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КІРІСПЕ

Əлеуметтік жұмыс бұл өте ерекше қызмет, оның мақсаты əлеуметтің,
жеке тұлғаның, топтардың сұраныс жағдайын, əл-ауқатын жақсартуға
бағытталған. Қайырымдылық, көмек көрсету деген мағыналар əлеуметтік
жұмысқа сай келеді.

Əлеуметтік жұмыстың жеке кəсіби қызмет түрінде пайда болуына еңбек,
еңбектің түрлері жəне еңбектің өзара мазмұны мен мінезіне, кəсібіне, арнайы
бағытқа салуды жəне т.б. ықпал етеді. Адам баласы өзінің өміріне керек
нəрсесін еңбек құралдары, еңбек арқылы табиғатқа əсер келтіре отырып алады.
Еске сала кетейік, адам баласының шарықтап дамуына еңбек əсер келтірді.
Еңбек жасау барысында өзіне мынадай компоненттерді қосады: ол еңбектің
мақсаты, еңбектің мағынасы жəне еңбек құрал-жабдықтары. Бүгінгі күнде
адамдар əр түрлі еңбектерді атқарады: ол қолмен атқарылатын жұмыс,
механикалық, автоматикалық, қиын жəне жеңіл, дене қимылы мен ақыл ой
арқылы жасалынатын жұмыстарды атқарады. Осыған орай қазіргі заманда
кейбір мəліметтер бойынша дүниежүзінде 30 мыңға жуық маман мен қызмет
түрлері бар дейді. Əлеуметтік жұмыс қазіргі жағдайда мамандандырылған
немесе мамандандырылмаған қызметтердің арасындағы үлгісі ретінде
қаралады.

Адам баласының бастапқы қалыптаса бастаған кезінде еңбек мүлдем
басқаша болды. Ол əрине түсінікті. Адам ол кезде даму үстінде болды. Сол
кездегі еңбек жай қарапайым ағаш, тас, сүйектен жасалынған еңбек құралдары
арқылы атқарылды. Бірте-бірте еңбек, еңбек құралдары əр алуан жəне түрлі
салаларға бөлініп, дами түсті.

Əлеуметтік жұмыс – тұрғындардың əлеуметтік қамтамасыз ету
мəселелерін шешуде, көп аспектілі əр түрлі профильдегі əлеуметтік
мекемелердегі қызметті іске асырады. Əлеуметтік саладағы əлеуметтік
кадрларды дайындауды əлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттарынсыз,
ерекшеліктерінсіз оқыту мүмкін емес. Сол себепті, Мемлекеттік жоғары кəсіби
білім беру стандартындағы «Əлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша міндетті
түрде «Мамандыққа кіріспе» курсын оқыту енгізілді.

«Мамандыққа кіріспе» курсының мақсаты – əлеуметтік жұмыс
ғылымының негізгі ұғымдарын меңгеру, əлеуметтік жұмыстың басты
ерекшелігі мен міндеттерін талдап көрсету, адамның дамуы мен
қалыптасуындағы əлеуметтік жұмыстың шешуші ролін көрсету. Болашақ
əлеуметтік қызметкерлерді маман ретінде атқаратын іс-əрекеттерінің негізгі
бағыттарымен таныстыру, оларды əлеуметтік қызметкер мамандығына
байланысты теориялық, практикалық білімдермен қаруландыру.

«Мамандыққа кіріспе» курсының міндеттері:
- болашақ мамандарға кəсіби қызметтің ғылыми негізін беру;
- курсанттардың өзіндік білім алу дағдыларын қалыптастыру;
- курсты оқу барысында тыңдаушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын

тереңдете оқытуды түрлендіру;
- курсанттардың болашақ білікті маман ретінде моральдық-адамгершілік
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сапаларын қалыптастыру.
«Мамандыққа кіріспе» курсын оқу нəтижесінде курсант мынадай білім

алу керек:
- «əлеуметтік жұмыс», «əлеуметтік қызметкер», «əлеуметтік жұмыс

бойынша маман», «əлеуметтік қорғау», «əлеуметтік көмек» негізгі
ұғымдарының пайда болуы туралы;

- əлеуметтік қорғау мекемелер іс-əрекетінің бағытталуы туралы;
- əлеуметтік құбылыстардың қазіргі жағдайы жəне оны реттеу туралы;
- əлеуметтік саладағы маманның квалификациялық сипаттамасы туралы.
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1-ДƏРІС. ƏЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК
МАМАНДЫҚ РЕТІНДЕ

Жоспар:
1. Əлеуметтік жұмыс кəсіптік қызметтің түрі ретінде
2. Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде
3. Əлеуметтік жұмыс оқу пəні ретінде

1. Əлеуметтік жұмыс кəсіптік қызметтің түрі ретінде

Əлеуметтік жұмыстың мəн мағынасын, мазмұнын, құрылымын, деңгейін
түсіну үшін – қарапайым «қызмет» – түсінік анықтамасын түсіну керек.

Қызмет – бұл тіршілік жəне даму мен əлеуметтік болмысы, əлеуметтік
белсенділік əрекетін бейнелеп жəне қайта құрылуы. Оған лайықтылығы
қоғамның саналық өнімділігі мен қоғамның сипаты.

Əлеуметтік қызметті екіге бөлуге болады ол тəжірибелік жəне рухани бұл
екеуі бір-бірін толықтырып отырады

Əлеуметтік жұмыс бұл өте күрделі жүйе ретінде экономикалық,
əлеуметтік, саяси жəне т.б. салаларға байланысты болып келеді.

Ерте заманнан бастап адамдар бір-біріне көмек көрсетуінің арқасында
əлеуметтік жұмыскерлер пайда бола бастады деп айтуға болады. Мысалы;
бақсы, сиқыршылар, дін иелері жəне т.б. ретінде пайда бола бастады.

Тарихшылардың айтуы бойынша əлеуметтік жұмыс 1750 ж. б.э. дейін
Вавилонда пайда болды дейді. Сол заманнан бастап жоғарғы дəрежелі адамдар
төменгі дəрежелі адамдарға, науқастар мен қайыршыларға көмектерін көрсетіп
отырған.

Əлеуметке жəрдем көрсету жəне əлеуметтік жұмыс əр мемлекетте
түрліше жəне əр түрлі уақытта пайда болды. Əлемдік практикасы бойынша
əлеуметтік көмектің көңіл бөлінуін бірнеше формаларға бөліп көрсетуге
болады. Ол қайырымдылық, тұрмыс жағдайы төмен, əлеуметтік жағынан
қорғанбаған жəне т.б. Қысқаша айтқанда қайырымдылық ол əлеуметтік
жағдайы төмен топтарға, қиын жағдайға түскен адамдарға материалдық,
рухани, қаржылай жеке немесе ұжымдық көмек көрсету.

Қайырымдылық – ерте заманнан қалыптасқан, жағдайы төмен адамдарға
көмек көрсетудің басты формасы ретінде қаралады. Қайырым, қайырымдылық
берушіге тікелей байланысты. XX ғ. қайырымдылық көптеген мемлекеттер
жүйесіне кіргізілді, мысалы халыққа көмек көрсету түрінде.

Ал, Қазақстанға қарағанда Еуропа, АҚШ елдерінде əлеуметтік жұмыс
жақсы дамыған. Əсіресе, батыс Еуропада мемлекеттік емес ұйымдар тарапынан
əлеуметтік жұмысы жақсы дамыған.

Əлеуметтік жұмыстың тарихын қарастыру барысында практикалық
қызметіне көп назар аударылады. Əлеуметтік жұмыстың элеметтерінің бірін
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ғылым жəне оқу тəртібі ретінде қарастыруға болады. Оның түсініктемесі екі
себептен тұрады. Біріншіден, бірде бір ғылым өз бетінше бостан босқа пайда
болмайды оның ғылым ретінде пайда болу үшін жеке бір немесе бірнеше
бағыттық қызметі жəне мақсаты болуы тиіс. Екіншіден, əлеуметтік жұмыс
өзінің практикалық қызметінде бір неше кезеңдерінен өтіп жəне медицина,
психология, педагогика жəне т.б. ғылымдары мен өте тығыз байланыста.

XIX ғ. Батыс елдерінде жəне Қазақстанда ғылыми-теориялық жағынан
əлеуметтік жұмысты көмек көрсетушілерге, көмек көрсету формасы ретінде
қаралды. Бұл адам өмірімен əлеуметтік проблемаларға тікелей қатысты болып
келді, мысалы, адам өмірінің жағдайы, бостандық, теңдік жəне əділдік нақты
айтқанда қазіргі əлеуметтік жұмыстың бағыты.

Шет елдерде əлеуметтік жұмыстың ғылым теориясы ретінде шығу көзінің
идеясы қоғам, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, адам жəне тұлға, əділдік
пен əділетсіздік, əлеуметтік теңдік жəне теңсіздік жəне т.б. Осы идеяны
көрсеткендер О. Копт, Г. Спансер, Э. Дюркейм, К. Маркс, Ф. Энгельс жəне т.б.

XIX ғ. соңы XX ғ. басында Еуропа жəне Америка ғалымдары əсіресе,
З. Фрейд, Б.Ф. Скиннер, К. Левин, Л. Кули, Ф. Хайдер, Р. Мертон, Р. Кантер
жəне т.б. ғалымдарының жұмыстарында (экономикалық, психологиялық,
медициналық, педагогикалық жəне т.б.) əлеуметтік салаларды əр түрлі
əлеуметтік көмек аспектісі ретінде қарады. Əлеуметтік жұмыс тəжірибесінің
талдауы мен теориялық қорытынды жасауда келесі əйел-ғалымдардың
еңбектері ерекше роль атқарады: Д. Лауэлл, М. Ричмонд, Д. Адамс,
Б. Рейнолде.

Көмек күтушілерге көмек көрсету адамдардан кəсіби дайындықты қажет
етеді. Осыған байланысты, ХIХ ғ. 90 ж. Ұлыбританияда лондондық
қайырымдылық қоғамы қызметімен байланысты дəрістер ұйымдастырылып,
тəжірибелік жұмыстар жүргізілді. 1899 ж. Амстердамда əлеуметтік
жұмыскерлерді дайындайтын институты жəне XX ғ. басында Еуропа жəне
Америка да əлеуметтік жұмыскерлерді дайындайтын 14 мектеп жұмыс істей
бастады. Бұл əлеуметтік жұмыстың бастапқы институциялылығы жəне
əлеуметтің қажетті қызметі түрінде еді. Бірте-бірте əлеуметтік жұмыс қоғам
өміріне қажетті ғылыми-теориялық жəне практикалық қызмет түрінде əсер
келтіре бастады. Егер де ең алдыменен логикалық жағынан қарағанда,
əлеуметтік жұмыстың реттік компонентеріне, біздің көзқарасымыз,
субъектілер, оның қажетілігіне қарамастан, белгілі объектімен бір мөлшерде
байланыста болуы.

Шын мəнінде əлеуметтік жұмыстың объктісі объективті түрде
қалыптасып сол немесе басқа қоғамның өмір сүру жағдайы əлеуметтік –
экономикалық əсерінен пайда болады. Субъектілер, объективтік əсерінен пайда
болған жағдайына қарамастан саяси жəне басқа да əлеуметтік əлеуметтік
институттар мен қалыптасады.

Обьектілердің алға жоспарын қою олардың мінездемелеріне, обьектіде
бар қиын мəселелердің шешімін табуға бағыттардың міндеттерімен
анықталады. Субъектілер (əлеуметтік қызметтер) осы негізде қалыптасады
жəне ұйымдасады.
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Сондықтан да кейбір авторлар мақсатты түрде осы əлеуметтік жұмыстың
компоненттерін «субьект-обьект» бірізділігімен қарастырады.

Сонымен қатар, əлеуметтік жұмыстың субъектілерінің мінездемесін оның
барлық аспектілерін – іс-əрекеттің тəжірибелік түрлері ретінде, ғылым ретінде,
оқу пəні ретінде қарастыру керек. Олардың барлығы іс-əрекеттің бір түрлі
қоғамдық өмір феноменімен тығыз байланысты. Осы көзқараста субъектілер
«Əлеуметтік жұмыстың теориясы» оқулығында (бірінші рет) талқыланады.

Осыған байланысты «объект» жəне «субъект» ұғымдарына қысқаша
философиялық-əлеуметтік талқылама берілген.

Объект – субьектіге қарама-қарсы, заттық-тəжірибелік жəне танымдық іс-
əрекеті бойынша деп талқылауға келеді. Ол обьективті шындыққа ұқсас қана
емес, ол субьектімен байланыс жасайтын, бір бөлігі болып табылады.

Субъект – заттық-тəжірибелік іс-əрекеттің жəне танымның иесі (индивид,
əлеуметтік топ), обьектіге бағытталған белсенділік бастауы.

Объект, субъект, əлеуметтік жұмыс ұғымдарын ашатын үш сəтті айта
кетейік: олардың ерекшеліктері, органикалық əрекеттесуі, байланысы, олардың
орындарымен ауыса алу қабілеттіліктері.

«Объект» ұғымы «субъект» жəне пəн ұғымдарымен байланысы бар.
Объективті-субъективті қатынастар əлеуметтік жұмысты іс-əрекеттің
тəжірибелік түрі ретінде сипаттайды.

Əлеуметтік жұмысты ғылым ретінде қарастырғанымызда объективті-
заттық қатынастарды қарастырамыз. Бұл жағдайда объект əлеуметтік іс-
əрекеттің тəжірибелік түрі, ал пəні ретінде осы объектінің жағы (жақтары)
(клиенттің, индивидтің, отбасының, қоғамның, топтың əлеуметтік жағдаяты)
немесе (жиі) əлеуметтік жұмыстың заңдылықтары ретінде қабылданады.

Əлеуметтік жұмысты оқу пəні ретінде талдауда (оқу үрдісі) объект
ретінде (көп жағдайда) студенттер, тыңдаушылар, ал субъектілер –
оқытушылар, ғалымдар болып табылады. Бұл жағдайда объективті-субъективті
қатынастар жылдам жүреді, əсіресе студенттердің (тыңдаушылардың) өз
бетінше, ғылыми-зерттеу жəне басқа да іс-əрекеті (сонымен қатар тəжирибесі)
жайлы сөз қозғағанда.

Əлеуметтік жұмыстың объектілері кең мағынада барлық адамдар болып
табылады. Бұл барлық тұрғындардың деңгейлерінің жəн топтарының өмірлері
қоғам дамуының деңгейіне, əлеуметтік сфераның жағдайларына, əлеуметтік
саясаттың мазмұнына, оның жүзеге асу мүмкіндіктеріне байланысты
екендігімен түсіндіріледі.

Сонымен қатар əр адам əр кезде, өмірінің əр уақытында өз қажеттіліктері
мен қызығушылықтарын қанағаттандыру мүмкіндіктеріне ие. Өмірінің əр
кезінде олар бірдей қанағаттандырылмайды: бай адам денсаулығын сақтау мен
нығайтуды, стрестік жағдаяттарды тудырмайтын тыныштықты қажетсінеді;
дені сау адам кедей, өзінің əр түрлі ұстанымдарын іске асыра алмайтын болады;
əр отбасында ерлі-зайыптылар арасында немесе ата-аналар мен балалар
арасында (көбінесе бұл қоғамда дағдарыс болған кезде көрініс табады) қарым-
қатынастар бұзылуы мүмкін, яғни, əр адам көмек көрсетуді, қорғанышты талап
етеді.



10

Тұрғындар əр түрлі негізде құрылған жəне олар қиын өмірлік жағдаятпен
тап болғанда өзінің əлеуметтік жəне басқа да қиын жағдайларын мүлде шеше
алмайтын немесе бір бөлігін ғана шешетін адамдарды, топтарды жəне
деңгейлерді бөледі. Сондықтан да əлеуметтік жұмысты тар мағынада
қарастырғанда біз обьект ретінде осы топтар, тұрғындар деңгейінің бөлек
индивидтерін қарастырамыз.

Бұл обьектілер өте көп, оларды топтастырғанда маңыздылығына қарай
топтастырып көрейік:

Өмірлік қиын жағдайларды шешуге мүмкіндік бермейтін денсаулық
жағдайлары.

Бұл тұрғындардың келесі топтары: мүгедектер (ересектер жəне балалар),
рационалды əрекетке түскендер, мүгедек балалары бар отбасылар,
психологиялық қиындықтары, стресс, суицидтік мінез-құлықтары көрініс
табатын үлкендер мен балалар.

Эксперименталды əлеуметтік жағдайдағы қызмет пен еңбек.
Бұл топқа Ұлы Отан соғысының ардагерлері жəне осы топқа

теңестірілгендер, Ұлы Отан соғысы кезінде еңбек еткендер (қартайғанда
өмірлік жағдайлары жəне денсаулықтары төмендеп кеткендер), Ұлы Отан
соғысында жəне бейбітшілік жылдары балаларынан жəне жарларынан
айырылғандар, фашистік концлагерьде болған жеткіншектер жатады.

Қарт, зейнеткерлік жастағы адамдар, қиын өмірлік жағдайды басынан
кешіріп жатқандар – зейнеткерлерден тұратын жалғыз басты адамдар жəне
отбасылар (жасына байланысты, мүгедектігіне жəне басқа да негіздеріне
байланысты).

Əр түрлі жəне түрлі формадағы девиантты мінез- құлықтар.
Бұл категорияға девиантты мінез-құлықты балалар мен жеткіншектер

жатады. Зорлық-зомбылықты басынан кешіретін балалар: дамуы мен
денсаулығына қауіп төніп, қиын жағдайға тап болғандар, арнайы оқу-тəрбиелік
мекемелерден, бас бостандығынан айырылған жерлерден келгендер, ішімдікті
пайдаланатын жəне нашақорлықпен айналысатын отбасы мүшелері бар
отбасылар.

Қиын, жағымсыз категориядағы отбасылар.
Бұл топқа отбасында жетім балалары бар жəне ата-анасынан айырылған

балалары бар отбасылар, толық емес отбасылар, айырылысқан отбасылар,
жағымсыз психологиялық ахуалды, келіспеушіліктері бар, ата-аналарының
педагогикалық сауатсыздығы бар отбасылар жатады.

Балалардың ерекше жағдайы (жетімдік, қаңғыбастық жəне т.б.).
Бұл негізде мақсатты түрде келесі топтарды бөледі: өз бетінше өмір сүріп

жатқан балалар, балалар үйінің жəне мектеп-интернатының түлектері
(материалдық бостандыққа жəне əлеуметтік жетілгендікке қол жеткізбегендер),
жетім немесе ата-анасының қарауынсыз қалған балалар, қараусыз қалған
балалар жəне жеткіншектер.

Қаңғыбастық жəне үй-күйсіз қалғандар.
Бұл топқа нақты тұратын жері жоқ адамдар, тіркелген қашқындар,

күштеп жер аударғандар жатады.
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Жүктілік алдындағы жəне туғаннан кейінгі жағдайдағы адамдар.
Бұған жүкті немесе балаларын емізетін аналар жəне балаларын күтуге

арналған демалыстағы аналар жатады.
Құқықты (осыған байланысты əлеуметтік) адамдар, саяси репрессияға

ұшырап содан соң реабилитацияланғандар.
Ұсынылған топтар ғана емес, басқа да топтар бар. Көрсетілген топтарды

нақтырақ немесе керісінше одан да кең категорияда бөлуге болады. Ол
зерттеудің мақсат пен міндеттеріне, тəжірибелік міндеттердің шешілуіне
байланысты.

Əлеуметтік жұмыс алдында тұрған мəселелер мен міндеттерді шешуші
(шешетін) əлеуметтік жұмыс субьектілері, мекемелер, ұйымдар, əлеуметтік
институттарды əр түрлі негіздерін есепке ала отырып бөлуге болады:
тəжірибелік іс-əрекетіне, ғылымға жəне оқу үрдісіне байланысты бөлеміз.

Əлеуметтік жұмыстың субьектілері болып:
1. Бірінші кезекте, қоғамның əлеуметтік институттары, ұйымдар,

мекемелер:
Əр деңгейдегі: заң қабылдаушы, орындаушы жəне шешім қабылдаушы

құрылымдағы мемлекет. Бұл құрылымда басты рөлді еңбек пен əлеуметтік даму
министрлігі, сонымен қатар аймақтық деңгейдегі (облыстардың, аймақтардың,
республиканың əлеуметтік қорғаныс бөлімдері) қалалық, жергілікті
əкімшіліктегі əлеуметтік жұмыстың басқарылуын орындау бөлімдері.

- Əр түрлі əлеуметтік қызметтер: балалар мен отбасыларға əлеуметтік
көмек көрсетудің территориялық орталықтары; кəмелетке толмағандарды
əлеуметтік-реабилитациялау орталықтары; ата-аналар қамқорлығынсыз қалған
балаларға көмек көрсету орталықтары; мүмкіндіктері шектелген балалар мен
жасөспірімдерді реабилитациялау орталықтары; балалар мен жеткіншектерге
арналған əлеуметтік жетімдер баспанасы; тұрғындарға психологиялық-
педагогикалық көмек орталықтары; телефон арқылы тез арада психологиялық
көмек көрсету орталықтары;

- Мемлекеттік кəсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, ЖОО жəне т.с.с
əкімшіліктері жəне оның бөлімшелері;

2. Қоғамдық, қайырымдылық жəне басқа да ұйымдар мен мекемелер:
Балалар Фондтарының бөлімдері, Қызыл крест қоғамы, жеке меншік əлеуметтік
қызметтер мен ұйымдар жəне т.б.

3. Қоғамдық бастамаларда немесе əлеуметтік жұмысты тəжірибелік
түрде жүргізетін адамдар. Олар көрсетілген екі əлеуметтік жұмыс
субьектілерінің адамдары болып табылады. Оларды екі топқа бөлуге болады:
ұйымдастырушы-басқарушылар жəне орындаушылар, біз қарастырып өткен
əлеуметтік жұмыс обьектілерінің клиенттеріне көмек, əлеуметтік қорғаныс
қамтамасыз ететін тəжірибелік əлеуметтік жұмысшылар.

Кейбір деректерге сүйенсек əлемде 500 мыңға жуық əлеуметтік
жұмысшылар бар екен.

Дипломдары жоқ, əлеуметтік жұмыспен айналысатын адамдар
«əлеуметтік жұмысшы» мамандығын жаңа ғана енгізіп келе жатқан елдерде
(соның ішінде Қазақстан да бар) өте көп.
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Қоғамдық бастамаларда əлеуметтік жұмыспен айналысатын адамдар
қанша екені нақты белгісіз, бірақ олар өте көп (бір əлеуметтік жұмысшы 10-15
адамға қазмет көрсетеді).

Əлеуметтік жұмысшылар – бұл ерекше топ, өйткені олар іскерлік жəне
рухани-адамгершілік қасиеттерге ие болулары керек;

4. Білім, біліктілік дағды қалыптастыруға көмектесетіндер,
оқытушылар; əр түрлі ұйымдарда, мекемелерде, əлеуметтік өнеркəсіптерде
студенттердің машықтануының өтуіне мүмкіндіктер жасайтын студенттік
машықтанудың жетекшілері, əлеуметтік жұмысшылар, ұстаздар;

5. Əлеуметтік жұмысты зерттеушілер. Ғалымдар əлеуметтік
жұмыстың жағдайын талдайды, олар əр түрлі əдістерді қолдана отырып,
ғылыми бағдарламаларды жүзеге асырады, осы саладағы басым
тенденцияларды тіркейді, əлеуметтік жұмыс мəселесіне байланысты мақалалар,
кітаптар, ғылыми есеп берулерді баспадан шығарады.

Қорытынды: Қазақстанда əлеуметтік жұмысты зерттейтін бірнеше
мектептер бой көтергендігін атап кету артық болмайды. Олар: философиялық,
əлеуметтік жəне психологиялық. Олардың оқытушылары əлеуметтік жұмыс
мəселелерін шығаруда, олардың бөлек бағыттарына назарын аударуда.

2. Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде

Қазіргі жағдайларда əлеуметтік жұмыс теориясы ұдайы пікірсайыс
жағдайларында дамиды. Оның ғылымдар жүйесіндегі орны туралы сұрақ
ерекше жітілікпен талқылануда. Əлеуметтік жұмыс теориясы ғылымның
барлық құрылымдық белгілеріне: ерекше пəндік зерттеуге, зерттеу объектісіне,
зерттеу пəніне тəн заңдылықтарға, іс-əрекеттің ерекше түсініктеріне,
категорияларға, принциптер мен əдістерге ие. Бұлай бола тұра, оны қолданбалы
ғылымдар тобына жатқызады жəне пəнаралық ретінде сипаттайды.

Соңғы жылдардағы отандық жəне шетелдік ғалымдардың əлеуметтік
жұмыстың теориялық негіздемесін дайындаудағы амалдардың талдауы мынаны
дəлелдейді.

Ғылымдармен қаралатын əлеуметтік жұмыстың əр алуан түрлерінің
теориялық негіздері шектес пəндерге сүйенеді. Əлеуметтік жұмыс теориясының
статусы іс жүзінде əлі айқындалмаған. Мұнда жалпы теориялық, салалық,
қолданбалы проблематикалық, сондай-ақ, орта деңгей теориясы көзқарасының
бар болуы «Əлеуметтік жұмыс» ғылыми пəнінің ішкі құрылымы, теориялық
білім деңгейі белгіленбеген.

Аталған сұрақтардың талдауы айрықша тəжірибемен, халыққа əлеуметтік
қызмет көрсетудің көкейкестілік проблемаларын зерттеумен байланысты.

Ғылыми пəн ретіндегі əлеуметтік жұмыстың ғылыми статусын бағалауда
қазіргі таңда екі түрлі амалы басым: бірінші амалдың жақтастары əлеуметтік
жұмыстың теориялық негізін адам мен қоғам туралы бірнеше аралас ғылымдар
(əлеуметтік философия, антропология, əлеуметтану, медицина, құқық,
психология, этика жəне т.б.) құрайды десе; екінші амалдың жақтастары
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құрамында теориялық жəне қолданбалы аспектілер көрінетін ғылыми пəн
ретіндегі əлеуметтік жұмыстың дербестігін дəлелдеуге тырысады.

Осылайша əлеуметтік жұмыстың теориялық негізін қарастырғанда екі
бағыт анықталады: оның бірі халыққа əлеуметтік қызмет көрсетудің
тəжірибелік бағытын ұғынуға тіреледі, ал екінші мəні қоғамдық құбылыс
ретіндегі əлеуметтік жұмыстың əр алуан түрлерін негіздейтін жалпы мен
ерекшені теория түрінде ұғыну процесінде құрылады.

Осындай көп жақтылығына байланысты əрбір нақты ғылым толық
объктіні емес, тек оның қасиеттері, байланыстары, қарым-қатынастары, нақты
бір түрдің заңдылықтары байқалатын белгілі бір «бөлігін» зерттейді.

Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде əлеуметтік процестер мен қоғамның
əлеуметтік дамуына тəн жəне əлеуметтік қауымдастықтардың, топтар мен
тұлғалардың дамуы мен тəліміне экономикалық, психологиялық,
педагогикалық жəне басқарушылық əсер етудің сипаты мен нəтижелілігіне
себепші болатын маңызды, əрі қажетті байланыстар мен құбылыстарды
айқындайды жəне зерттейді: əр түрлі əлеуметтік топтармен əлеуметтік
жұмыстың заңдылықтары, принциптері мен əдістері; əлеуметтік жұмыстың,
оны кадрлық жəне ақпараттық қамтамасыз ету қызметтерінің тиімді жүзеге
асуының жолдары мен тəсілдері; халықты əлеуметтік қорғау мен халыққа
əлеуметтік қызмет көрсету институттарының əр түрлі мемлекеттік жəне
қоғамдық əрекеттерінің құрылымдық-функционалдық талдауы; əлеуметтік
жұмыс жүйесіндегі əлеуметтік басқару механизмін реттеу заңдылықтары мен
принциптері.

Мұнда əлеуметтік процестер дамуының əлеуметтік болжамы мен
үлгілеуіне шығатын əлеуметтік проблемаларды кешенді пəнаралық зерттеудің
маңызды тəжірибелік мағынасы бар. Демек, əлеуметтік қарама-қайшылықтар
мен шиеленістерді шешудің дұрыс жолдарын анықтаудың да мүмкіндігі бар.

Əлеуметтік жұмыс проблемаларды шешу сипатына қарай философия,
тарих, политология, құқықтану, экономика жəне т.б. қоғам туралы
ғылымдардың ішінде ерекше орын алады, ол психологияға, əлеуметтануға жəне
медицинаға тартылады.

Осылайша, əлеуметтік философияның жалпытеориялық ережесі
əлеуметтік жұмыстың сұрақтарын ғылыми деңгейде шешуде əдістемелік негіз
болып табылады.

Осыған байланысты мынаған көңіл аударған жөн. Ғылым ретінде
əлеуметтік жұмыстың теориялық жəне əдістемелік негіздерін айта отырып,
адам жəне оның əлеуметтік байланыстары туралы ғылым ретінде біз оның
терең мəніне тоқталамыз. Адамның əлеуметтік хал-жайын жақсарту, оның өмір
жағдайын жетілдіру, лайықты əлеуметтік тіршілікті қамтамасыз ету əлеуметтік
жұмыстың тікелей тəжірибелік міндетіне жатады. Отбасындағы, ұжымдағы,
ұлттағы, тұтас қоғамдағы қарым-қатынастардың барлық жүйесін үйлестіру
мақсатқа негіз болатын айқынырақ əлеуметтік негіз. Сонымен, əлеуметтік
жұмыстың тəжірибелік мəні оның ғылым ретіндегі мазмұнын анықтайды.

Адамның тіршілік əрекеті қоғамдық қарым-қатынастармен байланысты
болғандықтан, əлеуметтік жұмыс оларды өз көзқарасы жағынан қарастырады.
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Қоғам өмірінің əлеуметтік саласын реттейтін жəне қоғамдық қатынастардың
барлық жиынтық түпмəтінінде, сондай-ақ экономикалық, саяси, рухани-
адамгершілік жəне т.б. қаралатын əлеуметтік қатынастар зерттеу аясы болып
табылады.

Мұндай амал халықтың белгілі бір тобына əлеуметтік көмек көрсету
немесе əлеуметтік қорғау қажеттілігін негіздеуге жəне осы мəселелер бойынша
пайымдаулар мен ұсынымдар жиынтықтарына ғылым ретіндегі əлеуметтік
жұмыс міндетінің мағлұматын шығарады. Осылай тұжырымдалған түсінік
əлеуметтік жұмыстың іс-жүзіндегі мазмұнын оңайлатады жəне оның əлеуметтік
мəнін толық ашпайды. Сөзсіз, халыққа əлеуметтік көмек көрсету жəне
əлеуметтік қорғау – əлеуметтік жұмыстың əрі тəжірибелік іс-əрекеті, əрі ғылым
ретіндегі маңызды бағыты болып табылады. Бірақ оның əлеуметтік мəні
əлдеқайда тереңірек жəне ол кең əлеуметтік ұстаныммен, соның ішінде
əлеуметтік-философиялық ой-өріс ұстанымымен қарастырыла алады.

Əлеуметтік жұмыс əлеуметтік саланың нақты мəселелерін талдауға
əлеуметтік-философиялық танымның қағидаларын қолданады.

Нақты əлеуметтік ғылымдарға қарағанда ол проблемаларды əрі олардың
өзгеше белгілері, əрі интегративті қасиеттерінің көзқарастарынан қарастырады.
Əлеуметтік жұмысқа қосымша ақпарат жинау, объект туралы жүйелі талдау,
болжалдарды ұсыну, фактілерді салыстыру, дамудың қасиеттерін құру кіреді.

Сонымен объектінің мəселелерін анықтаудың тұтас сапалы процесі өтеді.
Əлеуметтік жұмыстың əлеуметтанумен өзара қатынасын қарастыра

отырып, келесіні атап өтейік: əлеуметтану қоғамды, отбасы, балалар, ерлер,
əйелдер, қарт кісілер жəне т.б. тəрізді ерекше топтардың тəлімі мен сенушілігін
зерттейді. Əлеуметтану аясын тану əлеуметтік қызметкерге əлеуметтік
проблемаларды зерттеуге, дербес дағдылар мен техникаларды игеруді
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мысалы, əлеуметтік сала маманының
негізгі дағдысы – қиыншылыққа тап болған адаммен оның толық ашылуына,
сенуіне жəне өзін қауіпсіздікте сезінуіне жағдай туғызу үшін қалай сөйлесе
білуді талап ететін интервью алу.

Ақпарат жинап жəне барлығына талдау жасап, əлеуметтік қызметкер
мəселені шешуге аналитикалық амалды қамтамасыз ете отырып, іс-əрекетінің
жоспарын белгілейді. Сонымен, əлеуметтануды, əсіресе қолданбалы
əлеуметтануды білу, əлеуметтік жұмыс үшін пайдалы, бірақ оны
алмастырмайды. Сондықтан осы екі түсінікті халықтың əдеттегі түсінігінде
араластыру теріс.

Əлеуметтік қызметкерлер əлеуметтанудан басқа академиялық пəндердің
берілгендерін қолданады, мысалы, психология. Бұл пəн əлеуметтік жұмыспен
тығыз байланысты. Психологтар, жеке тұлғаларды зерттей отырып, олардың
дамуының механизмдерін, психикасы мен мінез-құлқына, сондай-ақ
ұжымдардың психологиясына əсер ететін маңызды факторларды, түсінуге
тырысады.

Əлеуметтік жұмыс пен психологияның арасындағы өзгешелікті анықтау
үшін адамдар мен оларды қоршаған орта арасындағы қатынастармен
байланысты бірінші анықтаманы мамандық ретінде орынды қолдану. Бұдан
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əлеуметтік қызметкерлер клиенттің мəселесін бағалау жəне қажетті жоспарын
жүзеге асыру үшін əлеуметтанудың да, психологияның да білімдерін қолдануы
керектігі шығады.

Сонымен қатар, əлеуметтік қызметкерлер психологтар сияқты, тек жеке
тұлғамен немесе əлеуметтанушы сияқты, тек əлеуметтік ортамен шектелмейді –
олар қандай да бір мəселелер шеңберіндегі əр алуан аспектілерді зерттейді,
олардың құрылымдық шешілуіне мүмкіншілік туғызады.

Əлеуметтік жұмыс сол сияқты əлеуметтік экологиямен де байланысты.
Екі жақты орталықтану адамда, қоршаған ортада, ал одан да кеңірек – адамның
табиғатта – оның экологиялық мəніне себепші болады. Ол ағзалар мен оларды
қоршаған ортаның арасындағы қатынастардың үлгілерін анықтауға мүмкіндік
береді. Бұл үшін тек əлеуметтану мен психологияны ғана емес, сондай-ақ адам
ағзасының қалай жұмыс істейтінін, оған қоса генетиканың репродуктивті
процестері мен ықпалдың өткізу мен қабылдауға қалай əсер ететінін түсінуге
көмектесетін биологияны білу қажет. Əлеуметтік жұмысқа адамның ішкі
дамуын зерттейтін, жеке адамға ойлауға, сезуге жəне өзін осылай немесе
басқаша ұстауға не мəжбүр ететінін анықтауға тырысатын психиатрия да
аралас болып табылады.

Əлеуметтік жұмыспен байланысты келесі сала – бұл көші-қон сұрақтары.
Егер қала қызметінің ерекшеліктерін жəне қаланы қоршаған ортаның ролін
білетін қала ісінің маманы кірігу процестеріне жəне өзгеріс шоғыры жеке адам
емес, ал кең жүйе болып табылатын қоғам процестеріне қатысатын болса.

Əлеуметтік жұмыскерлерді оқытудың көптеген бағдарламалары
жеткілікті негізделген медициналық дайындықты талап етеді. Мысалы, Батыста
қалыптасқан еңбектерапевт (тек мүгедектермен жұмыс істейтін) мамандығы
медицина саласы жəне қалпына келтіру кеңесін беру бойынша білім алуын
қарастырады.

Əлеуметтік жұмыскер мамандығын алуда қажетті тағы бір аралық пəн
құқықтану болып табылады. Заңнамалық актілерді, жанұя мен қылмыстық
құқық аспектілерінің теориялық жəне практикалық негіздерін, зейнеткерлікті
қамтамасыз етуді білмейінше клиентке кеңес беру, оның өмірлік
проблемаларын шешуге көмектесу, мүддесін қорғау күрделі.

Əлеуметтік жұмыс бойынша маманның қызмет мазмұнының көп
жоспарлылығы мен көп варианттығы басқару аймағына да тарайды.
Сондықтан, менеджмент басқа оқу пəндермен бірге мамандар дайындауда
алғашқы орындарды алады.

Біз жоғары дəрежелі əлеуметтік жұмыскер дайындаудағы керекті аралық
пəндердің ең басты топтамасын атадық. Əлеуметтік жұмыс үшін теория мен
практиканың да маңызы зор екендігін атап айтқан жөн.

Ғылыми мағлұмат жүйесі міндеттерді шешуде фундаменталды жəне
қолданбалы болып шартты түрде бөліне алады. Егер фундаменталды ғылым
гносеологиялық тапсырмаларды шешуге арналған болса, қолданбалы-
əлеуметтік қызметті түрлендіруге арналған. Осы позициялардан əлеуметтік
жұмыс қолданбалы ғылымдарға жататынын көруге болады.

Бақылаулар жүргізуге арналған мазмұны бойынша əр түрлі эмпирикалық
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материалдарды жинақтап, талдау үшін, нақты əлеуметтік процесстер мен
құбылыстар, қоғамдық өмір фактілері практика болып табылады. Ол əлеуметтік
жұмыс тəжірибесін ұғыну жəне теориялық жинақтауға мүмкіндік береді.

Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде екі негізгі бөлімнен тұрады:
теориялық-əдіснамалық, фундаменталды (əдіснамалық, заңдар, ғылымның
категориялық аппараты) жəне қолданбалы-аймақтағы əлеуметтік-тəжірибелік,
теориялық жəне эмпирикалық білімнің басқару қосымшасы, əлеуметтік
жұмыскер шешуге арналған қоғамдағы тəжірибелік əлеуметтік міндеттерді
шешудің ғылыми қамтамасыз етілуі. Оның тəжірибелік қызметі əр түрлі: қоғам
ұйымдастыруының төмен деңгейі (жанұя, шағынаудан, еңбек ұжымы) – бұл топ
жəне тұлғааралық қатынастарды жөнге салу, халыққа əлеуметтік қызмет
көрсетуді ұйымдастыру, девианттық қылықты түзету, қақтығыстардың алдын-
алу, əлеуметтік білім мен кеңес беру, психопрофилактика жəне т.б.,
функциялау жəне муниципиалды құрылым деңгейінде əлеуметтік жұмысшы
миграция жəне жұмыспен қамтамасыз ету, əлеуметтік-инженерлік жобалаумен,
басқару мен өндіріс сферасында үлкен инновациялық іс-шараларды іске
асырумен айналысады.

Имманентті мінездемесі интегративті болып табылатын əлеуметтік
жұмыс қандай да бір теория немесе тəжірибе моделіне сүйене алмайды.
Əлеуметтік жұмыстың түрлі формалары барлық теорияны қарастырады,
əлеуметтік жұмыс тəжірибесінің түрлі модельдерінің кешенді құрылымын
білдіреді.

Əлеуметтік қызметтің нақты түрінің барлық компоненттерінің
теңдестірілгені, олардың əлеуметтік тəжірибенің басқа салаларына таралу
деңгейі, осы қызметтің барлық субъектілері үшін маңыздылығы – тəжірибеде
қолданылатын кез келген теориямен тексерілетін негізгі критерий шарты болып
табылады.

Егер белгілі бір теорияда қолданылатын түсініктемелер бізге қандай да
бір əлеуметтік проблемаларды ескертетін нақты жағдайларды түсінуге
көмектессе, онда бұл теория əлеуметтік жұмыс тəжірибесінің берілген
формасына сəйкес болып саналады.

Егер теория адамға жəне оның əлеуметтік құқығы мен кепілдігіне
əлеуметтік көмек көрсету бойынша іс-əрекеттің нақты бағыттарын анықтаса
ғана пəрменді болады.

Сонымен қатар, бұл бағыттар кəсіби қызмет ретінде əлеуметтік
жұмыстың нақты компоненттерінен тұрады жəне əлеуметтік жағдайларға
байланысты əр түрлі формалар мен құралдар арқылы жүзеге асады. Сонымен,
əлеуметтік жұмыстың мазмұны мен оның кəсіби қызмет ретіндегі негізгі
бағыттары əлеуметтік тəжірибемен анықталады. Мұндай ықпал болмаған
жағдайда қолданылатын теория тиімді болмайды.

Басқа ғылымдар арасында əлеуметтік жұмыс теориясының орнын
анықтау оның категорияларының мазмұнына, əдістерінің ерекшеліктеріне,
оның негізгі мазмұнын құрайтын мəселелерді зерттеуіне байланысты. Бұл тағы
да пəн аралық сипатты көрсетеді.

Əлеуметтік жұмыс теориясын ғылымның тұтас жүйесі ретінде,
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қолданбалы ғылым ретінде тану барысында оның компоненттерінің өзара
байланыстары мен сипаттары бірден көрінбей, олардың түп негізі мен мəнін
ұғыну шамасына қарай біртіндеп айқындалады. Əлеуметтік жұмыстың бір
аспектілерінің білімін жинақтай отырып, ғылыми жүйе басқа аспектілерін
тануға, пəнді зерттеу мəнін тұтас терең ұғынуға қолайлы жағдай жасайды.
Мұнда ғылыми танымды кешенді қолдану маңызды: бақылау мен эксперимент,
бейнелеу мен теориялық түсіндіру, негіздеу мен логикалық дəлелдеу,
салыстыру мен анология, жалпылау мен дерексіздендіру, индукция мен
дедукция, талдау мен синтез, ғылыми болжам мен ғылыми теорияны тұтас.

