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Įvadas
Sociali nis darbas, kaip p ro fesiona lų a tliekama veikla, egzistuoja jau daugiau nei šimtmetį, tačiau
tiek sociali nio darbo p raktikai, tiek sociali nio darbo t eo retikai ar tyrėjai vis dar gi nčijasi, bandydami
pate i k ti vienod ą a tsakym ą į, a trodyt t), paprastą k laus im ą: kas y ra sociali nis darbas? (Švedai tė 2004;
Bagdonas 200 I). Pateikt i paprastą a tsakymą y ra sunku, nes:
Sociali nio darbo teori ja y ra teorij ų . d ažniausiai pasisko li ntų i š psichologi jos ir s ociologijos,
nuosek lus aprašymas (Bagdonas 200 I; 10);
Sociali nis darbas y ra jau na p rofesi ja, ne tu ri nti nuosavt! darbo m e todų. Nė vie na p rak ti nės
v ei k los sritis visuome nėje nė ra sociali nio darbo monopo li ja, sociali ni ų darbuotojų veikla ta 
pati nama su šeimos i r b e nd ruomenės na rių tei kiama pagalba (Švedaitė 2004: 1-2);
Sociali nis darbas dėl ži nojimo i r p raktikos monopolijos konku ruoja su teise, medici na, psi
chia tri ja, pedagogika (Pa rto n 1 996; 6 );
Sociali niai darbuotojai siekia ski rti ngų tiksit) -sociali nės terapi jos, bet tuo pači u ir sociali
nės re fo rmos ar socia li nio teisi ngumo (Figue i ra-McDo nough 2007; 5-9);
Socia li nis darbas k i lo i š ski rt i ngų visuom enės i nstitucijų bei jas įkū ni ja nčių organi zacij ų , to
kių kaip antai Labdaros o rga nizavimo bend ruom enė (a ngl.: Charity organization society),
kaimy nystės j udė jimai, ligoninės (Hugman 1 991; B u rt 2008);
Sociali ni o darbo turi nys p ri k lauso nuo k onk retaus istori nio lai kotarpio bei visuom e nės i šsi
vystymo (Ža li m i e nė 2003; 13).
Socia li nio darbo neapibrė žt u m ą ar fragment i šk u m ą ge rai iliustruoja tokių skirt i ngų s ąvok tĮ.
kaip antai asmeninės socialinės paslaugos. socialinis darbas, socialinė globa, socialinė gerovė, socialinė
apsauga, socialinė parama vartoj imas referuojant i sociali nio darbo p raktiką (Mu nday 2003).
Pri e š tai i švardyti soci a li nio da rbo neapibrė žt u m ą lem i antys veiksniai skatina sociali nį da rbą
sup rasti kaip daugiamatį rei ški nį, kuris gali įgyti įva i riausi a s formas tiek laiko, ti ek e rdvės atžvilgiu 1•
Š iame straipsnyje siekiama p ristatyti sociali nio darbo dimens i jas ar matme nis i r ryškiausias fo rmas,
•

•

Socialinio darbo turinys kinta priklausomai nuo jo reikšmit� daugiamatėje Sl>Cialinio darbo erdvėje. Tai tampa
aišku. kai skirtingų šalit� socialinio darbo atstovai, Vt!ikiantys skirtingoje socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje ir aka
dcminėjt! aplinkoje. diskutuodami apie socialinį darbą, labiau pabrėžia tarpusavio skirtumus. o ne panašumus.
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pi rmiausia atski riant social i ni darb ą kaip akademinę discipli ną i r social i ni darb ą kaip p raktiką. A n
t ra, socialinio darbo p raktika gal i būti rej(Hmistinė a rba terapinė, kuri reiškiasi privačiai a rba vidai.
Galiausiai p ristatomos ski rt i ngos social i nio darbo p raktikos formos, kurios siejamos su specifinėmis
social i nėmis i nstitucijomis bei o rgani zacijomis.
1. Socialinis darbas kaip akademinė disciplina
Sociali nis darbas kaip akade m i nė discip l i na gene ruoja i r naudoja ž i nias a rba teorijas" apie tai, kas
yra sociali nis darbas, žinias apie specifini sociali ni elgesi, k u ri nurodo tokios s ąvokos: socialinė at
skirtis, skurdas, socialinės problemos, marginalumas, deviacija i r pan., bei žinias apie social i nio darbo

metodus ar soci a l i nio darbo p raktiką, kuria siekiama igyvend i nt i tam t i k rus tikslus, susijusius su
specifi niu socia l i niu elgesiu. Galima teigti, kad y ra t rys sociali nio darbo teorijos ar tyrimų k ryptys.
Be to, sociali ni o darbo teorijas, remi a ntis mokslo filosofo M a rt i no Holl i so (2000; 21-3 1 ) pa
siūlyta sociali ni ų mokslų tipologi zavimo schema, gali me suski rstyti pagal tai, ar jos siekia aišk i nt i
(ieškoma elgse nos p riežasčių; siekiama jas paaiškint i ) , a r jos siekia suprasti (mėgina suprasti veiks
mų p rasm ę; ką veiksmas reiškia veikėjui) socialini pasauli, k u rio supratimas ir aiški nimas gali būti
i ndividualisti nis (socia l i niai reiški ni a i aiški nami ir suprantami i nd ividualių veikėjų veiksmais) a rba
holist i nis (i ndividualilĮ veikėjų elgesys aiški namas ar suprantamas, nuorodomis i vienoki ą ar k i tok i ą
didesnę visumą).
Teo rijos gali būti skiriamos ir p agal tai. ar jos siekia paaiški nti, suprasti, kas y ra (pozityvios'
teorijos), ar jos siekia pasakyti, kaip t u ri būti (normatyvi nės teorijos). Reikia pažymėti, kad sociali
niame darbe dominuoja no rmatyvinės teorijos.
Soci a l i nio darbo t eo rijų hipoteti nę klasifikacinę schem ą galima pavaizduoti taip:
Socialinio darbo teorija

Teorijos apie socialinio
darbo praktiką

Teorijos apie socialini darbą
Individualistinė arba holistin�
Supratimas arba aiškinimas
Normatyvinė arba pozityvinė

