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E-MAILING JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. e-mailing as a medium

in social work). Jest to komputerowa poczta elektroniczna (listy elektronicz-

ne, elektropoczta), dziêki ³¹czom internetowym mo¿liwa do przesy³ania

innym u¿ytkownikom komputerów. W pracy socjalnej e-mailing polega na

wysy³aniu i odbieraniu wiadomoœci (zarówno indywidualnych, wysy³anych

do pojedynczych odbiorców, jak i zbiorowych, wysy³anych grupowo do wielu

u¿ytkowników naraz, automatycznie z list e-mailingowych) innym u¿ytkow-

nikom (zwykle uczestnikom instytucjonalnym) zaanga¿owanym w proces

udzielania pomocy osobom potrzebuj¹cym. Oprócz tego (rzadziej) e-mailing

s³u¿y do kontaktu z osobami potrzebuj¹cymi (np. w zakresie informacji czy

poradnictwa).

Treœci e-maili mog¹ byæ dowolne, zwi¹zane z aktualnymi potrzebami czy

sprawami do za³atwienia przez u¿ytkowników (nadawców i odbiorców).

W odniesieniu do osób potrzebuj¹cych zakres jest ograniczony, poniewa¿

z regu³y nie maj¹ oni komputerów i dostêpu do komputera (np. bezdomni,

osoby ¿yj¹ce w skrajnym ubóstwie, poni¿ej minimum egzystencji etc.). Za-

kres e-mailingu w pracy socjalnej, jeœli ten¿e wystêpuje, zwi¹zany jest g³ów-

nie z dzia³alnoœci¹ urzêdników instytucji pomocowych i pracowników socjal-

nych, którzy np. wymieniaj¹ informacje miêdzy sob¹.

Obecnie u¿ywa siê ró¿nych systemów poczty elektronicznej oraz œrodków

zabezpieczaj¹cych przed mass e-mailingiem (spamem internetowym roz-

sy³anym przez pocztê elektroniczn¹). Profesjonalne systemy masowego

e-mailingu u¿ywanego do kampanii informacyjnych zawieraj¹ modu³y

(funkcje):

� wysy³ki e-mailingu;

� zarz¹dzania grupami adresowymi;

� raportowania i statystyki;

� autorespondera (automatycznej odpowiedzi) i obs³ugi zwrotów.

Ka¿dy u¿ytkownik wybiera narzêdzie e-mailingu zgodnie ze swoimi indy-

widualnymi potrzebami. Mo¿na wysy³aæ np. newsletter (np. biuletyn inform-

acyjny instytucji pomocowej, instytucji pracy socjalnej) jako za³¹cznik do

wiadomoœci rozsy³anych poczt¹ elektroniczn¹ na adresy subskrybentów, któ-

rzy wyrazili chêæ jego otrzymywania (subskrybowali go przy u¿yciu strony

internetowej danej instytucji, za pomoc¹ technologii RSS). Zwykle podstawo-

wymi wymogami dla u¿ywanego oprogramowania s¹ mo¿liwoœæ rejestracji
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oraz wyrejestrowywania siê u¿ytkowników z listy subskrypcyjnej newslettera,

personalizacja korespondencji, mo¿liwoœæ dodawania za³¹czników (za³¹czo-

nych do listu osobnych plików), wysy³anie wiadomoœci w akceptowalnych

formatach (np. html, PDF lub tekstowych, np. pliki z rozszerzeniem doc, txt,

rtf), przy zachowaniu normy ISO-8859-2 (obs³ugi kodowania). Masowe

rozsy³anie listów poczty elektronicznej (ang. mass mailing) ma swoje

uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne. Dla mass mailingu

istniej¹ liczne programy komercyjne (oprogramowanie p³atne), np. Advanced

Direct Remailer, e-Compaing, e-Newsletter Manager Pro, GroupMail Personal,

Mailing List Deluxe, SendBlaster. Darmowa (freeware) aplikacja programu

ANOMAIL 2007 (z opisem w jêzyku polskim) umo¿liwia masowe informacyj-

ne akcje e-mailingowe, zarz¹dzanie grupami dyskusyjnymi i newsletterem.

W e-mailingu wykorzystywanym jako œrodek do pracy socjalnej wystêpu-

j¹: nadawcy e-maili, odbiorcy e-maili (adresaci), przy czym w mass e-mailingu

wystêpuje zwykle jeden nadawca (np. dana instytucja) i wiele (nawet wiele

tysiêcy) odbiorców wiadomoœci (e-maili z newsletterem wydawanym przez

dan¹ instytucjê, np. pomocow¹, poradnicz¹).