Жеке ғылым ретінде əлеуметтік жұмыстың қалыптасуы мен дамуы оның
негізгі əдістемелік мəселелері бойынша үздіксіз талқылау жағдайларында өтеді.
Бір мезгілде əлеуметтік жұмыс əдістемесінің дамуымен қатар ғылыми теория
ретінде əлеуметтік тəжірибе құбылыстарын (фактілерін, процестерін)
қолданудың, əлеуметтік білімнің ерекше саласы ретінде əлеуметтік жұмыспен
оларды əдістемелік көзқараста танып білудің əдістемелік принциптері
ұғынылып жəне атап көрсетілуде.

Қорытынды: Айтылғанды жинақтап қорытатын болсақ, келесідей
қорытынды жасауға болады. Əр адам өзінің əлеуметтік болмысына сəйкес өмір
сүріп, əрекет етуіне мүмкіндік туғызу – ғылым ретінде əлеуметтік жұмыстың
адам туралы, оның əлеуметтік хал-жайын жақсарту тəсілдері туралы теориялық
негізін анықтайтын əлеуметтік жұмыстың тəжірибелік мақсаты. Дəл осы амал
халыққа əлеуметтік көмек көрсету мен халықты əлеуметтік қорғау қажеттілігіне
ғана негізделген теориялық көзқарасынан əлеуметтік жұмыс міндетінің
мағлұматын жояды.

3. Əлеуметтік жұмыс оқу пəні ретінде

Халықты əлеуметтік қорғаудың арнайы жəне қоғамдық құрылыссыз,
халықтың жеке топтары мен бұқара топтарына əлеуметтік көмектің анық
қызмет ететін құрылымысыз гуманды, рухани жəне өнегелі бай демократиялық
қоғам, құқықтық мемлекет тек виртуалды бола алатындығын нарықтық
экономикалы мемлекеттердің əлемдік тəжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан да,
бірнеше елдерде қолданбалы əлеуметтанумен, əлеуметтік экологиямен,
əлеуметтік инженериямен, социономиямен байланысты ғылыми мəселелердің
белсенді зерттемесі жаңа беделді мамандықтың – «əлеуметтік жұмыстың» кең
таралуымен жəне қалыптасуымен қоса жүреді.

Жоғарғы оқу орындары жүйесінде сəйкес мамандарды дайындаудағы
бағдарланған маңызды пəндердің бірі – «Əлеуметтік жұмыс теориясы». Бұл
пəнді оқу болашақ мамандарды əлеуметтік процестердің əдіснамасын ғылыми
талдауға жəне халыққа əлеуметтік көмек көрсететін қызметтер іс-əрекетінің
мақсатқа сай ұйымдастыру құрылымдарын, мазмұндарын, формалары мен
əдістерін ұтымды таңдауға дағдыландыруға мүмкіндік береді.

Оқу пəні сəйкес ғылымның негіздерін оқу мақсаттарымен
жүйелендірілген мазмұндамасы. «Оқу пəні», «оқу курсы», «оқу сабағы»
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түсініктері ақталмаса да, жиі синоним ретінде қолданылады. Көпшілік
мақұлдаған анықтамаға сүйеніп, əлеуметтік жұмыс теориясы оқу пəні ретінде –
оқу орны бағдарына сəйкес əлеуметтік жұмыстың ғылыми теориясы негіздерін
оқу мақсаттарымен жүйелендірілген мазмұндамасы деген қорытынды жасауға
болады.

Ғылым жəне оқу пəні бірдей аталуы мүмкін, бірақ бұл түсініктердің
бірдейлігін білдірмейді, өйткені ғылым мен оқу пəні əр түрлі міндеттерді
шешеді. Əлеуметтік жұмыс теориясының ғылым ретіндегі негізгі міндеті –
зерттелмеген немесе жеткіліксіз зерттелген пəндік кеңістіктің сол аймағын
тану; оқу пəні ретіндегі оның негізгі міндеті – ғылыммен алынған білімді оқып
үйренушілерге ең қолайлы жəне түсінікті формада жеткізу.

Ғылым оқу пəніне қарағанда əрқашан мазмұны бойынша кең əрі бай,
жəне оған қарағанда озық дамиды. Бұл педагогтарды үнемі əлеуметтік жұмыс
төңірегіндегі ғылыми жаңалықтар мен зерттеулер барысын байқауға жəне оқу
пəндері мен сабақтарының мазмұнын ғылыми жетістіктермен байытуға
міндеттейді. Оқу курстары мен сабақтарында ғылыми жетістіктерді
шығармашылық қолдану, ғылыми-зерттеу жұмысына тек профессорлық-
оқытушылық құрам ғана емес, сондай-ақ студенттердің тікелей қатысуы
міндетті шарт. Тек осылай «Əлеуметтік жұмыс теориясы» оқу курсында
«əлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша кадрлар дайындауда кəсіптік іске
қазіргі талап ескеріле жүргізіледі. Оқу пəні ретінде əлеуметтік жұмыстың
теориясы мен практикасы қазіргі кезде əлеуметтік жұмыс факультеттерін
құрған көптеген жоғарғы оқу орындарында, əлеуметтік сала қызметкерлерінің
дайындық жүйесінің жəне біліктілікті арттырудың əр түрлі курстарында
оқытылады. Халықты əлеуметтік қорғау мен халыққа əлеуметтік көмек көрсету
құрылымындағы ұйымдар мен мекемелерге жоғары білікті кадрлар
дайындайтын жоғарғы оқу орындарының оқу жоспарларында бұл оқу пəні
негізгілердің бірі болып табылады.

Факультеттердің оқу жоспарына енгізіле отырып, əлеуметтік жұмыс
теориясы оқу курсының мақсатты бағытында көрініс тапқан бірдей міндеттерді
шешпейді.

Мақсатты бағыт деп берілген оқу пəні бойынша оқу-тəрбие процесінің
ғылыми негізделген болжалды нəтижесі түсініледі. Жиі мақсатты бағыт оқып
үйренуші білім, іскерлік, дағды, жəне сапа көлеміне қоса басқа талаптарды
алуға жəне қалыптастыруға тиісті болашақ маманның үлгісі ретінде тұрады.
Бұл талаптар тақырыптық жоспарлар мен оқу бағдарламаларын дайындауда
анықтайтын бастау болып табылады.

«Əлеуметтік жұмыс теориясы» оқу курсының мақсаты – халықпен
əлеуметтік жұмыстың жəне еңбек ұжымдарындағы əлеуметтік жұмыстың
теориялық негіздерінің білімімен студенттердің білім аясын кеңейту,
əлеуметтік қорғауды қажет ететін азаматтардың əр түрлі категорияларымен
əлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың тəжірибелік іскерлігі мен дағдысын
дарыту.

Осы заманғы əлеуметтік қызметкер – ол əрі əлеуметтік инженирияның,
əрі əлеуметтік технологияның маманы, ол адамдардың тіршілік қаракетінің
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құқықтық, адамгершілік жəне психологиялық реттемелерін терең түсінетін,
оларға көмекке келуге қабілетті соционом. Яғни, институттың «əлеуметтік
жұмыс» мамандығы бойынша түлегі:

- əлеуметтік жұмыстың тоериялық жəне əдіснамалық негіздерін, оның
тарихи түп тамыры мен дəстүрлерін, халыққа əлеуметтік көмек
ұйымдастырудың отандық жəне шетелдік тəжірибесін білуге міндетті;

- халықтың əр түрлі топтарының тіршілік қаракеті жағдайының
əлеуметтік-психологиялық жəне жағдайлық талдауы мен ұйымдастыру
диагнозының дағдыларын білуге міндетті;

- əлеуметтік процестердің дамуына əсер ету құралдары мен тəсілдерін
таудауда əлеуметтік процестердің нақты əлеуметтік зерттеулерін,
болжамдарын, дамуын өткізе білуге жəне олардың нəтижелерін əлеуметтік
жұмысты ұйымдастырғанда есепке алуға міндетті;

- ұйымдастырушы қабілеттің, жоғары мəдениеттің, педагогикалық
бейімділіктің болуы қажет, сондай-ақ жарқын жүзді жəне көпшіл болу керек;

- жоғары заңдық дайындықтың, медико-психологиялық біліктіліктің
болуы керек, байқағыштық, қамқорлық, қайырымдылық, жоғары адамгершілік
қасиеттердің болуы қажет.

Оқу жоспарымен оқуға бөлінген мақсатты бағыт пен уақыт оқу курсының
мазмұны мен құрылысын алдын ала белгілейді. Оқу курсының мазмұны
өсіңкілік жəне əлеуметтік жұмыс төңірегіндегі ғылыми жетістіктерімен,
сондай-ақ өмірлік жағдайлар мен жағдаяттар талаптарымен ескертілген.

Оқу пəнінің мазмұнымен ажырағысыз бірлікте оның құрылысы болады,
яғни, оны зерттеудің бірізділігін алдын ала анықтайтын оның мазмұнының
құрамды жəне өзара жайғасу бөліктері. Жеңілден күрделіге, жалпыдан жекеге
қарай өтетін аралықтағы жүйелілік жəне бірізділік дидактикалық
принциптерінің сақталуын қамтамасыз ететін оқу пəнінің ішкі логикасы оқу
пəнінің құрылымын негіздейтін ең басты критерий болып табылады.

Кез келген ғылымның пəні оның мазмұны мен мəнін білдіре отырып,
оның барлық құрылымдық элементтерін жүйелендіретін негіз болып табылады.

Қорытынды: Əлеуметтік жұмыс теориясын оқу пəні ретінде əбден
жетілдіру – оның өмірмен, əлеуметтік жұмыс практикасымен байланысын
бекітуді, курс мазмұнының теориялық жəне ғылыми деңгейін арттыруды, оның
құрылымын, ішкі логикасын жəне сабақ өткізудің əдісін жақсартуды білдіреді.
Бұл проблемалар «Əлеуметтік жұмыс теориясы» курсының кафедра
ұжымдарының, алдыңғы қатарлы оқытушыларының назарында болады.
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2-ДƏРІС. СОЦИУМ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР
ƏЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ПƏНДІК САЛАСЫ РЕТІНДЕ

Жоспар:
1. Əлеуметтік жұмыстың категориалды-ұғымдық аппараты
2. Əлеуметтік жұмыстың əдістері

1. Əлеуметтік жұмыстың категориалды-ұғымдық аппараты

Біздің қоғамға жаңа мамандық жəне кəсіптік іс-əрекет болып табылатын
əлеуметтік жұмысты құрастыру, оны теориялық түсінуге ерекше маңыздылық
береді. Кəсіптік іс-əрекеттің бір түрі ретінде əлеуметтік жұмыс ғасырлық
тарихтан астам уақытта көптеген эмпирикалық материал, теориялық түсінік
жинады, оны жалпылау мен жүйелеу оның тиімділігі мен нəтижелілігін
арттыру көзқарасынан қарағанда практика алдына жаңа перспективалар ашады.

Əлеуметтік жұмыстағы мəн, мазмұн, елеулі байланыстар мен
тəуелділіктің барын түсіндіретін түсініктер мен пікірлердің жиынтығы
əлеуметтік жұмыстың біртұтас ғылыми жүйесі, теориясы қалыптасатынына
сендіруге мүмкіндік береді. Кейде талқылау тақырыбы болып табылатын бұл
теория ғылым ба деген сұраққа ризалық білдірген жауап мына жағдайлармен
байланыстырылған.

Біріншіден, практикаға өзінің бағыттылығы мен қатысына қарай ғылым
негізгі жəне қолданбалы болып бөлінеді.

Əлеуметтік жұмыс теориясының нақ қолданбалы түрі, оған нақтылы
практикалық тəжірибенің фактілері мен мəліметтерінің табиғи кірістірілуі оны
негізгі ғылымдардан ерекшелендіреді, бірақ оларға қарама-қарсы қоймайды.
Егер негізгі ғылымдардың міндеті табиғатта, қоғамда күші бар заңдарды,
сондай-ақ, олардың практикалық пайдалану мүмкіндігіне қатыссыз пікірлерді
танып білу болса, ал қолданбалы ғылымдардың міндеті танымдық жəне
əлеуметтік-практикалық мəселелерді шешу үшін негізгі ғылымдардың
қорытындыларын қолдану.

Əлеуметтік жұмыстың отандық жəне шетелдік тəжірибесі, мол
эмпирикалық материал теориялық жалпы қорытынды мен түйіндердің
сараптамасы, сондай-ақ, əлеуметтік құбылыстардың, фактілердің, оқиғалардың,
процестердің даму үрдістері мен заңдылықтарын анықтау жəне ғылыми
түсіндіру үшін маңызды негіз болып табылады.

Қалың бұқара топтары мен əр түрлі топтардың өмірімен, тіршілік
əрекетінің нақты жағдайларымен тығыз байланыс əлеуметтік жұмыс аймағында
ғылыми зерттеулердің қолданбалы мəнділігін арттыру міндетті шарт болып
табылады.

Екіншіден, ерекше, оқшауланған пəндік аймағы, қалыптасқан санатты-
ұғымдық аппараты, бұл пəндік аймаққа тəн заңдылықтар мен қағидаттардың
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бары, қандай да бір білім жүйесінің ғылымилық критерийлері болып саналады.
Əлеуметтік жұмыс теориясы көрсетілген критерийлерге сай болуына
байланысты, оны ғылыми сипатқа ие деп санаймыз.

Халықты əлеуметтік қорғау жүйесінің əрекеттілігі, əлеуметтік көмек пен
қолдауға мұқтаж əр түрлі қалың бұқара топтарымен əлеуметтік жұмыс
тəжірибесінің тиімділігі көптеген жағдайда əлеуметтік жұмыс мазмұнының
ғылыми негізділігімен, түрлері жəне əдістерімен, сондай-ақ, бұл кəсіптік іс-
əрекет түрінің ұйымдастырушылары мен мамандарының əлеуметтік сала
процестерінің даму үрдістері мен заңдылықтарын, адамдардың ниеттері,
мүдделері мен мінез-құлық уəжін ескертетін олардың ішкі жəне сыртқы
факторларын ескеру іскерлігімен анықталады.

Əлеуметтік жұмысты басқа іс-əрекет түрлерінен айыратын негізгі
нышаны «əлеуметтік» сипат болып табылады.

Отандық əдебиетте кейде «əлеуметтік» жəне «қоғамдық» синоним
ретінде түсіндіріледі. Бұл, ең алдымен, «қоғам» терминінің көп мəнділігіне
байланысты. Расында, шаруа қауымын да, жоғары аристократиялық топтарды
да, адамның қатынас шеңберін де, оның ортасы, мамандары мен
қызығушылығына байланысты адамдардың ерікті бірлестіктерін де,
əрекеттеуші əлеуметтік топтардың арасындағы адамдардың өз əрекетінің
ұжымдық болмысының тұрақты байланыстарының күрделі жүйесін де қоғам
деп атайды.

Қоғам күрделі əлеуметтік жүйе ретінде өзіндік ұстаным, іскерлік
ұстаным, ұйымдастырылған ұстаным ретінде қарастырыла алады.
Əлеуметтілікті адамдардың бірлескен тұрмыс процесіндегі өзара қарым-
қатынас жəне өзара байланыстылық ретінде түсіндіре келе «қоғам» термині
кеңірек мағынада «əлеуметтік нақтылық», «əлеуметтік қозғалыс түрі»,
«əлеумет» жəне т.б. түсініктерінің синонимі деген қорытынды жасауға болады.

«Əлеумет» деп маңыздырақ қарым-қатынаста адамдардың тіршілік
əрекетінің тұтастық шартымен сипатталатын үлкен, тұрақты əлеуметтік бірлік
ұғынылады.

Бірақ та, əлеуметтік жұмыстың пəндік өрісін құрайтын тарырақ мағынада,
əлеумет – бұл адамдардың əлеуметтік мəдени өзара іс-қимылдар, өзара қарым-
қатынастар аймағы.

Бір жағынан, адам əлеуметке ықпал етеді, екінші жағынан, əлеумет
адамға ықпал етеді, оны қалыптастырады, қиын өмірлік жағдайда көмектеседі
жəне бұл əлеуметтік жұмыстың маңызын анықтайды: əлеуметті зерттеу, адамға
көмек көрсету үшін оның қорларын қолдану, оның өзгерген əлеуметке
бейімделуі немесе əлеуметтің клиентке келеңсіз əсерін жою. Əлеуметтік
жұмыстың ерекшелігі əлеуметтің сипатына байланысты – қалалық немесе
ауылдық жағдайларда, отбасында немесе мектепте, өндірісте немесе мекемеде
жəне т.б. Тағы бір кезді ескеру маңызды. Əлеуметте əлеуметтік қарым-
қатынастар қалыптасады, яғни қоғамның əлеуметтік топтарының өкілдері
ретінде олардың əлеуметтік орнын, өмірдің тұрмыс қалпы мен құрылысын, ал
ақыр аяғында – олардың тіршілік əрекетінің нақты шарттарын қамтып
көрсететін адамдардың арасындағы қарым-қатынас. Əлеуметтік қатынастар –
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əлеуметтік іс-əрекетте жəне мінез-құлықта адамның əлеуметтік қасиеттерінің
көрінуі, олардың негізгі стимулы – адамның өзінің күнделікті өмірлік
қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылуы.

Əлеуметтік қарым-қатынастарды қазіргі қоғам шарттарында жеке
тұлғалардың бір бірімен өзара іс-қимылдары барысында қалыптасқан жеке
тұлғалардың анықталған тұрақты байланыстарының жүйесі ретінде
қарастырады. Олар қоршаған ортаға адамның жеке қатынасы ретінде көрінеді.
Сондықтан, əлеуметтік қатынастар адамдардың бір бірімен əлеуметтік
байланыстар, өзара іс-қимылдар, өзара тəуелділіктер, ықпалдар жасайтын
объективті факторлер болып табылады. Əлеуметтік жұмыс үшін бір жағынан
адамдардың ұдайы өндіріс аймағында жəне жеке немесе ұжымдық
тұрмыстарында, өмір жағдайларында, өмірлік кеңістіктерінде əлеуметтік
байланыстарын, екінші жағынан нақты əлеуметтік-мəдени түрлерінде
адамдардың осындай байланыстары іске асырылатын, нақтыланатын жəне
əрекеттері жүзеге асатын қоғамдық сфералар ерекшеліктерін есепке алу
маңызды. Əлеуметтік байланыстарға əлеуметтік көмек, əлеуметтік қолдау,
əлеуметтік оңалту, əлеуметтік түзетілім, қайырымдылық жəне т.б. жатады. Бұл
байланыстарды оңтайландыру – əлеуметтік жұмыс міндеттерінің бірі,
сондықтан оның зерттеу күштері нақтыланады.

Əлеуметтік жұмыстың зерттеу пəнін ғылым ретінде түсіну үшін
адамдардың жай қоғамда ғана емес, қоғамдастықта тұратынын ұғыну маңызды.
Олар əрқашан өзі тəрізділермен қоршалған жəне əрқашан өзара іс-қимылда,
кейде табиғаттың, экономиканың, саясаттың, мəдениеттің кез келген басқа
елеулі факторы сияқты адам үшін сонша мəнді де, маңызды жаңа шындықтың
біршама дербес тобын құрайтын мол түрлі-түрлі əлеуметтік қатынастар,
байланыстар, құбылыстар тудыратын тіпті қызу іс-қимыл жағдайында да
болады.

Əр ғылым қоршаған шындықтан өзі зерттейтін белгілі бір аймақты,
процесті жəне құбылысты бөліп алады. Əлеуметтік құбылыстар, процестер
жəне қатынастар аса көп қырлы, олардың құрылысы күрделі жəне көп деңгейлі
сипатқа ие. Олар философия, тарих, əлеуметтану, əлеуметтік психология,
əлеуметтік жұмыс жəне басқа көптеген əлеуметтік ғылымдардың ғылыми
зерттеу объектісі болып табылады. Əр ғылым ғылымның пəнін жиынтығында
жасайтын жəне құрайтын белгілі бір түрлер мен деңгейлерге қасиеттері, себеп-
салдарлы байланыстары тəн əлеуметтік қатынастардың белгілі бір бөлігін
зерттейді.

Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде жеке аралық қатынастарды жəне
өмірдің күрделі жағдайына түскен, сондай-ақ, əлеуметтік қорғауды, көмекті
жəне қолдауды қажет ететін жеке адамдардың, əлеуметтік топтардың немесе
қоғамдастықтардың тіршілік əрекеттерімен тікелей байланысқан қатынастарды
тудыратын нақты əлеуметтік процестер мен құбылыстарды зерттейді.

Жеке адамның, жан ұяның немесе басқа қоғамның бір ізді алмасу
жағдайы мен мəртебесі ретінде нақты əлеуметтік процесс нақты əлеуметтік
жағдайларында өздері бар өзгешелік формасы мен əдістерінің оларға ықпалын,
есебін талап ететін əлеуметтік процестің субъектісі мен объектісінің ішкі жəне
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сыртқы факторлеріне, мотивтеріне жəне мүдделеріне негізделген аса күрделі
əлеуметтік құбылыс болып табылады. Сондықтан əлеуметтікті өзінің
қолданылу тəсілінен бөлек қарастырса, əлеуметтік жұмыстың пəні туралы
түсінік толық жəне дəл болмайды. Сөйтіп, əлеуметтік құбылыстар мен
процестердің қолданылуы іс-əрекет болып табылады.

Əлеуметтік жұмыс маманының іс-əрекеті қозғалыстың бір түрі ретінде
адамның тіршілік əрекетінде пайда болатын мəселелерді шешуге бағытталған
ақпаратты, нысаналы, бейімделген белсенділік болып саналады. Əлеуметтік
қызметкердің мақсатқа сай белсенділігінің ақпараттық сипаты клиенттің
қоршаған ортамен қарым-қатынасын оңтайландыруға бағдарланған жəне іс-
жүзінде клиенттің мазмұны мен мінез-құлығын, оның жай-күйі мен мінез-
құлқын қамтамасыз ететін ішкі жəне сыртқы факторларды басқару ықпалына
саяды.

Əлеуметтік жұмыс теориясында ерекше санатты-ұғымдық аппарат
қалыптасқан, оның көмегімен əлеуметтік жұмыстың мəні, мазмұны,
заңдылықтары мен үрдістері ашылады.

Түсінік – бұл жалпы жəне ерекше белгілері мен қасиеттерін тұрақтандыру
арқылы ақиқат құбылыстары мен оқиғаларының қорытылған формасының
бейнесі, олардың арасындағы байланыстар. Категория – бұл ғылыми
мағлұматтың берілген жүйесі үшін ең ортақ іргелі түсініктер.

Əлеуметтік жұмыс теориясының санатты-аппаратының негізгі
элементтерін табу, оның дамуының логикасын ашуға, сондай-ақ, əлеуметтік
жұмыстың теориясы мен практикасын сипаттайтын себеп-салдарлы
байланыстардың мəні мен мазмұны туралы түсінікті тереңдетуге мүмкіндік
береді.

Əлеуметтік жұмыстың теориясы халықты əлеуметтік қорғаудың күрделі
көп орталықтандыру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму процесін білудің
логикалық формаларында көрінеді, оның əр құрылымының құрамдас бөлігі əрі
себеп, əрі əлеуметтік процесс сипатының салдары бола алады. Əлеуметтік
жұмыстың зерттеу пəні ғылым ретінде осы күрделі көп орталықтандырылған
жүйені қамтып көрсететін əр түрлі деңгейдегі əлеуметтік құбылыстар мен
процестер болып табылады. Əр түрлі білім, мəдениет, өмірлік тəжірибе
деңгейіне, əр түрлі психология жəне əлеуметтік процестерге қатысу
белсенділігінің əр түрлі дəрежесіне ие, əр алуан материалдық, əлеуметтік жəне
рухани қажеттіліктер мен ынталарды иеленуші ретінде адамдар мен олардың
биоəлеуметтік табиғаты оның негізгі құрамдас бөліктері.

Адамның экономикалық, əлеуметтік, рухани, отбасы-тұрмыстық сияқты
əр түрлі тіршілік əрекеті салаларында əрекет ету жағдайы əлеуметтік
жұмыстың негізгі құрамдас бөлігі жəне əлеуметтік жұмыс жүйесінің ең басты
назар аударатын факторы болып табылады, ғылым ретінде əлеуметтік жұмыс
теориясының құрылыс мазмұнын алдын ала анықтайды. Əлеуметтік жұмыс
құрылысы ғылым ретінде адамдардың өзара қарым-қатынасына ғана емес,
сонымен бірге əлеуметтік жұмыстың əр түрлі аймақтары мен технологияларды
білудің өзара байланыстылығымен пікірлерге, білімдерге адамдардың
көзқарасы.
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Ғылыми мағлұматтың біршама дербес жүйесі ретінде əлеуметтік жұмыс
теориясының құрылыстық сараптамасын халықты əлеуметтік қорғау органдары
мен мекемелері, əлеуметтік жұмыстың мамандары иеленуші болып табылатын
өзара байланыстар мен қарым-қатынастардың сипатын анықтаудан бастау
керек. Қызметтік көзқарастан əлеуметтік жұмысты, оның субъектісі мен
объектісінің əрекеттестігі ретінде, сондай-ақ, объект нысаналы осындай
ықпалды іске асыру кезіндегі əлеуметтік басқарудың кездейсоқ оқиғасы ретінде
қарастырыла алады.

Объективті жəне субъективті категориялар қоғам мүшелерінің тіршілік
əрекеттерінің макро деңгейінде де, микро деңгейінде де əлеуметтік процестерді
белгілеу жəне зерттеу үшін қолданылады. Əлеуметтік жұмыс жүйесінің
күрделілігі мен көп деңгейлілігіне ғана емес, сонымен бірге федералды,
жергілікті өндірістік-тұрмыстық деңгейлерде адамдарды қоршаған материалды,
əлеуметтік жəне рухани ортамен олардың өзара қарым-қатынасын басқаратын
жəне реттейтін тиісті ұйымдастырушы құрылымдардың қажеттілігіне де
ерекше көңіл аударатын объективті мен субъективтінің барлық деңгейлерінің
өзара қарым-қатынасы əлеуметтік жұмыста көрінеді. Атап өту керек,
əлеуметтік жұмыс субъектісі (маман, белгілі бір бағыттылықтың əлеуметтік
қызметі, халықты əлеуметтік қорғау мекемесі немесе ведомствосын тұтас
алғанда) жəне əлеуметтік жұмыс объектісі (нақты адам, отбасы, əлеуметтік топ
немесе басқа бірлік) өздері аса күрделі əлеуметтік жəне биоəлеуметтік жүйелер
болып есептеледі жəне көптеген ғылыми пəндердің зерттеу пəні болып
табылады. Бұл зерттеулердің ғылыми жетістіктері мен қорытындыларын
əлеуметтік жұмыс теориясы ескермеуі мүмкін емес. Əлеуметтік процестердің
өзгешелігі, олардың қоғамдық өмірдің барлық жақтарына белсенді əсер
ететіндігінде, оны жеке адам, отбасы, əлеуметтік немесе əлеуметтік
демографиялық топтардың мүдделерімен жəне қажеттіліктерімен қадап
өтетіндей, сондықтан əлеуметтік жұмыста оларға нысаналы ықпал əлеуметтік
басқару теориясының ғылыми жетістіктерін есепке алмайынша мүмкін емес.
Сол үшін де, əлеуметтік жұмыста қалыптасқан басқару қатынастарының
заңдылықтары мен ерекшелігі ғылым ретінде оның құрылысының маңызды
құрамдас бөлігі болып табылады.

Басқару қатынастарының əр алуан түрлерінің ішінде, ғылым ретінде
əлеуметтік жұмыстың құрылысына əсер ететін субординация, координация
жəне корреляция қатынастарын атап өту керек.

Субординация қатынасы басқару органдарының, еңбек ұжымдарының
арасындағы жəне басқару əрекетінің ортақ мақсатын жүзеге асыруда біреуінің
екіншісіне бағынуын білдіретін жеке тұлғалар арасындағы байланыстар.
Субординация қатынастарына қатар бағынуды жүзеге асыруды қамтамасыз
ететін басқару органдарының белгілі ұйымдастырушы формалары сəйкес
келеді. Мұндай байланыс, мысалға, басқару процесі əрекетіндегі апатты
жоюдағы ұжымдардың біріккен жұмысын жөнге салу қажеттігімен мəжбүр
етіледі, бұл басқарушылық қызметтерін жəне басқару ықпалының өктем
əдістерін қолданатын халықты əлеуметтік қорғаудың мемлекеттік органдарына
тəн.
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Координация қатынасы – жеке жəне ортақ мақсаттарды жүзеге асыруда
өздерінің іс-əрекеттерін келісілу мақсатымен басқару процесінің тікелей қатар
бағынбайтын қатысушылар арасындағы байланыс. Қоғамдық өмірдегі
экономикалық, саяси, рухани жəне əлеуметтік процестер арасындағы өзара
байланыстың кеңейтілуі мен тереңдетілуі əлеуметтік жұмыстағы жүйелілік пен
кешенділік рөлінің күшейтілуін, əлеуметтік жұмыстың басқару механизміндегі
координация қатынасы мəнділігінің артуын болжайды.

Əлеуметтік жүйе үшін, айтып кеткендей, адам құрылыстың негізгі
құрамдас бөлігі болып табылады. Жүйенің түрлі тəртіптік құрылымдық
құрамдас бөліктерінің өзара əрекеті ондағы корреляциялық байланыстардың
мəнін арттырады, олардың мағынасы – себеп-салдарлық байланыстардың
жанама түрлілігінің көрінуі, ал кейде жүйе барысының себеп пен салдарының
тұтас жиынтығының аса күрделі үйлесуі. Бұл əлеуметтік жұмыстың теориясы
мен практикасына ерекше тəн, онда тəуелділік жан-жақты терең жəне көп
деңгейлі сипатқа ие, ал қандай да бір құбылыстың себебі меншікті тергеудің
тікелей немесе жанама ықпалын байқап көре алады.

Əлеуметтік жұмыс теориясы, кез келген ғылыми теория тəрізді,
тəжірибелік деректерді жүйелі пайымдау арқылы білімді, практикалық
тəжірибені, бұрын жасалған теориялық еңбектерді, түйсікті болжаулар мен
болжамдарды жетілдіру процесі ретінде тарихи дамуда. Сондықтан əлеуметтік
жұмыстың ғылыми теориясын құрылымдық жағынан шартты түрде негізі
əлеуметтік жұмыстың практикалық тəжірибесі болып табылатын, яғни,
əлеуметтік қорғау органдарының мекемелер жүйесінде халыққа əлеуметтік
көмекті, қолдауды жəне қызмет етуді жүзеге асыратын мамандардың
практикалық кəсіби əрекетін пирамида түрінде елестетуге болады. Дəл осы
деңгейде аксиомалар мен ой тұжырымдары, эмпирикалық ережелер мен
ұсыныстар қалыптасады, əлеуметтік жұмыстың заңдылықтарымен,
технологиялық алгоритмдерімен жəне принциптерімен оның ғылыми
мағлұматын жасай отырып, олардың негізінде білімнің келесі логикалық
формаларын құрады. Танымның, білімнің, ақиқатты пайымдаудың логикалық
формасы теория мен практиканың, ғылым мен тəжірибенің арасындағы
байланыстырушы буын болып табылады, ғылыми теорияның негізгі мазмұнын
құрастыра отырып, теориялық ой желісін шындыққа қисынды ара қатынасын
белгілеуге мүмкіндік береді. Ғылыми теория – бұл түсініктерде пікірлердің,
қағидаттар мен аксиомалардың, заңдар мен принциптердің бірнеше
жанамалаудан кейін берілген ғылымның зерттеу пəніне тəн шынайы
құбылыстар мен процестерде көрінуі (біздің жағдайда - əлеуметтік жұмыс).
Мағлұмат əрқашан өздері көрінісі болып табылатын шындықтың қайта
құрылуы үшін жиналады.

Сол себепті əлеуметтік жұмыс білімінің логикалық форма жүйесін ғылым
ретінде үш деңгейге құрылымдық түрде қиюластыруға болады:

- бастапқы эмпирикалық негіз, яғни, əлеуметтік жұмыстың практикасы
тікелей зерттеу пəні ретінде;

- семантикалық құралдар мен логикалық формалар, олардың көмегімен
практикадан логикалық жалпылауларға, ой қорытындыларына, аксиомалар мен
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қағидаттардың тұжырымдамаларына, заңдылықтар мен тенденцияларға көшу
жүзеге асырылады;

- практикалық əрекеттердің өзгеруі мен жетілдіруіне бағытталған жəне
қолданбалы мəні бар логикалық шешімдер, нəтижелер, ұсыныстар, ережелер
мен принциптер жүйесі.

Ұғымдық аппарат əлеуметтік жұмыстың ғылыми мағлұматтарының
логикалық формалар жүйелерінің ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады,
яғни, түсініктердің жиынтығы арқылы əлеуметтік жұмысқа тəн құбылыстарды
жинақтап қорыту формасында көрсету мен білдірудің мүмкіндігі пайда болады.
Бұған абстрактылауды, дəріптеуді, жалпылауды, салыстыруды жəне
жинақтауды танымдық əрекет процесінде қолдану арқылы жетуге болады.
Ұғымдық аппарат əлеуметтік жұмыстың мəні, пəні жəне қызметінен бастап,
оның тиімділік белгілеріне дейін қамтиды. Əлеуметтік жұмыстың ұғымдық
аппарат құрылымын ғылыми теория ретінде үш топқа бөлуге болады:
əлеуметтік жұмыстың мəнді аспектісін сипаттайтын түсініктер, əлеуметтік
жұмыстың технологиялық аспектісін сипаттайтын түсініктер; əлеуметтік
жұмыстың сапалы жағдайын сипаттайтын түсініктер.

Түсініктер – бұл əлеуметтік жұмыстың құбылыстары мен процестері
арасындағы мəнді, ең тұрақты жəне қайталанатын байланыстарды білдіруге
мүмкіндік беретін ең маңызды логикалық форма. Нақ өзара əрекет түсінігі
арқасында ғылыми теорияларда анықталған заңдылықтарды, үрдістерді
принциптер мен ережелерді білдіру мүмкін болады.

Түсініктің екі деңгейін ажыратады: сезімді түсініктің күнделікті
формасына сəйкес əлеуметтік жұмысты көрсететін əлеуметтік жұмыстың
түсініктері (мұндай түсініктерді əдетте алғашқы деп атайды), жəне алғашқы
түсініктерді логикалық өзінше пайымдау арқылы пайда болатын əлеуметтік
жұмыстың түсініктері (мұндай түсініктер екінші реттегі деңгейді құрайды жəне
теориялыққа жатады).

Заңдылық əлеуметтік жұмыстың ғылыми теориясының ең маңызды
құрылымдық құрамдас бөлігі болып табылады. Халықпен əлеуметтік
жұмыстың нəтижелігі мен тиімділігі көбіне əлеуметтік қызметтердің қолайлы
деңгейінің дамуы мен жұмыс істеуі адамдармен жұмыс жасағанда мазмұн мен
технологиялық əдістердің əр түрлі өмірлік жағдайларда адамның
қажеттіліктеріне, мүдделеріне, мақсаттарына, мінез-құлықтың көңілі мен
уəждеріне тікелей жəне жанама байланыстар мен өзара ықпалдардың ғылыми
негізделген таңдауын жасау арқылы анықталады. Əлеуметтік жұмыстың
заңдылықтары ең толық біте қайнасқан түрінде əлеуметтік байланыстар
жиынтығының сипаты мен бағыттылығын көрсетеді.

Əлеуметтік жұмыстың нəтижелілігі ең мəнді, қайталанатын байланыстар
ретінде заңдылықтарды анықтау мен қалыптастырудан тəуелді болады, оның
ғылыми теориясын тұтас алғанда, əлеуметтік жұмыс аймағындағы ғалымдар
мен практиктерді жеке алғанда. Атап кету керек, ақиқат шындықтағы
объективті бар заңдылықтар, ғылымда орын алатын заңдылықтардан жиі
ерекшеленеді. Ақиқат шындықта заңдылықтар басқалардан оқшау емес кешенді
түрде көрінеді, тек теорияда біздің дүние танымымыз жиынтық
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байланыстардан абстракталу қабілеті арқасында заңдылықтарды «таза түрінде»
анықтауға жəне қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Ғылымда қалыптасқан əлеуметтік жұмыстардың заңдылықтары ақиқат
процестер танымының дамуы мен тереңдеуі ұғымдық аппараттар мен зерттеу
технологияларының əбден жетілдірілу мүмкіндігінше əлеуметтік жұмыстың
ақиқат практикасында орын алатын объективті заңдылықтары үлгіге үнемі
жақындай түсе өзгереді, ауысады. Сондай-ақ əлеуметтік жұмыстың
заңдылықтары білімнің логикалық формасы ретінде сезімді қабылдауға
жетіспейді, олар тек əлеуметтік процестердегі анықталған үрдістер мен өзара
тəуелділіктің көрінуін абстрактылы ойлау, анализ жəне синтез негізінде
ұғынуға болады.

Əлеуметтік жұмыстың пəнаралық, интегративті сипаты көп көлемдегі
эмпирикалық материалдың, практикалық деректер мен бақылаудың
статистикалық өңдеу қажеттілігі – мұның бəрі заңдылықтарды анықтау мен
қалыптастыруды қиындатады. Айтып кеткендей əлеуметтік жұмыста басқаруға
қатысты белгілі заңдылықтарды атап өтуге мүмкіндік беретін басқару
қатынастары жəне маман мен клиенттің өзара əрекетіндегі қатынастар орын
алады.

Ұйымдық ресімделген мамандар тобы, басқару қатынастар жиынтығы
болып саналатын федералды жəне жергілікті деңгейлердегі əлеуметттік
қорғаудың басқару органдары үшін келесі заңдылықтар анықталады:

- əлеуметтік қорғаудың нəтижелілігі басқару органдар жүйесінің
құрылымдық аяқталғанына жəне жұмыс істеуіне байланысты;

- əлеуметтік қорғаудың нəтижелілігі мемлекеттік басқару органдарының
кадрлар құрамының əлеуметтік бағдарлау санасы мен қызметіне байланысты;

- əлеуметтік жұмыстың нəтижелілігі халықты əлеуметтік қорғаудың
жақын арадағы жəне ұзақ мерзімді мақсаттарға сəйкестігі мен
қайшылықсыздығына байланысты.

Əлеуметтік жұмыстың мақсаттарына тікелей байланыс деңгейінде жетуге
тиімді ықпал етуші мəнді байланыстар келесі заңдылықтармен көріне алады:

- əлеуметтік қызметкер мен клиенттің өзара əрекеті барысында түпкі
нəтижелердегі ортақ ынталылық;

- əлеуметтік жұмыс маманының клиентке ықпалының біртұтастығы;
- əлеуметтік жұмыс бойынша маманның өкілеттігі мен жауапкершілігінің

сəйкестігі;
- əлеуметтік жұмыс бойынша маманның жəне əлеуметтік қызмет

клиентінің жалпы даму деңгейіне сəйкестігі.
Əлеуметтік жұмыстың əлемдік жəне отандық тəжірибесі ғалымдар мен

практиктердің тұжырымдалған жəне əлі тұжырымдалмаған заңдылықтары
объективті сипатқа ие жəне мамандардың, олардың білімдерінің еркіне,
қалауына байланыссыз түрде көрінуін дəлелдеп отыр. Əлеуметтік жұмыс
аймағындағы маман əр алуан себептерге байланысты əлеуметтік жұмыс
заңдылықтарының объективті сипатын ескермеуі мүмкін – бұл
заңдылықтардың əрекеті мен ықпалын бұзбайды, бірақ оларды жоюға қосымша
күш, уақыт жəне ресурстарды талап ететін қажетсіз салдарларға əкеледі.
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Сондықтан, маман практикада заңдылықтарды қаншалықты тереңірек ұғынып
жəне толығырақ ескерсе, соншалықты оның қызметі тиімдірек болады.

Сондай-ақ, көрсетілген заңдылықтарды білу əлеуметтік жұмыстың
күнделікті практикасында олардың қолданылуына кепілдік бермейді. Маман-
практик əр нақты жағдайда өзінің əрекеті мен əлеуметтік жұмыс
заңдылықтарының ара қатынасын белгілеуге, сондай-ақ, клиентпен қарым-
қатынасындағы заңдылықтардың көрінуіне талдау жасауға жəне бағалауға
мүмкіндігі болмайды. Сондықтан, практикада маман тек ғылыммен
қалыптасқан талаптардың нақты тізбесін толық білдіре отырып, əлеуметтік
қызметкер қызметінің принципі, бастапқы тəртібі жəне жалпы ережесі болатын
заңдылықтардан туындайтын шешімдер мен ережелерді басшылыққа алады.

Əлеуметтік жұмыс принциптері – ғылыми теориясының ғылыми
формасының ең маңызды құрылымдық құрамдас бөлігі. Принциптер арқылы
теориялық ережелер əлеуметтік жұмыстың практикасымен тікелей ара
қатынаста болады. Əлеуметтік жұмыс қоғамдық дамудың мəселелерімен тығыз
байланыста. Оның сипаты, мазмұны, формалары мен əдістері қоғамның
экономикалық, əлеуметтік, рухани-адамгершілік жағдайларынан ажырамайды.
Əлеуметтік жұмыс құрамында экономикалы, əлеуметтік, саяси, идеологиялық
жəне т.б. қатынастар бар əлеуметтік қатынастардың жүйесінде қолданыстағы
əлеуметтік институт бола тұрып, жеке адамның да, тұтас қоғамның да тіршілік
əрекетін қамтамасыз ететін функциялардың жүзеге асуына, олардың реттелуіне
тікелей қатысады.