Teorijos apie socialini elgesi
Individualistinė arba holistinė
Supratimas arba aiškinimas

Individualistinė arba holistinė
Supratimas arba aiškinimas
Normatyvinė arba pozityvinė

Normatyvinė arba pozityvinė
1 pav. Socialinio darbo teorijų hipotetinė klasifikacinė schema

Teorija nėra tik mokslo darbuose, spaudiniuose. leidiniuose ir pan. pateikta žinių sistema, kiekvienas iš mūsų
vadovaujasi teorijomis savo kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, dauguma iš mūsų žino, kaip išsikepti kiaušinienę (ži
nome. kad šiluma pakeičia kiaušinio būseną). Arthuras Stinchcombe ( 1968; 15-56) dviejų kintamųjų (pavyzdžiui,
šilumos ir kūno būsenos) koreliacini ryši ivardija kaip paprasčiausią teorijos formą. Teorijos tarpusavyje skiriasi pagal
tai, kokią rciškinitĮ apimti jos gali paaiškinti, ir paprastai geresnė teorija yra ta, kuria naudodamiesi galime paaiškinti
daugiau. Todėl žinodami baltymų fermentacijos savybes veikiant šilumai (A teorija), galime paaiškinti ir numatyti
daug daugiau reiškinių, nei žinodami tik šilumos ir kiaušinio būsenos ryši (B teorija).
'
Martinas Hollisas ( 2000; 55-57) pažymi, kad pozityvizmo sąvoka gali reikšti daug skirtingų dalykų. Šiame straips
nyje pozityvizmas žymi teorijas, kurios siekia paaiškinti pasauli toki, koks jis yra, ir kaip ji galima keisti siekiant tam
tikrų tikslų.
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Pagal pateiktą teorijų tipologizavimo schem ą, soci a li n iame darbe egzistuojančias teorijas galima
susk i rstyti bent i dvidešimt keturis grynuosius tipus i r daug tarpinių tipų. Šiame straipsnyje nebus
gilinamasi i socialinio darbo teorijų tipų visum ą, nustatant egzistuojančius i r neegzistuojančius tipus,
identifikuojant domi nuojančius teorijų tipus ir t . t . Tokie tikslai gali būti jgyvendinti atsk i rame straips
nyje, o geriausia i - monogra fijoje. Toliau pateikiami keli socialinio darbo teorijų tipų pavyzdžiai.
Benamiai yra viena iš socialinių grupių, su ku riomis d i rba socialinio darbo p raktikai, kuri ą t i ria
soci a li nio darbo akademikai. Į benamystę, kaip specifini socialini e lgesj, galima pažvelgti iš skir
tingų teori ni ų "akinių". Sistemų teorijos, patenkančios i h o listinių, aiškinančių i r pozityvių teorijų
t i p ą, p e rspektyvoje matysime benamių i r visuomenės funkcinių ryšių p roblemas (be namiai neturi
ryši ų su visuomene, bendruomene, šeima, k u lt ū ra i r t . t . ) . Toks p roblemos matymas implikuos i r ati 
t inkam ą socialinio darbo p rakt i k ą - bus siekiama atkurt i asme ns i r visuomenės ryšius, greičiausiai
skatinant benami p risitaikyti p ri e visuomenės, o ne keičiant pači ą visuomen ę. Į benamių p roble
m ą p a žv e lgus iš humanisti nės psi chologijos teorijų, pat cnkančių i i ndividualistinių, suprantančių
ir normatyvinių teorijų tipą, perspektyvos bus ieškoma augimo santyki!( tarp benamio ir socialinio
darbuotojo vystymo galimybių i r t. t.
Skirt ingos teorijos, kuriomis naudojasi so ci a li niai darbuotojai, jva i riai aiškina ir supranta t ą pati
socialini reiškini. Todėl atsiranda socialinio darbo teori nio e k lektiškumo (pasi rinkti vieną teorij ą iš
teorijų aibės) ir teorinio dogmatizmo p roblema (griežtai laikytis vienos teorijos) (Goppne r, Hama
lainen 2007; 270). Ir teori nis e k lektiškumas, ir teorinis dogmatizmas socialinio darbo p raktikoje,
k u rioje dažnai p riimami labai svarbūs, su kitų žmogiškųjų būtybių gyven i mais susij ę sprendimai
(pavyzdžiui, "atimti" vaiką iš tėvų ir apgyvend i nt i g lobos istaigoje a r d i rbti su šeima; skati nt i mo
t e ri , p at i rianči ą vyro smurt ą, skirtis a r bandyti spręsti t a rpusavio p roblemas k reipiantis pagalbos) ,
negarantuoja "teisingo" pasirink i mo, o t a i nėra naudinga nei k lientui, nei pačiam socialiniam dar
buotoj u i (jis išgyvena dideli stresą!).
Psi chologijos mokslo teorijos, k u riomis rem iantis buvo aiški namos ir supra ntamos spe ci finės
socialinės grupės, konstruojama socialinio darbo p raktika ir darbo metodai, dom i navo sociali nio
darbo istorijoje. Tik p a lygi nti visai neseniai (nuo 1 970 m.) socialiniame darbe vis didesni svori igyja
sociali nė teorija, p i rm iausia sistemų teorijos, o vė liau i r k ri tinės, postmode rnios, poststruktūralisti 
nės teorijų pavidalu. Taip galima identifikuoti vien ą iš didžiausių socialinio darbo paradoksų - nors
socialinio darbo objektas y ra specifinis so cialinis e lgesys, tačiau jis buvo aiškinamas i r suprantamas
per psi cho logijos mokslo tei k iamas anali ti nes s chemas, kurios, kaip teigia Zenonas Norkus, nėra
pačios tinkamiausios so ci a linių reiškinių aiškinimo reikmėms ( Norkus 2005; 301 ). Psi chologijos
mokslo teorijų dom i navimas socialiniame darbe y ra susij ęs su tuo, kad XIX a. pabaigoje socialiniai
darbuotojai, siekdami igyti p rofesionalų statusą ir taip atsisk i rt i nuo savanorių ir šeimos nari ų tei
kiamos pagalbos, p e rėmė M a ry R i chmond pasiū lyt ą socialinio darbo p raktikos m e todą- darbo su
atveju (angl.: casework) p raktikos metodą. M . Ri chmond modelis buvo patrauklus socialinio darbo
p raktikams tuo, kad aiškiai jva rdijo spe cifines kompeten cijas, žinias, jgūdžius, kurie skyrė sociali 
nius darbuotojus nuo kitų p ro fesiona lų, b e to, darbo s u atvej u metodas kaip medici n i nės t e rapijos
socialinė forma atitiko to m eto visuomenėje dominavusias sociali nes no rmas (Figu e ra - M cDonough
2007; 5).
Socialinis darbas kaip akademinė disci p li na ne visose šalyse yra visiškai instit u cionalizuotas. So
cia li nio darbo doktorant ū ros studijos y ra t i k Skandinavijos, Jungtinės Kara lystės bei JAV unive rsi
tetuose, be to, daugelyje šalių socialinis darbas nėra unive rsiteti nės studijos. Visa tai k e lia abejonių
dėl soci a li nio darbo, kaip " ri m tos" akademinės disci p linos, statuso. Tačiau pažvelgę i ,.ri m t ą'' moks
lą i r akademinę discipli n ą- medi ci n ą, pamatysime t ą pač i ą nuosavo žinojimo neturėjimo p roble m ą
(medicinoje žinios ateina iš biologijos, chemijos i r fizikos) , todėl diskusijos dėl soci a linio darbo kaip
"neri mto" a r "neakademiško" iš esmės yra legitimacijos p roblema.
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2. Socialinio darbo praktika
Socialinis darbas y ra tam ti kra sociali n ė veikla (s ociali n i o da rbo p raktika ) , k u ria siekiama jgyven
dinti vie n okius a r kitokius ti kslus, kuri e gali b ū ti diktuojam i pačių sociali n i l! da rbu ot oj ų . visu om e 

