Polsce np. Nasza Klasa nk.pl (kilkanaœcie

milionów u¿ytkowników), wp.pl, onet.pl, wiara.pl, opoka.pl itd.

Portale spo³ecznoœciowe mog¹ byæ wyspecjalizowane w danej tematyce,

zale¿y to od twórców i u¿ytkowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby two-

rzyæ specjalistyczne portale spo³ecznoœciowe, np. z zakresu pracy socjalnej,

edukacji czy kultury, zale¿y to tylko od woli danych œrodowisk (odpowiednio

np. pracowników socjalnych, edukatorów czy twórców kultury). Portal spo³ecz-

noœciowy przedstawia taki zakres informacji, jaki chc¹ (jakiego potrzebuj¹)

jego twórcy lub u¿ytkownicy. W zakresie pracy socjalnej spo³ecznoœciowy por-

tal internetowy upubliczniaæ mo¿e informacje niezbêdne pracownikom socja-

lnym, stwarzaæ mo¿liwoœæ powstawania grup dyskusyjnych na tematy istot-

ne w pracy socjalnej, subskrybowania okreœlonych informacji od okreœlonych

u¿ytkowników itp.

U¿ytkownikom spo³ecznoœciowych portali internetowych portalodawcy

(twórcy portali) udostêpniaj¹ rozmaite aplikacje programowe dla tworzenia

informacji (tekstowych, wizualnych czy audialnych) przez u¿ytkowników

oraz dla udostêpniania danego typu informacji innym u¿ytkownikom po-

przez tzw. linki. Œrodki przedmiotu u¿ywane przez informatyków do tworze-

nia portali internetowych to poszczególne jêzyki programowania (systemy

informatyczne, programy u¿ytkowe, aplikacje programowe pisane w okreœlo-

nym jêzyku programowania).

Ze spo³ecznoœciowych portali internetowych korzystaj¹ u¿ytkownicy, por-

talami zarz¹dzaj¹ w sieci tzw. administratorzy (administratorzy stron, ad-

ministratorzy portali).

Portale spo³ecznoœciowe ewoluuj¹ wraz z rozwojem technologii informatycz-

nej, oferuj¹c coraz to nowe funkcje. Dawny podzia³ portali ze wzglêdu na do-

stêpne funkcje (np. filmowe, muzyczne, informacyjne itd.) ulega obecnie za-

tarciu wskutek mo¿liwoœci wspó³pracy pomiêdzy rozmaitymi typami portali

i oferowania nowych funkcji dla u¿ytkowników (np. wspó³praca Facebooka

z Youtube i nk.pl), przez co u¿ytkownicy jednego portalu maj¹ dostêpne funk-

cje przejœcia (lub przes³ania informacji) do u¿ytkowników lub funkcji innego
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portalu (np. u¿ytkownicy YouTube maj¹ mo¿liwoœæ przesy³ania informacji

wybranym przez siebie osobom czy grupom osób na Facebooku czy nk.pl).

Rodzajem spo³ecznoœciowego portalu internetowego jest Wikipedia, wspó³two-

rzona przez spo³ecznoœæ internautów, maj¹ca jednak tylko wartoœæ spo³ecz-

nego, specyficznego, aktualizowanego dokumentu, przejawu œwiadomoœci jej

u¿ytkowników, œwiadectwa aktualnej epoki.

Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej (t. 3); Media

spo³ecznoœciowe.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (ang. county family help centre).

Po opracowaniu i wdro¿eniu w latach 1999/2000 nowego systemu organiza-

cyjnego funkcjonowania pomocy spo³ecznej powsta³a sieæ jednostek wraz

z okreœlonymi do realizacji zadaniami. Jedn¹ z nowo powo³anych jednostek

by³o powiatowe centrum pomocy rodzinie. Centrum dzia³a jako jednostka

organizacyjna powiatu. Realizuje zadania z zakresu pomocy spo³ecznej i re-

habilitacji spo³ecznej, maj¹ce na celu poprawê funkcjonowania rodziny, za-

pobieganie i przeciwdzia³anie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalnoœci

rodziny. W strukturze organizacyjnej centrum wyodrêbniono poszczególne

dzia³y, którym przypisano zadania do wykonania, takie jak:

� pomoc rodzinie i dziecku, zw³aszcza z rodzin dysfunkcyjnych pozosta-

wionych bez opieki;

� pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz finansowa rodzinom zastêp-

czym i pe³noletnim wychowankom rodzin zastêpczych i placówek opiekuñ-

czo-wychowawczych;
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