Əлеуметтік қызметкерлер əлеуметтік саясатты дайындауға жəне іске
асыруға, азғындау мен əлеуметтік қауіп-қатерден халықты əлеуметтік қорғау
əлеуметтік бағдарламаларын орындауға жəне адамның əлеуметтік іс-қимыл
жасауына арналған лайықты жағдай жасауға қатысады. Əсіресе, қоғамның
«əлеуметтік əлсірегендер» мүшелеріне өмірлік күш-қуат көрсетуде, қиын
өмірлік жағдайға тап болған адамдарға жəрдем көрсетуде əлеуметтік жұмыстың
ролі маңызды.

Əлеуметтік жұмыстың өзара əрекеттегі факторларының күрделілігі мен
əр алуандылығы, субординациялық, координациялық жəне корреляциялық
байланыстар мен қатынастардың көрінуін бірнеше топқа бөлуге болатын
əлеуметтік жұмыстың принциптер жүйесінде байқалады:

- əдіснамалық;
- ұйымдық-өкімдік;
- психологиялық-педагогикалық;
- əлеуметтік-саяси.
Əдіснамалық принциптер – бұл таным ілімі тəсілі, анықтау, бейнелеу,

даму принциптері.
Ұйымдық-өкімдік принциптер – бұл:
- кадрлардың əлеуметтік-технологиялық жете білушілігі;
- ынталандыру;
- атқаруды бақылау жəне тексеру;
- қызметтік анықтық;
- ережелер мен міндеттердің бірлігі.
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Психологиялық-педагогикалық принциптер əлеуметтік қызметтердің
клиенттерге психологиялық-педагогикалық ықпалдың технологиялық
құрамдарын таңдауға талаптарды білдіреді. Бұл топтың негізгі принциптеріне
мыналарды жатқызуға болады:

- клиенттің тіршілік əрекеті жағдайына сараптама мен бағалауға жəне
жұмыстың формасы мен əдістеріне таңдау жасауға кешенді жəне жүйелі тəсіл;

- əлеуметтік қызметтер клиенттің тұлғасына жеке тəсіл;
- əлеуметтік жұмыстың нысаналылығы мен мекен-жайлылығы;
- əлеуметтік қызметкердің клиенттермен қатынасында сыпайылылық пен

шыдамдылық.
Əлеуметтік саяси принциптер əлеуметтік жұмыста жеке жəне

мемлекеттік мүдделердің үйлесуіне жəне ұштасуына, халықты əлеуметтік
қорғауда басымдылықтарды таңдауына тұжырымдамалық тəсілдерді
анықтайтын, мемлекеттің əлеуметтік саясатынан əлеуметтік жұмыстың
мазмұны мен бағыттылығынан тəуелділігі алдын ала келісілген талаптарды
білдіреді. Бұл топтың негізгі принциптері:

- əлеуметтік жұмыста шешілетін мəселелерге мемлекеттік тəсіл;
- əлеуметтік жұмыстың мазмұны мен əдістерінің ізгілігі мен

бұқарашылдығы;
- əлеуметтік жұмыстың мазмұны, формалары мен əдістерін таңдағанда

жеке адамның, əлеуметтік топтың тіршілік əрекетінің нақты жағдайларын
есепке алу;

- əлеуметтік қызметкердің іс-əрекетінің заңдылығы мен əділдігі.
Бізді қоршаған ақиқатты білу – оны қайта құру қаруы. Сондықтан да

мəселелік жағдайлар мен практикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік
туғызатын заңдылықтармен, принциптермен жəне қағидаттармен алдын ала
келісілген постулаттардың, шешімдер, технологиялық алгоритмдер мен
логикалық операциялар ретінде оның осындай логикалық формалары ғылыми
теорияның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Сонымен, ойдың нақты эмпирикалықтан абстрактылыққа, ал
абстрактылықтан кері эмпирикалыққа, практикаға өту негізінде білімдердің
логикалық қайта құрылған формаларының білімдері мен қосалқы жүйелерін
жүйелендіретін, бейнелейтін жəне жалпылайтын формасында əлеуметтік
жұмыстың органдарының, мекемелерінің, қызметтері мен мамандарының
практикалық кəсіби қызметін қамтып көрсететін əлеуметтік жұмыс ғылым
ретінде, білімнің біртұтас теориялық жүйесі ретінде екі түрлі өзара
байланысқан қосалқы жүйелер болып құрылымдық түрде көріне алады.

Əлеуметтік қызметтердің жəне мекемелердің практикалық қызметі,
əлеуметтік жұмыстың практикасы ғылыми теорияның эксперименталды негізі,
қайнар көзі; ғылыми тіл – практикалық əлеуметтік жұмыстың идеяға
материалдының логикалық форма көрсеткішіне көшу құралы; білімнің
логикалық формалары ғылыми теорияның мазмұнын қамтып көрсетеді;
теориялық ережелердің қорытындысы болып табылатын шешімдер мен
нəтижелер идеяның материалдыға айналуының логикалық құралының,
əлеуметтік жұмыс клиентінің əлеуметтік мəртебеге түрлену көрсеткіші.



30

Сондай-ақ, əлеуметтік жұмыстың құрылымдық құрамдас бөліктері ғылым
ретінде ғылыми теорияға ортақ функциялардың іске асуына белгілі үлес
қосады:

- ақпараттық; əлеуметтік жұмыс теориясы шынайы болып жатқан
əлеуметтік процестер мазмұнына ие болғандықтан, əлеуметтік жұмыстың
пəндік аймағына тəн заңдылықтар мен принциптерге сүйене отырып, ұғымдық
аппарат көмегімен əлеуметтік процестерді талдап қорытылған түрде жүйелеп
баяндайды;

- түсіндірме; ғылым тек процестер мен құбылыстарды баяндауға ғана
емес, олардың дамуының күрделі себеп-салдарлық байланыстарын, негізгі
үрдістері мен бағыттылығын түсіндіру үшін танылған;

- эвристикалық; ғылыми теория тек ақиқатты баяндап қана қоймайды,
əлеуметтік жұмыс мəселелері туралы біздің түсінігімізді кеңейтетін жаңалық
енгізеді, жаңалық мағлұматқа ие. Кез келген ғылым теориясы тəрізді əлеуметтік
жұмыс өзінің арналуына, шығуына, жете зерттеу формалары мен əдістеріне
көрінісі мен қолданылуына қарай эвристикалық;

- практикалық; практикалық қажеттіліктерден туындайды, соның
негізінде дамиды жəне практикада өзінің шынайылығын растайды. Əсіресе, бұл
əлеуметтік жұмыс теориясы жататын қолданбалы ғылымдар мысалында айқын
көрінеді;

- болжамдық; əлеуметтік процестердің, əлеуметтік жұмыс объектілерінің
даму бағыттылығын алдын ала болжай отырып, əлеуметтік құбылыстар мен
процестердің дамуына алдын алушы ықпалды қамтамасыз ете отырып,
үрдістерді анықтайды.

Əлеуметтік жұмыс қызметтері ғылыми мағлұмат жүйелері ретінде
олардың құрамдас бөліктерінің жұмыс істеуіндегі синтез, құрылымдық өзара
байланыстардың бірігу нəтижесі болып табылады. Жаңа мақсаттардың пайда
болуын есепке алумен жүйенің құрамдас бөлігінің құрамына кері ықпал жасай
отырып, олар жүйенің эвристикалық жəне шығармашылық белсенділігінің
көріну формасы мен тəсілі ретінде жүреді.

Пəнаралық, интеграциялық (кіріккен) ғылымдар үшін сипатты себеп-
салдарлы байланыстардың күрделі шиеленісуі қажетті байланыстарда да,
кездейсоқ байланыстарда да кездеседі. Əлеуметтік жұмыста қандай да бір
салдардың туындауы көбінесе қажетті немесе кездейсоқ өзара əрекеттің қайшы
келу, олардың тепе-тең емес ықпалы нəтижесі. Осыған байланысты əлеуметтік
процестерді зерттейтіндер үшін ықтималдықтар мен статистика теориясы
əдістерін қолдану, ал практиктер үшін тəжірибе мен жітілікті (интуицияны)
қолдану үлкен маңызға ие.

Сонымен, əлеуметтік жұмыс теориясы сараптамасына жүйелі тəсіл
қолдана отырып, біз оның құрылымының маңыздылығын анықтадық.
Теорияның құрамдас бөліктерін ішкі өзара байланыстардың біртұтас құрылымы
ретінде тану байланыстардың əр алуандығы арасында елеулілікті жəне
мардымсыздықты, қажеттілікті жəне кездейсоқтықты бөліп көрсетуге, себепті
байланыстылықтардың пəнаралық бүтіндігіне тəн күрделі түйінді шешуге
мүмкіндік береді.
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Əлеуметтік жұмыстың құрылымын ашу, ғылым ретінде кіріккен құрамдас
бөліктердің орны мен ролін, маңызын бүтіндей түсінуге, сондай-ақ əлеуметтік
жұмыстың теориясы қалай жəне не үшін өзінің сапалы анықтығын, ерекшелігін
сақтайтынын түсінуге мүмкіндік береді.

Қорытынды: Əлеуметтік жұмыс ғылым ретінде тарихи тану түрде ойдың
білім жүйесі құрамынан оның құрылымына, ал одан кейін қызметіне өту, бірақ
кейде таным қызметті ұғынудан басталады. Бұл жағдайда құрылымдық
құрамдас бөліктер – жаңа органдар жүйесінің қажеттіліктерін қанағаттандыру
нəтижесі, жаңадан пайда болған қызметтерді іске асыру нəтижесі болып
табылады. Əлеуметтік жұмыс теориясын, ғылыми мағлұматтың біртұтас жүйесі
ретінде, қолданбалы ғылым ретінде танып білу процесінде оның құрамдас
бөліктерінің өзара байланыстары мен сипаттары бірден емес, біртіндеп
ашылады, бірақ мəннің олардың табиғатына ену шамасына қарай. Əлеуметтік
жұмыстың бір аспектілері бойынша білім жинай отырып, ғылыми жүйе басқа
аспектілері бойынша білім жинай отырып, ғылыми жүйе басқа аспектілерін
тану үшін жəне тұтас пəнді зерттеу мəніне тереңірек енуге қолайлы
алғышарттар жасайды. Бұл жағдайда ғылымды тану əдістерін: бақылау мен
экспериментті; бейнелеу мен теориялық түсіндіруді, негіздеу мен логикалық
дəлелдеуді, салыстыру мен ұқсастықты, жинақтау мен абстрактілеуді, индукция
мен дедукцияны, талдау мен синтезді, болжам мен тұтас ғылыми теорияны
кешенді қолдану маңызды.

2. Əлеуметтік жұмыстың əдістері

Əлеуметтік жұмыстың мыңжылдық қарсаңындағы негізгі міндеті –
клиенттердің əлеуметтік мəселелерін шешу үшін маманмен қолданылатын
əрекеттер формаларын, əдістерін жəне тəсілдерін əрі қарай дамыту жəне
жетілдіру, қолайсыз өмірлік жағдайды өзгерту үшін олардың күшін
белсендіруге жағдай жасау.

Осылармен қатар əлеуметтік жұмыс əдістерін одан арғы жете зерттеу
қоғам шеңберінде де, кішкентай топтар көлемінде де мамандар тарапынан
ғылыми зерттеулерді іздеу қажеттілігімен де ескерілген. Əсіресе, осы қызметтің
дамуы тікелей практикалық процесте, яғни, мекендік, кешенді жəне уақытында
көмек көрсету процесінде жүзеге асады.

Клиенттің əлеуметтік мəселелерін, қолайсыз өмірлік жағдайды өзгерту
мақсатымен əлеуметтегі сындарлы əрекет олардың күшін дамытуға жағдай
жасау тəсілі ретінде қарастыратын əлеуметтік жұмыстың объектілері
қызметінің əдістері мен тəсілдерінің жиынтығы жеке жəне қоғамдық
мəселелердің тəуелділігі мен өзара шарттылығын клиентпен түсінілуіне, пайда
болған мəселелер мен конфликті жағдайларды ортақ іс-əрекетте шешуге оның
қатысуын белсенділендіруге мүмкіндік береді.

Əлеуметтік қызметкерлердің клиентпен, барлық əлеуметтік
институттармен жəне олардың қатынастық өзара шарттылығының əр алуан
жұмыстарын зерттеу амалымен жасалған теориялар əрі эмпиризмдік
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бақыланатын, əрі пəндік бағытталған болып табылады.
Əлеуметтік жұмыстың кəсіби əдістері əр алуан. Олардың топтастырылуы:
- əлеуметтік жұмыстың бағыты мен формасына қарай (ұйымдық,

əлеуметтік-психологиялық, əлеуметтік-педагогикалық, əлеуметтік-
медициналық, əлеуметтік-экологиялық жəне т.б.);

- əлеуметтік жұмыстың объектілеріне қарай (жеке, топтық, қауымдық);
- əлеуметтік жұмыстың субъектілеріне қарай (əлеуметтік жұмыстың жеке

маманының, əлеуметтік қызметтің ұжымымен, басқару органымен
қолданылатын).

Осымен қатар, олардың басқа басқа топтастырылуы - əлеуметтік
жұмыстың объектілеріне қарай:

- жеке жұмыс (əлеуметтік жұмыскер – клиент);
- топпен жұмыс (отбасы тобында жəне отбасы арқылы);
- əлеуметтегі жұмыс (микроəлеуметтік топта).
Топтастыру əдісі, бір жағынан, оларды жалпығылыми жоспарда

қолдануға (əлеуметтік жұмыс теориясының зерттеу мəселесінің əдіснамалық
негізі ретінде), ал екінші жағынан, əлеуметтік жұмыстың өзіндік əдістерін
анықтауға мүмкіндік береді. Əдістерді топтастыруға əр түрлі негіз бар: ақпарат
жинау; оны өңдеу; эмпиризмдік зерттеу; теориялық əрлеу. Екінші жағынан,
клиенттердің əлеуметтік мəселелерін шешуге, қолайсыз өмірлік жағдайларды
өзгерту мақсатында олардың өз күші мен əрекетін дамытуға жағдай жасауда
қолданылатын əдістер бар. Барлық əдістер əлеуметтік жұмыстың теориясы мен
практикасына аса қажетті.

Əлеуметтік жұмыстың объектілеріне қарай топтастырылған əдістерді
қарастырайық.

Жеке жұмыс əдісі субъектінің жаңа өмір жағдайына бейімделу
процесіндегі субъектіге жеке əрекеттестік амалымен жасалатын тікелей көмек
болып саналады. Бұл əдіс тек көмекті жоспарлауды ғана емес, сонымен қатар,
қолайлы өзара əрекетті анықтауға қажетті тəртіптер (кеңес беру, əлеуметтік
алдын алу, психоəлеуметтік оңалту) өткізуді қарастырады. Жұмыс процесінде
əлеуметтік қызметкер міндетті:

- əлеуметтік қызмет көрсетуде клиенттің алғашқы байланысы мен
қажеттілігін анықтауды белгілеу;

- мəселені зерттеп білу жəне анықтап алу;
- əлеуметтік көмектің қажеттілігін дəлелдеу;
- мəселені тұжырымдау;
- болжалды шешімді анықтау жəне зерттеу;
- стратегиялық бағытты таңдау;
- мəселенің шешімін жүзеге асыру жəне т.б.
Топпен əлеуметтік жұмыс əдісі əрі клиенттердің тұтас тобымен

(отбасымен), əрі топта – оның əрбір мүшесімен жеке-жеке жұмысты болжайды.
Пайда болған мəселелер мен қиындықтарды тиімдірек жоюға мүмкіндік беретін
адам іс-əрекетінің əр түрлі аймағы бұл жағдайды зерттеді.

Топталған жұмыс ұқсас мəселелері немесе бірыңғай міндеттері бар
біріккен топтармен де (жанұялармен) өткізілуі мүмкін.
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Топпен əлеуметтік жұмысты реттейтін əдістердің бірнеше теориялары
бар:

- əдіс теориясы топты белгілі мақсаты бар жəне жағдайға байланысты
өзгеретін топтың ішкі мүдделері бар бір жеке адамдардың бірлігі ретінде
қарастырады;

- əлеуметтік айырбастау теориясы топталған түпмəтінде кейбір
бихевиоризм идеяларын қолдануды ұсынады;

- əлеуметтік жүйе теориясы əлеуметтік жүйені азғантай топтарда зерттеп
білуді, олардың ішінде дəстүрді қолдауды жəне жүйелерді өздерінің қоршаған
орталарына бейімдеуді ұсынады.

Топталған əдістерге əлеуметтік-психологиялық құбылыстардың объектісі
болып табылатын белгілі мəселелермен жəне міндеттермен ортақ жұмыс,
диагностикалық жəне түзетілімді-топтық процедуралар; əр түрлі əлеуметтік
топтарды, сондай-ақ осы топтардың өздерінің психологиялық ерекшеліктерін
құрайтын адамдардың мінез-құлқы мен іс-əрекетіне ықпал ететіндер
жатқызылуы мүмкін; бұл əдістерге əлеуметтанудан алынған əлеуметтік-
психологиялық зерттеу əдістері жатады:

- өмірбаяндық деректерді, пікірлерді, əлеуметтік мақсаттарды,
құндылықты бағдарлауларды, жеке ерекшеліктерді анықтау мақсатындағы
сауалнамалық жауап алу. Сауалнама жауап алудың негізгі міндеттері мен
логикалық байланысты сұрақтардың жиынтығын білдіреді;

- социометрия – топталған белсенділік механизміне енбей тек оның
сыртқы эмоционалды қабатына талдауға мүмкіндік беретін топтағы жеке адам
аралық эмоционалды байланыстарды бағалауға арналған тест. Социометриялық
процедура нəтижесінде социометриялық қалыптама (топтағы жеке адам аралық
қатынастың құрылымын көрнекті түрде көруге мүмкіндік беретін), əлеуметтік
бағдарлама топталған бірліктің социометриялық коэффиценттері есептеліп
шығарылады;

- референтометрия – топ мүшелерінің референттігін анықтау тəсілі
(маңыздылық), топқа кіретін əр жеке адамның, сондай-ақ топтағы жеке адам
аралық сайлаудың себептері мен жоғары бағалануына арналған;

- коммуникометрия – жеке адамдар аралық қатынастар жүйесіндегі
топтың əр қатысушысының орнын анықтау тəсілі.

Арнайы топты тек əлеуметтік-психологиялық құбылыстарды зерттеуін,
диагностикасын немесе үлгілеуін ғана емес, сонымен қатар олардың
оңтайландырылуын, жақсаруын, дамуын болжайтын əдістер де құрайды:

- топталған дискуссия, ұжым жетекшілерімен практикада қолданылады.
Оның мақсаты – топталған міндеттерді, пікірсайысқа қатысушылардың пікірге
ықпалын, ұстанымы мен мақсатын тез жəне тиімді шешу;

- іскерлік ойын – кəсіптік əрекеттің пəндік жəне əлеуметтік мазмұнның
немесе практикалық əрекеттің қандай да бір түрінің сипатына тəн қатынас
жүйелерінің үлгілеуін қайта жасау;

- əлеуметтік мінез-құлықтың түрленуі – адамға əдеттенбеген қоршаған
ортаға бейімделуге мүмкіндік беретін жаңа өмірлік əдеттер мен машықтарды
дағдыландыру;
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- əлеуметтік психологиялық тренинг – қарым-қатынасты дамыту
мақсатындағы топталған психологиялық жұмыстардың белсенді əдістері.

Күрделі мəселелері мен міндеттері бар адамдардың ерікті түрде біріккен
тобы болатын болса, онда топталған жұмыс орынды. Олар:

- өмірлік ұстанымы;
- идеялогиялық бастаулары;
- мəдениеті мен білімі;
- денсаулық күйі;
- жас шамасы;
- жынысы;
- əлеуметтік жағдайы;
- мақсатты бағыттылығы;
- еңбек дағдылары;
- мəдени ойын-сауық ынтасы;
- жеке психологиялық мінездемелеріне қатысты.
Топталған əлеуметтік жұмыс əлеуметтік міндеттер мен өмірлік

жағдайларға жəне жеке тұлғаның азғантай топ немесе отбасы кеңістігінің
кеңеюін, оның өзінің мəселелерін топтың көмегімен шеше білуін болжайды.
Мақсатқа сүйеніш (делдалдық, айырбас, сана-сезім, қол жетімділік,
шынайылық, мекендік жəне зеректік) жəне кезеңдер (мақсаттылық, процесс,
қатынас, қажеттілік) əрі жеке адам, əрі топталған жұмыс əдістерінде де
ұйғарылады.

Қауымдағы əлеуметтік жұмыс əдістері (микро əлеуметтік топтағы
əлеуметтік жұмыс).

Əлеуметтік қауым – азды-көпті бірдей жағдайлары жəне тұрмыс
қалпымен, көпшілік сана-сезімінің бірлігімен, əлеуметтік нормалармен,
жүйелер мен мүдделердің құндылығымен сипатталатын біршама тұрақты
жиынтық.

Қауымдағы əлеуметтік жұмыс бір территорияда тұратын жəне ортақ
мəселелері бар жеке тұлғалардың, топтардың, ұжымдардың кəсіби көмегін
білдіреді. Жұмыстың негізгі əдістері:

- əлеуметтік диагностика;
- əлеуметтік болжам;
- микроəлеуметтік ортаны əлеуметтік жоспарлау;
- əлеуметтік терапиялық жұмыс;
- аумақтық өзін-өзі басқару жүйесінің дамуы;
- микроəлеуметтік ортадағы қайырымдық шаралар;
- қауымдықтағы практикалық жұмыс.
Қауымдағы əлеуметтік жұмыстың негізгі мақсаты – жергілікті

мамандардың əрекеті үшін кооперация мен ұйымдастыру базасын құруға қол
жеткізу, сондай-ақ халықтың əр түрлі топтары, коммуналар немесе
бірлестіктерді белсенділендіру.

Қауымдағы əлеуметтік жұмыс территориалды принцип бойынша
құрылады жəне көптеген мақсатты топтарды қамтиды. Оның үстіне
микроəлеуметтік орта біздің қоғамның негізгі бастауыш ұйымы ретіндегі
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отбасымен əлеуметтік жұмысқа ерекше талаптар қояды, өйткені мұнда пациент
орнына толық отбасы алынады.

Əлеуметтік қызметкер отбасы мүшесінің оғаш немесе түсінуге қиын
мінез-құлқын, оның жасырын қайғы-қасіретімен, жан ауруымен байланысты
болуы мүмкін екендігін ескеруі керек, егер əлеуметтік қызметкер отбасына
расында көмек көрсетіп жəне ондағы жағдайды бірыңғайлағысы келсе, онда
онымен санасуы тиіс.

Қауымдағы əлеуметтік жұмыстың əдістерін жетілдіруде жəне енгізуде
біздің қоғамда болып жатқан инновациялық процестермен байланысты
өзгерістерді ескеру керек. Əлеуметтік инновацияны енгізу, ғылым мен
практиканы байланыстыру, гуманитарлы жəне техникалық білімді біріктіру
мұндағы негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Əлеуметтік кеңістік
сапасының көтерілуі, үнемі əдістердің жаңаруы, қызметтерінің кеңеюі
жиналған тəжірибені ескере отырып жүзеге асуы тиіс.

Əлеуметтік жұмыстың тағы бір əдісі – технологияландыруды ары қарай
жетілдіру, мұнда əлеуметтік кеңістік объект болып табылады.

Əлеуметтік мүддені қорғауды қамтамасыз ететіннің бəрі, соның ішінде
адамдармен, отбасылармен жəне қоғамдастықтармен жұмыс істеу əдістері
бірқатар қасиеттерге ие:

- өзінің мақсат көздеген əрекетін саналы түрде сезіну;
- материалды жəне рухани игіліктерді əділ бөлу принципін бекіту;
- азаматтық қоғам негіздерін жетілдіру бағыттылығы;
- гуманизация принциптерін күшейту.
Жеке тұлға, топ, қауым деңгейлерінде қолданылатын əлеуметтік жұмыс

əдістеріне талдау жасаймыз.
Өмірбаяндық əдіс (немесе жеке документтерді зерттеу) қоғамдық өмірдің

субъективті жағын зерттеуге мүмкіндік береді.
Клиентпен жеке жұмыс процесінде əлеуметтік қызметкер оның құқығын

ескеруге міндетті (əр клиент өзінің сезімін эмоционалды білдіруге, əлеуметтік
қызметкердің есіркеуіне құқылы; одан басқа əлеуметтік қызметкердің
жеткілікті құзіреттілігіне үміт етуге құқылы).

Өмірбаяндық əдістің əр түрлі формалары – интервью, туған-
туысқандардың куəгерлігі, түрлі хат алысу, фотографиялар, өмірбаяндық
фрагменттер, өмірі жайлы айтқандарды тұтас алғанда (немесе өмір кезеңдерінің
қандай да бір кезі, немесе өз отбасының, туған-туысқандарының өмірі) жəне
т.б. – тереңдігі мен жинақтылығының əр түрлі дəрежесі адамның өмірлік
тəжірибесінің ерекшелігін, оның басқа адамдармен, əр түрлі əлеуметтік
топтармен өзара іс-əрекеті процесінде өмірлік күшін жүзеге асыру сипатын
анықтауға мүмкіндік береді. Одан басқа, олар топтағы жеке тұлғалар ара
қашықтығының сипатын, дəрежесі мен ерекшелігін анықтауға, оның жағымды
жеке қабілеттілігін ашуға көмек ететін мінез-құлық қасиеттерін айқындауға
мүмкіндік туғызады.

Француз зерттеушілері Д. Берто мен И. Берто-Вьям «отбасылар
жағдайлары» əдісі ретінде өмірбаяндық əдісті қолдануды жаңа құрал ретінде
ұсынады. Олардың ойынша, «əр отбасы жағдайы бірегей, тек аздап ол көптеген
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басқа жағдайларға бірнеше ортақ кездерді жəне бірнеше басқа отбасы
жағдайларына көп ортақ кездерді табады. «Ортақ» үлкен мөлшерде ғана
табылуы мүмкін емес, оны жеке жағдайларда ашу керек».

Отбасы жағдайларын зерттеу адамның өмірлік күштерінің қалыптасуы
мен жүзеге асуына ықпал ететін ішкі факторларды анығырақ түсінуге
мүмкіндік береді. Отбасы одан арғыда тұрмыс қалпында айырмашылықты
қамтамасыз ететін жəне адамның жеке əрі əлеуметтік субъектілігін жүзеге
асыратын əлеуметтендіру институттарының бірі ретінде өмірлік ресурстардың
бай жиынтығына ие. «Отбасылар жағдайлары» əдісі əлеуметтендіру процесінің
кез келген компоненттерінің (стилінің, деңгейінің, жүріс-тұрыс қалыптарының,
құндылықты бағдарлаулардың, өмірлік ұстанымдарының) трансляциясы
механизмдерін көрсетуге мүмкіндік береді.

Əлеуметтік жұмыс теориясы үшін отбасының өмірлік ресурстарының
трансляциясына адамның қабілеттілігін зерттеу, осы қабілеттің қашан
«құрсаулау», бұрмалау, жүзеге аспау кездерін айқындау ерекше мəнге ие.
Д. Берто жəне И. Берто-Вьям атап өткен əдістер «əлеуметтік өмірбаян» əдісінің
көріну формалары болып табылады, ал олар үндейтін пəнаралық одақ, негізінен
өмірбаяндық əдістің əр түрлі əлеуметтік ғылымдармен қолданылуының барлық
аспектілерін біріктіруші жəне оған тұтастық беруші əлеуметтік жұмыс
теориясы негіздемесінде жүзеге асырылады.

Ұйымдастырушы əдістер - əлеуметтік жұмысты ұйымдастырушы
міндеттер мен аймағын шешу үшін қолданылатын əрекеттердің əдістері мен
тəсілдері төмендегідей болып бөлінеді:

- ұйымдастырушы-өкімшілік;
- ұйымдастырушы-үйлестіруші;
- ұйымдастырушы-нұсқаулық;
- ұйымдастырушы-техникалық жəне т.б.
Олар басқармалардың, əлеуметтік қорғау органдарының, əлеуметтік

қызметтердің əр түрлі буындарының соңғы нəтижесінде құқықтарын,
өкілеттіліктерін, міндеттерін, жауапкершіліктерін бекітеді.

Педагогикалық əдістер əлеуметтендіру жəне əлеуметтік бағдарлаудың
процесі болып жатқан əлеуметтің бөлек алынған жеке тұлғасы жəне мүшесі
ретіндегі адамға əлеуметтік көмек көрсетуге бағытталған. Осы əдістердің үш
негізгі топтарын айқындайды:

- жеке адамның сана-сезімін қалыптастыру əдістері (түсініктер, пікірлер,
сенімдер, бағалар);

- танымдық, практикалық əрекетті жəне жүріс-тұрысты ұйымдастыру
əдістері (тапсырмалар, жаттығулар, арнайы тəрбиелейтін жағдайлар құру);

- жеке тұлғаның іс-əрекеті мен мінез-құлқын ынталандыру əдістері
(бағалау, көтермелеу, ұялту жəне т.б.).

Бұл əдістердің басты ерекшелігі олардың белгілі үйлестірулерде
қолданылатындығында жəне жеке адамның дамуына, бір уақытта оның сана-
сезіміне, іс-əрекетіне жəне мінез-құлқына ықпал ете отырып, оның
əлеуметтенуіне бағытталғандығында.

Əдістердің тиімділігі көбіне мамандарда нақты білім мен іскерліктің
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барлығымен анықталады.
Əлеуметтік-психологиялық əдістер – бұл əдістер кешені (əлеуметтік

жұмыстың объектілері мен өзара əрекеттегі тəсілдер, əдістер), шартты түрде
бірнеше топқа бөлінуі.

1. Психологиялық зерттеудің əдістері:
а) бақылау – белгілі жағдайларда психикалық құбылыстардың өзгеруінің

мəні мен ерекшелігін зерттеу мақсатымен оны жүйелі жəне мақсатты ұғыну.
Бақылаудың тиімділігі, нақтылығы алға қойылған міндеттерге, бақылаушының
тəжірибе деңгейіне жəне біліктілігіне байланысты.

Эксперимент – зерттеу объектісінің ілеспелі өзгерісін жəне жүріс-
тұрысын немесе жағдайын тіркейтін зерттеушінің əлеуметтік жағдайға белсене
қатысуы. Егер зерттейтін аймақ белгісіз болса, немесе дұрыс зерттелмеген
болса, немесе болжалдар жүйесі жоқ болса, онда эксперименттің алуан түрлілігі
қолданылады:

- лабораториялық эксперимент; барлық ауыспалыларды бақылауға
мүмкіндік беретін жəне қорытындылар сенімділігінің жоғары дəрежесі мен
дұрыстығын қамтамасыз ететін арнайы жабдықталған ғимараттарда өткізілетін
эксперимент. Бірақ бұл эксперимент жағдайында сыналатын өзін шынайы өмір
жағдайындағыдай өте сирек ұстайды, бұл оның «экологиялық» дұрыстығын
шұғыл төмендетеді, өйткені адамның мінез-құлқы мен күйі қоршаған орта
жағдайының өзгеруіне байланысты өзгереді;

- табиғи эксперимент – күнделікті өмір шегінде табиғи жағдайларда
адамның жеке ерекшеліктерін жəне мінез-құлқын зерттеу арқылы болжалдарды
тексеру;

- қалыптастыратын эксперимент – бір уақытта ғылыми болжалдарды
тексере отырып, психикалық процестерді реттеуге, жеке адамның ерекшелігіне
жəне оның мінез-құлқына əсер етуге, мүмкіндік беретін зерттеу əдістері мен
ықпал ету əдістерінің үйлесуі.

2. Диагностикалық əдістер – жеке адамның жеке психологиялық
ерекшеліктерінің айқындалуы мен өзгеруі. Жеке ерекшеліктерді стандарттарды
зерттеу үшін қолданылатын жəне белгілі мəннің шкаласына ие стандартталған
сұрақтар мен міндеттерді (тестер) қолданатын тестілеу əдістің ерекше түрі
болып табылады.

3. Психогенетикалық əдістер – адам тегінің жеке психологиялық
өзгешеліктерін, олардың қалыптасуына генотиптің жəне қоршаған ортаның
ролін айқындайды. Ортаның жеке адамға əсерін максималды теңестіретін
егіздер əдісі ең ақпаратты əдіс болып табылады.

4. Лонгитюдты əдістер – жеке адамның өмірлік кезеңдерінің белестер
құбылмалылығының жас жəне жеке диапазонын анықтауға мүмкіндік беретін
дəл сол сыналатындарды ұзақ жəне жүйелі зерттеу.

5. Өмірлік жолды зерттеу əдістері – адамның туғаннан өлгенге дейінгі
жеке дамуын зерттеу. Өмірлік жол əдетте мəнді психикалық қайта құрумен
қабаттас болатын өте қиын кезеңдерді қосады. Бұл əдіс əдетте осы өте қиын
кезеңдерде жəне нормативті өмірлік дағдарыста шоғырландырылады.

6. Психологиялық көмек əдісі – адамға алдында тұрған мəселелерді
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шешуге, қиындықтар мен өмірлік дағдарыстарды жеңуге мүмкіндік беретін
адамның психологиялық құзіретін көтеру, əлдеқашан бар ресурстарды
айқындау немесе жаңа ресурстарды қалыптастыру.

Бұл əдіс төмендегідей əдістерден тұрады:
а) психологиялық түзетілім жəне оңалту əдістері, олардың мақсаты –

психикалық жүйке аурулары мен психосоматикалық аурулары немесе
созылмалы психикалық зақымдары бар адамдарға көмек көрсету;

б) психогигиена жəне психопрофилактика əдістері – психосоматикалық
ауруларды болдырмау мақсатымен іс жүзінде сау адамға психологиялық көмек
беру.

7. Полифункционалды əдістер - əлеуметтік жұмыстың мақсаттары мен
міндеттеріне байланысты жұмыстың мазмұны мен түрлерінің өзгеру
қажеттілігін болжайды. Оларға шартты түрде мыналарды жатқызуға болады:

а) кеңес (сұхбат) – жеке адам туралы ақпарат алу, байланыс орнату əдісі,
психологиялық диагностика жəне зерттеу əдісі, сондай-ақ клиенттің өзінің ішкі
қиын халін, тартыстарын, мінез-құлқының жасырын уəждерін ұғынуға
мүмкіндік туғызатын психологиялық көмек көрсету (клиникалық кеңес немесе
сұхбат);

б) іс-əрекет нəтижелерін талдау əдісі – суреттердің, əр түрлі графикалық
көріністердің, пікір айтудың, жазбаша жəне ауызша тестердің, өңдеулердің,
өнер туындыларының, еңбек қызметінің нəтижелерін, ойын əрекетін жəне т.б.;

в) үлгілеу – бұл жағдайда зерттеліп жатқан жүйені алмастыратын немесе
білдіретін математикалық, əлеуметтік жəне басқа үлгілердің көмегімен
адамның психикалық процестері, күйі жəне мінез-құлқы туралы ақпарат алу.

Əлеуметтік-экономикалық əдістер – əдістер мен тəсілдер жиынтығының
көмегі арқылы адамдардың əлеуметтік ынталары мен қажеттіліктерін ескеретін
іс-əрекеттер жүзеге асады, оларды қанағаттандыратын жолдар анықталады:
заттай жəне ақшалай көмек, жеңілдіктер мен біржолғы жəрдемақы белгілеу,
қамқоршылық пен тұрмыстық қызмет көрсету, санкциялар жəне т.б.

Олардың мақсаты – қолайлы əлеуметтік нормативтер қалыптастыру,
халықты əлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін құру, мемлекеттік əлеуметтік
қызметі жұмысының əлеуметтік икемділігін, нəтижелілігін арттыру.

Əлеуметтік жұмыста төмендегідей экономикалық əдістер қолданылады:
а) статистикалық;
ə) математикалық;
б) нысаналы əрекеттерді талдау, осы əрекеттердің ықтимал нəтижелерін

объективтік салыстырмалы бағалау (ұтымды шешімдерді қабылдау əдісі);
в) баланстық;
г) индекстік;
д) іріктеу;
е) динамикалық қатарларын технологиялық талдау жəне т.б.
Əлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикасында қолданылатын

əдістер арасында ерекше рөл кешенді психологиялық-əлеуметтік үлгілеуге
жатады. Бұл əдіс əлеуметтік жұмыста зерттеу процесінің барлық кезеңдерінде –
басынан аяғына дейін əлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикасын
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тиімдірек біріктіруге, əлеуметтік жұмыстың əрі теориясының, əрі
практикасының əлеуметтік мəнділігін айқынырақ суреттеуге мүмкіндік береді.
Бұл кездердің маңыздылығы əлеуметтік жұмыс адамның өмірлік күшін
оңтайландыруға, қалыптастыруға жəне қолдануға бағытталған əлеуметтік
əрекеттің бір уақытта əрі академиялық пəн, əрі ерекше формасы болып
табылатындығымен ескерілген.

Үлгілеу жалпығылыми əдіс ретінде қандай да бір нақты саланың
символдық үлгісі түрінде ұғынылады. Үлгілеу түсінігі əлеуметтік ғылымдарға
математикадан келді, ал содан кейін негізінен экономикада белсенді
қолданылды. Əлеуметтік білімнің даму шамасына қарай үлгілеу əдісі
əлеуметтік ғылымдарда белсенді қолданыла бастады.

Қорытынды: Əлеуметтік жұмыстың негіздемесінде ғылыми пəн ретінде
айрықша қолданыла алатын зерттеу əдістерінің бар болуы əлеуметтік жұмыс
теориясының ғылыми мəртебесі туралы, сондай-ақ оның дербестігі мен
маңыздылығы туралы үлкен сенімділікпен айтуға мүмкіндік береді. Негізгі
міндет – даму жəне жетілдіру процесінде ойлаудың жаңа стиль əдістерін,
жүріс-тұрыстың басқа философиясы мен мəдениетін, əлеуметте əлеуметтік
бейімделуді қалыптастыру.

Əлеуметтік жұмыстың ішкі əдістері мен əдіснамасының инновациялық
процестерін жəне əлеуметтік кеңістікті ақпараттық технологияландыруды ары
қарай дамыту қажет.

Адамның əлеуметтік мəселелерін жаһандандыруды мемлекетаралық
іскерлік жəне шығармашылық ұласу арқылы кеңейту, бір біріккен кеңістікке
ұмтылу бүгінгі үрдістер болып табылады.
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3-ДƏРІС. ƏЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КƏСІБИ БЕЙНЕСІ

Жоспар:
1. Əлеуметтік қызметкердің рухани адамгершілік қасиеттері
2. Əлеуметтік қызметкердің кəсіптік құндылықтары

1. Əлеуметтік қызметкердің рухани адамгершілік қасиеттері

Қазіргі кезде əлеуметтік жұмыс қоғамның жəне мемлекеттің ажырамас
бөлігі, бұл əлеуметтік қызметкерлер саясатқа, экономикалық қоғамның
əлеуметтік құрылымына жəне қоғамдық қарым-қатынастарға қосылады,
халықты əлеуметтік қорғау саласында этикалық нормативтік қызметкерелерін
формациялау үшін қажеттіліктерді қалыптастырады. Соған сəйкес мемлекет
жəне қоғам үшін барлығы əлеуметтік институттарға, əлеуметтік қорғау
институттары жəне əлеуметтік жұмысқа қатысты барлық міндеттерді
орындайды – социумды сақтау жəне стабилизациялау міндеттері, болашақта
жан-жақты дамыту үшін қоғамдық қарым-қатынастарды қолдау жəне
гармонизациялау шарттарды қамтамасыз етуге, яғни жағдайға байланысты
мемлекеттегі қауіпсіздікті жəне тұрақтылықты қамтамасыз ету факторларының
бірі болып табылады.

Қоғам гуманды болу үшін азамзат өміріндегі барлық салаларында
гуманизм мен этика прициптері жекешелендіріп енгізу қажет. Мұнда болашақ
əлеуметтік қызметкерлердің этикалық бағыттары өте маңызды: ол өзінің
жүретін ортасында жəне қоғам, мемлекет алдында жақсы, белсенді жəне
тұрғындардың əр түрлі категорияларына қажетті көмек көрсету (мүгедектерге,
қария жасындағы адамдарға, жас отбасыға жəне т.б.) олардың тұрмыстық
жағдайларын жақсартуға жəне қалыпты тұрмыс құруға, сонымен қатар ең
алдымен əлсіз қорғанған жіктер мен топтарға, жеке тұлғаларға əр түрлі
деңгейлерде көмек көрсету қажет.

Əлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің ажырамас
бөлігі, əлеуметтік саланың нағыз бір жетекші дамыған қозғалысының
компаненті. Қазіргі əлеуметтік қызмет көрсетудің құрылған жүйесі – бұл
қоғамның əлеуметтік маңызды саласы, бірнеше адамдардың көшпелі кезеңдегі
қиындықтарын əр түрлі адамгершілік – əлеуметтік қызмет тəсілдерімен
бейімдеуге бағытталған, əлеуметтік оңалту немесе жекешелеген адамдарды,
отбасыларды кіріс жиынтықтары белгілі қиын, ауыр жағдайға топ болған
адамдарға көмектесу.