nės a r tam tikrų socialinių grupi ll, i r ši veikla ga li įgyt i įvai rias form as.
Pi rm iausia rei kia at�ki rti sociali n i o darbo p rakti k os form ą, kuri y ra nu lem ta p rivačių asmenų
veiksmų. ir s oci ali n i o darbo p rakti k os kolektyvinę, a rba viešą, form ą. Padėdami savo šeim os nariui
a r kaimynui veikiam e kai p p rivatus asmuo. Asm em1 grupė , organ izuodama dėvėtų d rabužių surin
kimą bcn d ru om cm;_jc ir išd a li ji m ą t i ems bendruomenės nariams, k u ri e n e tu ri galimybės jų įsigyti ,
taip pat veikia p rivačios inici atyvos skat inama a r s ąlygojama. Privačiai a rba asmeniškai įgyvendina
ma sociali n i o darbo praktika nėra formali ai n u lemta (niekas nenu baus. je igu nepadėsite kaimynu i )
ir ji y ra s usijusi tik su tam ti kromis socialinėmis grupėmis- tais, ku rie padeda, i r tais, kuriems tei·
kiama pagalba. Kolektyvinė, a rba vieša, socialin i o darbo forma y ra neatsiejama nuo k olektyvinius
visuomenė� tikslus jgyvendinanči os agen tū ros - vals tybės. Viešoji sociali n io darbo p raktika y ra for
mai iai nu lem ta ( s oc iali n i ų paslaugl! įstai gos darbuot ojas bus n u baustas, jeigu neatl iks jam pask i rtų
pareigtĮ ) . bei y ra susijusi su visa is visu omenės n a riais, bent jau tuo, kad m okėdami m okesčius jie
p risid eda p ri e valstybės įgyvendinamų fun kc i jų, k u ri ų viena ir y ra socialinis darbas, finansavimo.
Antra socialini o d a r bo praktikos dimensi ja yra galu tiniai tikslai . k u ri e gali ,.sudaryti s ąlygas as
meniui (šei m a i ) u gdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes sava ran kiškai sp ręsti savo socialines p ro
b lemas, pa lai kyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėt i įvei kti s ocia li n ę a tski rtį " (Lietuvos
Respublikos socialinitĮ paslauglĮ įstatymo 3 str.) a rba .,ke isti pač i ą siste m ą, kad ši atitiktlĮ i ndivid o
poreikius'· (Pay n e �005; 159).
M echanizm a i , n u o kurių p riklauso, k okių tikslų bus siekiama sociali n i o darbo p raktika, y ra tie
patys kaip ir k i t ose sociali n i o l'lg esio form ose . Jonas Elsteris (2000; 17) teigia, kad žm ogaus veikla
y ra dvi ejl! nuoscklitĮ fi ltru ojam ųjų ope raci jų rezultatas. Pirmasis filt ras susideda iš visų fizikinių,
ekon om i n i lĮ, t eisi n i l! bei psich ologinių suvaržymų, su kuri a is susiduria veikėjas4• Su šiais suva ržy
mais n esi ke rtanti veikla suda ro j o galimybitĮ aibę. Antrasis filtras y ra mechanizmai, nusakantys,
kuri is t os galimybių ai bės bus pasirinkta. Reikia pažymė t i . kad ga li būt i situacij ų , kai galimybių ai bė
susi a u rėja i ki vien os galimybės. tada antrasis fi ltras n esuvcikia. Mechanizmai y ra du: raci onalus
pasi rin kima s ir socialinės n orm os .
Racionalaus pasi rinkim o m cch anizma� yra grįstas teigin i u. kad žm onės, veikdami esant apri bo
jimams, k u ri u os jiems uždeda jlĮ ištekliai, psich ofizinė organizaci ja bei turima k ompete n cija p riimti
sprendimus (pi rmasis filtras- gali mybil! ai bė), mėgina jgyv endinti n u osekli ą tikslų aibę, pačiu ge
riausiu jiems prieinamu būdu panaud odami j i ems pasiekiamą inform a ci ją susidaryti nuom ones apie
aplinkinį pasaulį ir pasirin kdami veiksmus, kurie t okių nuom onių atžvilgiu y ra ge riausi os jų tikslų
įgyvendinimo p rie m on ė s (N01·kus 2005b: 7).
Socialinių n orm l! mechan izmas veikia imperatyviai (pavyzdžiui: nesikeik, mylėk savo a rti m ą i r
t . t . ). Pa prastai sociali nes n orm as pala ik o i r jausmai'. k u ri e sukyla pažeidus n orm ą, b e t o, n orm ą
gali palaik yti aukštesn i o lygmens n orma (pavyzdžiui, norma ,.Lie tuvos Respu blik os baudžiamoj o
k od ekso 140 str. I d.: tas, ka s mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žm ogui fizi n [ skausm ą a rba
nežym iai jį suža lojo ar t rumpam susargdi n o. bau d žiamas viešaisiais darbais a rba laisvės apribojimu,
Veikėjas šiame kontekste nl:ra tik atskiras
val s t y bė