E-maile (listy elektroniczne) dziel¹ siê na merytorycznie w³aœciwe (po-

¿¹dane przez odbiorcê, za jego zgod¹) oraz spam (niechciane przez odbiorcê,

wysy³ane mu wbrew jego woli i przy braku jego zgody). Nale¿y unikaæ sytua-

cji, w których pracownicy socjalni u¿ywaj¹ e-maili wbrew woli odbiorców

i wysy³aj¹ im spam (niechciane informacje), mimo braku zgody odbiorców na

ich otrzymywanie. Dla prawid³owego procesu budowania zaufania wewn¹trz

instytucji pomocowej (komunikacja wewnêtrzna) i wokó³ niej (komunikacja

zewnêtrzna) w³aœciwe s¹ profesjonalne dzia³ania w sferze relacji publicznych

(ang. public relations), równie¿ w sferze e-mailingu. E-mailing rozwija siê

wraz ze zmianami techniki komputerowej i wraz z rozwojem technologii

informatycznej i trafi³ do œwiadomoœci potocznej ju¿ na prze³omie XX i XXI w.

Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Media spo³ecz-

noœciowe; Multimedia w opiece i pracy socjalnej.
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EMPATIA W PRACY SOCJALNEJ I TERAPEUTYCZNEJ (ang. empathy in social

work and therapy / therapeutic work). To umiejêtnoœæ wczuwania siê w stan

wewnêtrzny drugiej osoby, umo¿liwiaj¹ca ogl¹d sytuacji jej oczami, bez

wykorzystywania subiektywnej wyobraŸni odnosz¹cej siê do sytuacji bêd¹cej

przedmiotem pracy socjalnej b¹dŸ terapeutycznej.

Termin „empatia” po raz pierwszy zosta³ zastosowany przez E. B. Titchenera

w 1909 r. do okreœlenia procesu wczuwania siê w stany psychiczne innych osób.

Zdolnoœci empatyczne pozytywnie wp³ywaj¹ na kszta³towanie cech charakteru,

takich jak ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ, wra¿liwoœæ na problemy innych ludzi.

Empatia stanowi konieczny warunek ka¿dego etapu pracy socjalnej i tera-

peutycznej, jako jeden ze sk³adników tzw. triady Rogersa (przedstawiciela

psychologii humanistycznej i terapii nastawionej na klienta) zapewnia nie

tylko poczucie bezpieczeñstwa, ale równie¿ subiektywne poczucie akceptacji

i autentycznoœci.

Podstawê empatii stanowi skuteczne s³uchanie, sk³adaj¹ce siê z czterech

kroków:

� s³uchanie aktywne, tj. stosowanie parafrazy, czyli powtórzenia w³asny-

mi s³owami, z zachowaniem sensu treœci wypowiedzianych przez drug¹

osobê, oraz precyzowanie, czyli zadawanie pytañ pomocnych we w³aœciwym

zrozumieniu problemu osoby, oraz pos³ugiwanie siê informacj¹ zwrotn¹,

czyli przekazywaniem w sposób szczery w³asnych odczuæ bez os¹dzania

innej osoby;

� s³uchanie empatyczne, czyli nastawione na zrozumienie emocji rozmówcy;

� s³uchanie otwarte, unikaj¹ce os¹dzania i oceniania rozmówcy;

� s³uchanie œwiadome, polegaj¹ce na integracji s³ów z emocjami.

Empatia w pracy socjalnej i terapeutycznej gwarantuje nie tylko umiejêt-

noœæ okazywania zrozumienia, ale i bezpieczny kontakt z klientem. Zdolnoœæ

okazywania empatii pozwala na przekazywanie rozmówcy w sposób nieza-

gra¿aj¹cy informacji na temat uczuæ negatywnych, zawsze obecnych w pro-

cesie pracy socjalnej i terapeutycznej. Empatyczne reakcje osoby pomaga-

j¹cej pozwalaj¹ klientowi poczuæ siê w³aœciwie zrozumianym.

Ka¿dej pracy socjalnej i terapeutycznej (niezale¿nie od przyjêtych za³o¿eñ

teoretyczno-filozoficznych) przyœwieca cel profesjonalnej pomocy w subiektyw-

nie odczuwanym problemie. Praca socjalna i terapeutyczna to profesjonalny

proces oddzia³ywania na psychiczn¹ i fizyczn¹ sferê osoby wymagaj¹cej

pomocy, maj¹cy na celu spowodowanie zmian pozytywnych w wielu sferach

funkcjonowania, z jednoczesn¹ trosk¹ o eliminowanie negatywnych konsek-

wencji dotychczasowego dzia³ania w stosunku do siebie i osób najbli¿szych.
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