Əрбір əлеуметтік қызметкер ол кəсіби маман болуы үшін көптеген
жылдар еңбек ету керек. Яғни, практика жинап, əлеуметтік кəсіби маман болуы
керек. Ол кəсіби маман болуы үшін оның жан-жақты білім салаларынан білімі,
əлеуметтік мəселелерді жақсы білу, əлеуметтік жұмыс теориясын, əдістерін,
технологияларын білу, адам психологиясын жақсы білу, адамды түсіну сияқты
сапалары болуы керек.
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Қазақстан Республикасы Конституциясы (1-бап) бойынша өзін-өзі
əлеуметтік дамытушы мемлекет ретінде жариялайды. Ал əлеуметтік сипаты
мемлекеттің əлеуметтік қызмет бағыттары арқылы көрінеді. Əлеуметтік қызмет
мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі, жалпылай айтқанда, мемлекеттің
əлеуметтік сипаты екі бағытта анықталады:

- бірінші бағыты – адамдардың қоғамдағы еңбегіне қарамай мүгедектерге,
зейнеткерлерге, науқас адамдарға, көп балалы отбасыларға, студенттерге
мемлекеттік көлемде жан-жақты көмек жасап, олардың əлеуметтік жағдайын
жақсарту.

- екінші бағыты – адамдарға денсаулығын қорғауға, жақсартуға,
мəденитті дамытуға, халықтың жақсы демалуына қамқорлық жасап,
мемлекеттік бюджеттен тиісті мөлшерде қаржы бөліп отыру.

Ең алдымен əлеуметтік мемлекет жекелеген топтарға, ұйымдарға емес,
қоғам мен адамдарға тұтастай қызмет етеді. Өйткені, мемлекеттің асыл
қазынасы – адам өмірі, оның құқықтары мен бостандықтығы. Сондықтан да
мемлекет барлық адамдарға мүмкіндігінше бірдей мөлшерде игіліктер
көрсетеді, қоғамдағы ауыртпашылығы да теңдей бөлу əлеуметтік теңсіздікті
жеңілдетуге жол ашады.

Баянды дамыту аса маңызды құрамдас бөлігі –күшті əлеуметтік саясат
жүргізу. Біздіңше олар мыналарды көздеуі керек:

- халықтың экономикалық жəне əлеуметтік жағынан қауқарсыз жіктерге
мемлекеттік тиімді əлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету;

- еңбекке жарамды халықтың неғұрлым жоғары жұмыс деңгейін
қамтамасыз ететін табыс табуына мүмкіндік беретін экономикалық жағдайды
қамтамасыздандыру;

- медициналық қызмет көрсету мен жалпы білім алудың оңайлығын жəне
халықтың берілетін игіліктер мен көрсетілетін қызметтің түрлерін таңдап
алуының мүмкіндіктерін, олардың сапасын қамтамасыз ету.

Бұл мақсаттардың бəрі де маңызды, өйткені олар қоғамдық татулықтың
айқындаушы факторы болып табылатын орташа таптың ауқымды жігін
қалыптастыруға қолайлы жағдай жасауға жəрдемдеседі. Жаһандық тəжірбие
көрсетіп отырғандай, қоғамдық татулықтың негізгі – үкіметтің көпшілік
азаматтардың мүддесін білдіріп, соны қорғауы. Ал саяси немесе экономикалық
мүддені анық білдіретін кең əлеуметтік жіктерді жоқ елдерде үкімет қоғамның
негізгі жіктерінің арасындағы жалпақ шешімге айналады.

Мемлекеттегі əлеуметтік қызметтің қалыпты жəне тұрақты болуы
əлеуметтік қызметкер тұлғасының кəсіби даярлығына байланысты. Осы
тұрғыда сапа мен өлшемдер жүйесін көрсететін əлеуметтік қызмет жөніндегі
жұмыстарында баяндалған əлеуметтік қызметкердің жорамалданған үлгісінің
қысқаша сипаттамасы:

- ол əлеуметтік ортадағы кəсіби іс-əрекетпен тығыз байланысты тұлға
мінездемесінің басты құрамдас бөліктері адамдармен жұмыс істеуге
бейімделген, іс-əрекетке деген уəжділік, кəсіби парыздылық сана-сезім
əлеуметтік қызметке деген психологиялық дайындық.

Əлеуметтік қызмет аясындағы маманның теориялық моделіне əлеуметтік
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қызметкердің этикалық кодексі талаптарына сəйкес адамгершілік-этикалық
қасиеттері, даму мен өзін-өзі дамытуға дайындығы мен бейімділігі, қоғамдағы
өзгерістерге шығармашылық қатынасы жатады.

Кəсіби-этикалық ұстанымдар мен нормаларды білу, оларды күнделікті іс-
əрекетте бұлжытпай жəне шығармашылық түрде қолдану əлеуметтік
қызметкерге адамдармен, өз туысқандарымен, əріптестерімен, қоғамдық,
мемлекеттік жəне жеке меншік мекемелер мен ұйымдармен қарым-қатынас
орнатуға көмегін тигізеді.

Əлеуметтік қызметкердің жалпы кəсіби даярлығының көрсеткіші − оның
адамгершілік-психологиялық, теориялық жəне практикалық даярлығын қажет
ететін талаптарды қамтитын жəне өз мамандығының өзгешелігін айқындайтын
кешенді сипаттама болып табылады. Мұның барлығын оның деонтологиялық
даярлығы қамтиды. Осыдан, əлеуметтік қызметкердің деонтологиялық
даярлығының басты құрамдас бөлігі − оның тиістіні ұғыну кезіндегі кəсіби іс-
əрекетке деген адамгершілік-психологиялық даярлығы.

Арнайы мамандандырылған іс-əрекет бола тұра, əлеуметтік қызмет сол іс-
əрекеттің үдерісі кезінде шешілуге тиісті жəне кейде осы іс-əрекеттің пəні
болып табылатын ерекше мəселені қамтиды. Сол жағдай əлеуметтік
деонтология қарастыратын ерекше саналы принциптер мен нормаларды ұстану
қажеттілігін тудырады. Əлеуметтік деонтология əлеуметтік қызметкердің
кəсіби-этикалық нормаларын, мінез-құлқы мен іс-əрекетіндегі ұстанымдарын
зерттейді. Ол тиісті кəсіби топтың идеологиясын адамгершілік сана-сезіммен
қамтамасыз ететін кəсіби парыздылық туралы ғылым. Əлеуметтік қызметкердің
деонтологиялық даярлығын қалыптастыру дегеніміз оның санасын кəсіби
парыздылық сана сезімге айналдыру үшін тұлға ретінде жетілуіне жəне
болашақ маман ретінде қалыптасуына əсер ету қажеттілігі болып табылады, ол
кəсіби міндеттерді толық жəне тиімді жүзеге асыруға пайдалы.

Əлеуметтік қызмет кəсіби іс-əрекеттің ерекше түрі ретінде арнайы, өзіне
ғана тəн мамандардың мінез-құлқындағы ұстанымдар мен нормалардың
қалыптасу барысындағы құндылықтар мен мүдделер жиынтықтарына ие.
Кəсіби-этикалық ұстанымдар мен нормаларды білу, оларды əлеуметтік жұмыс
əрбір əлеуметтік қызметкерден өз кəсіби іс-əрекетіне қатысты жауапкершілік
критерийін айқындау жөніндегі мəселені иемденіп жүр, алайда ол адамгершілік
ұстанымдар мен нормалардың қалыптасуына, олардың бұлжытпай түсінуіне,
құндылықтар мен мүдделер жүйесінің құрылуына, оның орындалуына бірыңғай
көзқарас қалыптасуын талап етеді.

Əлеуметтік қызметкердің клиентке қатысты этикалық міндеттерінің
негізгі стандарттар технологиясының алғашқы құжаттарының бірі «Əлеуметтік
қызметкердің жəне əлеуметтік педагогтардың этикалық кодексін» ұсынады.
Кодексті өңдей отырып, əлеуметтік жұмысқа қатысты халықаралық құқықтық
құжаттарының негізгі мазмұнын есепке алу керек. Осы мақсатта «Адам
құқығының жалпы Декларациясы» (1948 ж.), Саяси жəне азаматтық құқығы
туралы халықаралық пакт» (1966 ж.), «Бала құқығы туралы конвенция» (1989
ж.) жəне басқа да құжаттарды қарастырды.

Этикалық білім – əлеуметтік қызметкердің кəсіби қызметіндегі
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қажеттіліктердің бөлігі. Оның қызметке деген қабілеттілік клиентке үсынылған
қызметтің сапасын жоғарылату этикалық нормалармен сəйкес келеді.

Халықаралық əлеуметтік жұмыс қызметкерлердің ассоциациясы
мүшелерінің арасында жəне осы мемлекеттің əлеуметтік қызметкерлер
арасында этикалық проблемалар бойынша талқылау жүргізілуде міндеттер
қойылды. Келешекте этикалық принциптерді өндеуде негізгісі «əлеуметтік
жұмыстың этикасы: принциптері жəне стандарттары» іске асырылады, олар екі
құжаттан тұрады: «əлеуметтік жұмыстағы этикалық принциптердің
халықаралық Декларациясы» жəне «Əлеуметтік қызметкердің халықаралық
этикалық стандарттар».

Осы құжаттарды əлеуметтік қызметкер маманына байланысты негізгі
этикалық принциптер ұсынылады. Олар басқада саладағы өкілдер жəне
əріптестермен, клиенттермен, рекомендация жүргізу. Құжаттар əрқашанда
түзетіледі жəне өзгерістерге ұшырайды.

Қазіргі кезде əлеуметтік жұмыс біздің мемлекетімізде жас жəне өзінің
гуманистік потенциалы толығымен алып көрсетілген жоқ, əлеуметтік
қызметкер арасындағы əлеуметтік қорғау қызметкері əлеуметтік мəрбесіне
түсінушілік ролі өсуде. Көбінесе, өзін осы қайырымды қызметке арнай отырып,
өзінің отандастардың өмірлік қызметінің жағдайын жақсартуға қызмет іздеді,
сонымен қатар көбінесе көмек көрсетуге əлсіз болды. Көп жағдайларды
заңдылық базасының жетілмеуінен, əлеуметтік қорғаудың қаржылық жүйесінің
жетіспеушілігінен, əлеуметтік жұмыс маңыздылығынан жəне əлеуметтену
мəртебесінің жұмыс нысандарының жоғарғы құрылымының жеке өкілдері
жағынан түсінбеушіліктің болуынан, сонымен қатар əлеуметтік қызмет
клиенттері санының объективті себептері бойынша əлсіздіктің салдары жалпы
көбейеді.

Мұндай жағдайды қалыпты деп санауға болмайды. Əрине, экономикалық
дағдарыс жағдайында кейбір мəселелерді шешу мүмкін емес – мысалы, өмірлік
сапаны жақсарту үшін клиенттің санын төмендетін жəне əлеуметтік бюджетті
жоғарлату мүмкін емес. Сонымен қатар, əлеуметтік қызметкердің сенімділік
негізінде маман сияқты жағымды қалыпқа салу профессионалдық қызметті
құру маңызды, олардың қайырымды істері үшін əлеуметтік қорғау жүйелері
жəне қоғамдық шектеулі ресурстары қолданылады.

Қазақстан Республикасындағы болашақ əлеуметтік қызметкерлерді
даярлауда оқудан тыс оларды адамгершілікке, əділеттілікке, адалдыққа,
ізгілікке, жауапкершілікке, гумандылыққа, мейірімділікке, сабырлыққа,
қоғамдық құндылықтарды игеруге əлеуметтік қызметкер жан-жақты əлеуметтік
көмек көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалардың əлеуметтенуіне əсер
ететін факторлардың бірі оның отбасы екені байқалады. Ата-аналар мен
мамандардың бірлесе байланыста болуы мүмкіндігі шектеулі мүгедек
балалардың əлеуметтенуі, олардың жетіліп дамуына ықпалды келеді. Мүгедек
балалардың толық дамуына оның отбасының психологиялық климаты əсер
ететінін жүргізілген тəжірибеден байқадық. Отбасының өз қайғысына
тұйықталып, мүгедек баласына барынша ұялуына жол бермей, əлеуметтік
ортамен үнемі белсенді байланыста болуы мүгедек баласының əлеуметтенуіне
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ғана емес, сондай-ақ қоғамның, ортаның адамгершілік сезімін оятады.
Социумдағы əлеуметтік жағдайды зерттеу жəне оған болжам жасау арқылы
отбасы мен мүгедек балаларға əлеуметтік-педагогикалық, психологиялық
нақты көмек формалары жəне түрлері ұсынылады. Мүгедек балалардың дамуы
мен тəрбие проблемаларын шешуде отбасыларымен серіктестік, əріптестік
қарым-қатынастар орнатылуы əлеуметтендіру жұмысының оңтайлы
жүргізілуіне əсерін тигізеді. Қоғамымыздағы бала мүгедектігі мəселелерінің
шешімін екі жақты қарастырдық. Біріншіден, мүгедектіктің алдын алу.
Екіншіден, мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларды əлеуметтендіруді
əлеуметтік оңалту арқылы жүзеге асыру.

Мүмкіндігі шектеулі балалардың мүгедектігінің ерте алдын алу жəне
коррекциялық-функционалдық моделі жасалу қажет. Медициналық-əлеуметтік
жəне еңбекпен оңалту сұрақтарын əлеуметтік қызметтің араласуынсыз іске
асыру мүмкін емес. Отбасында, мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалары бар
ортада, əлеуметтік мəселелерді зерттеу жəне оны шешу жолдарын анықтау
мамандардың өзекті бағыты болмақ. Мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларды
əлеуметтендіруде əлеуметтік қызмет мамандары үшін төмендегідей ұсыныстар
жасалынды:

- ата-аналарды мүгедек баламен қарым-қатынас жасау стильдерін
оңтайлы пайдалануға дағдыландыру;

- отбасында қалыпты психологиялық ахуал құру;
- əлеуметтік қызметтің, отбасының жəне қоғамның өзара əрекет ету

тетіктерін жетілдіру.
- болашақ ата-аналарды тəрбие теориясы туралы педагогикалық біліммен

қаруландыру.
- отбасыларымен серіктестік, əріптестік қарым-қатынастар орнатып,

ынтымақтастықпен жұмыс жүргізілу қажет.
Жаңа қоғамдағы бала мүгедектігі мəселелерінің шешімін екі жақты

қарастырылуы керек. Біріншіден-мүгедектіктің алдын алу, бұл аяғы ауыр
əйелдерге, сəбилерге көрсетілетін медициналық қызмет сапасын жоғарылату
арқылы алдын ала кеңес алатын медициналық - генетикалық мекемелер ашу
арқылы іске асыру. Екіншіден – мүгедек балаларды əлеуметтік оңалту, бұл-
əлеуметтік оңалту орталықтарын ашу, мектеп алды оңалту мекемелерін ашу
арқылы іске асыру.

Елімізде қазіргі танда педагогтар мен дефектологтар мүмкіндігі шектеулі
мүгедек балалармен істейтін жұмысқа керек жаңа жəне жетілдірілген
бағдарламалардың тапшылығын айтады. Сонымен, жанұясында мүмкіндігі
шектеулі мүгедек балалары бар отбасыларының əлеуметтік мəселелерінің
зерттеу жəне оны шешу жолдары анықталу қажет. Мүгедек балаларды қоғамда
əлеуметтендіру қазіргі заманымыздың ең өзекті мəселесі болып отыр. Оны
шешу жолдары немесе санын азайту бағытындағы жұмыстар əлі де жеткіліксіз.
Ата-ана мен мүгедек бала өте тығыз байланыста болғандықтан, кейбір
отбасының толық ақпараттанбауы жəне əлеуметтік қызметтің маңызын ата-
аналар арасындағы түсінбеушіліктерінің əлі де болса біздің қоғамымызда орын
алуы. Егер мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларды əлеуметтендіру жұмысы
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ерте қолға алынса, ата-анасы толық ақпараттанса кемтар балалар қоғамда
өздерін тең құқылы азамат ретінде сезінер еді.

Əрбір əлеуметтік қызметкер кəсіби маман болуы үшін көптеген жылдар
еңбек ету керек. Яғни, тəжірибе жинап, əлеуметтік кəсіби маман болуы керек.
Ол кəсіби маман болуы үшін оның жан-жақты білім салаларынан білімі,
əлеуметтік мəселелерді жақсы білу, əлеуметтік жұмыс теориясын, əдістерін,
технологияларын білу, адам психологиялары жақсы білу, адамды түсіну сияқты
сапалары болуы керек.

И.А. Зимняя əлеуметтік қызметтердің 13 профессионалды ролін
функциялар арқылы анықтаған:

- əлеуметтік қызметкер. Ол адамдар, топтар, халық ішінен қиындықтары
барын анықтайды, кризисті ситуацияда, қиын жолдарға түскен адамдарды
тексереді;

- клиентті анықтаушы (outreach worker);
- брокер (broker) – проблемасы бар адамдарға тиісті көмек көрсету

орнына жіберу. Яғни, əлеуметтік мекемелерді халыққа таныту жəне оған
орналастыру;

- буфер (mediator) - екі топ пен адам арасында болуы мүмкін, сондықтан
оның міндеті осы екеуінің арасындағы келіспеушілікті тоқтату бірге жұмыс
істеуге үйрету;

- адвокат, қорғаушы (advocate) – қорғауды қажет ететін адамдардың
құқығын қорғаушы əлеуметтік қызметкер;

- бағалаушы (ekaluktor) – ақпаратты жинаушы əлеуметтік қызметкер,
тұлғаның топтың проблемасын бағалау, шешім табуға көмектесу;

- мобилизатор (obilizator) – мəселенің шешімін емес, оның міндетін шешу
жолдарын табу, істі бастау, ұйымдастыру. Ол жеке адам əрекеті немесе ішіндегі
əрекет болуы мүмкін;

- оқытушы (teacher) – ақпарат береді, халықтың білімін дамытуға
көмектеседі .

- корректорлы əрекет (вavior chorder) – ол адамның істерін, əрекеттерін
өзгерту, топтың немесе тұлғаның қабылдауына өзгерту енгізуші;

- консультант (consultant) – кешен проблемасын шешуде басқа
жұмыскерлермен немесе ұжыммен бірігіп жұмыс істеуші;

- проектоист (сommunity planner) – бірігіп жұмыс істеушілер, қызметінің
бағдарына, дамуына өз үлесін қосушы;

- ақпарат менеджері (Data mannader) - əлеуметтік орта туралы мəлімет
жинап таратушы;

- администратор (administrator) - əлеуметтік көмек мекемесі ақпаратты,
мекемені, ұйымды басқарушы.

Əрбір кəсіби маманның бойында:
- адамгершілік;
- сыйластық;
- адам қандай болса, солай қабылдау;
- кішіні құрметтеу, үлкенді қадірлеу;
- өзінің мамандығына деген қызығушылық;
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- өз ісіне жауаптылық т.б қасиеттер болуы керек. Себебі əлеуметтік
қызметкердің қолында адам өмірі тұр. Ол өз ісіне жауапты, тұрақты болуы тиіс.

Əрбір əлеуметтік қызметкер бірден кəсіби маман болып кетпейді. Біз
осыны есімізде сақтауымыз керек. Ол оның қызметінің барысында дамып, оның
бойына сіңіріледі.

Əлеуметтік жұмыс жеке адамға бағытталған. Тіпті ол топпен жұмыс
істесе де ол олардың əрқайсысымен жеке-жеке жұмыс атқарады.

Əлеуметтік қызметкердің кəсіптік тұлғасы мына жағдайларда ерекше
көрінеді:

- белгілі бір мəселені шешкенде;
- қызмет процесіндегі клиент пен əлеуметтік қызметкер арасындағы

əлеуметтік қақтығыстарды шешкенде;
- мəселені шешу кезіндегі болжау, шешу, басқаруды ұйымдастырғанда.

2. Əлеуметтік қызметкердің кəсіптік құндылықтары

Ұйымдастырушылық қызмет əр жерде ( аймақта, тұрғындық жерлерде)
əлеуметтік қызмет мекемелерін құрумен жəне басқарумен байланысты,
əлеуметтік қызметкер адамдар қызығушылығын біле отырып, олардың бос
уақытын ұйымдастыруына əр түрлі ұйымдарға қатыстыра отырып, өткізуге
себеп болады.

Бұдан басқа тікелей жəне жанама түрде маргиналдық тұрғындар бөлігіне
қолдау көрсетеді.

Көмек сұраушымен жұмыс істегенде əлеуметтік қызметкер психиканың
денсаулық факторларын қалыпқа келтіруге тиіс:

- адам өз өміріне жауапкершілігін сезінуге міндетті;
- өздік рефлексия мен өздік таңдауға қабілеттілігі;
- өзінің кім екенін тануы;
- бүгінгі күнмен өмір сүруі;
- жеке əлемін құру, жеке өмірінің мəнін өз құндылықтар жүйесін құру

қажеттілігімен байланыстыра ойлау;
- басқаларды түсінуде адамды тек жай ғана тыңдап естіп қана қоймай

қоршаған социумды қабылдау деп түсіну;
- өмірді сол қалпында қабылдау.
Əлеуметтік қызметкер міндеті жеке адамға қиын жағдайда қорғана білуге,

түрлі қорқыныштардан, үрейлерден қорғана түсуге үйрету.
Əлеуметтік қызметкерлер барлық мұқтаж адамдардың проблемасын (яғни

мəселесін) шешуге көмектеседі, ең алдымен əлеуметтік жағынан
қаралмағандарға: қарттарға, мүгедектерге, дұрыс отбасы тəрбиесін алмаған
балаларға, психикасы бұзылған адамдарға, маскүнемдерге, нашақорларға,
СПИД дертіне шалдығып есепке алынған отбасыларға жəне т.б. əлеуметтік
қорғауға мұқтаж əлеуметтік топтарға.

Сондықтан əлеуметтік жұмыс – бұл теория ғана емес, ол адамдардың бір-
бірімен өзара əрекеттік қарым-қатынасының өнері. Ескере кететін жағдай,
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біздің мемлекетімізде əлі əлеуметтік жұмыстың технологиясы мен əдістері
жеткіліксіз. Адамның бабын табу, əлеуметтік жұмыстың принципі ретінде
адамға назарын аударту сияқты қиын мəселені өте қажет етеді.

Əлеуметтік жұмыс ол – қайырымдылық іс. Яғни, кез келген адам, кез
келген маманның бойында халыққа деген жан ашушылық, халыққа деген
сүйіспеншілік қасиеттері болмаса, шын ниетпен халыққа адамгершілік,
қайырымдылық қызмет көрсетуге тырыспаса ол маман клиент мəселесін шеше
алмайды.

Сондықтан əлеуметтік қызметкердің бойында біріншіден адамгершілік
қасиеттері қалыптасуы қажет.

Əр қазақ жастарының бойында жəне əр болашақ əлеуметтік қызметкердің
бойында адамгершілік, қайырымдылық қасиеті болса, еліміздің халқы бір-
біріне жаны ашып, көмек көрсетіп тұрса бұл мемлекетімізге тіптен де пайдалы.

Қазіргі уақытта əлеуметтік қызметкер мамандығы мен оның шеберлігі
ерекше маңызды жəне аса қажетті екендігі айқын, себебі қоғамда өмір сүру
əдебі мен құндылықтардың жəне парадигмалардың ауысуы жиі байқалуда.
Сондықтан, осы қызмет аясында əлеуметтік педагогика саласындағы түрлі
оқулықтарда (Н.Ю. Андрусяк, Т.В. Склярова, Г.П. Медведева, Е. Ярская-
Смирнова) сипатталған міндеттерді атқаратын кең ауқымды маман қажет.

Ол төмендегідей міндеттер:
- оқыту-тəрбиелеу – маман балалардың жəне ересектердің мінез-

құлқымен іс-əрекетіне мақсатты түрде бағытталған ықпал етуі, өзінің кəсіби
əсер ету аумағындағы əлеуметтік институттар, яғни отбасы, білім беру
мекемелері, еңбек ұжымдары, бұқаралық-ақпарат құралдары, діни ұйымдар мен
қоғамдық бірлестіктердің білім беру жəне тəрбиелеу жұмыстарына
жəрдемдесуі;

- диагностикалық – маман «əлеуметтік диагноз» қояды, адамның
психологиялық жəне жас ерекшеліктерін, қабілеттерін зерттейді, оның өмір
жағдайына, қарым-қатынас шеңберіне жəне дүниетанымына енеді, жағымды
немесе жағымсыз мəселелерді айқындайды;

- ұйымдастырушылық – маман балалар мен ересектердің қоғамдық іс-
əрекеттерін ұйымдастырады, кəсіби бағыт-бағдары мен бейімделуіне жəне
жұмысқа орналасуына жəрдемдеседі, жасөспірімдер мен жастар бірлестігінің
қызметін үйлестіреді, клиенттің қоғамның медициналық, білімділік, мəдени,
спорттық жəне құқықтық мекемелер мен қайырымдылық ұйымдармен өзара
əрекеттесуіне əсер етеді жəне бағдарламалардың, жобалар мен жоспарлардың
жүзеге асуын қамтамасыз етеді;

- болжамдық – маман түрлі институттардың іс-əрекеттеріне, кішігірім
қоғам мен ауданның əлеуметтік дамуын болжамдауына, бағдарламалар мен
жоспарлардың құрылуына қатысады, нақты бала тұлғасының дамуына
əлеуметтік-педагогикалық бағдарлама жасайды, нақты əлеуметтік-
педагогикалық мəселелердің шешілуінің сұлбасы мен алгоритмін құрады;

- профилактикалық жəне əлеуметтік-терапевтік - маман жағымсыз
ықпалды жеңіп шығу мен негативтің алдын-алудың əлеуметтік-құқықтық,
заңды жəне психологиялық механизмін іске асырады, соған мұқтаж жандарға
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əлеуметтік-терапевтік көмек көрсетеді, қоғамдағы адам құқығын қорғауды
қамтамасыз етеді, əлеуметтік жəне кəсіптік өзін-өзі бағдарлау кезеңінде
жасөспірімдер мен жастарға көмек көрсетеді;

- қорғаулық – клиент қызығушылығын қорғау үшін маман құқықтық
ережелердің барлық түрлерін қолданады, оның құқығына қарсы маман немесе
əрекеттесуіне əсер етеді жəне бағдарламалардың, жобалар мен жоспарлардың
жүзеге асуын қамтамасыз етеді;

- делдалдық–маман баланың жеке бас мүддесі үшін ресми инстанциямен,
қоршаған ортамен, білім беру мекемелері мен отбасы ара қатынасын жағымды
түрде жүзеге асырады.

Əлеуметтік қызметкердің қарастыратын міндеті сансыз, алайда қазіргі
кездегі қиын жəне өте қажетті əлеуметтік қызметкер мамандығындағы өзара
бірлестіретін басты, негізгі идеяны, яғни адамдарға жəрдемдесу үшін жарамды
бола білу қабілеттілігін айқындауға жəне бақылауға мүмкіндік туғызады. Ол
əлеуметтік қызметтің міндеті мен білімін, этикасы мен тұтастығын ескеріп,
ұстануы қажет, сондай-ақ, мамандығының құндылығын қорғауы, əлеуметтік
қызметке қатысты іс-əрекеттің аясында болып, сыни көзбен баға бере білуі,
əлеуметтік қызметтің мəліметтер жиынтығын жинақтауына қатысуы, өзінің
əріптестері мен зерттеу нəтижелері мен практикалық тəжірибесін бөлісуі тиіс,
яғни жоғары дəрежеде мəдениетті жəне адамгершілігі мол, медицинаның,
заңның, психология мен педагогиканың олардың теориясы мен тəжірибелерінің
негіздерін жетік білетін жоғары дəрежелі маман болуы қажет.

Жоғарыда айтылған көрсеткіштер ең алдымен əлеуметтік қызметкердің
деонтологиялық даярлығына байланысты. Деонтологиялық даярлық – кəсіби іс-
əрекетін жүзеге асыру қажеттілігі тууы кезінде өзінің парызын мойындау
барысындағы болашақ педагогтың сана-сезімінің қалпы, сондай-ақ, өз
идеялары мен сезімдерінде, наным-сенімдерінде, педагогикалық іс-əрекеттің
ішкі уəжділігі мен іс жүзінде жүзеге асуындағы əлеуметтік қызметкердің
объективті міндеті айқындалған кезде сол парызға тиісті болуы керек. Біздің
ойымызша, əлеуметтік қызметкердің деонтологиялық даярлығы келесі
тұлғалық сапалармен сипатталады:

- ізгілік, қамқоршылық, адалдық;
- ықыластылық, қайырымдылық, көзқарасты түсіну үшін ұмтылыс

(құлшыныс);
- достық, жылы шырайшлылық (жайдарылық);
- сабырлық, адамгершілік, көшбасшы болуға қабілеттілік;
- сыпайылық, рақымдылық, кішіпейілділік;
- ұйғарымға ұласу;
- жайдарылық;
- төзімділік, пайдақорсыздық, табандылық;
- жауапкершілігі мол, мамандығына деген қызығушылық;
- əрқилы жұмысты орындау қабілеттілігі;
- еңбек əрекетіндегі ынта, альтуризм (қалтқысыз қамқорлық);
- мамандармен өзара əрекеттесуге қабілеттілік;
- қимыл мұқияттылығы;
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- ұқыптылық пен іс-əрекеттегі жүйелілік;
- өз болашағын жоспарлау қабілеті;
- ауызша сөйлеуге деген қабілеттілігі;
- өзгелерді оқыта білу қабілеті;
- басқа адамдарға қамқорлық жасау ептілігі;
- жаңа идеяларды жүзеге асыру, өзіндік (дербес) пайымдау.
Сонымен қатар, əлеуметтік қызметкерге жарамсыз бірнеше қасиеттерді

атап көрсетуге де болады, олар: қызбалық, пайдакүнемдік, жан мейірімсіздігі,
өркөкіректік пен менмендік, арамдық, қаталдық пен қайырымсыздық, дөрекілік,
жасы үлкен адамдарды сыйламау, жиіркенгіштік, кекшілдік жəне əдепсіздік,
ожарлық, өз қамқорлығындағы адамдарға деген талғамсыздық, тұрақты асығыс,
жауапкерсіздік, жалқаулық, арам ниетті, жəрдемдесуді қаламау, ұшқалақтық
пен алаңғасарлық, күштеп алу мен жемқорлық.

Əлеуметтік қызметкер тұлғасының қасиеттері көптеген жағдайларда,
оның клиентпен ара қатынасының жетістігін айқындайды жəне оның кəсіби
жарамдылығының тиісті шарты болып табылады. Өзінің кəсіби парыздылығын
орындау кезінде, əлеуметтік қызметкер өзіне белгілі бір мəселелерді шешуші
міндетін жүктеген қоғамына игілік əкелу үшін қамқор жасауы тиіс.

Əлеуметтік көмекке өмірдің қиын жағдайына тап болған адамдар мұқтаж,
осы жағдаяттардың себептері əр түрлі объективті де субъективті болуы мүмкін.
Кейбір адамдар өте жасқаншақ немесе керісінше, өрескел болады, дегенмен,
сол жағымсыз қасиеттер адамдардың бір-бірімен қалыпты ара-қатынас
орнатуына бөгет жасайды немесе ол алдына қойылған мақсатқа жету үшін ерік
пен күш-жігерінің жетіспеушілігінен азап шегуі мүмкін, сонымен қатар,
физикалық жəне психикалық жағынан сау емес немесе оның мінез-құлқы
девиантты болып анықталатын жағдай да аз емес. Бірақ, əлеуметтік қызметкер
осылардың бəрімен кəсіби парыздылығына сүйене жұмыс жүргізу қажет.
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4-ДƏРІС. ƏЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ

Жоспар:
1. Тұрғындарға əлеуметтік көмек көрсету жұмыстары, əлеуметтік қорғау
2. Əр түрлі топтармен жүргізілетін əлеуметтік жұмыс

1. Тұрғындарға əлеуметтік көмек көрсету жұмыстары, əлеуметтік
қорғау

Əлеуметтік жұмыс кəсіп ретінде адамның бақытсыздыққа ұшырау
масштабтары білімінің жинағы болып табылады. Сондықтан, осы кəсіптің
өкілдері үкімет шешімдерін іске асыру мақсатында мемлекетке кері
байланысты қамтамасыз етеді, əлеуметтік қорғау, экономика, денсаулық сақтау,
білімнің даму деңгейін, қоршаған ортаның жағдайын, өмірдің сапасын
жақсарту жолдарын жəне т.б. айтады. «Қауымдағы адам» əлеуметтік жұмыстың
объектісі болып табылады.

Халықты əлеуметтік қорғау жүйесі ұйымдар мен мекемелердің əлеуметтік
нормаларының, қағидаларының жиынтығын сипаттайтын жəне адамдардың іс-
əрекеттері мен əлеуметтік мінез-құлқының тұрақты нысанын белгілейтін
əлеуметтік институт ретінде қалыптасқан.

Қазіргі кезде халықты əлеуметтік қорғауды ұйымдастыру – құқықтық
нысандары: зейнетақымен қамтамасыз ету; аса мұқтаж категорияларға
жеңілдіктер мен жəрдемақылар тағайындау; əлеуметтік сақтандыру; əлеуметтік
қызмет көрсету.

Əлеуметтік қорғау институты шеңберінде жүргізілетін əлеуметтік жұмыс:
1) көп функционалды болып табылады. Егер 90-жылдың басында

əлеуметтік-тұрмыстық сипатты функциялар жетекші орын алса, ал қазіргі кезде
мына функциялар орын алады:

- белсенді еңбек - өмірлік жағдайлардың жалғасы ретінде;
- жүйелік-үлгілік (көмектің тəсілі мен нысанын, сипатын, көлемін

анықтау);
- ұйымдастырушылық (мемлекеттік жəне мемлекеттік емес мекемелердің

қызметін үйлестіру, əлеуметтік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға
қатысу; əлеуметтік қызмет көрсету мекемелердің желілерін дамыту жəне
олардың жұмысында жаңа тəсілдерді пайдалану);

- алдын алу (жағымсыз оқиғаларды ескерту жəне жеңу мақсатында
медициналық, заңды, психологиялық, педагогикалық жəне т.б. əр түрлі
механизмдерді іске асыру);

- əлеуметтік-медициналық, əлеуметтік-педагогикалық, əлеуметтік-
психологиялық, əлеуметтік-тұрмыстық жəне т.б.

2) əлеуметтік жұмыс басқа əлеуметтік салаларға қарағанда қызметтің
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кəсіби мен кəсіби емес түрлерінің байланысуымен ерекшеленеді, яғни кəсіби
мамандармен қатар өз еркімен келген үлкен жасақ жұмыс істейді, ал олардың
көбісінде жоғары жəне орта білімі бар, бірақ басқа мамандықтар бойынша
немесе əлеуметтік қызметтерді дайындау курстарын бітірген.

3) барлық құрылымдық деңгейлерде айқындаланатын технологиялық пен
көп жоспарлылықпен ерекшеленеді.

4) басқа салаларға қарағанда көп субъекті қызмет ретінде белсенді
қалыптасады.

Əлеуметтік жұмыс маңызды əлеуметтік қызмет көрсету функцияларын
жүзеге асырады:

- əлеуметтік көмек көрсету:
- кеңес беру (заңгердің, педагогтың, дəрігердің, психологтың жəне басқа
да мамандардың);
- əлеуметтік түзету жəне сауықтыру;
Қорытынды: Əрбір əлеуметтік салада адамға көмектесу жəне қолдау

жөнінде нақты міндеттер шешілуі тиіс. Əлеуметтік жұмыстың өз заңды жəне
нормативтік-құқықтық қоры бар, саралаудан өткізілген технологиялар
қолданылады, қызметтің кəсіби түрі ретінде əлеуметтік жұмыстың
функцияларын толық жүзеге асыру үшін қоғамдық жағдайлар жасалған.

2. Əр түрлі топтармен жүргізілетін əлеуметтік жұмыс

Қарт адамдармен əлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері

ХХ ғасырда əсіресе соңғы он жылдықта, қартаю мəселесі жаңа əлеуметтік
құбылыс болып ұсынылуда. Қартаю тұлғалық дамудағы ұзақ жəне маңызды
кезең болып табылады. Ол əлеуметтік үрдістегі макроқұрылымдық деңгейдің
өзгеру бағыттарын белгілеп, ғасыр шебінде əлеуметтік саясаттың негізін
қалайды. Батыс елдерінде 1990 жылдары зейнет жасындағы адамдар саны 18
пайыз болса, 2030 жылы бұл көрсеткіш 30%-ға дейін өседі.

БҰҰ-ның сараптамасы бойынша жас мемлекет ретінде қарт кісілердің
үлесі (65 жастан үлкен) егер 4% болатын мемлекеттер, ал, егер бұл үлес 7%
болса, мемлекет қарт болып есептеледі.

Жұмыс істеуге қабілеті бар тұрғындарға сан жағынан өсіп келе жатқан
жұмыс істеуге қабілеті жоқ азаматтарды асырауға, экономикалық жүктеме
ауыртпалығы түсуде.

Дамыған елдерде 65-тен асқан бір тұрғынға 4-5 жұмыс істеуге қабілеті
бар тұрғын сəйкес келеді.

Сондықтан да БҰҰ келесі қадамдарды жасады: 1991 жылы Біріккен
Ұлттар Ұйымдары қарт кісілерге қарасты қағидатты, 1992 жылы «2001 жылға
дейін қартаю мəселесінің глобальдық мақсаттары» деп аталған 10 жылға
практикалық стратегияны қабылдап, ал, 1998 жылды БҰҰ Халықаралық қарт
адамдар жылы деп атады.

Қазіргі əлеуметтік ғылымның дамуында қартаю бойынша келесі үш
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негізгі бағытты анықтауға болады:
- қартаюды үрдіс ретінде оның биологиялық жəне психологиялық

өлшемдерде зерттеу;
- институциалдық көзқарас негізінде қарттардың əлеуметтік-

экономикалық мəртебесі мен əлеуметтік рөлін анықтау;
- əр түрлі халықтардың қартаю туралы түсініктерін тарихи-мəдени

сараптау.
Осы бағыттар негізінде əлеуметтік геронтологиялық ілімнің əр түрлі

модельдері жасалды. Олардың мəні əлеуметтік-тарихи динамикадағы қартаю
үрдісі, сонымен қатар арнайы əлеуметтік жас тобының қарттардың
психологиялық тəжірибесі мен əлеуметтік орны болып табылады.

Қартаюдың өмірдің соңғы деңгейі ретінде қалыптасқан көзқарастары
заман өткен сайын өзгеруде. Қартаюдың жастық көрсеткіші де өзгеріске
ұшырауда. 1992 жылы геронтологтардың симппозиумы келесі жастық
градацияларын бекітті: 40-60 орта жас, 60-75-қарт, 75-90-кəрілік, 90-астам ұзақ
өмір сүрушілер. Қазіргі өркениет күтілетін орташа өмір ұзақтығын - 70 жас деп
қамтамасыз етті, ал, ол осыдан бұрын 35 жасты құрады.

Қоғамның қартаю мəселесімен айналысатын геронтология қартаюды
биологиялық, психологиялық жəне əлеуметтік тұрғыда қарастырады. Ол
зерттеудің дисциплина аралық кеңістіктігін құрайды.

Биологиялық деңгейде қартаюдың физиологиясы психологиялық
деңгейде оның ойлау жəне психикалық аспектілері, ал, əлеуметтік деңгейде,
əлеуметтік контекстегі қартаю қарастырылады.

Осы құбылыстың үш түрлі бағыты бар: қарт адамдардың жеке басының
қасіреті (отбасы, қоғам жəне мəдени негізде); қарт кісілердің қоғамдағы орнын
анықтауға ұмтылу; қартаю мəселесін зерттеу жəне мемлекеттің əлеуметтік
саясаты негізінде шешу.

Қоғамда қартаю үрдісіне байланысты туған əлеуметтік күтілімдер
көбінесе реңсіз бояуларда, қартаю кедейшілікпен, көңіл толмайтын
медициналық қызмет көрсетумен, əлсіз денсаулықпен, өмір сүруге қолайсыз
жағдайлармен, əлеуметтік оқшауланумен елестейді. Қалыптасқан таптарын
қарт адамдарға əсерін тигізеді, белсенді қартаю айырықша болса, пассивті
қартаю норма болып есептеледі.