žm,Jgus,

juo

gali būti ir

kolektyviniai vei kėjai. tokie

kaip visuomenė.

ar socialinb darba'<.
C. E. lzardas ( I 991: 3-24)

t.: ig ia.

kad emocijos veikia žmogaus elgesį per .,stūmimo·• ir .. traukos" me
?.mogui, einančiam per perėją ir m at a nč iam į ii dideliu greičiu artėjanti
automobilį. kyla baimės <: m ocija . kuri motyvuoja bėgti, trauk t is, ve n g ti e!>amos situacijos. Lygiai tokiu pačiu mecha·
nizmu emocijos veikia žml'gaw, socialinį clgesj, kaip kad gėdos ir kaltės emocijos. skatina vengti socialiai nepriimtino
Psichologas

chanizmą ir veikia nllltyvuojamai. Pavyzdžiui,

elgesiu arba paž:cist i tam tikrą socialine norm<l.

20

arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų" yra palaikoma aukštesnio lygio norma Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 21 str.: Žmogaus asmuo neliečiamas") (Elster 2000; 104). Normos arba
institucijos gali būti formalios ir neformalios. Formalios institucijos - tai taisyklės, kurias žmonės
nustato sąmoningai (pavyzdžiui, konstitucijos. hierarchijos, statutiniai istatymai, bendrosios teisės
nuostatos, specifiniai potvarkiai ir galiausiai individualfis kontraktai), o neformalios institucijos yra
papročiai ir elgesio normos, kurios kyla iš socialiai perduodamos informacijos ir yra paveldo, kurį
vadiname kultūra, dalis (North 2003; 54-66).
Jono Elsterio veiksmo teoriją galima pritaikyti ir socialinio darbo praktikai, kuri kaip specifinė
žmogiškojo elgesio forma esant tam tikrai galimybių aibei yra lemiama dviejLi mechanizmų- raci
onalaus pasirinkimo (pavyzdžiui, socialinis darbas didina saugaus pasivaikščiojimo V ilniaus sena
miestyje tikimybę) ir socialinių normų (žmonės yra altruistai", siekia socialinio teisingumo. ar tie
siog padeda kitiems, nes taip yra iprasta daryti). lai yra idealieji, arba grynieji, tipai, kuriuos galima
skirti tik analitiškai, o socialinėje realybėje egzistuoja mišrus tipas- socialinio darbo praktiką lemia
tiek racionalus pasirinkimas, tiek socialinės normos.
Socialinio darbo formos, kurios yra nulemtos racionalaus pasirinkimo. paprastai veiks tiek ir
sieks tokių tikslų, kol šios veiklos ribiniai kaštai nebus didesni nei jos ribinė nauda. Šią idėja labai
gražiai XX a. pradžioje atskleidė sociologijos klasikas Georgas Simmelis kūrinyje ,.Vargšas'': para
ma teikiama - savanorL\:kai ar įstatymu reglanzentuotu hfidu - Tam, kad neleistą 1'mg!iui tapti aktyviu,
kenkiančiu risuomenės pridu, kad sumenkusias jo jėgas Fėl padwytlĮ vaisingas visuomenei, kad ap
saugotą jo palikuonis nuo i.iisigimimo . ... Visas pareigtĮ ir teisilĮ santykis į paties mrg\:o požiiilj niekaip
neatsižvelgia. Teisė, kuri atitinka tų valstybės pareigą, yra ne varg\:u teisė, o kiekvieno atskiro mllty/)(;_\
piliečio teisė į tai, jog jam tenkantys varg/it{ rėmimo mokesc'iai biittĮ zokio c�wlžio ir taip panaudojami,
kad bnllt pasiekti realris varg§ų globos tikslai (Simmel 2007; 15ll--162). Socialinio darbo, kaip visuo