Осының негізінде К. Винтер қарт кісілер жайында қалыптасқан
тараптарының тізімін ұсынады:

- барлық қарттар бір-біріне ұқсайды;
- қарт кісілер əлеуметтік оқшауланған;
- көбісінде əлсіз денсаулық;
- əйелдерге қарағанда ер адамдардан жұмыстан шығуы көп мəселелер

туғызады;
- қарт кісілердің көбісі өз отбасынан оқшауланған;
- қарт кісілер жыныстық өмірге қызықпайды немесе оған қабілеті жоқ;
- қарт кісі оқуға құқысы жоқ;
- жас ұлғайған сайын ой қабілеті əлсірейді.
Қазіргі қоғамда қартаюдың негізгі себептері ретінде келесі 4 мəселені
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айтуға болады.
Ең біріншіден, бұл демографиялық жəне макроэкономикалық нəтижелер,

олардың құрамында:
- туу көрсеткіші;
- өмір ұзақтығы соның ішінде ұзақ өмір сүрудің ең жоғарғысы жəне де

соған қол жеткізгісі келетін қарт кісілердің саны;
- əр түрлі ұрпақ өкілдері арасында материалдық ресурстардың болуы;
- қарт адамдар-зейнеткерлер өмір сапасымен, қажетті стандарттарды

қамтамасыз етудегі ұжымдық жауапкершілікке деген көзқарас;
- еңбек өнімінің деңгейі;
Екіншіден, əлеуметтік қарым-қатынастар саласы өзгеріске ұшырайды:
- отбасылық, туыстық қарым-қатынастарда;
- əр түрлі ұрпақ өкілдерінің бір-бірін қолдау жүйесінде;
- болашақ мамандығын таңдауда;
- жұмыспен қамтылу құрылымында;
Үшіншіден, демографиялық құрылымдағы өзгерістер еңбек нарығына

əсер етеді:
- ой мен күш еңбегі арасындағы қатынас еңбек іс-əрекетіне деген

қоғамның көзқарасы өзгереді;
- қарт жастағы жұмыс істейтіндерді қайта оқыту жəне даярлау қажеттілігі

туындайды;
- зейнеткерлікке шығу мəселесімен еңбек іс-əрекетіне деген қарт

жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің көзқарасы өзгереді;
- қарт жастағы адамдардың кəсіби бейімдеуі жөніндегі сұрақ туындайды;
- жұмыспен қамтылған əйелдер мен ерлер арасындағы үйлесімділік

өзгереді, себебі ер адамдарға қарағанда қарт əйелдердің саны көп болуы;
- бастауыш жəне орта білім алудың мерзімі өзгереді, яғни жұмыспен

қамтылмаған жас ұрпақпен белсенді іс-əрекет ететін ересек адамдар
арасындағы арасалмақ өзгереді;

- жұмыссыздық мəселесінің əлеуметтік мінезі өзгеріп, оны шешудегі жаңа
жолдың жəне шешуге жаңа көзқарас керек;

- зейнеткерлікке шығудың жас мөлшері өзгереді:
Төртіншіден, қарт кісілердің денсаулығы мен жұмыс істеу қабілеттері

өзгеріске ұшырайды. Ол əлеуметтік қызмет үшін қиындықтар туғызады.
Мысалы:

- қарт кісілер алған білімдерін, дағдыларын қолдану кеңістігі ұлғаяды,
сонымен қатар қолданбалы ғылыммен басқа саланың білімімен айналысып,
жаңа кəсіби ілімге ие болады; қарт кісілер еңбек нарығының жəне қоғамның
микро жəне макро деңгейіндегі өмірдің қажетті ресурсы болып қалыптасады;

- қарт кісілерге деген күтім, əлеуметтік қызметті қолданудағы
қажеттіліктер өзгереді;

- қарт кісілерді медициналық жəне əлеуметтік қызмет көрсетудегі
нəтижеліктің, сонымен бірге тиімділіктің негізінде маңызды өзгерістер
туындайды;

Жоғарыда аталғанның бəрі қоғам өміріндегі өзгерістердің барлығын
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қамтымайды, оларға əрбір адамның қарттар қоғамына деген субьективтік
факторларын да қосуға болады.

Қорытынды: Сонымен бірге, бір жағынан қарт кісілерге əлеуметтік
қызмет көрсетуді жақсарту үшін нақты, тұрақты шаралар қабылданса, екінші
жағынан бұл салада əлі де өз шешімін таппаған проблемалар бар, сондықтан
шұғыл түрде шешімдер қабылдау қажет.

Солардың ең маңыздысы - қарт кісілерге деген қатынастың
институционалдық жүйесін қайта ұйымдастыру қажет. Соның ішінде дəстүрлі
емес жұмыстылық үлгісін дамыту, өмір бойы оқу тұжырымдамасына сəйкес
білім берудің сапасын көтеру жəне қайта даярлау.

Сонымен қатар, «үшінші жас» өкілдерін қоғамның саяси өміріне белсенді
түрде араласуына тарту керек. Əлеуметтік құндылықтың өмірлік ресурстарына
əсер беру үшін қарт кісілердің үлкен əлеуеті бар.

Электорат əлеуметтік-экономикалық үдерістердің əсерінен ғана емес,
ұрпақ алмасуынан да өзгергенін атап кеткен жөн. Геронтологиялық сектор ең
көп санды жəне белсенді сектордың бірі, ал, қарттықты əлеуметтік тұрғыдан
қамтамасыз ету мəселесі саяси мəн де алып барады.

Əр түрлі əлеуметтік көмек пен қолдау алумен қатар, қамтамасыз ету
мүмкіндігі де маңызды. «Əлеуметтік көмек беру баламалығы» қарт кісілердің
мүмкіндігі мен тұтыну қабілетіне сəйкес əлеуметтік қызметті ұлғайту, өзара
көмек жəне дербес көмектілік түрі мен мүдделік клубтарын дамыту қажет.
Қызмет көрсетудің инфрақұрылымын құрып, шығармашылыққа сұранысты
жүзеге асыру қажет.

Іс-əрекеттегі зейнеткерлік жүйеге түзету енгізу қажет. «Зейнетақы табу
үшін» ынталандырудың кешенді механизмін жетілдіру жəне құру еңбек өтілін
есептемей, зейнетақыны теңестіру жүйесінің нəтижесінде, қазіргі кезде еңбек
құндылығынң мəні жойылуда. Мемлекет үшін өмір бойы еңбектенген
кісілердің алатын зейнетақысы өмір сүру көрсеткішіне де сəйкес келмейді.

Қазіргі кезде өзінің өмірін қалыптастыру үшін ең алдымен жеке
жауапкершілік ұлғаюда. Қарт кісілердің бейімделу ресурстарының өзектілігі,
олардың мүдделігін жұмылдыру жəне біріктіруді күшейту қажет.
Геронтологиялық əлеуетін білім, денсаулық сақтау, əлеуметтік бағдарламалар
арқылы дамытуға басымдылық берілуде. Қарт кісілермен жұмыс істеуді
қолдайтын түрлі жаңа ереже, ұлттық жоба керек.

Мүгедектермен əлеуметтік жұмыс

Мүгедектің проблемасын тарихи дамуындағы сараптама көрсеткеніндей
қоғамның «толыққанды емес» мүшелерін оқшаулау, жою, еңбекке баулу
тұжырымдамасына дейінгі жолдардан өтіп, адамзат үшін əр түрлі кемістігі,
патофизиологиялық синдром мен психо-əлеуметтік ауытқушылығы бар
тұлғаларға түсіністікпен қарауға қажеттілік туындады.

Сол себептен де мүгедектік «толыққанды адам емес» деген классикалық
түсініктен кетіп, бұл қоғамның өзекті проблемасы екенін айқындау керек. Басқа
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сөзбен айтқанда мүгедектік тек бір ғасырдың, қоғам жартысының бөлшегі ғана
емес, қоғамның жалпы тұтастай алғандағы проблемасы.

Оның мəнісі мынады: мүгедек адамның қоршаған ортамен құқықтық,
экономикалық, өндірістік, коммуникативтік, психологиялық қарым-қатынаста
болуы.

Қоғам пікірінің осындай генезисі экономикалық даму мүмкіндігіне сəйкес
жəне əр түрлі тарих кезеңіндегі əлеуметтік деңгейінің өсіп-жетілуінен деп
түсіндіріледі.

Тұлғаның өмір сүру əрекетінің шектелуінің нəтижесінде, өзін-өзіне
қызмет көрсету, қозғалу, бейімделу, араласу, өзінің мінез-құлығын қадағалау
жəне еңбекке араласуын толықтай жоғалтады.

Мемлекет мүгедектерді əлеуметтік жағынан қорғауды қамтамасыз ете
отырып, олардың дербестігін дамытуға, шығармашылық, өндірістік мүмкіндігі
мен қабілетін мемлекеттік бағдарламаға сəйкес олардың қажеттілігін жүзеге
асыруға жағдай тудыру қажет. Заңнамада көрсетілгендей əлеуметтік көмек беру
үшін денсаулығын түзеуге еңбек, білім, кəсіби даярлық, тұрмыстық-үй басқа да
əлеуметтік-экономикалық құқықтарын жүзеге асыру ұсынылған.

Мүгедектердің қоғамдағы жағдайын сипаттайтын негізгі əлеуметтік-
экономикалық жəне əлеуметтік-демографиялық көрсеткіші мынау болып
табылады: еңбек жəне қоғам өміріне араласу, еңбекақы жəне зейнетақы көлемі,
ұзақ мерзімді тауарларды тұтынудың деңгейі, тұрмыстық-тұрғын үй жағдайы,
отбасы мəртебесі, білім.

Бұрындары мемлекет мүгедектердің өмір сүру деңгейін жақсарту үшін əр
түрлі материалдық жеңілдік пен демеуқаржы (дотация) беретін. Дегенмен
мүгедектер еңбегі пайдаланылатын өте ауқымды арнайы мекемелердің жүйесі
дамыған болатын, алайда нарық жағдайында коммерциялық құрылымдарға
қарағанда бəсекеге қабілетті болмай қалды. Бюджеттік шығын болу
жағдайында мүгедектерге түрлі жеңілдіктер беруді жалғастыру, оның өзінде
дені сау мен мүгедектерді салыстыру (соңғысына келеңсіздік тудырады)
сонымен қатар түрлі категориядағы мүгедектерді бір-бірімен қатар қою мүмкін
бе? Жəне кейбір мүгедектер жеңілдіктер мен төлемақы күтіп, масылдық
танытып сауықтыру, бейімделу үдерістерге қатыспайды.

Мүгедектермен əлеуметтік жұмысты жандандырып, біріктіру үшін,
мүмкіндігі шектеулі жандарға оңалту жүйелерін құрып, онда бейімделу, кəсіби
оқыту, психологиялық, құқықтық жəне ұйымдастыру мəселесі бойынша
кеңестер беруге, жұмысқа орналасуға нақты көмек берілер еді.

Шет ел жəне отандық тəжірибе көрсеткеніндей, мүгедектігі бар
тұлғалармен əлеуметтік жұмысты əлемдік қауымдастықтың нормативтік-
құқықтық құжаттар базасының негізінде жəне есебі (БҰҰ, ДДҰ, ХЕҰ,
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ шешімдері мен ұсыныстары, конвенция, Пактілер,
декларация, құрылтайлық актілер) жəне ТМД қатысушылары-мемлекеттік
Парламентаралық Ассамблеясының заңнамалық актілері, Қазақстан
Республикасы, КСРО заңнамалары мен заң күшіндегі актілер бойынша жүзеге
асыру қажет.

Əлемдік қауымдастықтың негізгі құжатына Халықаралық адам
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құқығының декларациясы (1948 ж), экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени
құқық жөніндегі халықаралық Пакт (1969 ж.), əлеуметтік прогресс жəне даму
Декларациясы (1969 ж.), мүгедектер жөніндегі декларация (1971 ж.), ой
кемістігі бар тұлғалардың құқығы жөніндегі Декларация (1971 ж), балалар
құқығы жөніндегі Конвенция (1989, 23-27 бап), балалардың өмір сүруін
қамтамасыз ету, қорғау жəне дамыту жөніндегі дүниежүзілік Декларация (1990
ж), мүгедектерді кəсіби оңалту жəне жұмыстылық туралы Конвенция жəне
Ұсыным (1983 ж.) жəне т. б.

1971 жылы 9 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы мүгедектер құқығы
туралы қабылдаған Декларациясы басшылыққа алынып, мүгедектер құқығын
қорғау, мүгедектерге көмек беру, түрлі қызмет саласында оның мүмкіндігін
дамыту, оларды қоғамның қалыпты өмір сүруіне қайта оңалту жөнінде жалпы
негізгі ұлттық жəне халықаралық тұрғыда шаралар қабылданады.

Осы Декларацияға сəйкес мүгедек ретінде жарымжандық немесе ақыл-ой
мүмкіндігінің кемшіліктеріне байланысты, əлеуметтік өмірдің немесе өз
өмірінің мұқтаждарын өзі қамтамасыз ете алмайтын адам болып табылады.
Декларацияға сəйкес мүгедектер өз замандастары сияқты кемшіліктеріне,
мінез-құлқына қарамастан, басқа адамдар тарапынан құрметке құқылы яғни
олардың өмірі мүмкіндігінше қалыпты жағдайда болуы керек.

Декларацияның 5 бабы əлеуметтік қызметкерлер үшін ерекше, себебі
соның негізінде мүгедектер толыққанды дербестікке ие болу мүмкіндігіне
құқылы.

Мүгедектер үшін əлеуметтік қызметті ұйымдастыру кезінде олардың
өмірдің қанағаттанарлық деңгейіне, экономикалық жəне əлеуметтік қамтамасыз
етілуіне құқылы екендігін ескеру қажет. Сонымен бірге олар медициналық,
психологиялық, немесе функцияналды емделуге, протезді жəне ортопедтік
апппараттарды қолдануға, денсаулығын жақсарту мен қоғамдағы орынға, білім
алуға, кəсіби қолөнер дайындық пен еңбек қабілеттілігін қайта қалпына
келтіруге, көмекке, жұмыспен қамтамасыз ету жəне т.б. қызметтерге ие болу
мүмкіндіктерін дамыта əлеуметтік бірігу жəне қайта бірігу үрдісін жылдамдату
құқықтарына ие. Мүгедектер сонымен қатар, өзінің отбасында немесе оларды
алмастыратын жандармен тұруға құқысы бар. Шығармашылықпен немесе
қызмет көрсетумен байланысты барлық қоғамдық қызметтерге араласа алады.
Егер арнайы мекемеде мүгедектің болуы міндетті болса, ондағы ортада, өмір
сүру жағдайы да өз замандастарының қалыпты жағдайдағы ортасы мен өмір
сүру жағдайына сəйкес болуы қажет.

Мүгедектермен жұмыс істеудің негізгі қағидаттары. əлеуметтік қызмет
көрсету саласындағы қызмет мына қағидаға құрылады:

- адам мен азаматтың құқығын сақтау;
- əлеуметтік қызмет көрсету саласында мемлекеттік кепілдік ұсыну;
- егде жастағы азаматтар мен мүгедектердің əлеуметтік қызметтерді

алуына жəне қолжетімділігіне тең мүмкіндікті қамтамасыз ету;
- əлеуметтік қызмет көрсету түрлерінің сабақтастығы;
- егде жастағы азаматтар мен мүгедектердің дербестік қажеттілігіне

əлеуметтік қызмет көрсетудің бейімделуі;
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- егде жастағы азаматтар мен мүгедектердің əлеуметтік бейімделу
жөніндегі басымдық шара,

- əлеуметтік қызмет көрсету саласында егде жастағы азаматтар мен
мүгедектерге құқығын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік билік органдарының,
жергілікті өзін-өзі басқару органы мен мекемелер жəне лауазымды тұлғалардың
жауапкершілігі.

Мемлекет адамға əлеуметтік теңдік қағидасы негізінде жынысына,
ұлтына тіліне, шығу тегіне, меншік жəне лауазымды жағдайына, дінге
қатынасы, көзқарасы, қоғамдық бірлестікке қатысы, жəне басқа да жағдайларға
қарамастан əлеуметтік қызметтер мүмкіндігін алуға кепілдік береді.

Əлеуметтік қызмет көрсету халықты əлеуметтік қорғау органдарының
немесе оларға қарасты мекемелердің шешімімен, əлеуметтік қызмет
мекемелерінің əлеуметтік қорғау органдарының келісімімен шешіледі.

Əлеуметтік қызметті тұтынғанда егде жастағылар мен мүгедектер
құқылы:

- əлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің қызметкерлері тарапынан
құрметке;

- Қазақстан Республикасының халықты əлеуметтік қорғау субьектілеріне
тағайындалған əлеуметтік қызмет көрсету мемекемелерінің түрін таңдауға;

- əлеуметтік қызмет көрсету туралы, міндеттері мен құқықтар туралы
ақпаратқа ие болуға;

- əлеуметтік қызмет көрсетуден бас тартуға;
- əлеуметтік қызмет көрсету барысында əлеуметтік қызмет көрсету

мекемесініңі қызметкеріне жария болған жеке мəліметтің құпиялығына;
- өз құқығын қорғау, соның ішінде соттық тəртіпте;
Осы түрдегі басқа мекеме-психоневрологиялық интернат, ол медика-

əлеуметтік мекеме болып табылады, психологиялық дертке шалдыққан, күту
мен тұрмыстық, медициналық күтілімді қажет ететін егде жастағылар мен
мүгедектерге арналған. Психо-неврологиялық интернатқа ақыл-ойы кем,
дебильдік дəрежесі айқын көрінген сол сияқты созылмалы психикалық аурумен
ауыратындар, есі ауғандар, қабілетсіздер қабылданады.

Қоғамдық жəне мемлекеттік ұйымдармен қатар іс-əрекет ететін
əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының негізгі міндеттері (денсаулық
сақтау, білім, миграциялық қызмет, Қызыл Крест Қоғамының комитеттері,
ардагерлер қоғамы, т.б):

- əлеуметтік қолдауды қажет ететін қартайғандарды, мүгедектерді т.б
тұлғаларды анықтау;

- əлеуметтік қолдауды қажет ететін адамдар үшін əлеуметтік көмектің
түрі мен формасын анықтау;

- түрлеріне байланысты əлеуметтік қолдауды қажет ететін адамдарды
дифференциалды түрде есепке алу;

- əлеуметтік көмекке мұқтаж адамдарға əлеуметтік-тұрмыстық қызметті
бір немесе қайталанбалы түрде көрсету;

- қала, аудан тұрғындарын əлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету
деңгейін сараптау, халыққа əлеуметтік қызмет көрсету саласын дамыту іс-



58

шараларын құру жергілікті жағдайлар мен тұрғындарға байланысты əлеуметтік
қызмет көрсетудің жаңа түрлерін енгізу;

- мұқтаж болғандарға əлеуметтік-тұрмыстық көмек көрсетуге мемлекеттік
жəне үкіметтік емес құрылымдарды тарту, олардың іс-əрекеттерін үйлестіру.

Заңнамада мүгедек балаларға көмек беру туралы мəселелеріне баса назар
аударылған. Мүгедек балалары бар отбасыларына жеңілдіктер мен жəрдемақы
(дотация) беру жүйесі жасалған, мүмкіндігі шектеулі мұндай балаларға
арналған арнайы мекемелер құрылды.

Алайда, бұл жүйенің қазіргі таңда мүгедекке жаңа жағдайдың алғашқы
кезеңінде өмір сүру мен қамтамасыз ету үшін жиі кездесіп тұратын
қиындықтарды шешуге немесе өтеуге мүмкіндігі жоқ. Көп жағдайда олар үшін
мүгедектік материалдық жағдайының нашарлауынан, бұрынғы əлеуметтік
мəртебесі мен байланыстардың үзілуімен байланысты. Бұл жеңіліс - жалғыздық
пен торығудың жəне өмірден оқшауланудай əсер береді. Мүгедек қана емес
жақын туыстары да психологиялық проблемаларға тап болады.

Мүгедектерді оңалтудың негізгі мазмұны мен түрі. Оңалту жүйесінің
басты мақсаты-толыққанды түрде емдеу, қалпына келтіру, қоғамның белсенді
өмірі мен еңбекке қайта оралту. Аурулар мен мүгедектерді оңалту-мемлекеттік,
медициналық, психологиялық, өндірістік, əлеуметтік-экономикалық,
педагогикалық, тұрмыстық жəне басқа да шаралардың кешенді жүйесі.

Медициналық оңалту ауруды толықтай немесе жартылай, бұзылған
функциясын қалпына келтіруге бағытталған.

Педагогикалық оңалту - бұл тəрбиелік сипатта болады. Ауру бала өзі-өзін
қамтамасыз ете отырып, əдет пен дағдыға үйреніп, мектептік білім алады.
Əсіресе ауру балаға психологиялық тұрғыдан өз-өзіне сенім туғызуға көмек
беріледі. Ересектерге қолжетімді шаралар өткізіліп, өзіне қажетті білім алуға
немесе басқа салада жұмысқа орналасуға мүмкіндік туғызуға, бойына сенім
оятуға көмек, қолдау көрсетіледі.

Əлеуметтік-экономикалық оңалту - бұл бірнеше шаралардан тұрады.
Ауруды немесе мүгедекті жақын жердегі жайлы тұрғын-үй баспанамен
қамтамасыз ету, оның қоғамның толық мүшесі екеніне сенім туғызуға қолдау
көрсету, ауруға немесе мүгедекке жəне оның отбасына уақытша жұмысқа
жарамсыздығы барысында ақшалай қамтамасыз ету, жəрдемақы тағайындауға
көмек беру.

Кəсіптік оңалту - қолжетімді еңбекке оқыту, қандай да құрал-
жабдықтарды, құралдарды пайдалануына байланысты жұмыс түріне бейімдеу,
жұмыс уақыты қысқартылған, немесе жұмыс жағдайы жеңілдетілген арнайы
цехтар немесе кəсіпорындар ұйымдастыру.

Оңалту орталықтарында көп жағдайда еңбек терапиясы көп
қолданылады. Неге десеңіз, еңбек адамның психофизиологиялық саласына əсер
береді. Ұзақ уақыт бойғы енжарлық, бейқарекетсіздік адамның энергетикалық
мүмкіндігін нашарлатады, ал, жұмыс болса, оның өмірге деген құштарлығын
оятады. Жұмыс істемеген адамға əлеуметтік тұрғыдан психологиялық əсер
тигізеді.

Еңбек терапиясы ауру адамды бірте-бірте сауықтырып, қалыпты өмірге
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қайтадан оралтады, қайтарады. Еңбек терапиясы əсіресе, сүйек-буын
аппаратының жарақат алуына, буынның жансыздануының қалпына келтіруге
көп көмек береді. Жұмыстылық, атқарып жатқан жұмысына назар
аударушылықтың əсерінен ауру өзінің ауруын да ұмытады.

Қоғамнан тыс қалып, психикалық ауруға ұшырағандар үшін еңбек
терапиясының маңызы зор. Еңбек терапиясы адамдар арасындағы қарым-
қатынасты жақсартуға, қолайсыздықты болдырмауға көп көмек береді.

Еңбек терапиясы есі ауысқан немесе есі ауытқымалы аурулар үшін еңбек
белсенділігінің маңызы зор. Сондықтан еңбек терапиясы ең алдымен
медициналық көмектің бір түрі ретінде психиатрияда қолданылды.

Тұрмыстық оңалту - бұл мүгедекке протез, үйде немесе көшеде
қозғалыста болу үшін жеке көлік ұсыну (арнайы мотоколяскалар, басқаруы
лайықталған автокөліктер).

Соңғы кезде спорттық оңалтуға да көп көңіл бөлінуде. Спорттық-оңалту
шараларға қатысу алдымен қорқынышынан аттап өтеді, əлсізге деген мəдениет
қалыптасады, өзінің қалыптан тыс сұранысын реттеуге үйренеді, сол сияқты
бала өзін-өзі тəрбиелейді, дербес, тəуелсіз өмір сүруге үйренеді.

Қорытынды: Сонымен, əлеуметтік қызметкер оңалту дегенімізді, бұл
емдеудің оңтайландыруы деп қарастырмауы керек, бұл – клиентке ғана емес,
оның айналасындағы соның ішінде оның отбасына əсер беретін шаралар
кешені. Осы байланыстарда оңалту үшін ең маңыздысы топтық психотерапия,
отбасылық терапия, еңбек терапиясы, орта терапиясы болып табылады.
Терапия бұл дегеніңіз клиенттің мүддесі үшін емдеудің əдісі болып саналып, ол
алдымен организмнің психологиялық жəне соматикалық функциясына əсер
береді. Сол сияқты оқытуға жəне кəсіптік бейімделуге, əлеуметтік қадағалауға
ықпал ететін əдіс ретінде қарастыруға болады.

Жастармен əлеуметтік жұмыс

Жастармен əлеуметтік жұмыс біздің мемлекет пен басқа елдердің
мемлекеттік жастар санатының маңызды бөлігі болып табылады.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясаты келесі
принциптерге негізделген:

- мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мен қалыптастыруда
тұлғаның құқықтары мен қоғамдық, мемлекеттік қызығушылықтардың үйлесуі;

- жас азаматтарды саясаттың дамуы мен қалыптастыруында, жастар мен
қоғамды қамтитын бағдарламаларға қатысуына тарту;

- олардың əлеуметтік мəртебесіне сəйкес жас азаматтардың құқықтық
жəне əлеуметтік қорғалуын қамту;

- жас азаматқа құқығына сəйкес мемлекет тарапынан кепілдендірілген
оқу, тəрбие бойынша, рухани жəне физикалық даму, денсаулығын қорғау,
біліктілік дайындық жəне еңбекпен қамтамасыз ету, берілетін қызметтің көлемі
жəне тұлғаның дамуын қамтамасыз ету;

- мемлекеттік жастар саясатына байланысты мемлекеттік органдар мен
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мекемелердің іс-əрекеттеріне сəйкес іс-шараларды жүзеге асыру;
Мемлекеттік жастар саясатының негізгі мақсаттары:
- жастардың əлеуметтік, мəдени, рухани жəне физикалық дамуына қолдау

көрсету;
- жас айырмашылықтарына байланысты жас азаматтарды кемсітудің

алдын-алу, болдырмау;
- жастардың қоғамның əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне мəдени

өмірінде қатысуын толық қамтамасыз ету жағдайларын туғызу;
- жас азаматтың өз өмірлік жолын, өз мақсатына қол жеткізудегі таңдау

мүмкіндіктерін кеңейту;
- жастардың өзіндік жəне қоғамдық даму мақсатында инновациялық

потенциалын жүзеге асыру.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі бағыттар бойынша

кезеңдік əлеуметтік жұмыс қарастырылған: жастардың құқықтарын қорғауын
қамтамасыз ету, жастардың еңбек жəне жұмыспен қамтылу саласындағы
кепілдік; жастардың жеке кəсіпкерлікпен айналысуына қолдау көрсету; жас
отбасыларды мемлекеттік қолдау; əлеуметтік қызмет көрсетудегі кепілдік;
талантты жастарды қолдау; жастардың рухани жəне физикалық дамуындағы
жағдайларды қалыптастыру; жас жəне балалар бірлестіктерінің іс-əрекеттерін
қолдау; халықаралық жастармен айырбас жұмысына қолдау көрсету.

Жастарға əлеуметтік қызметті берудегі негізгі мақсат, оның ең бастапқы
кезеңінде жүзеге асады. Соның нəтижесінде мемлекет көп шығынға да
ұшырамайды, ол жастардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынта
береді. Жастармен əлеуметтік жұмыс істеудің ерекшелігі – жастар тəрбиелеу
обьектісі ретінде емес, əлеуметтік əрекет пен жаңарудың субьектісі ретінде
қарастырылады.

Осы концептуалды қадамдар негізінде жастарға əлеуметтік қызметті
жасауда назарға алынады:

- өмірді бастаудағы мəселелерді шешудегі қолдау (көбінесе, қызметтердің
көп түрлері, қызмет көрсету кешені);

- жастар субмəдениетінің ерекшеліктері ескеріледі;
- инновациялық бағдарламалар жасалынып, практикада қолданылады,

қоғамдық ұйымдарға тартылады.
Жастардың əлеуметтік жұмыстың негізгі мақсаттары болып табылады:
- жастарды əлеуметтік қызметпен қамтамасыз ету жүйесін адамды

қалыптастырудағы əлеуметтік-психологиялық біркелкі мемлекеттік-қоғамдық
жүйе ретінде қалыптастыру, құру;

- кəмелетке толмағандар мен жастардың асоциалдық құлығын
қалыптастырушы факторларды анықтау;

- өмірдің қиын жағдайларына ұшыраған жастар мен кəмелетке
толмағандарға жедел көмек көрсету;

- клиенттердің өз бетінше өмір сүру, өз өмірін бағыттау мен пайда болған
мəселелерді тиімді шешу мүмкіндігін арттыру;

- дене кемшіліктеріне, рухани тұрақсыздық немесе өмірлік кризиске
қарамастан, басқа адамдардың өзіне деген құрметін сақтай алатындай жағдайды
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қамтамасыз ету;
- осы нəтижеге қол жеткізу арқылы, əлеуметтік қызметкердің көмегіне

тəуелді болмау (соңғы мақсат).

Жанұя жəне балалармен əлеуметтік жұмысты жетілдіру

Қазіргі отбасы өзінің даму кезеңінде көп өзгерістерге ұшырауда, дəстүрлі
отбасы моделінен жаңа заман үлгісіне қарай бейімделуде, отбасылық қарым-
қатынастар өзгеруде.

Ажырасу көбейді (əрбір екінші-үшінші неке) некесіз туған балалардан
бала туу көрсеткіші төмен, жыл сайын шамамен 1 млн. бала ата-ананың
біреуінсіз қалады, елімізде толық емес отбасының үлесі 15 пайыз, мүгедек
балаларға материалдық жəне психологиялық тұрғыдан көмек қажет,
психикалық аурумен ауыратындар саны шамамен 4,5 млн адам, қылмыстылық
(жыл сайын 2 млн.-ға жуық қылмыстылық жасалады) əсіресе соның ішінде
жасөспірімдердің қылмыс жасауы ұлғаюда, Қазақстан нашақорлық пен
токсикоман бойынша «алдыңғы қатарға» шықты, қоғамда жəне отбасында
əлеуметтік жағдайдың нашарлауының салдарынан балаларға қатыгездікпен
қарау, психологиялық торығу, аурулар, өзі-өзіне қол жұмсау (жылына 50-80
мың.), жезөкшелік (үлкен қалаларда 120 мыңға жуық) көбейді.

Осының бəрі əлеуметтік институтты-отбасыны нығайту үшін жедел түрде
шара қабылдауды талап етіп отыр. Соңғы жылдардың тəжірибесі
көрсеткеніндей ҚР Президентінің Жарлығы қабылданғаннан бері отбасы
мəселесі шешімін тауып, отбасына көмек беру, қолдау көрсету бұрынғы
жылдарға қарағанда жедел қолға алынуда.

Бүгінде баласы бар отбасыларға мемлекет тарапынан төмендегідей көмек
көрсетіледі:

- бала туу, қамқорлық жасау жəне тəрбиелеуге байланысты отбасына
ақша төленеді (зейнетақы, жəрдемақы);

- ата-ана мен балаға еңбек, салық, тұрғын үй, медициналық, несиелік
жəне басқалай да жеңілдіктер;

- отбасына əлеуметтік қызмет көрсету (əлеуметтік көмек көрсету жəне
кеңестік көмек беру) жəне т. б.

Бүгінде 40 мыңға жуық отбасы мен 38 мыңға жуық бала мемлекеттік
отбасылық саясатты тиімді жүргізуге мұқтаж жəне де оның басты
бағыттарының бірі - отбасы мен балаларға əлеуметтік жүйенің қызмет көрсетуі,
оның материалдық жəне құқықтық негізін құру.

Қазақстан қоғамындағы түрлену үрдісі əлеуметтік-экономикалық қарым-
қатынастар саласына, құндылықтар жүйесіне, отбасыдағы əлеуметтік-
экономикалық жағдайға өз өзгерістерін əкелді. Əлеуметтік-экономикалық
қатынастарды реттейтін барлық əлеуметтік институттар жүйесі өзгерді. Осы
үрдіс аясында жылдар бойы қалыптасқан тұлғалық өзара іс-қимыл, отбасы мен
мемлекеттің парадигмасы өзгеруде: отбасы қамқоршылдықтан кетіп,
мемлекетпен серіктестік арақатынасқа келуде; бұрын мемлекет белсенді түрде



62

араласқан экономикалық, қоғамдық-тəрбиелік, əлеуметтік-мəдени міндеттердің
бір бөлшегі қайтадан отбасыға оралуда. Отбасы өзінің алдында пайда болған
түрлі əлеуметтік міндеттерді шешуге араласа бастады. Отбасы мəселесін, оның
құқығын жүзеге асыру үшін, кепілдемесін жəне əлеуметтік жағынан
қамтамасыз ету үшін жаңа технология əзірлемесі мен əлеуметтік жұмыс үлгісі
қажет болуда.

Міне, сондықтан да бұл өзекті мəселені зерттеп қана қоймай, соңғы
жылдар ішінде халықты əлеуметтік жағынан қорғау органы басқа да
мемлекеттік қоғамдық жəне үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп отбасымен
əлеуметтік жұмыс саласында қандай жұмыстарды жүзеге асырды, қандай өзекті
мəселелер туындады, оны қалай шешті деген сияқты мəселелерді сараптау
қажет.

Жалпыадамдық құндылықтарға басымдық беруге бейімделуге орай
мемлекеттік органдар қызметі отбасына деген жаңа бағыт алды: яғни қоғамды
сауықтыру мақсатында оның мəртебесін көтеру, балаларға қамқорлық жасау,
оларға əлеуметтік қызмет көрсету.

ҚР Президентінің мемлекеттік отбасы саясаты жəне балалардың ұлттық
тұрғыдағы мүддесі туралы негізгі бағыттағы жарлықтар да қабылданды.

Бұл құжаттар отбасы жағдайын жақсартуға арналған əлеуметтік
жұмыстардың бағытын анықтады. Меншік қатынастарының өзгеруі,
экономикалық ынталандырудың дамуы, экономиканы басқаруды жетілдірудің
нəтижесінде отбасының еңбекке жарамды мүшелері өзінің еңбегімен балаларын
жəне отбасы, оның мүшелерін өмірде лайықты қамтамасыз етуге мүмкіндік
алды. Қоғамның əл-ауқатының жақсаруының нəтижесінде əйел өзінің өмір
жолын таңдап, өз мүмкіндігін жүзеге асыруға: кəсіби жұмыс, кəсіпкерлік, оқу,
бала тəрбиелеу болмаса басқа мүмкіндіктерді қарастыру топшыланғанды. Жаңа
экономикалық жағдайда отбасы соның ішінде бала тəрбиелеуде зор дербестік
пен жауапкершілікке ие болды.

Отбасы мен балаларға қызмет көрсететін мекемелер жүйесін
ұйымдастыру жөніндегі мақсатты бағытталған нақты жұмыстар осылай
басталды деп айтуға болады, алайда бұл жұмыстардың элементтері бұрында да
болғанды.

Атқарушы билік органдары жергілікті жерлерде мекемелердің жаңа
түрлерінің аумақтық жүйесін: отбасыға əлеуметтік көмек беру, психологиялық-
педагогикалық кеңестер орталықтарын, мүгедек балаларды сауықтыру
орталықтарын, асырап алу, қамқорлыққа алу жəне қамқоршылдық
орталықтарын, отбасыны жоспарлау орталығын, əлеуметтік баспананы нығайта
жəне құра бастады.

Бұл кезде, отбасы мен балаға əлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің
қызметкер жүйесі жəне ұйымдастырудың механизмдерін қалыптастырудың
жаңа концептуалды тұрғысы əзірленді. Бұл мекемелерді қаржыландыру,
кадрлық жағынан қамтамасыз ету, дамыту шаралары да қолға алынды. Ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек беру, жасөспірімдерге
арналған əлеуметтік-бейімдеу орталықтарының, балалар мен мүмкіндігі
шектеулі жасөспірімдерге арналған əлеуметтік баспаналар мен бейімдеу
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орталықтарының, психологиялық-педагогикалық жəне телефон арқылы жедел
көмек беру орталықтарының типтік ережелерінің жобалары да бекітілді.

Көптеген аумақта жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік билік
органдарымен бірлесе отырып, отбасы мен балаларға əлеуметтік қызмет
көрсету мекемелерін ашты. Отбасы мен балаларға əлеуметтік қызмет көрсету
мекемелерін құруға қоғамдық жəне қайырымдылық қорлары, кəсіпкерлер
белсенді түрде араласты. Бұл тұрғыдағы əлеуметтік серіптестік көрсетілген
мекемелердің жұмысын нəтижелі, оның материалдық жағын кеңейтуге,
кадрлық жəне қаржылық жағын шешуге жəне отбасыға көмек беру, əлеуметтік
жағынан қорғаудың өзекті мəселелері туралы қоғамдық пікір қалыптастыруға
мүмкіндік береді.

Отбасына жəне балаларға көмек берудің əлеуметтік қызмет жағдайы
туралы сараптама бойынша, соңғы жылдары отбасы өмірінде оның маңызды
орын алып отырғанын көрсетеді. Оның негізгі міндеті отбасыда салауатты өмір
салтын қалыптастыру, тəрбиелік құндылықтың əлеуметін көтеру, отбасы өзін
қамтамасыз етудің проблемасын шешу, оны жоспарлау болды.

Отбасына қызмет көрсететін түрлі əлеуметтік мекемелердің
ведомствоаралық үйлестіру қызметі жақсаруы керек.

Отбасына көмек беретін əлеуметтік қызмет мекемелерін дамытуды
жүзеге асыра отырып, жуық арадағы кезеңге өзінің тұжырымдамасы бар, оның
құрылымын жетілдіріп, бөлімше құрып, отбасыға қажетті түрлі қызмет
көрсететін аумақтық отбасы жəне балаларға көмек беретін орталықтардың
дамуына басымдылықты қолдау қажет.

Отбасына көмек беретін əлеуметтік орталық əлеуеті əдістемелік базасын
нығайтудың, арнайы орталықтар құру нəтижесі есебінен болуы мүмкін, оның
базасында отбасына жəне балаларға көмек беретін əлеуметтік мекемелер
қызметінің міндетін шоғырландырып, тəжірибе ретінде таратуға мүмкіндік
болады.

Отбасына жəне балаларға əлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің
маңызы мен рөлін кейбір əр түрлі деңгейдегі басшылардың түсінбеушілігін
жеңудің нəтижесінде, түрлі əлеуметтік мекемелердің ведомствоаралық
үйлестіру қызметін барынша жақсартуы жəне отбасы мен балаларға əлеуметтік
қызмет көрсету мекемелерінің тарамдалған жүйесін жүзеге асыруы мүмкін еді.

Келешектегі басты міндеттердің бірі - отбасы мен жасөспірімдерге,
отбасылық өмірді жəне жыныстық қатынасты бастауда, көмек көрсету.

Отбасы мен балаларға əлеуметтік көмек беру қызметінің негізі - балалар
ортасында осы құбылыстардың етек алмауын қамтамасыз ету.

Қорытынды: Əлеуметтік қызметтің əр түрлі бейіндік бағытта құрылуы
мен дамуына қарамастан, олардың саны қазіргі обьективті қажеттілікке сəйкес
келмейді. Қоғамда жастардың əлеуметтенуі үшін қажетті жағдайлар туғызу
қажет- жеке орталықтардан жəне дəстүрлі технологиялардан əлеуметтік қызмет
көрсету ведомствоаралық мемлекеттік саясатқа дейін, көпсалалы құрылымға ие
əлеуметтік қызметтің жүйесін құрастыру.
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5-ДƏРІС. ƏЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК
КӨМЕК: СУБЪЕКТІСІ МЕН ОБЪЕКТІСІ

Жоспар:
1. Əлеуметтік жұмыстың объектісі мен субъектісі
2. Əлеуметтік жұмыстың қағидалары

1. Əлеуметтік жұмыстың объектісі мен субъектісі

Əлеуметтік жұмыстағы «субъект» пен «объект» ұғымдары латын тілінен
алынған сөздер. «Субъект» деген «əрекет етуші», оның өзінің құқығы, міндеті
бар. Философия мен социологияда субъект – ол қоршаған ортаны танитын жəне
онда əрекет ететін адам. Əлеуметтік жұмыста «субъект» деген осы əлеуметтік
жұмысты атқарушы. Əлеуметтік жұмыстағы «субъект» - ол тек жалғыз адам
ғана емес бір ұйым не қоғам болуы да мүмкін.

Ең біріншіден, бұл компоненттердің логикалық қаралуын мынадай
дəйектермен белгілейміз: субъекттер өздерінің маңыздылығына қарамай, олар
белгілі бір шамада объекттерден туындайды. Шынымен де, əлеуметтік жұмыс
объектілері белгілі бір қоғамда əлеуметтік-экономикалық жағдайдың əсерінен
объективті түрде туындайды жəне қалыптасады: субъектілер объективті
жағдайлар əсерінен туындағанымен де, олар саяси жəне басқа да əлеуметтік
институттармен қалыптасады, яғни қондырма болып табылады.

Əлеуметтік жұмыста объект пен субъектті түсіну үшін маңызды үш
кезеңді белгілейміз: олардың айырмашылығы; органикалық өзара əрекеті,
байланысы; олардың орын ауыстыруына мүмкінділігі.

Объектіні субъектіге, оның тəжірибелік жəне танымдылық қызметіне
қарсы тұрады деп түсіндіруге болады. Ол жай ғана объективті шындықтарға
ұқсас болып қана қоймайды – сонымен қатар, субъектпен өзара əрекет ететін
бөлігі болып табылады.

Кең мағынада əлеуметтік жұмыс объектісі болып барлық адамдар
табылады. Бұл барлық халық топтары мен қабаттарының өміртіршілігінің
белгілі бір шамада қоғам дамуының деңгейінің əлеуметтік сала жағдайының,
əлеуметтік саясат мазмұны жəне оның жүзеге асу мүмкіндігінің алдын ала
анықталу бағыныштылығымен түсіндіріледі.

Сонымен қатар, кез келген Адам, кез келген уақытта, өзінің өмір сүру
кезеңінде өзінің қажеттіліктері мен мүдделерінің толықтай қанағаттануын
қажет ететіндігін ескеру керек.

Сонымен қоса əрбір тіршілік саласында олар теңдей қанағаттанбауы
мүмкін: бай Адам стрестік жағдайымен байланыссыз тыныш ахуалда,
денсаулығын сақтауды жəне нығайтуды қажет етеді; ал дені сау Адам өзінің
түрлі идеяларын іске асыруға мүмкіндігі жоқ кедей болуы мүмкін; кез келген
жанұяда ата-аналар арасында немесе бала мен ата-ана арасында
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келіспеушіліктер болады (бұндай əрекет əсіресе қоғамның кризистік
жағдайында байқалады), - яғни, əрбір Адам қандай жағдай болмасын қолдауды,
көмекті, қорғауды қажет етеді.

Халық əр түрлі негізде құрылған жəне одан, өздерінің əлеуметтік жəне
басқа да мəселелерінің кейбіреулерін ғана шеше алатын немесе мүлдем шеше
алмайтын қиын өмір жағдайындағы адамдар, топтар бөлінеді. Сондықтан,
əлеуметтік жұмысты тар мағынада қарастыра отырып біз объект дегенде, дəл
осы топтар, халық қабаттары, олардың жеке уəкілдері, индивидтер екенін
түсінеміз.

Бұндай объекттер жеткілікті. Олардың басымдылығын есепке ала отырып
жіктеп көрейік:

- өмір қиындықтарын өз бетіңше жеңуге мүмкіндік бермейтін денсаулық
жағдайы. Бұл келесідей халық топтары: мүгедектер, радиациялық əсерге
шалдыққан адамдар, мүгедек-балалары бар отбасылар, психологиялық
қиындықтағы, психологиялық стрестегі, суицидті іс-əрекетке бейім балалар мен
ересек адамдар;

- жедел (экстремалды) əлеуметтік жағдайдағы қызмет жəне еңбек.
Бұл топқа Ұлы Отан соғысының ардагерлері жəне Ұлы Отан соғысы

кезінде тылда еңбек еткендер, соғыс кезінде қайтыс болған əскери
қызметкерлердің аналары жəне жұбайлары жатады;

- адамдардың егде, зейнеткерлік жасы, белгілі бір жағдайларға
байланысты қиын тұрмыс жағдайындағылар, - олар жалғыз басты қарт адамдар,
жəне зейнеткерлерден құралған отбасылар (жасына, мүгедектігіне жəне басқада
негіздерге байланысты).

- девианттық мінез-құлықтың əр түрлі формада көрінуі. Бұл санатқа
девианттық мінез-құлықтағы балалар мен жасөспірімдер; зорлық-зомбылыққа
ұшыраған балалар; денсаулығы мен дамуына қауіп төнетін жағдайға душар
болғандар; арнайы оқыту жəне түзеу мекемелерінде бас бостандығынан айыру
орындарында болған адамдар; алкоголь ішімдіктерін, наша қолданатын отбасы
мүшелері жатады;

- түрлі санаттағы отбасылардың бейберекет қиын жағдайы. Бұл халық
тобына бала асырап алушы отбасыларды жəне асыраушысынан айырылған
балаларды; төмен деңгейлі табысы бар отбасыларды; жас отбасыларды; ата-
аналары кəмелетке толмаған отбасыларды; ажырасушы отбасыларды; ата-анасы
үнемі конфликтті қарым-қатынаста болатын отбасыларды жатқызуға болады;

- балалардың ерекше жағдайы (жетімдік, кезбелік жəне т.б.). Бұл негізде
келесі топтарға бөлінеді: бала үйлері мен мектеп-интернаттарының түлектері
(олардың материалдық тəуелсіздікке дейін); жетім қалған немесе ата-анасының
қамқорлығынан айырылған балалар; бақылаусыз қалған балалар мен
жасөспірімдер;

- баспанасыздық. Бұл топқа тұрғылықты мекен-жайы жоқ адамдар,
тіркелген қашқындар, амалсыздан жер аударушылар;

- босанғанға дейінгі жəне босанғаннан кейінгі жағдай. Бұл жүкті жəне
емізулі, сонымен қатар бала күтуіне байланысты демалыстағы əйелдер тобы;

- саяси қуғын-сүргінге ұшыраған жəне соңынан ақталған адамдардың



66

құқықтық (сонымен қатар əлеуметтік) жағдайы.Ұсынылған топ бөліктері тек
қана жалғыз бұл емес. Көрсетілген топтарды нақты түрде дифференциалдауға
категорияларға бөлуге болады.

Бөгде адамдардың көмегін қажет ететін адамдар əлеуметтік жұмыс
объектісі болады .Олар: қарттар; зейнеткерлер; мүгедектер; ауыр хəлдегілер;
балалар; қиын өмірлік жағдайға душар болған адамдар; жағымсыз ортаға тап
болған жасөспірімдер, маскүнемдер, нашақорлар, жыл сайын өзін-өзі
өлтіретіндер, жұмыссыздар, жезөкшелер жəне т.б.

Мұндай адамдар тобы Қазақстанда ондаған миллионға жуық. Бұл ондаған
миллион адамдардың əрқайсысы қайталанбас ақылға, психикаға, күрделі
өмірбаянға ие жеке тұлғалар. Бұлардың барлығы əлеуметтік қызметкерден
адамның жан дүниесін терең түсіне білуді, жанашырлық танытуды, жан-жақты
болуды, үлкен шыдамдылықпен ынталылықты талап етеді.

Əлеуметтік жұмыстың бірден-бір маңызды жəне басты объектілерінің бірі
– отбасы, жалғыз басты аналар отбасы, мүгедек балалары бар отбасылары. Сол
сияқты ата-аналары мүгедек отбасылар. Əдетте, қиын материалдық жағдайда
əсіресе кішкентай балалары бар (3 жасқа дейінгі) отбасылар. Осы
отбасыларына қосымша мемлекет қамқорлығындағы босқындар мен көшуге
мəжбүр болған отбасылары бар. Тағы бір көмек қажет ететін отбасы
категориясы - ол кəмелетке толмаған балалары бар жұмыссыздар отбасы. Тағы
бір отбасылар – ол маскүнемдер, нашақорлар мен тəртіп бұзушылар т.б.
Əлеуметтік жұмыс осы отбасыларының проблемасын шешуге ғана емес,
оларды нығайту, дамыту, отбасының ішкі потенциалын, əлеуметтік-
экономикалық демографиялық жағдайын тұрақтандыру. Қаладағы қаңғыбастар
мен үйсіздер бұл адамзаттың тіршілік ету аралығындағы құбылыс. Бірақ бұл
құбылыс, əсіресе əлеуметтік күйзелістер кезеңінде жəне табиғи апаттар, атап
айтсақ: соғыс, аштық, су тасқыны, жер сілкіну, дағдарыс процестері түрлі
елдерде кеңінен кездеседі. Ол дамыған, сондай-ақ нашар дамыған елдерге тəн.
Қазіргі жағдайда көптеген елдерде қаңғыбастық пен үйсіздер проблемасын
қиындататын жалпы принциптерге қоса принциптер сипаттамасы:

- тұрғын үй мен арзан тұрғын үйдіңжетіспеушілігі;
- жұмыссыздыққа байланысты тұрғын үйге төлейтін қаржының жоқтығы;
- кейбір азаматтар мен көптеген отбасының табысының аздығы;
- қоғамның əлеуметтік саулығы (маскүнемдік, нашақорлылық т б.);
- отбасындағы қарым-қатынасты іске асыруда мүмкіндіктердің

нашарлығы, аз қамтылған отбасыларына, топтарға материалдық жəне басқа
көмектер көрсетуге бағдарына, топтарға материалдық жəне басқа көмектер
көрсетуге бағыттау.

Үйсіздер тобын түрмеден шыққандар толдыруда, ата-аналарынан қашқан
балалар, мүгедектер, нашақорлар, маскүнемдер, босқындар, басқа елдерден
қайтқан əскери қызметкерлер. Үйсіздердің көпшілігі жалғыз басты ер адамдар.
Үйсіздердің түрлі проблемаларын шешуде арнайы мекемелерде жұмыс істейтін
əлеуметтік қызметкерлер үлкен рөл атқарады: баспаналар, əлеуметтік
сауықтыру орталығы, балалар үйлері жəне т.б.

Субъект - бұл тəжірибелік қызметті, біліктілікті, танымды жеткізуші,
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объектке бағытталған белсенділіктің қайнар көзі.
Мұқтаж адамдарға көрсетілетін барлық қызмет түрлерін əлеуметтік

жұмыс субъектісі орындайды. Əлеуметтік жұмысты жүргізетін жəне оны
басқаратын барлық адамдар жəне ұйымдар субъект болып табылады. Ол -
əлеуметтік саясатты жүзеге асыратын мемлекет. Ол - қайырымдылық
ұйымдары, қызыл крест пен қызыл жарты ай қоғамы сияқты ұйымдар. Ол -
əлеуметтік жұмыскерлер Ассоциациясы, офицерлер Одағы жəне т.б. ұйымдар.

Ғылыми жұмысшылар əлеуметтік жұмыс жағдайын сараптайды, əр түрлі
əдістерді қолдана отырып ғылыми бағдарламаларды қайта өңдейді, бар жəне
пайда болған тенденцияларды (беталыстар) бекітеді; əлеуметтік жұмыс
мəселесі жайлы статьяларды жариялайды, ғылыми есептер, кітаптар шығарады.

Алайда əлеуметтік жұмыстың басты субъектісі, əрине ұйымдар емес,
əлеуметтік жұмыспен кəсіби түрде немесе қоғамдық бастауларда айналысатын
адамдар болып табылады.

Кəсіби қызметкерлер айтарлықтай көп емес. Бүкіл əлем бойынша
есептегенде кəсіби қызметкерлер саны 500 мыңға жуық адам. Бұлар
«əлеуметтік қызметкерлер» маманы екенін куəландыратын дипломы бар
адамдар. Соңғы жылдағы жүргізілген іс-шаралар нəтижесінде Қазақстанда
бірнеше ондаған мың əлеуметтік қызметкер дайындалған.

Əлеуметтік жұмыс субъектісі болып келесілер табылады:
1) əлеуметтік көмек көрсететін əлеуметтік қызметкерлер, əлеуметтік

педагогтар;
2) басқаларды əлеуметтік жұмысқа үйрететін профессорлар мен

оқытушылар құрамы;
3) зерттеушілер.
Жалпы мұқтаж адамдарға əлеуметтік қызмет көрсету бойынша негізгі

ауырлық дипломы жоқ, белгілі бір мəн-жағдайларға байланысты əлеуметтік
жұмыспен айналысып жүрген бейкəсіби (мамандандырылмаған) əлеуметтік
қызметкерлерге жүктеледі.

Əлеуметтік жұмыс туралы айтқанда, тағы бір жағдайды ескере кеткен
жөн. Жоғарыда айтылған қызметкерлер арасында негізінен əлеуметтік
жұмысты ұйымдастырумен айналысатындар бар (оларды ұйымдастырушылар
немесе басқарушылар деп атауға болады) жəне де кейбіреулері тек қана
міндетті түрде əлеуметтік көмек көрсетумен айналысады. Ал оларды
дағдыланушы əлеуметтік қызметкерлер деп атауға болады.

Функциялар ғылымда бір мағынада ғана көзделмейді. Функцияны
толықтай жəне əлеуметтік жүйенің жекелеген субъектілерін ұйымдастыруда,
жеке тұлғалардың, əлеуметтік топтардың, қоғамның мүдделері мен
мақсаттарын жүзеге асырудағы рөлі деп қарастырған жөн.

Əлеуметтік жұмыстың негізгі функциялары мен олардың қысқаша
мазмұны:

- диагностикалық функция - əлеуметтік қызметкердің адамдар
топтарының немесе жеке адамның ерекшеліктерін, микроортаның оларға деген
(немесе оған) əсерін жəне əлеуметтік диагноз қоюды үйрену.

- болжамдылық функциясы - қоғамдағы барлық əлеуметтік
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институттардың əлеуметтік жұмыс объектісіне əсерін болжамдау жəне
бағдарламалау.

- сақтандыру-профилактикалық (алдын ала емдеу немесе əлеуметтік
терапевтикалық) функция - əлеуметтік-құқықтық, юристік, психологиялық,
əлеуметтік-медициналық, педагогикалық жəне басқа да ескерту механизмдерін
іске қосу жəне қажет ететін адамдарға негативті құбылыстармен күресуге
көмектесетін əлеуметтік-терапевтикалық ұйымдар, əлеуметтік-тұрмыстық,
психологиялық-педагогикалық, медициналық, заңдық жəне басқа да көмек
түрлері; отбасының, əйелдердің, жасөспірімдердің, балалардың жəне
жастардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету. Яғни, сақтандыру-
профилактикалық қызметі тек қана аз қамтылған жəне жеңілген адамдарға
барлық мүмкін көмектер мен қорғауды көрсетіп қана қоймайды жəне сонымен
қатар олардың іс-əрекеттері мен мінез-құлықтарына негативті əсер ететін
жағдайлардан мүмкіндігінше алдын-ала сақтандырады;

- құқық қорғау функциясы - елдегі жəне белгілі бір себептерге
байланысты басқа елдің бөлігінде қалған халықты қорғауға, оларға көмек пен
қолдау көрсетуге бағытталған барлық заңдар кешені мен құқықтық нормаларды
қолдану;

- əлеуметтік педагогикалық функция - адамдардың əр түрлі қызметке
деген (мəдени-бос уақыттың, спорт, сауықтыру жəне техникалық сонымен
қатар көркем өнер шығармашылығы жəне туризм) қажеттіліктерімен
қызығушылықтарымен арттыру жəне солармен жұмыс жасауға əр түрлі
мекемелерді, ұйымдарды, қоғамдық, шығармашылық жəне басқа да топтарды,
мамандарды, тренерлерді, мəдени-бос уақыт өткізу қызметін
ұйымдастырушыларды тарту немесе шақыру;

- əлеуметтік-психологиялық функция - тұлғааралық қарым-қатынастарын
реттеу жəне кеңес беру түрлері, барлық мұқтаж адамдарға əлеуметтік
реабилитация мен əлеуметтік бейімделу орындарында көмек көрсету;

- əлеуметтік-медициналық функция - ауруды алдын ала емдеу
шараларын ұйымдастыру, алғашқы медициналық көмек көрсетудің негізін
үйренуге көмек, тамақтану мəдениеті, санитарлық-гигиеналық нормалар,
отбасын жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру, репродуктивті жəне сексуалды
мінез-құлыққа жауапты қарым-қатынасты қалыптастыру, жастарды отбасы
өміріне дайындауға жəрдем жасау, еңбек терапиясын дамыту, салауатты өмір
салтын қалыптастыруға болысу;

- əлеуметтік-тұрмыстық функциясы - əр түрлі халық категорияларына
(мүгедектерге, қарт адамдарға, жас отбасыларға жəне т.б.), қажетті көмек
көрсетуде, олардың баспана жағдайларын жақсартуда, жақсы тұрмыс
ұйымдастыруда болысу (себепші болу);

- коммуникативті функция – көмек пен қолдауды қажет ететіндермен
байланыс бекіту, ақпараттармен алмасу ұйымын, əлеуметтік қызметке көптеген
қоғамдық институттарды енгізуге ат салысу;

- жарнамалық-насихаттау функциясы - əлеуметтік қызметтерді
жарнамалау, адамдарды əлеуметтік қорғау жөніндегі идеяларды насихаттау
ұйымдары;
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- өнегелік–адамгершілік функциясы – (барлық басқа қызметтердің белгілі
бір қасиеттерін өзіндік топтау) – адамға, топтарға жəне қоғамға лайықты
қалыптасуына жағдай жасау əлеуметтік жұмысқа жоғары адамгершіліктік
мақсаттар қою;

- ұйымдастырушылық функциясы – кəсіпорындарда жəне мекемелерде,
сондай-ақ мекен-жайына байланысты əлеуметтік қызметті ұйымдастыруға
болысу, олардың жұмысына жұртшылықты тарту, тұрғындарға əлеуметтік
қызметтік қызмет жəне түрлі көмек көрсетуге əлеуметтік жұмыс қызметін
бағыттау, алғашқы кезекте əлсіз қорғалған қабаттарға жəне топтарға, жеке
тұлғаларға көмектесу.

Əлеуметтік жұмыс функциясы оның құрылымы мен деңгейін анықтайды.
Əлеуметтік жұмыс құрылымы – бұл адамдардың сұранысы жəне

маңызды қызығушылығын қанағаттандыруды қажетсінуді анықтаудан тұратын
компоненттер.

Құрылым дегенде объектінің негізгі қасиеттерін сақтауды қамтамасыз
ететін тұрақты байланыстар жиынтығы түсіндірілетінін еске салған жөн.
Құрылымның бұлай жалпы айтылуын өзара байланысты компоненттерден:
субъект, мазмұн, басқару, объект жəне оларды бір бүтінге айналдыратын тəсіл,
мақсат жəне қызметтерден тұратын нақты жүйе ретінде қарастыруға болатын
əлеуметтік жұмысқа да қолдануға болады.

Аталған компоненттердің бірізділігі кездейсоқ емес: объект қызметтің
мəні мен сипатын анықтайтын басты фактор болғанмен, кез келген функция
субъектіден объектіге бағытталумен орындалады.

Барлық негізгі компоненттер бір-бірімен тығыз байланысты. Түрлі
мазмұнға ие болғанымен, олар біріккен жағдайда ғана əлеуметтік жұмыс
түсінігін береді.

Сонымен қатар, əлеуметтік жұмыстың екі аспектісін бөліп ала аламыз:
клиенттің күнделікті, жедел мəселелерін шешу, өткір əлеуметтік мəселелерді
кең көлемде (жұмыссыздық, кедейшілік, түрлі əлеуметтік аурулар, девиантты
мінез-құлықтың анағұрлым өткір формалары жəне т.б.) болжау жəне алдын-алу.

Əлеуметтік жұмыстың екі аспектісі мемлекеттің əлеуметтік саясатымен,
негізгі бағыттарымен, қоғамның даму ориенттерімен (тұспал) байланысты.

Əлеуметтік жұмыстың келесі құрылымдық бөлігі оның адам қызметінің
спецификалық түрі ретінде көрінетін жан-жақты, интегралды сипатымен
анықталады. Сөз əлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары туралы болып
отыр: əлеуметтік диагноз, əлеуметтік терапия, əлеуметтік реабилитация,
əлеуметтік профилактика, əлеуметтік бақылау, əлеуметтік сақтандыру,
əлеуметтік қызмет көрсету, əлеуметтік делдалдық, əлеуметтік қамқорлық жəне
т.б.

Əлеуметтік жұмыс қызметінің универсалды, интегралды түрі ретінде
Қазақстан Республикасының əлеуметтік жұмыс төңірегіндегі білім,
Министрлігінің шешімімен, Мемлекеттік білім стандартына сəйкес оның
қалыптасқан мамандандырумен құрылым түрінде берілуі мүмкін.

Сонымен бірге, əлеуметтік жұмыс төңірегіндегі мамандандыру туралы
сұрақ-жауап тудыруда жəне əлі аяғына дейін шешілмеген мəселе. Бұның дəлелі
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мамандандыру санының 20-дан 50-ге дейін жəне одан да астамдығымен
анықталады.

Мамандандыруды əлеуметтік жұмыстың түрлі аспектілерін, түрлерін,
объектілерін жəне т.б. есепке ала отырып бөліп алуға болады:

универсалды, ғылымаралық сипатты ескере отырып: əлеуметтік-
экономикалық, əлеуметтік- құқықтық, əлеуметтік-педагогикалық, əлеуметтік-
психологиялық жұмыс, əлеуметтік-медициналық қолдау жəне тұрғындарды
қорғау т.б. Бұл мамандандырулар тұрғындардың əр түрлі топтарына қолдану
үшін саралануы мүмкін;

жекелеген клиенттер немесе бүтін қоғаммен жұмысты есепке ала отырып
(тұлғалар, отбасылар, топтар);

қоғам өміріндегі салаларды, қоғамдағы əр қилы əлеуметтік
институттарды, мекен-жайын жəне басқаларды ескере отырып: əлеуметтік
жұмыс материалды өндіріс саласында ғылым, білім беру, денсаулық сақтау
саласында; ұйымдарда, мекемелерде жəне қызмет көрсету орындарында;
қалалық жəне ауылдық жерлерде; əлеуметтік-этникалық ортада; қоғамның
қарулы күштер құрылымдарында жəне т.б.;

ондағы кəсіби жəне кəсіби емес бастаманың басымдылығын ескере
отырып. қызметтің кəсіби түрі былай анықталады:

1) еңбектің өндірістік-технологиялық жəне оның функционалды
мазмұнының бөлісуі;

2) оқумен тəжірибелік қызметтік қорытындысынан алынған білімнің,
машықтанудың жəне білгірліктің жиынтығы;

3) берілген нақты саладағы жүйелі жұмыс.
Əлеуметтік жұмыс (басқа да қызмет түрлері сияқты) бірден кəсібилікке

жете алмайтыны анық. Бұндай сипатқа ол ХХ ғасырда əр елде əр уақытта ие
болды деп есептелініп жүр.

Əрине əлеуметтік жұмыс тəжірибелік көмек, тірек түрінде адам қоғамы
пайда болғаннан-ақ оның түрлі даму кезеңінде əр қилы формада өмір сүріп
келеді. Ғасырлар бойы ол Қазақстанда да, басқа елдерде де қайырымдылық
жəне рақымдылық сипатқа ие болып келеді.

Қазіргі таңда оның кəсіби сипаты басымырақ десек те, кəсіби емес
бастаманың қажеттілігін жоққа шығармайды. Сондықтан да əлеуметтік
жұмыстың мына түрлерін атап өту кездейсоқтық емес: барлық мамандар қол
жеткізе алатын; əлеуметтік жұмыс аумағында квалификациясы болу талабы;
түрлі аумақ бойынша квалификациясы болу талабы; оның деңгейін ескере
отырып.

Əлеуметтік жұмыс деңгейін анықтаудың негізі əр түрлі болуы мүмкін.
Əлеуметтік жұмыс масштабына қарай республикалық, аймақтық,

жергілікті жəне индивидуалды деңгейде өтуі мүмкін.
Республикалық деңгей ең алдымен мемлекет масштабында тұрғындарға

деген əлеуметтік көмекті басқарумен, мемлекеттің заңнамалық жəне əлеуметтік
саясатымен анықталады. Əлеуметтік жұмыс дəл осы деңгейде өзінің кең
ауқымды түсінігінде көрінуі тиіс, бұл əрине оның тар көлемдегі мазмұнына да
із қалдырады.
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Əлеуметтік жұмыстың аймақтық деңгейі көп жағдайда ең алдымен оның
республикалық деңгейімен анықталады, содан туындайды. Бұл республикалық
актілерді таратумен қатар, олардың мемлекет субъектілерінің ерекшеліктеріне
бейімделуімен нақты көрінеді, бұл ауа-райы, табиғаты жəне басқа да
жағдайлары құбылмалы Қазақстан үшін маңызды. Осыған орай əлеуметтік
жұмыс аймақтық деңгейде нақты, мазмұнды сипатқа ие болады жəне
əлеуметтік жұмыс өзінің тікелей тар мағынасында көрінеді.

Əлеуметтік жұмыстың жергілікті деңгейі нақты объектіге нақтылы
бағытталуымен анықталады; əлеуметтік жұмыс ең алдымен, түрлі əлеуметтік
жұмыскерлер мен жəне еріктілермен орындалады.

Индивидуалды деңгей – клиент мұқтаждығының негізінде, индивидуалды
жұмыстағы техника мен əдісті қолдана отырып, жүргізілетін жұмыс.

Нақтылы объектілерге байланысты əлеуметтік жұмыс жеке тұлғалармен
де, отбасымен де, топтармен де, бүтін халықпен де жүргізіле береді.

Қоғам өмірінің феномені ретінде əлеуметтік жұмыс (əсіресе, қазіргі
жағдайда) спецификалық қызметтің тəжірибелік түрі ретінде ғана
қарастырылмай, ғылым, оқу қарастырылуы тиіс. Демек, бұл жерде де біз
əлеуметтік жұмыстың құрылымдық компоненттерімен жұмыс жүргіземіз.

Швед авторлары Г. Бернлер мен Л. Юнисонның пікірлерінше, əлеуметтік
жұмыс индивидуалды жəне отбасылық (нидивидуалды психотерапия); топтық;
қоғамдық (қоғаммен макродеңгейдегі жұмыс, əлеуметтік, əкімшілік жəне
жоспарлау) деп бөлуге болады.

2. Əлеуметтік жұмыстың қағидалары

Əлеуметтік жұмыс универсалды қызмет түрі болып табылады, ал ғылыми
білімнің саласы ретінде, ол басқа ғылымдардың толық кешенімен тікелей
байланысты. Əлеуметтік жұмыс прициптерін бірнеше топқа бөліп қарастыруға
болады:

1) мазмұндылық принциптері: адамгершілік, бұқаралық, заңдылық;
адамдардың өмір қызметінің нақты жағдайларымен байланыс; əлеуметтік
белсенділікті ынталандыру; əлеуметтік əділеттілік; альтруизм; қоғамдық,
топтық жəне тұлғалық мүдделердің үйлесімділігі; өзін-өзі қамсыздандыру;
əлеуметтік қызмет көрсету саласында адам мен азаматтың өз келісім беруі;
əлеуметтік қызметті барлық адамдардың алу мүмкінділігі; əлеуметтік жұмыста
құпиялық сақтау; барлық əлеуметтік қызметтің формалары мен түрлерінің
қолданылуы; атаулылық; азаматтардың денсаулығына немесе өміріне қауіп
төнген жағдайда жəрдем көрсету басымдылығы; əлеуметтік реабилитациялық
жəне адаптациялық жəрдем; аймақтық əлеуметтік қызметті ұйымдастыру;
халыққа көмек жəне əлеуметтік қызметті өз еркімен көрсететін қоғамдық
қызметтерге деген мемлекеттік қолдау;

2) ұйымдастырушылық принциптері:қолданылатындарды тексеру жəне
бақылау; кадрлардың өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерінің құқықтары мен
міндеттерінің бірлігі; жалпылық; кешенділік; делдалдылық; ынтымақтылық;
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материалдық көмек жəне т.б;
3) психологиялық-педагогикалық принциптер: кешенді жəне

дифференциалды тəсіл; технологиялық компоненттілік; белсенділікті
ынталандыру; мақсаттылық; сенімділік, тартымдылық, жанашырлық;
үздіксіздік; жүйелілік; клиенттің жас жəне жеке тұлғалық ерекшеліктерін
есепке алу жəне т.б.

Адамгершілік əлеуметтік жұмыстың жүргізуші мақсатты бағдары болып
табылады, ол тұлғаның мүмкіншіліктерін жан-жақты жəне еркін көрсетуіне
жағдай жасауды, оның беделі мен құқығын қорғауды, қадірлеуді, адамның
идеясының жоғарғы құндылықтары деп есептейді.

Лауазымдық нұсқаулар мен бұйрықтар жəне қаулылармен реттелетін
ресми қатынастарға қарағанда, əлеуметтік қызметкер мен клиент арасындағы
қарым-қатынас ең бастысы жеке құндылықтарының психикалық сəйкестігімен,
ортақ қызығушылықпен, тартымдылық (симпатия) жəне тартымсыздық
(антипатия) нəтижесінде санкциялық қажеттілігінсіз туындайды жəне
қалыптасады. Əлеуметтік жұмыстағы қарым-қатынастың бейресми сипаты
психологиялық феномен ретінде көрінгенімен, əлеуметтік қызметкердің
жұмысындағы міндеттемелерінен шет қалып қоймайды.

Əлеуметтік жұмыстың бұқаралылығы клиенттен психологиялық
байланыс қалыптастыруды, қарым-қатынас ережелері мен нормаларын
сақтауды, клиенттің жеке басына деген сыйластықты, оның жеке басының
проблемаларын шешудің белсенді жолдарын іздеуге қатыстыруды жəне өзінің
ақылын, білімін, өнегесін, тəжірибесін клиенттің қалауынсыз білдірмеуді талап
етеді.

Заңдылық əлеуметтік жұмыстың мазмұндылық принциптерінің
негізгілерінің бірі - ол мемлекеттік органдардың, лауазым иелерінің, қоғамдық
ұйымдардың жəне қарапайым азаматтардың заңдық жəне заңға негізделген
құқықтық актілердің қатал түрде орындалуын талап етеді.

Құқықтық-нормативтік акт мемлекеттік, сонымен қатар əлеуметтік саясат
қамтылған форма болып табылады. Құқықтық рөлі мен міндеті, ең алдымен,
саясаттың жүзеге асуына қызмет ету, бірақ құқық бұл рөлді оның барлық
нормаларын қатал түрде сақтаған жағдайда ғана орындай алады. Жалпы
заңдылықта болсын, жеке əлеуметтік жұмыста болсын оның бірінші жəне
бастапқы талабы осында.

Əлеуметтік жұмыстың маңызды мазмұндылық принциптерінің бірі оның
адамның нақты өміртіршілік жағдайымен тығыз байланыста болып табылады.
Бұл принципте əлеуметтік жұмыс теориясы мен тəжірибесінің бөлігі көрінісін
табады, ал оның таратылуы (жүргізілу) халықты əлеуметтік қолдау жəне
олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауда қолданылатын формалар мен
əдістердің шыншылдығын жəне ғылыми негізделуін қамтамасыз етеді.

Өмір əрқашанда теорияларға, жан-жақты нұсқаулар мен бұйрықтарға
байланысты. Үнемі өзгеріп отыратын хал-ахуал жəне өміртіршілік жағдайы,
мəдениет дəрежесі, білімі, жынысы, жасы, еңбекке жарамдылығы жəне
біліктілігі, денсаулығы бойынша бөлінетін адамдар, əлеуметтік топтар əр
түрлілігін – əлеуметтік қызметкерлер соқтығысатын əлеуметтік мəселелер
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спецификасын жəне үздіксіз жаңашылдықтарды алдын-ала анықтайды. Міне
сондықтан да əлеуметтік жұмыстың адамның өміртіршілігінің нақты бір
жағдайға баға беруді, адамның тұрмыс жағдайына, хал-ахуалына əлеуметтік
диагностика жасауды ұйғарады. Бұл қағида əлеуметтік жұмыс мақсаттарына
жетуге үлес қосатын əлеуметтік жағдайлар ерекшеліктерін анықтауға
əлеуметтік қызметтерді бағыттайды. Əлеуметтік жұмыстың маңызды
ұйымдастырушылық принциптері орындалған істі бақылау-тексеру функциясы
– ол əлеуметтік жұмыстың өз алдына бір жеке бөлігі емес, оның ажырамас
компоненті. Басқару органдары жəне əлеуметтік қызметтің бақылау-тексеру іс-
əрекетінің мəні, əр түрлі халық топтарын əлеуметтік қорғау шараларын
мемлекетпен кепілденуін қамтамасыз етуде.

Əлеуметтік жұмыстың ұйымдастырушылық принциптерінің
негізгілерінің бірі əлеуметтік қызмет кадрларының құқықтары мен
міндеттерінің, өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерінің бірлігі болып
табылады. Əлеуметтік қызметпен олардың басқару органдарының қызметін
үйрену, олардың əлеуметтік нақты қалыптасуын əрбір əлеуметтік қызмет
маманының өздерінің қызметтері мен тапсырмаларын ашық көрсете алуының
негізінде екенін көрсетеді.

Өмір ылғи да үлкен өкілеттіліктегі кадрлардың аз жауаптылығы
əкімшілік қаталдыққа, ойланбаған шешімге жақсы жағдай мен мүмкіндік
тудырады. Сонымен бірге аз өкілеттіліктегі кадрлардың үлкен жауаптылығы
кесімді, оперативті əрекет етуіне мүмкіндік бермейді, инициативтілікті
өрістетпейді жəне іс жүзінде əлуметтік қызмет мамандарының
жауапсыздығына əкеліп соқтырады. Міне, сондықтан да əлеуметтік қызметтегі
əрбір маманға, əрбір əлеуметтік жұмыс басқарма органдары жүйесіндегі
бөлімдерге қатал жəне мөлшерлес өкілеттілік пен жауапкершілік
тағайындалған жəне оларға жүктелген функционалды міндеттерді дəл орындау
жалпы əлеуметтік жұмыс тиімділігінің міндетті шарты болып табылады.

Əлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы психологиялық-
педагогикалық принципке үлкен орын берілуінің мəні, клиенке ықпал ету
тəсілін, əлеуметтік жұмыс формасы мен əдісіне деген талапты білдіреді.

Бұл топтағы əлеуметтік жұмыстың негізін қалаушы принциптердің бірі
кешенді əдістеме принципі болып табылады. Əлеуметтік жұмыстағы
кешенділік, бір жағынан, əлеуметтік жұмыс объектісіне тұтас, жан-жақты
əсерін қамтамасыз етеді, ал екінші жағынан, əлеуметтік проблемаларды
шешуде шектеуге, жершілдікке (текшілдікке), мекемешілдікке қарсы тосқауыл
қызметін атқаруға жəне адамдар көңіл-күйлерінің, мұқтаждықтарының,
мүдделерінің есебі мен зерттеуі ұйғарылады; сонымен қатар адамдардың
тиістілігін, əлеуметтік статусын, тұрмыстық жағдайы жəне өмірлік тəжірибесі
т.б. делдал болатын олардағы шынайы тұлғаны, мұқтаждықты жəне тілекті көре
білу шеберлігі.

Əлеуметтік жұмыстың психологиялық-педагогикалық принциптері
ішінен саралау əдістемесін ерекше бөліп алған жөн. Əлеуметтік жұмыстағы
саралау əдістемесі əлеуметтік қабаттар, топтар, мамандықтардың жəне ерекше
көзқарастағы адамдардың жəне қоршаған шындықтың материалды жəне рухани
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байлықта шартты заңдылық сипатта өндірілген. Осыдан əлеуметтік жұмыста
тұлғаның қызығушылық ерекшелігінің максималды жəне нақты есебін алудың
нұсқауы шығады.

Халықты əлеуметтік қорғауға бағытталған шараның сəтті іске асуы көп
жағдайда əлеуметтік жұмыста əлеуметтік қызметкерлердің, əлеуметтік қызмет
басқармасы органдарының технологиялық контингенттілігі принципін
сақтаумен анықталады.

Психологиялық компоненттік – бұл əлеуметтік жұмысшының туындап
отырған мəселенің мəн-жағдайымен оны шешудегі технологиямен жете
таныстығы іс жүзінде өз білімін кəсіби сауатты түрде жүзеге асыра білу, ал бұл
кадрлардың жүйелі оқуын жəне қайта дайындығын, дəл мағлұматты, барлық
басқару буындарында аналитикалық жəне болжамдық қызметтің, əлеуметтік
жұмыс объектілерінің терең жəне жан-жақты білімі олардың ұйымшылдығы
жəне іскерлігі мен ерекшелігі болуын əлеуметтік қызмет клиенттерімен жұмыс
барысында қажет етеді.

Əлеуметтік-психологиялық принципінің бастыларының бірі - əлеуметтік
белсенділікті ынталандыру, белгілі бір əлеуметтік маңызды мақсатқа жету
үшін, адамның белсенді, қызығушылығын ояту, оның қуатын, қабілетін,
өнегелілігі жəне жігерлігінің мүмкіндігін тарату. Десек те кез келген қызмет
түрінде қайнар көзінің оятушы күші адам қызушылығы мен мұқтаждығы емес,
олардың қанағаттану деңгейі болады.

Əлеуметтік жұмыстағы ынталандыру принципі оның өнегелі-идеялық
жəне материалды формаларының сəйкестігі жəне бірлігі; тəсілдердің
адекваттылығы жəне тұлғалардың ынталандыру əдісі; адамның жұмысқа,
тіршілігіндегі əлеуметтік құндылықтарға объективті жəне əділ баға беру
қатынасы деп топталынады.

Психологиялық-педагогикалық топқа əлеуметтік жұмыстағы мақсаттық
принципі жатады. Əлеуметтік жұмысшының назарының орталығында тұратын
клиентке ықпал етудегі мақсат оның іс-əрекетінің сипаты мен əдісін
анықтайды, əлеуметтік жұмыстың формасы мен мазмұнын алдын ала
анықтайды. Мақсатқа жету əлеуметтік жұмысшының қолданған күш-жігерінің
тиімділігінің жəне іскерлігінің өлшеуіші болып табылады. Мұның барлығы –
мақсаттылық принципінің əлеуметтік жұмыстағы жеке маманның болсын,
барлық құрылымның болсын қызметіндегі орны мен маңыздылығының куəсі.
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ƏЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ

Авторитаризм (лат. аutoritas – билік, ықпал жасау, салмақ)
бүкіл биліктің бір адамның немесе белгілі бір басқарушы топтың
қолына шоғырлануымен, сондай-ақ басқа да, əсіресе өкілеттік
органдардың, əлеуметтік жəне саяси институттар мен ұйымдардың
биліктерін қатаң шектеп, ролін төмендетумен сипатталатын саяси
əлеуметтік режим.

Агрессия (лат. aqqredi - шабуылдау). Əдетте агрессия басқа
адамдарға жəне затқа қарсы бағытталып келеді. Кейбір агрессиялық
жағдайда өз-өзіне қарсы келуі мүмкін:  ол -  сыртқы немесе ішкі
факторлары болуы мүмкін.

Анкеталау - зерттеушінің жауапшымен анкета арқылы қарама –
қатынасқа негізделген эмпирикалық əлеуметтану зерттеуіндегі
əлеуметтік өлшеуіштің бірден-бір кеңінен тараған тəсіл.

Альтруизм (лат. alter - басқа) тұлғаның құндылықтар жүйесінің
бағыттылықтары. Басқа адамның мүддесін өзінің мүддесінен жоғары
қою.

Азаматтық қоғам – əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне
рухани адамгершілік қатынастары, жалпы жəне əлеуметтік-саяси
мəдениеті жоғары дамыған, өз азаматтарынан əлеуметтік жəне саяси
белсенділігі артқан, мемлекеттен тəуелсіз, онымен өз қарым-
қатынасын қоғамның басымдылығын жəне оған мемлекеттің қызмет
ету қажеттігін мойындау негізінде құрылатын қоғам.

Əлеуметтану –  қоғам дамуының жалпы жəне ерекше
əлеуметтік заңдылықтары туралы, оларды адамдардың,
қауымдастықтар мен қоғамның қимыл-əрекетпен жүзеге асырудың
жолдары, формалары жəне əдістері жөніндегі ғылым.

Əлеуметтік əрекет – əдетте адамның қажетінен туындайтын,
өзге адамдардың əрекетімен байланысты болатын, басқалардың
мінез-құлқына бағытталған, оларға ықпал жасайтын жəне өз кезегінде
ол өзгелердің мінез-құлқының ықпалын басынан кешіретін адамның
саналы əрекеті.
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Əлеуметтік байланыс – адамдардың немесе олардың
топтарының өзін-өзі реттеу механизмі, тəртіп пен тұрақтылықты
нығайту мақсатында олар адамдардың мінез-құлқына мақсатты ықпал
жасауды қамтамасыз етеді.

Əлеуметтік бақылау – қоғамдағы жəне əлеуметтік топтардың
өзін-өзі реттеу механизмі, тəртіп пен тұрақтылықты нығайту
мақсатында олар адамдардың мінез-құлқына мақсатты ықпал
жасауды қамтамасыз етеді.

Əлеуметтік даму – 1) кең мағынада – əлеуметтік құбылыстар
мен процестердің бір күйден екінші күйге өтуімен байланысты
болатын кез келген əлеуметтік өзгеріс;  2) тар мағынада – жаңа
қоғамдық қатынастардың, институттардың, нормалардың,
құндылықтардың жəне т.б. пайда болуына əкелетін қоғамдағы
құрылымдық өзгерістермен байланысты қалыптасатын əлеуметтік
өзгеріс.

Əлеуметтік жоспарлау – қоғам дамуы мен оның құрылымын
ұйымдасыруға, алдын ала белгілеуге, мақсатқа жетушілікке, кезеңге
бөлуді қамтамасыз етуге бағытталған əлеуметтік басқару əдістерінің
бірі.

Əлеуметтік жүйе –  тұтас құрылымдық бірлік,  оның негізгі
элементтеріне адамдар, олардың топтары мен қауымдастықтары,
байланыстар мен өзара əрекеттер, əлеуметтік құндылықтар мен
нормалар, əлеуметтік институттар мен ұйымдар жатады.

Əлеуметтік процестер – əлеуметтік басқа да көптеген қимыл
əрекеттерден бөлінген бір бағытты жəне қайталанатын əрекеттер мен
өзара əрекеттер жиынтығы.

Əлеуметтік ұйымдар –  белгілі бір мақсатқа жету құрылатын
күрделі, өзара байланысқан өзара иерархиялық əлеуметтік жүйелер,
екінші қатардағы ірі əлеуметтік топтар.

Əлеуметтік адаптация – бұл тұлғаның, топтың өзгерілген
əлеуметтік ортаға бейімделу процесі.
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Əлеуметтік қорғау – заңмен бекітілген адамдарға қолайлы өмір
сүруге, қызметпен айналысуға, өмірлік талаптарын қанағаттандыру
жəне т.б. жағдайлар жасауға мемлекеттік кепіл.

Əлеуметтік жұмыс –  бұл өте ерекше қызмет,  оның мақсаты
əлеуметтің, жеке тұлғаның, топтардың сұраныс жағдайын, əл-
ауқатын жақсартуға бағытталған. Қайырымдылық, көмек көрсету
деген мағыналары əлеуметтік жұмысқа сай келеді.

Басқару аппараты – басқарушы биліктің шешімін жүзеге
асырумен шұғылданатын ұйымдар мен мекемелердің жəне олардың
қызметкерлерінің жиынтығы.

Бихевиоризм (ағыл. тілінде –  мінез-құлық)  –  АҚШ-та кеңінен
тараған жəне адамдардың сыртқы ортаның, ықпалына таза
физиологиялық реттегі түсіндірілген реакциясына адамдардың мінез
– құлық өзінің пəні санаған позитивистік əлеуметтану мен
психологияның бірден – бір маңызды бығыты.

Верификация (лат. тілінде – растау) – əлеуметтік жұмыста,
əлеуметтануда əлеуметтік объектінің теориялық үлгісінің
шыңдықтары, оны реальды ақиқатты тəжірибе мен эмперикалық
салыстыру жолымен тексеру.

Гендерлік зерттеу (ағыл. тілінде – жыныс немесе əлеуметтік
жынысты зерттеу). Əйелмен еркек арасындағы теңдік.

Гуманизм (лат. тілінде - адамгершілік, адам сүйгіштік).
Гуманизм түсінігіне адамның құқығын, идеясын, оның еркін түрінде
дамуын, бостандығын сыйлау жəне т.с.

Девианттық мінез –  құлық немесе девиация (лат. тілінде –
ауытқу) - адамдардың немесе топтардың барша жұрт мойындаған
əлеуметтік əрекет пен қылық нормаларынан ауытқушылық, бұл
нормаларды бұзуға соқтыратын жəне əлеуметтік топтар немесе қоғам
тарапынан оған назар аударатын ауытқушылық.