menės irankio tam tikriems visuomenės tikslams jgyvendinti, samprata atitinka ir ekonominio ins
titucionalizmo iškeltą subjekto - vykdytojo modeli ir šią socialinio darbo praktikos formą galima
vadinti terapine .
Tačiau socialinio darbo praktikai paprastai siekia (arba norėtLĮ siekti) tikslų, kurie gerokai per
žengia ribinių kaštų ir ribinės naudos pusiausvyrą, taip socialinis darbas siekia socialinio teisingumo
ar net esamą socialinę struktūrą palaikančių institucijų pokyčių. Šią socialinio darbo praktikos for
mą pavadinkime rejinmistine.
Tai, kad socialinis darbas, viena, atlieka esamos socialinės struktūros apsaugos funkciją (socia
linę terapiją), o, kita, siekia socialinio teisingumo (socialinė reforma), nėra naujas dalykas socia
linio darbo diskusijose. Socialinio darbo tyrėjos B. Švedaitė ir L Gvaldaitė (2005; 19) teigia, kad
socialiniai darbuotojai, teikdami valstybės numatytas ir finansuojamas socialines paslaugas. derina
dvi viena kitai iš esmės prieštaraujančias- socialinės kontrolės ir individualios paramos asmeniui
funkcijas, J. Figuera-McDonough (2007; 6) apie reformistinę ir terapinę socialinio darbo funkcijas
D. Feldstein ir R. Dolgoff (2006; 1-2) teigia, kad socialinės apsaugos sistemos yra veikiamos dvily
pių motyvacijų.
Apibendrinant galima teigti, kad yra bent keturios socialinio darbo praktikos formos, kurios
tarpusavyje skiriasi pagal tai, jos yra orientuotos i socialinę reformą ar socialinę terapiją, ir pagal tai.
Jonas Elsteris (2007; 95) altruistinę motyvaciją siUlo suprasti kaip siekį pagerinti kitLį gerov<;. netgi prarandant
dalį savo gerovės. Altruizmas yra realus žmogiškosios veiklos fenomenas (N,lrkus 2005), kuris gali buti aiškinamas
biologiniais veiksniais (Bagdonas 200 I) arba socialinėmis normomis ( Ebter 2007). Kartais yra sunku nustatyti. ar koks
nors veiksmas yra altruizmas ar ne. Pavyzdžiui, tėvai siekia užtikrinti savo vaikams kuo geresni išsilavinim<Į (moka už
vaiko studijas Harvardo universitete), nes nori. kad vaikų gerovė buiLĮ kuo didesnė. toks elgesys gali buti įvardytas kaip
altruistinis ar kaip meilės išraiška, tačiau, kita vertus. matome, kad nuo suaugusitį vaikų gerovės priklauso tėvL! gėmvė.
todėl tėVL! siekis užtikrinti vaikams kuo gcresnj išsilavinimą atitinka investicijas j efektyvcsncs gamybos priemones.
Praktikoje yra sunku atskirti altruistin<; motyvaciją nuo asmeninio intereso motyvacijos (Elster 2007: 96).
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jos yra įgyvendinamos p ri vačiai a r kolek tyviai. Grynųj ų , a rba idealiųjų, socialinio darbo prak ti kos
formų tipologija vaizduojama 2 pave i ksle:
Socialinio darbo praktika

Privačiai igyvendinama
�.....

Terapija

Reforma

Viešai igyvendinama
...---

�

Terapija

. ........ ........

Reforma

2 pav. Socialinio darbo praktikos formos

Terapinė privati socialinio darbo praktika

P ri vačiai įgyvendinamos i r visuomenės esamos socialinės s truktūros apsaugos funkcij ą atliekančios
socialinio darbo p rakti kos formos pa vyz dys gal ėtų b titi savanoriškų organizacij ų , veikusių pagalbos
vargšams sri tyje, veikla XIX a. viduryje ir XX a. pradžioje. Kaip teigia N . Pa rtonas (1996; 5-6),
vykstant šeimos ir bendruomenės transformacijoms, tradicinių sociali n ės i n tegracijos mechanizmų
(šeimos ir vie tos bendruom e n ės ) nebeužteko, taip vienu iš naujųjų socialinę s truk tū rą palaikančių
mechanizmų tapo soc ialinio darbo p raktika, ku ri iš šeimos nari ų i r bendruomenės pagalbos trans
formavosi Į profesionalų a tliekam ą veiklą, kurią, kaip teigia L. Žalimienė ir E. R imšai tė (2007; 86),
daugiausiai Įgyvendino savanoriškos organizacijos.
Socia linio darbo insti tucional izacijos pradžia galima laikyti savanorišklĮ o rganizacij ų , siekusių
tarpusa vyje koord inuoti labdaringą vei k lą, teikiam ą nusipelnusiems sku rs tantiesiems (tai žmonės,
kuri e d ėl negalios, amžiaus ir k i tų objektyvių pri e žasčių nega l i d irbti), pastangas sus i vienyti ir koor
dinuo ti ta rpusa vio vei k sm u s. Taip 1869 m. Anglijoje buvo įkur ta eos (angl.: Charity Organization
Sociaty), pagalb ą vargšams tei kiančių o rgan izacij ų tinklas, įgy vendinan t Naujojo va rgšų įstatymo
(1834) p ri n cipus, o 1877 m . eOS a tkel i a vo ir i JAV Šios organizacijos sulaukė visuomen ės palaiky
mo ir sparčiai p l ėtė savo tinklą. Tod ėl gre i ta i p radėjo trūk ti savanorių - vidu rin iosios klasės bal tųjų
mote rų - i r jiems i pagalbą buvo pasi tel k ti samdomi darbuotoja i (Leighninger 2008; 9). Naujai be
sikuriančiai profesinei grupei reikėjo i r jos išski rtinum ą bei profesinį s tatusą pagrindžiančių " įrody
mų". Dar 1915 m. Abrahamas Flexneris (2001; 152-165) teigė, kad socia l inis darbas n ėra p rofesija,
nes n e tenkino p rofesij ai keliamų rei kalavimų: p ro fesionalas a tl ie ka i n telektualinę veiklą su didele
individualia a tsakomybe; įgyja naujų žinių per moksli n ius tyrimus ir mokymąsi; šios žinios susijusios
su p raktiniais ir aiškiai apibrėžiamais tikslais; y ra šios p ro fesijos rengimo sistema; yra p rofesinės
organizacijos; pasi žymi a ltrui s ti ne motyvacija. Didelį postūm į socialinio darbo profesijos ins ti tu 
cionalizacijai pad a rė ameri k ie tė M . Richmond, ku ri , remdamasi pati rti m i eOS ir John Hopkins
ligoninėj e , sukūrė socialinio darbo prakti kos m e todą- darbą su a tveju (angl . : casework) (Figueira 
McDonough 2007; 5-6).
I š visų socialinio darbo praktikos formų socialinio darbo aušroje įsi tvirtino darbo su a tveju , kaip
pagrindiniu darbo m e todu, grįsta terapinė, tačiau dar daugiausiai privačiai įgyvendi nama socialinio
darbo forma. Pri vati terapinė socialinio darbo p raktika XX a. p radžioje vis labiau buvo Įtraukiama i
valstybės įg yvendinamų funkcijų s truktūrą (Figuei ra-McDonough 2007; Rimšai tė, Žalimienė 2007),
tod ėl socialinis darbas vis labiau tapo siejamas ne su savanoriškomi s o rganizacijomis, o su viešojo
sek toriaus įs ta igom is.
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Reformistinė privati socialinio darbo praktika