Демократия (грек. тіл.  -  халық жəне билік немесе халық
билігі). Мемелекеттік биліктің қайнар көзі халықтың қолында.
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Кейсворк – нақты немесе жеке жағдайдағы жұмыс. Əлеуметтік
жұмыста «классикалық əдіс» ретінде танылады.

Клиент – əлеуметтік жұмыста клиент түсінігі «көмек қажет
ететін», «көмек іздеуші», «қолданушы», «көмекті алушы».

Қоғам – адамдар жиынтығы, өз қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында, оларды мінез – құлықты анықтайтын ерекше əлеуметтік
құндылықтар мен нормалардың болуымен, тұрақтылық пен
тұтастықтың, өзін – өзі дамытудың болуымен сипатталатын
адамдардың тарихи қалыптасқан өзара байланыс формаларына
бірігуі.

Маргиналдар (лат. тілінде -  шетте тұрған)  –  адамдардың,
əлеуметтік топтардың немесе кіші топтардың өкілдерінің жиынтығы,
олардың санасы, мінез – құлық жəне мəртебесі олардың түйісер
жерінде, екі аралықта қалып өзара əрекет етуші əлеуметтік топтар
немесе мəдениеттің біріне бейімделуі ұзаққа созылған
ықылассыздығы немесе шорқақтығы іспетті қайсыбір себептермен
анықталады.

Менталитет – ұлттың негізгі, адамның тіршілік əрекетіндегі
саналы жəне санасыз түрде ұғынылатын барлық ұлттық аспектілері
(ой жүйесі, нұсқалар, қабілеттілік жəне ақыл ой күші, ұжымдық
үлгілер жəне түсініктер, орныққан пікір, əдеттер, əлем көріністер
т.с.с.)

Нашақорлық (грек тіл. - қимылсыздық, ессіздік, құштарлық).
Есірткі құрамдас немесе психотроптық, яғни оларға ұқсас заттарға
тəуелділіктен туындайтын организмнің аса ауыр жəне тұрақты тəндік,
психикалық өзгеруіне, бұзылыстарға, кейде өлімге əкелетін дерт.

Оқшаулау –  бөлу,  бөліну,  жекелену.  Қоғамнан немесе
əлеуметтен бөлу деген мағынаны білдіреді.

Орта – адамның туылған, өмір сүретін жəне дамыған сыртқы
жағдайлардың, объектілердің жəне факторлардың жиынтығы.
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Рақымшылдық – адамдардың бір – біріне деген жүрекжарды
жақсылық қарым-қатынасы, бір біріне деген материалдық жəне
рухани көмегі.

Реабилитация – мүгедектерге көмек көрсету немесе қолдау мен
қалпына келтіруге жалпы көмекті жатқызуға болады.

Суицид – өзін-өзі өлтіру – жан жүйесі қатты күйзелген күйде не
психикалық аурудың ықпалымен өзін-өзі өлтіру əрекеті.

Толеранттық – шыдамдылық. Басқа ұлттардың немесе
топтардың, адамдардың өмір салтына, дəстүріне, дініне жəне т.б.
құрметпен қарау.
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ВВЕДЕНИЕ

«Введение в специальность» – дисциплина, изучение которой курсантам
высшего учебного заведения МВД Республики Казахстан будет способствовать
качественной профессиональной подготовке молодых специалистов –
социальных работников с высшим образованием для работы в уголовно-
исполнительной системе. Задачи дисциплины:

- проанализировать социологические, психологические, педагогические,
этические основания социальной работы;

- выделить предмет, объект теории социальной работы. Представить
анализ социальной работы как науки;

- познакомить с основными понятиями, используемыми в теории и
практике;

- раскрыть роль и значение социальной работы на современном этапе
развития общества. Показать перспективы развития социальной работы;

- сформировать мотивацию к профессии социального работника.
Дидактической целью курса является усвоение наиболее важных

профессиональных знаний, которые могут оказаться полезными как для
изучения слушателями последующих курсов в рамках данной дисциплины, так
и для практической работы выпускников в уголовно-исполнительной системе.

Воспитательной целью выступает создание для обучаемых в процессе
преподавания таких педагогических условий и предпосылок, которые
необходимы им для выработки интереса к профессиональному познанию
человека, для формирования стремления выполнять поставленные служебно-
профессиональные задачи по преимуществу научно обоснованными,
педагогическими методами.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Слушатель, изучивший дисциплину, должен знать:
- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни

социальной работы;
- профессионально-этические основы и проблемы социальной работы;
- основные этапы и тенденции становления социальной работы как

теории и практики;
- понятия, категории, принципы и закономерности, формы и уровни,

методы социальной работы, специфику ее познания;
- основные теоретические парадигмы теории социальной работы;
- основные закономерности и механизмы влияния социума на

обеспечение жизнедеятельности человека и социальной работы на социум;
- усвоить теоретические представления о сущности и тенденциях

развития системы социальной защиты населения.
Слушатель должен уметь:
- применять теоретические знания в целях улучшения качества и

эффективности профессиональной деятельности, содействовать социальным
изменениям в обществе;

- самостоятельно, логически и творчески мыслить, отстаивать свои взгляды.



81

ЛЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

План:
1. Социальная работа как общественное явление
2. Социальная работа как наука. Социальная работа как учебная

дисциплина

1. Социальная работа как общественное явление.

Социальная работа как общественное явление представляет собой
своеобразную модель социальной помощи, которую общество реализует в
конкретный исторический период, сообразно с особенностями национально-
культурного, социально-политического развития и социальной политики
государства. Это — предельно широкое толкование социальной работы. В
более узком смысле социальная работа есть общественно-необходимая
деятельность, направленная на социальную защищенность личности, прав
человека и являющаяся гарантом политической и социальной стабильности
общества, так как призвана препятствовать росту его маргинальных слоев. В
задачи социальной работы включены: адаптация клиентов в обществе; создание
условий для самоутверждения представителей «слабых» групп; диагностика
социальных и личностных проблем; социальная профилактика; социальная
помощь и социальное обеспечение нуждающихся; консультирование клиентов
в социальных службах; социальная реабилитация и терапия; социальный надзор
и социальное попечительство; социальное проектирование и экспертиза
социальных проектов; посредничество по определенному кругу вопросов
между клиентами и различными организациями; инновационная деятельность в
области социальной работы.

Социальную работу можно определить как специфическую форму
государственного и внегосударственного воздействия на человека с целью
обеспечения достойного культурного, социального и материального уровня
жизни населения. Для выяснения процесса становления социальной работы как
профессионального вида деятельности необходимо обратиться к родовым
понятиям, связанным с понятием «профессиональная деятельность»: труд, виды
труда, содержание и характер труда, профессия, специализация и др.

Наиболее общим из этих понятий является категория «труд» -
деятельность человека, в процессе которой он с помощью орудий труда
воздействует на природу (включая человека, общество как часть природы) с
целью создания предметов, условий, услуг, необходимых для удовлетворения
разнообразных потребностей. Напомним, что труд сыграл решающую роль в
формировании и развитии человека. Процесс труда включает в себя три
компонента: собственно труд (целесообразная деятельность), предметы труда



82

(на что направлен труд) и средства труда.
Сегодня в человеческом обществе существуют различные виды труда:

ручной, механизированный и автоматизированный; простой и сложный;
умственный и физический; промышленный (индустриальный) и
сельскохозяйственный; управленческий (организаторский) и исполнительский.

По некоторым данным, в мире насчитывается до 30 тыс. профессий и
специальностей. Однако расчлененность труда, его различные виды нельзя
понимать как нечто абсолютное - все в мире относительно, в том числе и
процесс разделения труда. Названные виды труда являются, конечно,
относительно самостоятельными. Вместе с тем, каждый из них содержит
элементы других, противоположных видов труда. Например, преобладание в
умственном труде интеллектуальных компонентов, а в физическом труде -
физических затрат - сочетается с наличием в них соответственно и физических,
и умственных составляющих, то же можно сказать и об управленческом
(организаторском), и исполнительском видах труда.

Социальная работа является примером сочетания специфического вида
профессиональной деятельности в современных условиях с компонентами
непрофессиональной деятельности. Учитывая, что признаками
профессиональной деятельности являются совокупность знаний, навыков и
умений как результат обучения в вузах и средних специальных заведениях,
систематичность, постоянство определенного круга занятий, работы, трудно не
согласиться, что забота, благотворительность, милосердие и т.д. не обладают
такими признаками.

В период формирования человеческого общества труд был совершенно
иным. Это и понятно. Еще только начинался процесс становления человека, а,
следовательно, и его целесообразная деятельность лишь начинала
формироваться. Труд был простым, нерасчлененным, что обусловливалось
уровнем развития самого человека, наличием лишь примитивных орудий,
средств труда (зубы, руки, палки, каменные орудия и т.д.), которыми он
воздействовал на предметы (естественные дары природы, птицы, животные и
т.д.). Однако все три компонента процесса трудовой деятельности постепенно
совершенствовались и обогащались.

Важно отметить, но предметы труда становились все более
разнообразными, и со временем стали включать в себя не только объекты
природы как таковой, но и отношения, которые складывались между людьми,
особенно в малых, первичных группах (роде, племени, других общностях,
семейных группах).

Одним из важных таких отношений между людьми стала со временем
забота о близких, детях, больных, стариках и т.д. (зачаток социальной работы).
В родах, племенах были люди (предшественники современных лекарей, врачей,
учителей), заботящиеся о физическом и духовном здоровье своих
соплеменников - жрецы, колдуны, шаманы и др.

Забота о духовном и физическом здоровье, сохранении и продлении
жизни (соплеменников, членов одной и той же социально-этнической группы,
со временем - государства) по мере развития производства (производительных
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сил и производственных отношений) стала приобретать все более
цивилизованный характер. Это можно проследить на примере истории
Казахстана и других стран.

Иными словами, начинался процесс становления социальной работы - не
только как профессиональной практической деятельности, но и как феномена
общественной жизни, включающего и практическую, и научную, и учебную
деятельность в этой области, а также знание, признание, институциализация в
обществе этого феномена.

Как уже упоминалось, социальная работа может быть профессиональной
и непрофессиональной, причем последняя значительно преобладает на ранних
этапах развития любого общества, в том числе и казахстанского. По мнению
специалистов, история формирования социальной работы начинается с 1750 г.
до н. э. в Вавилоне, где были созданы школы справедливости, т.е. гражданские
акты, призывающие людей к любви к ближнему, заботе о бедных. Историки
социальной работы в Казахстане правомерно выделяют несколько этапов ее
становления и развития.

В 20-х гг. рамки социального обеспечения расширились, оно приобрело
государственный характер и было нацелено на материальное обеспечение и
обслуживание всех граждан СССР в старости, в случае болезни, при полной
или частичной утрате трудоспособности, а также обслуживание многодетных
семей. Особое внимание уделялось пенсионному обеспечению по старости и
пособиям. Были организованы первые санатории, профилактории и дома
отдыха для трудящихся. Большое значение придавалось охране труда. Конечно,
уровень социального обеспечения не был высоким, что обусловливалось
внутренними и внешними факторами, но основные социальные права впервые
стали реализовываться.

Преследовалась цель улучшить снабжение населения
продовольственными и промышленными товарами, наладить социальное
обеспечение и социальное страхование, организовать жилищное строительство,
здравоохранение и курортное обслуживание.

Объективные исследования свидетельствуют о том, что степень
социальной защищенности человека в советский период была неизмеримо
выше, чем в дореволюционный период развития Казахстана в 90-е гг. текущего
столетия. Ясно, что формирование социальной работы происходит в разных
странах в разные периоды их развития, что обусловлено различием в
становлении, прежде всего, государственных форм жизнедеятельности тех или
иных народов. С учетом мирового опыта (в том числе и российского)
социальная помощь нуждающимся может быть сведена к нескольким формам
филантропии (благотворительности, покровительству неимущим, социально
незащищенным).

В узком смысле благотворительность означает оказание частными
лицами или организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или
социальным группам (слоям) населения, в более широком смысле -
безвозмездную деятельность по созданию и передаче финансовых,
материальных и духовных ценностей (благ) для удовлетворения насущных
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потребностей человека, социальной группы, слоя, общности, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Филантропия в разных странах проявляется, прежде всего, в формах
милостыни и общественного призрения.

Милостыня - одна из древнейших форм проявления гуманного отношения
к человеку, выражение сострадания убогим и нищим в нужде, подаянии им
денег или иных материальных средств существования. Специфика этой формы
благотворительности - ее сугубо индивидуальный характер, зависящий от
личностных свойств подающего милостыню. Как первичная форма
благотворительности милостыня носит неорганизованный характер и наряду с
позитивными характеризуется некоторыми и негативными моментами - в
частности, постоянные и щедрые подаяния способствуют развитию
профессионального нищенства.

В отличие от подаяния (милостыни) призрение осуществляется
государством, церковью, обществом (общественное призрение), а также
частными лицами (просто призрение), означает внимание, участие, сочувствие,
милосердие и выражается, прежде всего, в предоставлении кому-либо приюта и
пропитания. В отличие от милостыни призрение распространяется, прежде
всего, на тех, кто действительно в нем нуждается, и носит организованный
характер, поскольку его субъектами являются государство и другие социальные
(политические и неполитические) институты общества.

В XX в. призрение в большинстве стран трансформировалось в
комплексную систему государственной, общественной и частной
благотворительной помощи и поддержки населения. Функционирование этой
системы свидетельствовало о повышении уровня заботы о людях - о наличии
социальной работы как феномена современной общественной жизни.

К сожалению, в Казахстане в настоящее время благотворительная
деятельность не получила такого широкого распространения, как в развитых
странах Запада. В США, например, эта деятельность (под названием «третий
сектор экономики») осуществляется более чем миллионом организаций.
Довольно широко развит негосударственный сектор социальной работы и в
Западной Европе.

При изучении истории социальной работы последняя рассматривается
преимущественно как вид практической деятельности. Естественно, что в
течение тысячелетия отдельные составляющие социальной работы являлись
элементами как науки, так и учебной дисциплины. Это можно считать
обоснованным по двум причинам. Во-первых, ни одна научная (да и учебная)
дисциплина не рождается внезапно, на пустом месте. Определенные
предпосылки способствуют тому, что усилиями «отцов-основателей» научные
начала в той или иной области систематизируются, превращаются в нечто
цельное, т.е. в отдельную, относительно самостоятельную науку, во-вторых, на
определенных этапах практика социальной защиты различных групп населения,
оказываемой в весьма различных формах, обобщалась, систематизировалась,
получала научное обоснование в таких научных дисциплинах, как медицина,
психология, педагогика и др.
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Попытка научно-теоретического осмысления различных форм помощи
нуждающимся предпринималась уже в XIX в. как в Казахстане, так и на Западе.
Это нашло отражение и в работах, касающихся проблем социальной жизни
людей (условий формирования и реализации жизнедеятельности, свободы и
равенства, равенства и справедливости), и в конкретных направлениях
социальной работы в современном понимании.

За рубежом истоками возникновения социальной работы как теории,
науки были идеи об обществе вообще и гражданском обществе, о правовом
государстве, человеке и личности, сходстве и различии биологического и
социального организмов, социальной справедливости и несправедливости,
социальном равенстве - неравенстве и др. Выразителями этих идей были О.
Копт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. Различные аспекты
социальной помощи (экономические, психологические, медицинские,
педагогические и др.) рассматривались в работах ученых Европы и Америки
(конец XIX - начало XX вв.), в частности 3. Фрейда, Б. Ф. Скиннера, К. Левина,
Ж. Пиаже, Л.Ч. Кули, Ф. Хайдера, Д. Хауманса, А. Зандера, Р. Мертона,
М. Залда, Р. Кантера и др. Особую роль в теоретическом обобщении и анализе
практики социальной работы сыграли труды женщин-ученых - Д.III. Лоуэлл,
М. Ричмонд, Д. Адамс, Б. Рейнолде.

В процессе практики, теоретических изысканий, естественно, возникает
мысль о том, что людям, занимающимся оказанием помощи нуждающимся,
требуется профессиональная подготовка. В 90-е гг. XIX в. в Великобритании
организуются лекции, проводится практическая работа, связанная с
деятельностью лондонского благотворительного общества; в 1899 г. в
Амстердаме создается Институт подготовки социальных работников; в начале
XX в. в Европе и Америке действуют уже 14 школ социальной работы. Это
было началом институционализации социальной работы как важного,
необходимого, признанного вида социальной деятельности. Постепенно она
становится неотъемлемым атрибутом общественной жизни все большего числа
стран, объединяя практическую, научную и учебную деятельность.

Население структурировано на различной основе, и в нем выделяют таких
людей, такие группы и слои, которые, оказавшись в сложной жизненной
ситуации, либо вовсе не могут, либо лишь частично могут разрешить свои
социальные и другие проблемы. Поэтому, рассматривая социальную работу в
ее непосредственном, узком значении, мы понимаем под объектами именно эти
группы, слои населения, их отдельных представителей, индивидов.

Этих объектов достаточно много. Попробуем классифицировать их с
учетом приоритетности оснований для этой классификации:

- состояние здоровья, которое не позволяет самостоятельно решать
жизненные проблемы. Это следующие группы населения: инвалиды (как
взрослые, так и дети), лица, подвергшиеся радиационному воздействию, семьи,
в которых имеются дети-инвалиды, взрослые и дети, имеющие пси-
хологические затруднения, испытывающие психологические стрессы, склонные
к суицидальным попыткам;

- служба и труд в экстремальных социальных условиях. К этой группе



86

лиц относятся участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним
лица, труженики тыла во время Великой Отечественной войны (чья жизненная
ситуация усугубляется преклонным возрастом и состоянием здоровья), вдовы и
матери военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны и
в мирное время, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- пожилой, пенсионный возраст людей, в силу чего они оказались в
сложной жизненной ситуации - это одинокие пожилые люди и семьи,
состоящие из пенсионеров (по возрасту, инвалидности и прочим основаниям);

- девиантное поведение в его различных формах и видах. К этим
категориям относятся дети и подростки девиантного поведения; дети,
испытывающие жестокое обращение и насилие; оказавшиеся в условиях,
угрожающих здоровью и развитию; лица, вернувшиеся из мест лишения
свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений; семьи, в которых
имеются лица, злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотики;

- трудное, неблагополучное положение различных категорий семей. К
этой группе населения можно отнести семьи, имеющие на попечении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семьи с низким уровнем
доходов; многодетные семьи; неполные семьи; семьи, в которых родители не
достигли совершеннолетия; молодые семьи, разводящиеся семьи: семьи с
неблагоприятным психологическим климатом, конфликтными отношениями,
педагогической несостоятельностью родителей;

- особое положение детей (сиротство, бродяжничество и т.д.). На этом
основании целесообразно выделить следующие группы: самостоятельно
проживающие выпускники детских домов и школ-интернатов (до достижения
ими материальной независимости и социальной зрелости); осиротевшие или
оставшиеся без попечения родителей дети; безнадзорные дети и подростки;

- бродяжничество, бездомность. К этой группе относятся лица без
определенного места жительства, зарегистрированные беженцы, вынужденные
переселенцы;

- предродовое и послеродовое состояние. Это группы беременных
женщин и кормящих матерей, а также группы матерей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;

- правовое (и в связи с этим социальное) положение лиц, подвергшихся
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных.

Предложенное разделение на группы не является единственным. Можно,
вероятно, дифференцировать указанные группы людей более конкретно или,
наоборот, выделяя более широкие категории - это зависит от целей и задач
исследования, решения практических задач.

Субъекты социальной работы, к которым относятся люди, учреждения,
организации, социальные институты, призванные решать (и решающие) те или
иные задачи, проблемы, стоящие перед объектами социальной работы, можно
дифференцировать по разным основаниям, в том числе учитывая составные
части социальной работы: практическую деятельность, науку и учебный про-
цесс (учебные дисциплины в области социальной работы).

Субъектами социальной работы являются:
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1) прежде всего организации, учреждения, социальные институты
общества:

- государство со своими структурами в виде законодательной,
исполнительной и судебной властей разного уровня. В этой структуре особую
роль играют Министерство труда и социального развития, а также
исполнительные органы управления социальной работой на региональном
уровне (органы социальной защиты краев, областей, республик), городов,
местных администраций;

- различные социальные службы: территориальные центры социальной
помощи семье и детям; социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей; реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями; социальные приюты для детей и подростков; центры
психолого-педагогической помощи населению; центры экстренной
психологической помощи по телефону и др.;

- администрации государственных предприятий, организаций,
учреждений, вузов и т.д. и их подразделения;

2) общественные, благотворительные и другие организации и
учреждения: профсоюзы, отделения Детского Фонда, общества Красного
Креста, частные социальные службы, организации и т.д.;

3) люди, занимающиеся практической социальной работой
профессионально или на общественных началах. Фактически они являются
представителями двух указанных субъектов социальной работы. При том их
можно разделить на две группы: организаторы-управленцы и исполнители,
практические социальные работники, оказывающие непосредственную помощь,
поддержку, обеспечивающие социальную защиту клиентов, представителей
уже рассмотренных нами объектов социальной работы.

По некоторым данным, в мире насчитывается около 500 тыс.
профессиональных социальных работников. Много дипломированных
специалистов появилось в последние годы в России. Недипломированных, но
профессионально занимающихся социальной работой специалистов
значительно больше, особенно в тех странах (в том числе и в Казахстане), в
которых относительно недавно введена новая профессия - «социальный
работник». Точных данных о том, сколько людей занимаются социальной
работой на общественных началах, нет, но их число велико (принято считать,
что один социальный работник обслуживает 10-15 человек). Социальные
работники - это особая группа, поскольку они должны обладать
определенными профессиональными и духовно-нравственными качествами;

4) преподаватели, а также те, кто способствует закреплению знаний,
навыков, умений; руководители студенческой практики, наставники,
практические социальные работники и другие работники, способствующие
прохождению практики студентов (слушателей) в различных организациях,
учреждениях, предприятиях социальной сферы;

5) исследователи социальной работы. Научные работники анализируют
состояние социальной работы, используя различные методы, разрабатывают



88

научные программы, фиксируют существующие и зарождающиеся тенденции в
этой области, публикуют научные отчеты, книги, статьи по проблематике
социальной работы. Большую роль в этом процессе играют кафедры ведущих
вузов страны, лаборатории, научные учреждения, диссертационные советы по
защите докторских и кандидатских диссертаций в области социальной
проблематики.

Вывод: социальная работа является особым видом деятельности, цель
которой удовлетворение социально гарантированных и личностных интересов
и потребностей различных групп населения, создание условий, содействующих
восстановлению или улучшению способностей людей к социальному
функционированию.

2. Социальная работа как наука. Социальная работа как учебная
дисциплина

Как наука социальная работа имеет собственный предмет и объект
исследования, своеобразную проблематику. Она исследует социальные
отношения, процессы социального взаимодействия с целью решения проблем
клиента, возникающих в результате влияния различных биологических и
социальных факторов. Отличительной чертой социальной работы как теории
является то, что она получила свое собственное развитие после признания
социальной работы как профессии. Новая теория создавалась как результат
настоятельной потребности общества в научно-теоретических исследованиях в
области социального развития и взаимоотношений между личностью и об-
ществом на новом социально-политическом и экономическом этапе развития
общества, а также потребности в научно-практических и методологических
рекомендациях по оказанию социальных услуг людям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях.

Социальная работа как теория находится на стыке традиционных
направлений социальных наук: философии, психологии, социологии,
медицины, политологии, экономики, антропологии, этики и др. В число ее
проблем входят специфические исследования, связанные с соотношением
социальной работы и социальной политики, с социальными процессами, а
также с ответственностью общества за адекватное развитие личности. Таким
образом, тематика исследований в области социальной работы достаточно
широка и определяется рамками сложной системы: «социальная среда -
человек».

Методология социальной работы подразумевает изучение предмета,
объекта, в котором помимо клиента присутствует и сам социальный работник, а
также социального контекста, в рамках которого происходит взаимодействие
социального работника и клиента, структуры социальной работы и принципов
функционирования отрасли. Большое внимание в социальной работе уделяется
изучению и разработке технологий, т. е. способов и методов конкретной
практической социальной работы с различными группами и типами клиентов,
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нуждающихся в социальных услугах. Особое место занимает разработка
превентивных и коррекционных технологий, направленных на предотвращение
или исправление социальных болезней и девиаций.

Для социальной работы как отрасли научного знания характерны две
противоборствующие тенденции, связанные с ответом на вопрос: что первично
для развития социальной работы: научные знания, теория, с одной стороны, или
практика, социальное действие, с другой? Еще одна спорная дилемма: что
лежит в основе социальных проблем: общественные отношения, общество в
целом, социальная среда или же человек, в котором заключены
детерминированные природой основные причины всех его личных бед и
несчастий?

В социальной работе, по мнению многих зарубежных авторов, научно-
исследовательская деятельность и практическая деятельность развиваются в
основном независимо друг от друга. Однако большинство исследователей
считают, что на учреждение социальной работы как социального института
первостепенное влияние оказали мировоззренческие факторы, попытки
научного осмысления социальной действительности и социальных
противоречий. Основным генерирующим началом явилось теоретическое
знание, которое и легло в основу социальной практики и социальной науки.

Другое направление утверждает первоосновой социальную практику и
социальное действие и соответственно вторичность научного знания. По
мнению ряда ученых, в противном случае теория будет отдаляться от практики
и даже мешать практикующим социальным работникам оказывать
эффективную помощь нуждающимся.

Если исходить из того, что первопричина социальной дисгармонии -
общество, его устройство, то социальная работа должна быть ориентирована
прежде всего на реформирование или радикальное изменение этого общества.

Если же принять за первопричину социальных проблем самого человека,
то для достижения гармонии необходимо изменять прежде всего человека, а не
его окружение. В таком случае социальная политика должна опираться на
развитие учреждений, занятых проблемами воспитания, социализации,
коррекции и реабилитации, т. е. на развитие социально-психологической
работы.

В социальной работе не существует единой теории, а наука представлена
разнообразными общественными, социальными научными школами, в рамках
которых и разворачиваются основные исследовательские традиции,
предлагающие обществу и практической социальной работе различные
научные и научно-практические парадигмы.

Несмотря на многообразие теоретических построений для практической
социальной работы, ее сущностно-функциональная характеристика может быть
выражена в деятельности, направленной на изменение, которое в конечном
счете ориентировано на содействие в гармонизации отношений между
отдельными индивидами, индивидом и группой, индивидом и социумом,
общественных отношений в целом, обеспечение социального благосостояния
его граждан, формирование чувства личной ответственности за коллективное
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благосостояние, со стратегической перспективой на устойчивость развития
конкретной социальной системы.

Все вышесказанное характеризует социальную работу как
полипарадигмальную теорию и практику. В современной социальной работе
существует множество моделей практики, основанных на тех или иных
теоретических взглядах. Например, когда речь идет о традиционной со-
циальной работе на индивидуально-личностном уровне, это прежде всего
психолого-ориентированные модели. Среди них психодинамические модели,
основу которых составляет модернизированный фрейдизм, эгопсихологи-
ческая модель и трансакциональный анализ. Еще одна группа моделей
практической работы использует бихевиористские теории.

Социальная работа как учебная дисциплина, находясь на стыке многих
наук, включает в себя теорию, технологию, историю социальной работы (в том
числе зарубежный опыт), а также основы философии, психологии, социологии,
педагогики и других общегуманитарных и специальных общественных
дисциплин в преломлении к специфике оказания конкретной помощи человеку,
попавшему в трудную жизненную ситуацию в конкретном социуме. Как
учебная дисциплина она помогает овладеть научно-теоретическими знаниями
анализа социально-политической обстановки, дать возможность вычленить из
нее группу или отдельную личность, оказавшуюся за пределами адекватного
общественного состояния или поведения.

Обучающиеся социальной работе овладевают различными технологиями,
позволяющими им обеспечивать посредничество между нуждающимся в
помощи человеком и обществом, стимулировать клиента к выполнению им
социально значимой деятельности, предотвращать социальные взрывы и
корректировать девиантное поведение.

Система образования по социальной работе должна представлять собой
сочетание теоретических и практических составляющих. Одним из важных
элементов в подготовке специалистов по социальной работе должно быть
освоение основ медицины, психиатрии, психотерапии, медицинской
психологии, права и др. Обязательным в системе подготовки таких
специалистов должен быть комплекс специальных мер, обеспечивающих
личностную психопрофилактику будущих специалистов и активный характер
обучения (личностно - и профессионально-ориентированный тренинг).
Учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы стимулировать
развитие самостоятельной активности обучающихся.

Основная цель образования - получение теоретических знаний,
приобретение практических умений и навыков, соответствующих основным
требованиям подготовки специалиста по социальной работе. Специалист по
социальной работе - специалист с высшим образованием по специальности
«социальная работа», получивший базовую подготовку, которая предполагает
три направления обучения: общегуманитарные и социально-экономические
дисциплины, общематематические и естественнонаучные дисциплины и
специализации по социальной работе.

В области общегуманитарных и социально-экономических наук
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изучаются: этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к
человеку, обществу, окружающей среде, целостное представление о процессах
и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, возможности
современных научных методов познания природы; научное представление о
здоровом образе жизни; культура мышления и его общие законы; научная
основа организации труда; информатика; сущность и социальная значимость
социальной работы и ее взаимосвязь в целостной системе знаний.

В области общепрофессиональных дисциплин: специфика социальной
работы в различной социальной среде; передовой отечественный и зарубежный
опыт социальной работы; основные психические функции и их физиологи-
ческие механизмы, соотношение природных и социальных факторов
становления психики, значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а
также бессознательных механизмов в поведении человека; научное
представление о социологическом подходе к личности, факторах ее фор-
мирования в процессе социализации и основных закономерностях и формах
регуляции социального поведения, о социальных общностях и социальных
группах, видах и исходах социальных процессов; типология, основные
источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы
социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры
социальных организаций; основы общей и семейной педагогики; формы,
средства и методы педагогической деятельности; формы и методы
воспитательной работы и просвещения; национальные особенности быта и
семейного воспитания, народные традиции; нормы семейного, трудового,
жилищного законодательства, регулирующие охрану материнства и детства,
права несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов, обеспечивающие их
социальную защиту; основы уголовного и гражданского права; порядок и
организация опеки, попечительства, усыновления, лишения родительских прав,
направления в специальные учебно-воспитательные учреждения; организация
медико-социальной работы, социального просвещения, пропаганды здорового
образа жизни; знание научных исследований в узких направлениях социальной
работы.

В подготовку социального работника также входит владение
иностранным языком с учетом возможности профессиональной деятельности в
иноязычной среде; владение культурой мышления, знание его общих законов,
умение организовать свой труд, владение компьютерными методами сбора,
хранения, обработки, редактирования информации, в сфере профессиональной
деятельности; умение в условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности,
приобретать новые знания, используя современные информационные образова-
тельные технологии; способность к проектной деятельности в
профессиональной сфере; владение принципами системного анализа; умение
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ.

Социального работника должно характеризовать умение поставить цель и
сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
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использовать для их решения научные методы; способность к кооперации с
коллегами по работе в коллективе; знакомство с методами управления; умение
организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения; владение основами педагогической деятельности; готовность к работе
над междисциплинарными проектами; понимание смысла взаимоотношения
духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, от-
ношения человека к природе и возникающих в эпоху технического развития
противоречий и кризиса существования человека в природе.

Для социального работника должно быть свойственно понимание
феномена культуры, ее роли в человеческой жизнедеятельности, способов
приобретения, хранения и передачи социального опыта базисных ценностей
культуры; умение оценивать достижения культуры на основе знания их
исторического контекста; способность к диалогу как способу отношения к
культуре и обществу, том числе — собственной страны и составляющих ее
регионов, умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.

В целом, получив теоретические знания и практические навыки,
специалист по социальной работе должен быть способен к организационно-
управленческой, научно-педагогической и практической деятельности в сфере
социальной работы.

В мире насчитывается несколько тысяч высших школ социальной работы,
а также специализированных факультетов университетов, ведущих подготовку
профессионалов для социальной сферы. После официального учреждения в
1991 г. профессионального статуса социального работника наблюдается устой-
чивая тенденция расширения в системе высшего образования сети
специализированных университетов, академий, институтов, колледжей,
занимающихся подготовкой и переподготовкой кадров для социальной сферы,
в том числе и для органов и учреждений социальной сферы.

Переподготовка кадров и повышение квалификации уже действующих
специалистов на базе высшей школы проводится в основном в очно-заочной
форме. Государственная система подготовки и переподготовки кадров для
социальной сферы носит многоуровневый характер. В нее входят
государственные университеты, медицинские и педагогические институты и
университеты, педагогические колледжи, кадровые центры, технологические
вузы, техникумы, профессионально-технические училища и лицеи. Однако, в
целом, ощущается серьезная нехватка кадров высшей квалификации, что
характерно для многих стран мира, даже для стран с развитой системой
социального обслуживания (США, Великобритания, Швеция и др.). В ряде
случаев эту проблему решают при помощи наставничества (тьюторства,
супервизорства), когда высококвалифицированные кадры помогают большому
количеству малоквалифицированных социальных работников познать основы
социальной работы через совместную практическую деятельность,
подразумевающую постоянный контроль и помощь старших младшим. Другой
способ получения знаний — конференции, совещания, симпозиумы. Ежегодно
в мире проводится более 100 национальных и международных конференций в
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областях, связанных с социальной сферой, как правило, организованных при
участии профессиональных обществоведов, организаций социальных
работников.

Социальная работа — универсальный вид деятельности. Это
обусловливает междисциплинарный характер теории, практики социальной
работы, всестороннюю и глубокую связь с другими научными и учебными
дисциплинами, особенно, гуманитарными.
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ЛЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

План
1. Процесс формирования и развития специальности «Социальная

работа» в Казахстане
2. Из опыта организации социальной работы зарубежных стран

1. Процесс формирования и развития специальности «Социальная
работа» в Казахстане

Конституирование новой для нашего общества специальности и
профессиональной деятельности - социальной работы придает особую
актуальность ее теоретическому осмыслению. Как разновидность
профессиональной деятельности социальная работа за более чем вековую
историю накопила огромный эмпирический материал, теоретическое
осмысление, обобщение и систематизация которого открывают новые
перспективы перед практикой с точки зрения повышения ее эффективности и
результативности.

Социальная работа как общественное явление представляет собой
своеобразную модель социальной помощи, которую общество реализует в
конкретный исторический период, сообразно с особенностями национально-
культурного, социально-политического развития и социальной политики
государства. Это — предельно широкое толкование социальной работы. В
более узком смысле социальная работа есть общественно-необходимая
деятельность, направленная на социальную защищенность личности, прав
человека и являющаяся гарантом политической и социальной стабильности
общества, так как призвана препятствовать росту его маргинальных слоев. В
задачи социальной работы включены: адаптация клиентов в обществе; создание
условий для самоутверждения представителей «слабых» групп; диагностика
социальных и личностных проблем; социальная профилактика; социальная
помощь и социальное обеспечение нуждающихся; консультирование клиентов
в социальных службах; социальная реабилитация и терапия; социальный надзор
и социальное попечительство; социальное проектирование и экспертиза
социальных проектов; посредничество по определенному кругу вопросов
между клиентами и различными организациями; инновационная деятельность в
области социальной работы.

История практики и теории социальной работы своими корнями уходит в
глубинные гуманистические традиции человеческого бытия, обусловленные
биологической, психической и социальной природой человека, семейно-
родственных отношений. Социальная работа также связана с духовностью,
нравственно-эстетическими принципами, приверженностью различным
религиозным вероучениям, которые оказали существенное влияния на
формирование принципов человеческого общежития. В религиозных ант-
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ропологических концепциях подчеркивались и развивались лучшие качества
человека в его отношениях с другими людьми, среди которых служение
ближнему, забота о больном и немощном, оказавшемся в трудной жизненной
ситуации, в беде, нищете и не имеющем возможности самостоятельно решить
свои жизненные и витальные проблемы. Социальная работа проделала большой
исторический путь от личной или коллективной благотворительности, часто
основанной на религиозных взглядах, к научной или организованной
филантропии, а затем и к признанию ответственности общества за социальное
благополучие своих граждан и за эффективность работы специальных
профессиональных социальных служб, от добровольной помощи, основанной
на здравом смысле, жизненном опыте и интуиции, к профессиональной
деятельности.

На начальном этапе развития практики и теории социальной работы ею
занимались в подавляющем большинстве представительницы различных
филантропических и феминистских движений. Большую роль в утверждении
профессии сыграли представительницы американской школы, которые
выражали разные социально-философские взгляды на причины социальных
проблем и соответственно развивали разные подходы к социальной работе.

Социальную работу в современном обществе обычно связывают с
развитием и расцветом промышленного капитализма, повлекшим за собой в
общественных формах Запада столь грандиозные изменения общественной
структуры, что можно говорить о качественно ином типе отношений между
человеком и обществом. На развитие социальной работы оказали влияние
идейно-теоретические взгляды либерального и консервативного толка, а также
теоретические социально-философские системы, существовавшие в XIX и в
начале XX в. К числу таких систем можно отнести, например, марксизм,
социал-дарвинизм, теорию социального действия и др. Взгляды представителей
позитивизма и либерализма в конце XIX в. в Великобритании и США
способствовали формированию понятий об ответственности и моральном долге
государства перед личностью за невозможность предоставить ей все условия
для нормального существования, а также о том, что наиболее рациональным (и,
соответственно научным) способом решения возникших социальных проблем
являются социальные реформы с индивидуальным подходом к каждой
нуждающейся в помощи личности.

Работа с проблемными личностями постепенно потеряла
неорганизованный характер чистой благотворительности и филантропии, и
приобрела новое качество вместе с соответствующим ему названием
социальной работы. Одновременно возникли новые организационные формы
деятельности. В процессе организации специализированных служб был
предпринят поиск моделей социальной помощи, причем не только срочного
или одномоментного, но и профилактического, или превентивного, характера,
рассчитанных на длительный временной отрезок.

Новый импульс социальная работа получила вместе с новым витком в
развитии социальной науки и практики в западном обществе 1970—1990-х
годов. Этому периоду присущи глобальные изменения в производстве промыш-
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ленной продукции, характеризующиеся высокой степенью автоматизации и
компьютеризации, уменьшением в связи с этим числа промышленных рабочих,
появлением самостоятельного, развитого сектора обслуживания, а позднее и
социального сектора, в котором самую значимую роль играли и продолжают
играть социальные работники.

В истории социальной работы наиболее примечательно то, что
возрождение профессий «социальная работа» и «социальная педагогика» идет
отнюдь не на пустом месте. Становление и развитие последних было
подготовлено многолетней дореволюционной исторической традицией
широкой социальной деятельности в сфере социальной помощи, а также
опытом воспитательной, культурно-массовой и просветительской работы среди
населения в советский период. Это, по-видимому, одна из особенностей
формирования отечественной модели социальной работы.

Объективные исследования свидетельствуют о том, что степень
социальной защищенности человека в советский период была неизмеримо
выше, чем в дореволюционный период развития Казахстана в 90-е гг. текущего
столетия. Ясно, что формирование социальной работы происходит в разных
странах в разные периоды их развития, что обусловлено различием в
становлении, прежде всего, государственных форм жизнедеятельности тех или
иных народов. С учетом мирового опыта (в том числе и российского) соци-
альная помощь нуждающимся может быть сведена к нескольким формам
филантропии (благотворительности, покровительству неимущим, социально
незащищенным).

Действенность системы социальной защиты населения, эффективность
практики социальной работы с различными слоями и группами населения,
нуждающимися в социальной помощи и поддержке, во многом определяются
научной обоснованностью содержания, форм и методов социальной работы,
умением организаторов и специалистов этого вида профессиональной
деятельности учитывать тенденции и закономерности развития процессов
социальной сферы, их внутренние и внешние факторы, обусловливающие
устремления, интересы и мотивы поведения людей.

Для понимания предмета исследования социальной работы как науки
важно осознавать, что люди живут не просто в обществе, а в сообществе. Они
постоянно окружены себе подобными и постоянно находятся в состоянии
взаимодействия, порой весьма напряженного, что порождает обилие самых
разнообразных социальных отношений, связей, явлений, которые образуют
относительно самостоятельный слой новой реальности, столь же значимый и
важный для человека, как и любой другой существенный фактор природы,
экономики, политики, культуры.

Социальная работа как наука исследует конкретные социальные
процессы и явления, порождаемые межличностными отношениями и
непосредственно связанные с жизнедеятельностью личности, социальной
группы или сообщества, попавших в сложную жизненную ситуацию, и
нуждающихся в социальной защите, помощи и поддержке.

Деятельность специалиста социальной работы как разновидность
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движения представляет собой информационную, целенаправленную,
адаптивную активность, направленную на разрешение возникающих в
жизнедеятельности человека проблем. Информационный характер
целесообразной активности социального работника ориентирован на
оптимизацию отношений клиента с окружающей средой и по существу
сводится к управленческому воздействию на содержание и поведение клиента,
внешние и внутренние факторы, обусловливающие его состояние и поведение.

Вывод: Превращаясь в результате своего развития в социальный
институт, та или иная деятельность становится неотъемлемым элементом
жизни общества. Социальная работа, естественно, не является исключением.
Превращение ее в социальный институт указывает на то, что современное
общество, экономическую основу которого составляет принцип частной
собственности, не может нормально развиваться без профессиональной по-
мощи нуждающимся.

2. Из опыта организации социальной работы зарубежных стран

Основные тенденции в развитии благотворительности в Западной
Европе и США с конца 18 до начала 20 веков.