Ne visos p ri va či a ini ciat yva grįstos organizacijos atliko terapinę a rba esamos socialinės strukt ūros
apsaugos funkcij ą. B ūta i r socialinių re formų siekiančių o rganizacijų, ku rių tikslas b u vo sutelkti
vietos bendruomenę kolektyviai veikti (pa vyzd žiui, kovoti su siekiu pastatyti aplinką te ršian či ą ga
mykl ą; sutelkti žemesnės klasės t ėvus kovai už vaikų darže l i tĮ p ri e inamum ą ir t. t . ).
Reformist i n ės i r p ri vačiai įgyvendinamos social inio darbo formos šaknys y ra ame rikietės Jane
Adams so cialinio darbo kaip poli ti nio veiksmo model is, kuris išsivystė iš kaimynystės judėjimų
(angl.: Settlement movement). Jane Adams, apsilankiusi Anglijoje, susi žavėjo Toynbee Hall namuo
se vykdoma veikla i r 1889 m. Či kagoje įkūrė Hull H ouse namus, kuri e tapo labai populia rūs vietos
bendruomenėj e . Šių namų patrauklumas vietos bendruome n ės nariams susij ęs su tuo, kad J. Adams
tyrė vietos bendruome n ės poreikius i r remdamasi gauta info rmacija įsteigė slaugos paslaugas, vaikų
darželio paslaugas, klubą d i rbančioms merginoms, darbo biurą vyrams i r moterims, susitikimų i r
bend ra vimo vietą b e i lankomosios slaugos padalinį (Leighninger, 2008; 10-13). Net rukus bend ruo
menės namus buvo i m ta steigti i r k ituose Europos ir Šiaurės Am erikos p ramoniniuose m iestuose
bei kaimo vieto vėse: Kanadoje pirmiej i bendruomen ės namai įst eigti 1884 m . , Suomijoje - 19 18 m .,
Amsterdame - 1882 m . , Japonijoje - 1917 m ., Vokietijoje - 1901 m., M askvoje - 1905 (Johnson
1998; 13-20).
Šiuolaikinėse YakanĮ visuomenėse ši socialinio darbo p raktikos forma buvo "at rasta " d ėl krit i 
n ės t eo rijos, pust ruktūralizmo i r feminizmo teorijų idėjų plitimo akadem iniame so cialiniame darbe
(Walton 2005; 590). Re fo rmistin ė socialinio darbo kryptis nuo 1990 m. k ritikuoj a so cialinį darb ą u ž
tai, kad šis vis labiau tampa so cialinės kont rolės įrankiu, palaiko ekonom i n į individualizm ą i r socia
linį susiski rsty m ą bei vis mažiau rūpinasi socialiniu teisingumu i r lygybe (Be rcs ford, Croft 2004;
56). Siūlomi du soci al inio darbo p raktikos būdai : kolekt yvinis veiksmas, kaip p riemonė padidinti
gal i ą tų, kurie y ra politiškai silpni, bei tiesioginis paslaugų gavėjų įtraukimas į so cialinių paslaugų
planavi m ą (Payne 2005; 161 ).
Terapinė viešoji socialinio darbo praktika

Domi nuojanti socialinio darbo p raktikos forma šiuolaikinėse visuome n ėse y ra asmeni n ės socialinės
paslaugos (Ž alimienė 2003; 13 ), ku riomis siekiama so ciali n ės terapijos a rba atkurti asmens santy
kius su visuomene, ir ji y ra įgy vendinama viešai . Asmeninių socialinių paslaugų sist ema iškilo kaip
po Antrojo pasaulinio karo vykusių kolekt yvizacijos tenden cijų pasekm ė; taip savanoriškų organ i 
zacijų atl iekamos funkcijos galutinai b u vo pe rkeltos į viešąj ą sri t į i r tapo val s tybės dalimi.
P i rmasis pasaul inis karas (1914-19 18), Didžioj i e konomikos krizė (Didžioji depresija)
( 1929-1933), Antrasis pasaulinis karas (I 939-1945) skatino ieškoti naujų veiksmingų socialinės
strukt ūros apsaugos me chanizm tĮ, be to, kolektyvistin ės nuostatos skatino siekti vienokio a r kitokio
socialinio teisingumo. Tai p randasi ge ro vės valstybė, kurioje p ri va čios terapi n ės socialinio darbo
formos vis labiau sekuliarizuoj amos, nut raukiant ryšius su savanoriškomis i r labdaringomis (pri
va čios i n i ciatyvos) šaknimis bei suviešinamos (inkorporuojamos i viešąj į sektorių) asmeninių soci
alinių paslaugų forma. Tai matoma iš t i esioginio socialinių darbuotojų įda rbinimo vietos valdžios
agent ūrose : vaikų globos įstaigose, psi chikos sve ikatos įstaigose , probacijoje (Hugman 1991; 199).
Asmeninės so cialinės paslaugos nuo kitų viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų ski riasi tuo, kad
jos y ra susijusios su individo socialiniais (indi vido soci a liniu vaidmeniu), o ne intelektualiniais ir fi 
ziniais poreikius, be to, paslaugos gali b ūti teikiamos tik tiesioginės socialinės sąveikos metu (Bahle
2002; 7). Tai, kad socialinės paslaugos vei ki a individų socialinį gyvenimą ir gali b ūti suteiktos tik pe r
tarpasmeninę s ąve i k ą, j as sieja su kitomis so cialinio darbo formom is, tačiau nauja institucinė i r iš
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to kylanti o rganizacinė apl inka nepaprastai padidino aplinkos, priemoni ų , materi alin ės bazės, žmo
giškuj ų išteklių, o rganizavimo i r valdymo rei kšm ę social inio d a rbo p raktikoj e (Žalimien ė 2003; 14).
Did ėjanti adm i nist ravimo ir vadybos reikšm ė socialinio darbo p rakti koje. viena ve rtus, rodo poreiki
valdyti sud ėtingą, kompleksin ę o rganizacinę struktūrą, o kita ve rtus, i r didesnį poreiki kon t roliuoti
social i n io darbo p rocesą, mažinant so cialinės re formos galimybes.
Galima išskirt i keletą social i n io darbo, kaip asmeninių socialinių paslaugų formos, raidos eta
pų. Nuo 1945-1970 m. Vakan1 šalyse formuoj asi institucinis ir organizacinis socialinių paslaugų
karkasas, ku ri lemia centralizacijos ( d idėjantis cent ri n ės valdžios vaidmuo) p roceso sukelta viešojo
sektoriaus o rganizacijų specializacija bei teikiamų paslaugų universalizacija. Skandinavijos šalyse
vie tos valdžia teikia aukštų s tandartų ir unive rsalias socialines paslaugas, Anglijoje i r Velse vietos
valdžia iš savanoriško sektoriaus p e rėmė pagrindines socialines paslaugas, P rancūzijoje pagrindinį
vaidmenį kuriant, finansuoj ant, kontroliuojant socialinės apsaugos teis i n ę bazę atlieka centrinė val
džia, akty viai b endradarbiaudama su socialiniais partneriais, Vokietijos socialinių paslaugų sistema
pasižymi stipriai decen t ralizuotos vietos valdžios ir gerai organ izuotų n evyri ausybinių organizacijų
bendradarbiavimu (Bahle 2002; 8-J O) .
Nuo 1970 m. asm e n i n ės socialin ės paslaugos buvo visiškai integruotos i vietos valdžios teikiamų
paslaugų tinklą daugelyje Vakarq valstybių. Šiuo laikotarpiu prasidėjusi gerovės valstybės reforma
pirmiausia siekė naikinti socialinio teisingumo igyvcndinim ąl, tačiau iki pat 1990 m. asmeninių so
cialinių paslaugų sistema kaip gerov ės valstyb ės dalis nehuvo radiknliai reformuojama, be to, plėt ėsi
(Walton 2005; 592-596 ) . Viena ve rtus, tai galb ūt buvo susij ę su politinio e lito gal imtĮ socialinit!
neramumų baime i r baim inimusi p ra rasti politinį pasitikėjimą d ėl p riimtų radikalių sprendimų, o
kita vertus, - asmeninės socialinės paslaugos buvo matomos kaip veiksmingas į rankis apsaugoti
egzistuojančią visuomen ės socialinę diferenciacij ą.
Nuo 1990 m. p rasideda asmeninių socialinių paslaugų sistemos reformavimo, pertvarkymo laiko
tarpis� (Žalimien ė 2003; 16). Galima išskirti keletą socialinit! paslaugų sistemos reformos t rajektorijų:
Lentelė. Asmeninilt socialinių paslaugų sistemos reformų trajektorijos p o 1990 m.
Ex ante asmen i n i ų

Er post asmeninių socialinių paslaugų sistema
socialinių paslaugų sistema
Asmeninės socialinės paslaugos finansuojamos per Asmeninės socialinės paslaugos finansuojamos pe r
viešąjj sektori ų , tačiau jas teikia savanoriškos I neviešąji sektorių i r teikiamos pe r įstaigas
vyriausybinės ir pelno o rganizacijos ( Parton 1 996;
Walton 2005)
Didelės centralizuotai valdomos viešojo sektoriaus Asmeniniq socialinių paslaugt! teikėjai specializuojstaigos teikia platų asmeninių socialinių paslaugų jasi teikti konkrečias paslaugas, daug dėmesio skispektrą, tačiau dom inuojantis viešojo administra- riama kliento poreikiams (finansiniams ištekliams)
vimo modelis neleidžia lanksčiai prisitaikyti prie ( Le Grand 2006)
klientų poreikių

'eolibcralizmo tėvas Fri.:drichas von H ayek a s ( 1998) teigia, kad soc ia lini s teisingumas yra atskirų socialinių gru
pit! interesų apsauga. žlugdanti rinkos funkcionavimą. O rinka pristatoma ka i p geriausias mechanizmas, leidžiantis
patt;nkinti ivairiausius norus, poreikius. interesus. Kaip teig ia Julianas Le Grandas (2003), nuo 1 970 m. v i du rinioj i
klasė nori įvn irit! ir skirtingos kokybės paslaugų, o dominuojantis viešųjų paslaugų teikimo modeli> yra nelankstus
(visi laukia tose pačiose poliklinikose. valgo t� pati prastos kokybės ligoninės maistą ir t.t. ), todėl i klausimą .,Ar Jūs
norite kokybės"''" dauguma polit iškai aktyvių piliečių atsakė "taip"' i r paskatino viešojo sektoriaus. o kartu i r socialinio
teisingumo igyvendinimo rcfurmas.
Socialinio darbo tyrėjas J. Clarkc·as ( 19'!6) paskelbė socialinio darno m i rti, teigdamas, kad social i nis darbas nyks
ta ir jo vieta užima gll1bus paketų vadyba (angl. managemmt of" wc/fėtre packages). Kiek nuosaikesnę pozicij<! išreišk ia
N. Partonas ( 1 996) - vyksta fundamcntaliis socialinio darbo pokyčiai.

.<
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SocialinitĮ darbuotojų pagrindinis tikslas, kuriam
subordinuojam i kiti, yra a�meninių socialinių pasI augų teikimas ir organizavimas
Tiesiogines paslaugas teikia profesionalai

Asmeninių socialinitĮ paslaugų teikimas ir organizavimas vis labiau subordinuojamas dcktyvumui.
kuris suprantamas kaip 3E ( Heffernan 2006)
Tiesiogines paslaugas teikia para profesionalai
(Goldberg 1987: Healy 2004)
Paslaugos teikiamos atsižve lgiant i poreiki
Paslaugos teikiamos atsižvelgiant i rizikos laipsnį
( Kemshall, Parton, Wa lsh, Waterson 1 99 7 )
Viešasis sektorius perima asm eninitĮ social inių pas- Asmeninės socialinės paslaugos grąžinamos še ilaugų teikimą iš neformalaus, savanoriško ir pelno mai, bendruomenei ir rinkai (Carcy 2008)
sickiančitĮ sektorių
Socialinio darbo kaip asmeninių social i n i ų paslaugLĮ praktikos forma yra dom inuojanti socia
linio darbo forma, kuri pastaruoju metu išgyvena rei kšmingų transformacijų, sietinų su bendra so
cialiniLĮ paslaugų r eformų tendencija. Daugelis šiuolaikinių sociali n io darbo praktikos tyrimų yra
skirti b ūtent šiL! transformac i jų anal ize i .
Reformistinė viešoj i socialinio darbo praktika

Greta terapi nės vie�ai igyvendinamos socialinio darbo pra k ti kos egzistuoja ir reformistinė viešoji
sociali n io darbo praktika. Š ią prakti kos formą yra sunku pastebėti, tačiau jos apraiškų reikia i eškoti
socialinėje pol i t i ko je .
Teorinis reformistinės socialinio darbo formos pagrindimas galėtų būti konfl i k to sociologi jos
tradicija, kuri teigia, kad egzistuoja ne tik socialinė tvarka , kurią detaliai ištyrė ir aprašė struk tūri n io
funkcionalizmo atstovai. bet i r sociali n is konfli ktas, kuris a tlieka sociali nės struktū ros kai tos funk
ciją. Egzistuojanti socialinė strukt ūra ne vien siekia išlaikyti esamą statm quo, bet ir rcformuotis9.
Skirtingas valstybes gali m a lyginti pagal tai, kiek jos suteikia gal imybių bendrabūvio reformoms ir
kiek jų vykdoma socia linė politika keičia soci a l i n ę struktūra tai p , kad ji tampa "draugiškesnė". Kaip
pavyzdį gali m a nurodyti nuo 1 970 m . pradė tą vienokiu ar kitokiu l aipsniu vykdyti paslaugų gavėjų
itraukimą i su jais susij usių sprendimų priėmimo ir igyvendinimo procesą. J eigu anksčiau sociali nių
pasla u gų ( plačiuoju poži ūriu) gavėjai jų atžvi lgiu vykdomos poli tikos procese dalyvavo tik "rinkimų
d ieną", tai dabar j i e turi galimybę tą daryti kur kas dažniau i r veiksmi ngia u .
Socialinės poli t i kos procesą galima anal izuoti k a i p cikli n į problemos apibrė ži mo, alternatyvių
atsakymų I sprendimų ieškos, alternatyvų įvertinimo, a lternatyvos pasirinkimo, įgyvendinimo ir
įver ti nimo procesą 111 ( Parsons 200 I ; 83). Socialiniai darbuotojai gali veikti visą socialinės politikos
procesą veikdami vienu ar kitu poli ti n io ciklo etapu, teikdami eksper tines žinias, veikdami viešąją
n uomon ę, organizuodami interesų grupes i r t. t. (Rocha 2007). Nors dauge liui socia linio darbo
praktikų atrodo, kad socialinės poli t i kos procesą, kuris veikia kaip didžiulis mechanizmas su daugy
be veikėjų ir jva iriausiais tarpusavio san tykiais, veikti , daryti jam i taką yra sunku ar n e t neįmanoma,
tačiau kai kurių tyrėjų darbai (Rocha 2007; Figuera Macdonald 2007; G i lbert, Specht 1974) nutei
kia optimistiškai.

Geras šios idėjos iliustravimas yra Andy Wachowski i r Larry Waehowski sukurtas ir daugelio matytas filmas T h e
Matrix".
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Nors sis vienas iš daugelio politinių sprendimt! priėmimn ir įgyve ndinimo supratimo ir aiškinimo teorinių instru
mentų yra kritikuojamas. vadinamas ..vadovėl i niu·', nes pateikiamas vaizdas neatitinka to, kas vyksta realiame pasau
lyje. pcn·ertinama' racionalumo vaidmuo ir t. t., tačiau jb leidžia sukonstruoti modclj, kuriuo vadovaujantis galima
tirti politikos procesą ( Par:;ons 200 I; 65-�6) .
.,
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Išvados
1 . Socialini darb ą galima suvokti kaip daugiamatj reiškinj. Tai , viena ve rtus, neleidžia sukurti
bendro socialinio darbo apibrėžimo, tačiau, kita vertus, leidžia j vesti tam t i k rą t va rk ą socialinio
darbo chaose.
2. Pagrindin ės socia linio darbo, kaip daugiamačio reiškinio, dimensijos yra socialinis darbas
kaip akademinė discipl ina ir sociali n is darbas kaip socialinio darbo praktika.
3. Socialinis darbas kaip akademinė d isciplina naudoj a bent 24 tipų teorijas, ku rios tarpusavyje
skiriasi paga l tai, jos siekia suprasti ar paaiškinti, yra ind i vidualistinės ar holistinės , jos y ra pozity
vios ar normatyvinės. Be to, socialinio darbe teorijos skiriasi pagal tai, ar jos y ra apie socialini darbą
kaip socialini reiškinj, ar apie specifinj socialini elgesj, ar jos y ra apie socialinio darbo p raktiką i r
metodus - vieša i r terapinė reformistinė. Taip galima identifikuoti ketu ris socialinio darbo prakti
kos tipus: privati terapinė, privati reformistinė, viešoji terapinė, viešoji reformistinė.
4. Dominuojanti socialinio darbo forma šiuolaikin ėje visuomen ėj e yra viešoji te rapinė, kuri y ra
i nstitucionalizuota asmeninių socialinių paslaugų fo rma.
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What is Social Work
Summary

One way to unden"tand and explain social work is to stop searching.for the united or single definition
of social work and to look at it as multidimensional phenomena. The main dimensions o,{ social work
are social work as academic discipline or research and social work as a practice. The first part of the
article is designed to presenr possihle or hypothetical taxonomy of social work theories. lt is stated that
it can be identified 24 types of' social work theories. The second part of the article analyses the forms of
social work practice. There are four types of social work practice: re.fomzist - individualist, refomzist 
collectivist, therapeutic - individuali.1·t, therapeutic - collectivist. The dominant form of social work
practice in contemporary society is known by the name ofpersonal social services.
Įtei kta 2009 m . rugsėjo 9 d.

28