XVIII век вошел в историю человеческой цивилизации под названием
Просвещения, охарактеризовавшись бурным развитием философии, основными
представителями которого стали Вольтер (1694-1778), Д. Дидро (1713-1784),
И. Кант (1724-1804), Д. Юм (1711-1776), П. Э. Лессинг (1729-1781), Ж., Ж.
Руссо (1712-1778), П. А. Гольбах (1723-1789), Б. Франклин (1706-1790),
Ш. Л. Монтескье (1689-1755) и др.

В философии Просвещения впервые ставится вопрос о ценности человека
как личности, о равенстве всех людей. Значение и последствия
просветительской идеологии трудно переоценить.

Изменения коснулись и существующей системы призрения,
заключавшейся во всемерной изоляции нищих и больных в работных домах.
Общественное мнение постепенно пришло к осознанию пагубности данной
практики на том простом основании, что бедняки, как бы там ни было, тоже
являются людьми, личностями. Подвергать их изоляции абсурдно, напротив,
им следовало предоставить полную свободу перемещения в социальном
пространстве. Превратившись же в источник дешевой рабочей силы, они дадут
толчок развитию торговли и промышленности. Отсюда следовал и вывод:
единственная стоящая форма благотворительности - это свобода. «Всякий
здоровый человек должен зарабатывать на жизнь собственным трудом, ибо,
если он получает пропитание, не трудясь, то он отнимает его у тех, кто
трудится. Долг государства перед каждым из его граждан - устранить
препятствия, которые могли бы стеснить его свободу». Поэтому нужно было
отменить изоляцию как символ абсолютного принуждения, а поддержание
заработной платы на низком уровне при отсутствии каких-либо
законодательных ограничений в области занятости населения сможет стать
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новым рецептом «уничтожения» бедности и нищеты.
Возникал закономерный вопрос: каково же должно быть новое

социальное место бедности? Отправной точкой на рубеже XVIII-XIX вв.
становится разграничение между «бедняками здоровыми» и «бедняками
больными». Бедняк, способный трудиться, - есть позитивный социальный
элемент, который можно было обратить во благо государства. Напротив,
больной — это «мертвый» груз, «негативный» элемент общества, входящий в
него только на правах чистого потребителя.

Таким образом, физически и умственно бедняк вновь включается в
общество: его не следует изолировать, он теперь стал материалом и условием
существования богатства. Бедность как таковая стала сущностно необходимой
для богатства, поэтому ее следует выпустить из стен изоляторов и предоставить
в его полное распоряжение.

А что же бедняк больной? Это элемент по преимуществу негативный. Это
нищета непоправимая, не имеющая средств к существованию и не
заключающая в себе потенциального богатства. Именно больные люди
нуждаются в полной и всемерной поддержке. В уходе за больным человеком
нет никакой материальной необходимости. Это делается лишь по велению
сердца.

Таким образом, в эпоху Просвещения становится ясным, что, хотя в
призрении убогих и нет никакой материальной (рациональной) необходимости,
тем не менее благотворительность является первым и абсолютным благом
общества, ничем не обусловленным, так как именно она — условие его
существования. Забывая и не заботясь о неимущих и убогих, общество тем
самым обрекает себя на самоуничтожение (пример судьбы спартанского обще-
ства здесь более чем нагляден).

Таким образом, в теории изоляция, как всеобъемлющая система,
поглощавшая изгоев общества, подошла к своему логическому концу. Однако
на практике, в реальной жизни, реформирование и определение нового места и
роли изоляторов происходило постепенно и не столь гладко. Можно говорить
(на примере Франции и, отчасти, Англии) о трех этапах.

I. 1760-1785 гг. Попытки реорганизации существующей системы
изоляции на новых, более продуманных и приспособленных к жизни, началах.

Речь здесь шла лишь об улучшении санитарно-гигиенического состояния
изоляторов, которые рассматривались как вероятная причина заражений,
болезней, всех нечистот и пороков, отравлявших атмосферу города. В этой
связи все места заключения (госпитали, смирительные и работные дома)
должны быть максимально изолированы, а воздух вокруг них должен быть
чище. В 1760-1770-е гг. во Франции появляется масса литературы о
необходимости проветривания госпиталей; в ней также разрабатываются
медицинские проблемы заражения.

В то же время на данном этапе об упразднении изоляторов даже не
заговаривают.

II. Вторая половина 1780-х гг.: попытки некоторого ограничения
практики изоляции.
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Во второй половине 1780-х гг. французские власти попытались
искусственно ограничить самую практику изоляции.

В конце XVIII в. появилась лечебница в Сен-Люке близ Парижа —
прообраз психиатрической больницы. В 1793 г. главный врач приюта и
больницы для престарелых, инвалидов и душевнобольных Ф. Пинель получил
разрешение Конвента на проведение реформы в содержании умалишенных, в
результате которой были отменены методы насилия (цепи, наручники, голод,
избиения), введены больничный режим, врачебные обходы, лечебные
процедуры, трудотерапия. Наконец, больной получил полную свободу внутри
изолятора. Современники замечали, что «безумец предоставлен сам себе,
выходит, если хочет, из своей одиночной палаты, бродит по галерее либо от-
правляется на посыпанную песком прогулочную площадку. Снедаемый
возбуждением, он нуждается в постоянном переходе из замкнутого
пространства в открытое, дабы иметь возможность в любую минуту
повиноваться целиком овладевшему им побуждению».

Итогом таких изменений стало возникновение на рубеже XVIII-XIX вв.
психиатрических клиник, а лечением безумных наконец-то занялись врачи.

III. 1789-1793 гг.: полная реорганизация системы изоляции во Франции.
В «Декларации прав человека и гражданина», принятой Учредительным

собранием, было зафиксировано: «Никто не может быть подвергнут аресту
либо задержанию иначе, чем в случаях, предусмотренных законом, и в формах,
им установленных. Законом должны допускаться лишь наказания, явно и
строго необходимые, и никто не может быть наказан иначе, чем по закону,
принятому и обнародованному до совершения преступления и примененному в
установленном порядке».

Тем самым, следуя духу Декларации, сама эпоха изоляции подошла к
концу: сохранялось только тюремное заключение, в котором на тот момент
содержались осужденные преступники либо безумцы.

Появление социального законодательства
Период конца XVIII - первой половины XIX в. вошел в историю как

время грандиозного переворота, время перехода от мануфактурного
производства к фабричному.

По мере завершения промышленной революции всепоглощающий дух
наживы постепенно пропитал все европейское и американское общество,
превратив в товар, по свидетельству современников, чувство и мысль, любовь,
науку и искусство; все поступки и все отношения людей. Даже супругов
связывают (по мнению того же Т. Карлейля — в 99 случаях из 100) только
деньги. Как замечал К. Маркс, «поскольку машина делает мускульную силу
ненужной, она становится средством пользоваться рабочими, лишенными этой
мускульной силы или отличающимися незрелым развитием тела, обладающими
большой гибкостью членов. Женский и детский труд были поэтому первым
словом капиталистического применения машин».

Детей покупали, как рабов: фабриканты обращались в комитеты по
призрению бедных в Лондоне и Бирмингеме и просили о присылке им бедных
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детей. Комитеты же охотно шли им навстречу, так как такие просьбы освобож-
дали от необходимости заботиться о пропитании детей.

О колоссальных масштабах применения детского труда в Англии
свидетельствует такой факт: в 1788 г. в ткацких мастерских работало 26 тыс.
мужчин, 31 тыс. женщин и 35 тыс. детей, значительная часть которых была
моложе 10 лет. Еще в 1865 г. в металлургической промышленности Бирмингема
и окрестностей работали 30 тыс. детей и 10 тыс. женщин.

При этом следует учитывать и тот факт, что промышленная революция
имела своим результатом и многократное увеличение числа детей-сирот.

Так, в 1810-1840-е гг. в Вене до половины всех родившихся были
рождены вне брака, доля же населения, состоявшего в браке, была крайне
низкой. В конце 1840-х гг. были женаты лишь 10% рабочих
деревообрабатывающей, 14% рабочих швейной и 16% рабочих
металлургической отраслей промышленности. В большинстве своем дети
оказывались либо «в приютах, которые были основаны, - чтобы «не
распространять детоубийства», либо у приемных родителей в деревне.

Не лучшими оказываются и условия жизни женщин-работниц: «Швеи
обыкновенно живут в крошечных мансардах, в страшной нищете, по несколько
человек в одной комнате, в ужасной тесноте, причем зимой одна только теплота
тела служит им топливом». Преждевременные роды были самым обычным
явлением. Большинство женщин рожали недоношенных или мертвых детей.
Так, в Манчестере по статистике, собранной в 1840 г., в пролетарских
кварталах 57% новорожденных не имели шансов достичь трехлетнего возраста;
средняя же продолжительность жизни представителя рабочего класса
составляла 17 лет.

Масса грудных младенцев погибала от опия. Прикованные к швейной
машине матери, не имея возможности ухаживать за своими детьми, были
вынуждены «успокаивать» их сонными средствами. Выжившие же дети из-за
недоедания обычно страдали золотухой и рахитом. Голод и нужда толкали
родителей на жестокое обращение со своими детьми, нередко оборачивавшееся
убийством.

В связи со всеми происходившими процессами существенно меняется
динамика бедности. Изменяется качественный состав бедных, на фоне уже
сложившихся слоев появляются промышленные рабочие, обнищание которых
было связано с несчастными случаями, закрытием предприятий, низкими
заработками.

В этой связи меняется законодательство. В 1842 г. Прусское
законодательство окончательно признает право государства на политику в
отношении бедности. После создания Германской империи начинает
формироваться социальное законодательство, расцвет которого приходится на
80-е годы. (Социальное законодательство – правовые нормы, регулирующие
положение работающих по найму, а также вопросы социального обеспечения).

Примером социального законодательства могут служить законы,
введенные О. Бисмарком. Так, в 1883 г. появляется закон о принудительном
страховании на случай болезни для рабочих, в 1884 г. введен закон о
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страховании от несчастного случая. В 1889 г. вводится закон о страховании на
случай инвалидности и старости. Данные законы явились мерами по поддержке
рабочих на случай болезни, инвалидности, старости и возлагались на
предпринимателей.

Одним из первых, кто проявил новое отношение к рабочим в среде
предпринимателей, стал американский автомобильный «король» Генри Форд
(1863-1947), создатель «модели Т», предназначенной для средних американцев,
производившейся в 1908-1927 гг. и проданной в количестве 15 миллионов.
Генри Форд стал первым, кто внедрил конвейер в автомобилестроение и, в то
же время, первым, кто установил на своих предприятиях минимальный уровень
заработной платы и 8-часовой рабочий день. На заводах Форда была создана
социологическая служба со штатом 60 человек, что по тем временам было
крупным новаторством.

В своей книге «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форд особое
внимание уделил персоналу предприятий. В частности, отмечалось, что «на
наших фабриках телесные недостатки не являются основанием для отказа кан-
дидатам на работу. Я того мнения, что на промышленном предприятии
служащие — в среднем должны обладать такими же качествами, как в любом
слое человеческого общества; а ведь больные и калеки существуют везде, и
всюду выполняют какие-либо обязанности, поскольку не содержатся за счет
общественной благотворительности, что допустимо, вообще говоря, лишь в
отношении психических ненормальных людей.

Слепой или калека, если его поставить на подходящее место, может
выполнять совершенно ту же работу и получать ту же плату, что и здоровый
человек. Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, что они могут
заработать себе полное вознаграждение».

Таким образом, взаимоотношения буржуа и пролетариев на протяжении
XIX в. претерпели существенную эволюцию: к началу XX в. в развитых
капиталистических странах в общественное сознание постепенно внедряется
мысль о возможности классового мира и сотрудничества, что проявилось, в
частности, в активизации вмешательства государства в вопросы социальной
политики и в появлении социального законодательства.

Таким образом, к началу XX в. наблюдается становление социального
законодательства в ведущих европейских странах, получает широкое
распространение социальное страхование на случай трудового увечья или
профессионального заболевания. К рискам, подлежавшим обеспечению, были
причислены инвалидность, старость, болезнь, частично (в некоторых отраслях
промышленности) безработица.

В Великобритании к середине XIX в. получили развитие рабочие школы
для уличных детей, основанные на идее о том, что леность является основой
для пороков, и труд - лучшее лекарство против них. Поэтому в данных школах
превалировало обучение ремеслам, причем выделилось три основных типа
школ в зависимости от категории призреваемых: детей бедноты, детей - бродяг
и малолетних преступников. Школы для детей бедноты создавались при
местных приходах, дети содержались в них вместе с родителями под надзором
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школьных комитетов. К началу 1860-х гг. имелось около 470 таких школ, где
обучалось почти 35 тысяч детей. Для бродяг были учреждены особые рабочие
школы, где в 1851 г. обучалось более 22 тысяч детей. Создавались такие школы
в основном при ночлежных приютах. Наконец, третьей категорией благо-
творительных школ стали заведения для малолетних преступников (так
называемые «реформатории»). Наибольшую известность в середине XIX в.
получил «реформаторий» в Редхилле, где содержалось более 250 человек.

Надзор за поведением индивидов обеспечивали и карательные органы,
составлявшие разветвленную и иерархически организованную структуру. Так, в
начале XIX в. полицейская сеть в Париже, помимо штатных работников,
включала регулярно оплачиваемых «наблюдателей», тайных агентов,
осведомителей и, наконец, проституток.

Благотворительные общества и полиция составили неотъемлемые части
«карцерной» системы призрения, соединяя ее промежуточные элементы
(приюты, богадельни, больницы, школы, колонии и т. п.) и приучая массы к по-
рядку и повиновению.

Особое место в «карцерной» системе призрения заняли заведения для
малолетних детей: ясли и детские сады, созданные, прежде всего, для
беднейших слоев населения. Ясли стали новым типом благотворительных
заведений и впервые возникли в середине 1840-х гг. во Франции, в Париже, по
инициативе Марбо. По его мнению, ясли, предназначенные для детей низших
классов общества, должны были заменить ребенку мать и предохранить его от
вредных условий жизни среди нищеты. Иными словами, цель яслей состояла в
искусственном изъятии детей из общества. Уже в 1855 г. сеть яслей во Франции
состояла из 400 заведений.

Вторым типом благотворительных заведений стали дневные приюты,
целью которых стало обеспечение надзора за детьми, чьи родители работали.
Один из первых таких приютов появился в 1780 г. в Штейнгале (Эльзас,
Франция) по инициативе местного священника Оберлина. Он нанял за свой
счет комнату, куда собирал оставленных родителями детей (в основном
девочек), причем старшие из них обучались вязанию и шитью. Вскоре
подобные заведения появились в Германии. Так, в 1802 г. княгиня Паулина
устроила образцовый приют в Липпе-Детмольде, принимая в него детей
родителей, занятых на сельскохозяйственных работах, в возрасте не моложе
года и не старше четырех лет. Летом и осенью, пока продолжались полевые
работы, то есть с конца июня и до начала октября, дети оставались в приюте в
течение целого дня (с 6 часов утра до 8 часов вечера).

В дальнейшем дневные приюты, получившие название «детских садов»,
получили большое распространение в европейских странах благодаря
деятельности германского педагога Фридриха Фрёбеля (1782-1852). В 1826 г.
появилась его работа «Воспитание человека», где автор обосновал
необходимость создания данного типа заведений для детей от 3 до 7 лет. В
основе методики Ф. Фрёбеля лежало применение «образовательного» труда,
который должен был подготовить детей рабочих к своему жизненному
призванию, и соблюдение строжайшей дисциплины. Для реализации этой идеи
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Ф. Фрёбель открыл детские сады в ряде городов Германии (в Гамбурге,
Дрездене, Лейпциге, Гёте и др.).

Как уже отмечалось выше, детские сады создавались для детей, чьи
родители были заняты на производстве. Так описывал современник обычное
утро работницы табачной фабрики в Дюссельдорфе в конце XIX в.: «Из дверей
дома вышла первая женщина. На руках орущий младенец, за руку ведет
второго. Он трет себе глаза, плачет и не хочет открывать заспанные глазки.
Мать тащит его за собой, нужда уже задавила в ней все нежные чувства. За ней
спешит старшая с материнской фляжкой с кофе, в другой руке она несет
пеструю подушку, рожок для младенца и кулек с сухарями. Так идут к
воспитательнице. Дети сразу начинают кричать, как только их «сдали». Но мать
их не слушает, только прочь, прочь! На часах уже пробило почти шесть.
Подобные групповые сцены можно видеть дюжинами. Утро за утром».

Во второй половине XIX в. детские сады появились и в других странах
Европы (во Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах), а также в США.

Особым типом благотворительных заведений стали школы для детей,
имевших отклонения в физическом и умственном развитии. Первое заведение
для слепых детей было создано в Париже еще в 1784 г. по инициативе В. Гюни
и Т. Паради. Через столетие, в середине 1880-х гг., в Западной Европе
насчитывалось более 120 заведений для слабовидящих детей, в том числе: в
Германии - 35, в Великобритании - 27, во Франции - 6, в Бельгии и Австро-
Венгрии - по 8, в Швеции, Норвегии и Испании - по 2. В США в то же время
имелось 23 школы для слепых. В первой половине XIX в. возникают и
методики обучения слепых письму, наибольшую известность из которых
получила методика Луи Брайля (1809-1852): в ее основе лежала комбинация из
6 точек, дававшая возможность обозначать буквы, цифры, знаки препинания,
математические, химические и нотные знаки. Первая книга на шрифте Брайля
была опубликована во Франции в 1837 г. В то же время данная методика имела
и существенное ограничение: шрифт мог прочесть лишь слепой, который
обучался по методике Брайля - для всякого другого слепого и для зрячего он
был непонятен.

Первые заведения для глухонемых детей были созданы в начале 1760-х
гг. в Париже и Лейпциге.

В первой половине XIX в. возникли и особые заведения для умственно
отсталых детей. В 1841 г. в Абендберге (Швейцария) была создана первая
школа для слабоумных, в 1842 г. аналогичное заведение было открыто при
Берлинском институте глухонемых.

Таким образом, на рубеже XVIII-XIX вв. появляются новые сферы
призрения, связанные с обучением детей, страдающих как физическими, так и
умственными недостатками в развитии. В США в 1845 г. по инициативе
Д. Дике были открыты приюты для умственно отсталых детей в Трентоне.
В основе их воспитания и обучения, за редким исключением, лежало
узкопрактическое образование с целью превращения призреваемых в
«полезных» членов общества.

Итак, «карцерная» система, пришедшая на смену системе изоляции,
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также должна была обеспечить социальный мир в обществе. Иными словами, в
рамках «карцерной» системы трудоспособные бедняки должны работать на
заводах и фабриках, принося пользу обществу, но «свободно» своей рабочей
силой; неизлечимо больные и безумцы должны находиться в больницах и
клиниках; дети - в приютах, благотворительных школах и колониях; одинокие,
немощные старики - в богадельнях; преступники - в тюрьмах. Бесперебойное
функционирование такой системы будет обеспечивать административный и
карательный аппарат (служба правосудия, полиция, армия и, наконец,
благотворительные общества). Наказание и сострадание переплетаются здесь в
причудливый и крайне противоречивый симбиоз. Противоречие заключалось в
том, что институты «карцерной» системы, призванные оказывать необходимую
помощь нуждающимся, противодействуют реальной социализации человека,
определяя ему место в иерархической сословной Системе и препятствуя
развитию социальной мобильности в обществе. Именно это противоречие во
многом и дает толчок развитию на рубеже XIX-XX вв. теории социальной
работы.

XIX век ознаменовался оживлением частной и общественной
благотворительности, основанной, прежде всего, на принципах
индивидуальной поддержки и оказания адресной помощи.

В конце XIX в. в западноевропейских странах происходит воссоздание
«открытой» системы благотворительности, предполагавшей оказание помощи
нуждающимся на дому без выяснения причин бедности. Так, в Великобритании
в 1890-е гг. «открытой» системой охвачено около 220 тыс. человек.

Таким образом, XIX век стал во многом переломным в развитии
социальной помощи нуждающимся слоям населения в Западной Европе и
США, будучи отмечен постепенным изменением в отношениях между
предпринимателями и наемными рабочими, появлением и выработкой новых
приоритетов в социальной политике государства.

Социальная работа: становление и основные тенденции развития
стран Запада

Экономический прогресс, которым было отмечено развитие стран Запада
в XIX в., сопровождался небывалым обострением социальных проблем,
делавшим необходимым создание профессиональной помощи нуждающимся.
Поэтому социальная работа, с которой ассоциируется такая помощь, является
порождением западной культуры, хотя и вышедшим со временем за ее рамки.
Она была призвана нейтрализовать негативные последствия, которые имела для
общества частная собственность, приобретшая в странах Запада абсолютное
значение. В развитии социальной работы можно выделить три этапа, каждый из
которых обладает качественной определенностью.

Первый из этих этапов характеризуется становлением профессиональной
помощи нуждающимся, второй - превращением ее в социальный институт, а
третий - выходом за рамки западной культуры.

Становление и развитие социальной работы. Первым этапом в развитии
социальной работы, берущим свое начало в конце XIX в. является ее
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становление. Социальная работа как профессиональная деятельность стала
возможной благодаря развитию благотворительности, а также созданию
системы государственной помощи нуждающимся. Ее возникновение в начале
XX в. явилось результатом осознания человечеством сравнительно простой
идеи, на выработку которой ему потребовалось, однако, не одно тысячелетие:
для того чтобы быть более эффективной, помощь нуждающимся должна стать
профессиональной.

Под профессией обычно имеется в виду деятельность, требующая
определенной подготовки от тех, кто ею занимается, и являющаяся для них
источником существования. Иными словами, характерными чертами любой
профессии являются специальная подготовка и материальное вознаграждение.
Очевидно, что та или иная деятельность становится профессией только тогда,
когда она получает общественное признание. Потребность в лицах, способных
оказывать квалифицированную помощь нуждающимся, привела к появлению
социальных работников. С другой стороны, наряду с профессиональной
помощью нуждающимся продолжала существовать благотворительная
деятельность, которая способствовала развитию у людей чувства сострадания.

Благотворительная деятельность, возникшая в древнем мире, всегда
рассматривалась как безвозмездная помощь нуждающимся. Люди, которые
занимались ею, получали моральное, а не материальное удовлетворение. При
этом от них не требовалось специальной подготовки: в течение долгого
времени считалось, что для помощи нуждающимся она излишня. К концу XIX
в. в сфере благотворительности сложились мощные общественные орга-
низации, усилия которых по смягчению социальных проблем дополнялись
деятельностью церкви и частных лиц. В Англии и Соединенных Штатах
Америки они были представлены, прежде всего, Обществами организации
благотворительности, занимавшимися непосредственной работой с теми, кто
нуждались в помощи. Такой же работой занимались представители
сеттльментского движения, которые жили в своих благотворительных
учреждениях, чтобы иметь возможность постоянного общения с нуждаю-
щимися. Несмотря на несомненные успехи, достигнутые к концу XIX в. в сфере
благотворительности, отсутствие профессионализма у ее деятелей не позволяло
им более эффективно помогать людям в решении социальных проблем.

В общественном сознании стран Запада все более отчетливые очертания
приобретала идея профессионализма в деле помощи нуждающимся,
реализованная в начале XX в. Ориентируясь на специальную подготовку и
материальное вознаграждение, помощь нуждающимся превращалась в про-
фессию. В Соединенных Штатах Америки эту профессию сразу же стали
называть социальной работой, а в странах Европы - социальной медициной,
хотя и в них со временем перешли к американскому варианту ее названия,
принятому теперь во всем мире.

Благотворительная деятельность и государственная помощь
нуждающимся создали условия, при которых социальная работа стала
возможной. Действительно, в рамках социального законодательства
действовали люди, занимавшиеся помощью нуждающимся, хотя они и не
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получали за нее материального вознаграждения, а уровень их подготовки
оставлял желать лучшего. Превращение возможности социальной работы в
действительность (или, иными словами, становление ее как профессии) на-
чалось с подготовки специалистов. Такая подготовка предполагала создание
специальных учебных заведений, в которых могли бы заниматься будущие
социальные работники.

Подготовка специалистов была первым шагом на пути становления
социальной работы, за которым последовал второй - создание ее
организационных структур. Первые организации социальных работников были
еще недостаточно развиты, но их вклад в становление профессиональной
деятельности, направленной на помощь нуждающимся, трудно переоценить.
Защищая положение о стабилизирующем значении этой деятельности для
развития общества, они в то же время боролись за право социальных
работников получать плату за свой труд. К концу 30-х гг., когда мир был на
пороге второй мировой войны, завершилось становление социальной работы,
которое является первым этапом в ее развитии. Как и любая другая профессия,
социальная работа представляла собой сообщество специалистов, получавших
за свой труд материальное вознаграждение. Начав с деятельности внутри
отдельных стран, социальные работники вышли затем на международный
уровень, который предполагал координацию их усилий, направленных на
достижение общих целей. Не будет преувеличением сказать, что уже перед
второй мировой войной социальная работа стала явлением современного мира,
которое прочно вошло в повседневную жизнь многих стран, осознавших
необходимость профессиональной помощи нуждающимся.

Говоря об исторических предпосылках социальной работы, следует
указать, прежде всего, на благотворительную деятельность, уходящую своими
корнями во времена древности. Обзор исторических форм, в которых суще-
ствовала благотворительность, свидетельствует о том, что она была
неотъемлемым элементом человеческой культуры, не разделяемой на западную
и восточную. Благотворительность, понимаемая как помощь нуждающимся,
стала частью жизни современного общества, да и будущее человечества трудно
представить без нее. Что касается государственной помощи нуждающимся,
составляющей еще одну историческую предпосылку социальной работы, то она
в значительной степени была стимулирована промышленным переворотом,
который привел к окончательному утверждению в странах Запада буржуазных
отношений. Поэтому социальная работа, возникшая на основе указанных
исторических предпосылок, стала явлением западной культуры.

Экономический прогресс, сопровождавший развитие стран Запада,
оборачивался для них обострением социальных проблем, пик которого
пришелся на время после промышленного переворота. С этого времени
началось сосуществование благотворительной деятельности и государственной
помощи нуждающимся - двух источников, слияние которых привело к
возникновению социальной работы как профессии.

Первое послевоенное десятилетие в странах Западной Европы прошло
под знаком американского влияния не только в экономической, но и во многих
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других областях. Это влияние касалось, в частности, социальной работы,
которая сыграла важную роль в ликвидации последствий второй мировой
войны. Между социальными работниками разных стран восстанавливались
контакты, прерванные войной. Это имело своим результатом создание
Международной федерации социальных работников, которым завершился
второй этап в развитии профессиональной деятельности, направленной на
помощь нуждающимся.

К концу 50-х гг. в экономическом развитии стран Запада произошел
скачок, сравнимый по своим социальным последствиям разве что с
промышленным переворотом. Вызванный существенными изменениями в
технологии и управлении производством, он нашел свое отражение в
многочисленных концепциях, одна из которых - государства благосостояния
(или всеобщего благоденствия, как не без иронии называли ее в философской
литературе советского периода) - была сформулирована американским ученым
Гэлбрейтом. Согласно этой концепции, в своем экономическом развитии
страны Запада достигли такого уровня, который позволяет им эффективно
решать возникающие социальные проблемы. Главную роль в решении этих
проблем играет государство, руководствующееся принципом социальной
справедливости при перераспределении национального дохода в интересах всех
членов общества. Содействуя достижению сравнительно высокого уровня
жизни, оно оправдывает свое название государства благосостояния.

Несмотря на критику со стороны представителей неоконсерватизма,
концепция государства благосостояния прочно вошла в общественное сознание
стран Запада. Дело в том, что она отражала реальную ситуацию, сложившуюся
в социальной сфере этих стран, граждане которых имели право на образование,
медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение, а в случае
инвалидности или безработицы могли рассчитывать на помощь со стороны
государства. Закрепленные в существующем законодательстве, эти права,
однако, часто оставались на бумаге, поскольку многие люди о них просто не
знали. Было совершенно ясно, что провозглашение социальных прав граждан
не является еще гарантией их реализации. С другой стороны, становилось все
более очевидным, что помогать людям в реализации этих прав должны
социальные работники, которые руководствуются в своей деятельности
принципом индивидуального подхода, абсолютно неприемлемым для
государственных чиновников, какими бы добросовестными они ни были. В
конечном счете это привело к изменению взгляда на социальную работу: если
раньше ее рассматривали как помощь тем, кто оказывался в катастрофическом
положении (например, вследствие тяжелой болезни или потери работы), то
теперь она предстала в виде деятельности, направленной на реализацию прав
граждан. Иными словами, проблемы, с которыми сталкивались люди в своей
повседневной жизни, стали рассматривать как следствие невыполнения того,
что им положено по закону. Поэтому неудивительно, что в законодательстве
ряда стран (например, Швеции) было закреплено право каждого человека на
помощь со стороны социального работника.

Любая деятельность предполагает определенный способ ее организации,
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под которой имеется в виду регулирование отношений, складывающихся на ее
основе. Если способ организации той или иной деятельности характеризуется
устойчивостью, то ее называют социальным институтом. Институционализация
любой деятельности предполагает наличие правовых и моральных норм,
используемых для регулирования отношений, которые складываются на ее
основе. В социальной работе, существующей как форма деятельности с начала
XX в., она заняла примерно полстолетия. Действительно, к середине 50-х гг. в
странах Запада сложились системы не только правовых, но и моральных норм,
регулирующих деятельность социального работника. Первая из них находит
свое выражение в социальном законодательстве, корни которого уходят во
времена древности. Что касается системы моральных норм, то она выступает в
виде этического кодекса социального работника. Этот кодекс включает в себя
моральные нормы, отражающие специфику профессии социального работника.
Превращаясь в результате своего развития в социальный институт, та или иная
деятельность становится неотъемлемым элементом жизни общества.
Социальная работа, естественно, не является исключением. Превращение ее в
социальный институт указывает на то, что современное общество,
экономическую основу которого составляет принцип частной собственности,
не может нормально развиваться без профессиональной помощи
нуждающимся.

В развитии социальной работы последние четыре десятилетия занимают
особое место, поскольку они прошли под знаком ее широкого распространения
во всем мире.

В развитии социальной работы могут преобладать либо государственные,
либо общественные и частные организации, занимающиеся помощью
нуждающимся. В первом случае можно говорить о патерналистской, а во
втором — о либеральной модели социальной работы. Так, социальная работа в
Великобритании осуществляется в основном государственными, а в
Соединенных Штатах Америки - негосударственными агентствами.
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ЛЕКЦИЯ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

1. Профессионализм в социальной работе
2. Профессиональные требования к личности специалиста по социальной

работе
3. Социальная работа в профессиональной деятельности сотрудников

различных служб УИС

1. Профессионализм в социальной работе.

Профессиональная социальная работа специалистов различного профиля
– это адекватная реакция на сложившуюся в современном Казахстане
непростую социально-экономическую и духовно-нравственную ситуацию, один
из принципиально новых способов развития системы социальной защиты,
способствующих реальному преодолению негативных последствий проведения
реформ и более полному удовлетворению социальных потребностей различных
категорий населения нашей страны.

Востребованность такого подхода очевидна. В стране за последние годы
созданы и функционируют ряд государственных и негосударственных
социальных служб.

Проблема формирования профессионализма в социальной работе имеет
свои особенности, зависящие как от основных тенденций развития социальной
работы в различных странах мира, так и от социально-экономических,
социально-политических условий становления профессии в Республике
Казахстан. Действенность и эффективность социальной работы во многом
определяются профессионализмом социальных работников, развитием ее как
профессионального вида деятельности, адекватного потребностям
современного общества и тенденциям социального развития во всем мире.

Неопределенность и нестабильность современного мира создают новые
стимулы и возможности для возрастания роли профессиональных социальных
работников в разрешении, преодолении или, по крайней мере, смягчении
многих социальных конфликтов, становлении новой стратификации
казахстанского общества, формировании социального государства и, конечно,
гражданского общества.

Профессионализм в социальной работе - не отвлеченное понятие,
отдаленное от реальных потребностей современного казахстанского общества,
а сущностная характеристика таких специфических видов социальной
деятельности, как социальное обслуживание, социальное образование,
социальное исследование и др.

В этой связи важно определить, что такое профессионализм в социальной
работе, каковы его сущность и факторы формирования; что понимается под
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профессиональным призванием в социальном обслуживании; что такое
профессиональное мастерство; почему духовно-нравственные, этические
качества специалиста в социальной работе являются неотъемлемым
компонентом профессиональной деятельности; в чем суть взаимодействия
социального работника и клиента; в чем суть проблемы профессиональных
рисков в социальной работе; каковы критерии и показатели эффективности
деятельности специалиста по социальной работе; какова специфика
становления в Казахстане системы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации социальных работников и роль в этом процессе
государственного социального университета - иными словами, важно
определить, как формируется профессионализм социальных работников в
Республике Казахстан, каковы его содержание, сущность, из каких элементов
он состоит и как можно его достичь.

Понятие «профессионализм в социальной работе» до сих пор
недостаточно раскрыто в силу объективных и субъективных причин. Одни
исследователи убеждены, что профессионализм - это степень овладения
работником социальных служб профессиональными навыками; другие считают,
что «профессиональная подготовка» и «профессиональная квалификация» - это
обязательные компоненты профессионализма; третьи добавляют к этим
компонентам «этические знания» как неотъемлемую часть профессиональной
деятельности социального работника; четвертые считают, что профессионализм
в социальной работе невозможен без предрасположенности к выполнению
социальной работы, определенной склонности к работе с людьми.

В начале 90-х гг. разные авторы - Н.С. Давакин, И.А. Зимняя,
Л.В. Топчий, Н.Б. Шмелева, Е.А. Яблокова и др. - пытались дать определение
профессионализма в социальной работе.

Каждое это определение имеет свои достоинства:
- социологи акцентируют внимание на связующих элементах

профессионализма, исторически сформировавшихся элементах, четко
проявляемых и имплицидных, скрытых аспектах профессионализма в
социальной работе, в которые входят: профессиональные ценности, способы
социального действия, профессиональное призвание, глубокая мотивация к
профессиональной деятельности социального работника, профессиональная
подготовка, профессиональное мастерство, профессиональная культура,
профессиональная специализация (профилизация), трудовые навыки,
квалификация;

- психологи, акмеологи уделяют внимание таким аспектам становления
профессионализма социальных работников, как престижность этой профессии;
профессиональное мастерство; социальная престижность, успешность
профессиональной деятельности; динамика, этапы, уровни развития
профессионализма; знания, умения, навыки профессиональной деятельности;
определенные индивидуально-психологические свойства и состояния личности
социального работника; направленность личности, иерархия мотивов,
ценностных ориентаций. На этой основе они выделяют три компонента
профессионализма: профессионализм собственно деятельностный,
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профессионализм собственно личностный; профессионализм по отношению к
другому (другим);

- педагоги акцентируют внимание на таких приоритетных, по их мнению,
качествах, как мотивационно-ценностное отношение к профессии,
профессиональное сознание и самосознание, профессионально обусловленные
качества и свойства личности, готовность к профессиональной деятельности.
Большое внимание педагоги уделяют исследованию таких компонентов
профессионально-личностного развития специалистов социальной работы, как
«готовность к развитию и саморазвитию», «самопознание и
самопроектирование», «самоуправление», «самокоррекция». Высказывают и
другие точки зрения.

Интересны мнения зарубежных коллег, которые также дают различные
определения профессионализма в социальной работе, имеют разные
представления о профессиональной компетентности социальных работников.
Например, в США считается, что профессиональная компетентность является
результатом интеграции различных типов компетентности, в том числе: 1)
концептуальной (научной) компетентности; 2) инструментальной
компетентности (владение базовыми профессиональными навыками); 3)
интегративной компетентности (способности сочетать теорию и практику).
Такое убеждение способствует формированию в образовательных программах
соответствующих задач: формирование аналитической коррекционной и
оценочной компетентности.

Интересно мнение на этот счет нидерландских специалистов в области
социальной работы. В пособии «Профессиональный профиль в социальной
работе» большое внимание уделяется таким качествам социального работника,
как ценностные ориентации, практические умения и этические качества. Ядром
системы ценностей социального работника являются профессиональные
ценности, которые реализуются в процессе практического действия в системе
«человек - человек» и выражаются в уважении клиента как человека и
индивида, признании самоценности каждого клиента, адекватности реакции на
эксклюзии, происходящие в обществе, общине.

Сущность и традиции развития профессионализма в социальной работе
определяются множеством факторов как экономического, социологического,
так и психологического, этического, культурологического и иного характера.
Профессионализм отражает радикальные изменения роли социальной работы в
обществе, которая воспринимается как реакция на негативные преобразования
в стране.

Известно, что профессия - это готовность к выполнению социально-
целесообразной деятельности, изменяющей социальный мир человека и
максимально мобилизующей потенциал каждого человека для решения
сложнейших проблем, адекватной реакции на изменения в обществе и личной
жизни.

Содержание профессиональной деятельности социального работника
определено ее функциями, выполняемыми в соответствии с законами,
подзаконными актами и, конечно, в соответствии с разделением труда в сфере
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социальной защиты населения, в целом социальной сферы общества в широком
ее понимании. Профессиональный труд социального работника состоит из
взаимосвязанных и взаимодополняющих личностных, функциональных и мате-
риализованных, вещных компонентов.

С точки зрения специализации социального работника (сегодня
социальные работники специализируются более чем по 20 направлениям)
можно выделить группы социальных работников, занятых преимущественно
управленческим трудом (менеджеры социальных служб и органов соцзащиты),
контактной социальной работой в рамках основных видов социального
обслуживания (социально-экономические, социально-медицинские, социально-
педагогические, социально-психологические, социально-правовые и социально-
бытовые услуги), профилактической и превентивной профилактической
работой и т.д.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что профессионализм в
социальной работе - это постоянно поддерживаемые на высоком уровне знания,
умения и навыки специалиста, обеспечивающие квалифицированное
содействие людям в разрешении их жизненных проблем, достижение высокого
качества труда и результатов.

Профессионализм социального работника характеризуется наличием у
него:

- профессионального призвания;
- глубокой мотивации к выполнению труда в различных его

модификациях;
- духовно-нравственных качеств, склонности к работе с людьми,

социально-генетической предрасположенности к работе с человеком;
- профессионального мастерства;
- объективно-критического отношения к своей деятельности;
- профессиональных знаний и профессиональных умений;
- способности всю жизнь учиться и добиваться самореализации;
- профессиональной гордости как социально-психологического состояния

личности.
Социальная работа объединяет в себе и призвание, и профессию, поэтому

профессионализм может измеряться степенью гармонизации этих
составляющих, их целостностью и системностью.

С точки зрения профессиональной подготовки работников учреждений
социального обслуживания можно разделить на специалистов и
неспециалистов. Специалисты социальных служб имеют высшее и среднее
профессиональное образование - профильное и непрофильное. Неспециалисты,
т.е. вспомогательный обслуживающий персонал, следует подразделить на три
группы: квалифицированные, полуквалифицированные и
неквалифицированные работники. Все они, как показывает практика, имеют
различный уровень профессиональной квалификации, профессиональной
подготовки и профессионального мастерства. К сожалению, надо признать, что
далеко не все работники социальных служб, занимающие должности
специалистов по социальной работе, могут успешно выполнять должностные
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обязанности, обладают профессиональным мастерством, достаточным для
успешного решения проблем клиентов социальных служб, т.е. далеко не все
являются профессионалами.

Вывод: становление профессионализма всегда начинается с
профессиональной подготовки и воспитания специалистов, поэтапного
формирования системы практических навыков системы социальной работы и
профессионального мастерства. Без профессионального мастерства невозможна
организация индивидуальных социальных услуг с целью разрешения трудной
жизненной ситуации клиента и обеспечения социально-психологической
гармонии его функционирования.

Профессионально-личностное становление и развитие специалиста по
социальной работе предусматривает формирование профессионального
призвания, получение профильного образования, формирования
профессионального мастерства и развитие духовно-нравственных качеств, а
также навыков саморегуляции и самосовершенствования.

2. Профессиональные требования к личности специалиста по
социальной работе

Специалист по социальной работе в уголовно-исполнительной системе
предназначен для профессиональной деятельности в учреждениях и органах,
исполняющих наказания, реализации ресоциализационной, психолого-
педагогической, воспитательно-профилактической, исправительной и
правозащитной функций в отношении различных категорий осужденных. Ее
цель – направление и ресоциализация лиц, отбывающих уголовные наказания.
Органы и учреждения УИС обеспечивают необходимые условия для
использования специалистов в полном соответствии с полученной ими
квалификацией. Специалист в области социальной работы назначается на
должность начальствующего состава и осуществляет профессиональную
деятельность в социальной службе.

Социальный работник в УИС - многофункциональный специалист,
готовый к организационно-управленческой, исследовательско-аналитической и
научно-педагогической деятельности. Основные направления его
профессиональной деятельности:

- социальная работа с осужденными, отбывающими наказание в
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;

- ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождаемых из
учреждений, исполняющих наказания;

- воспитательно-профилактическая работа с лицами, отбывающими
наказания, не связанные с лишением свободы.

Тройственная ориентация профессиональной деятельности
предусматривает соответствующую дифференциацию задач, решаемых
специалистом, так, основными задачами профессиональной деятельности
социальных работников с осужденными к лишению свободы являются:
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- социально-психологическая и социально-педагогическая диагностика
лиц, отбывающих уголовные наказания;

- разработка и внедрение социальных и индивидуальных программ
исправления осужденных;

- организация и осуществление индивидуальной и групповой
терапевтической, коррекционной работы, социально-правовой защиты
осужденных;

- участие в организации и управлении воспитательным процессом в
основных видах деятельности осужденных в учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания;

- координация усилий сотрудников, представителей государственных
органов, социальных служб, организаций, заинтересованных граждан и иных
субъектов по исправлению и ресоциализации осужденных, их социальной
адаптации после освобождения;

- участие в работе по созданию дифференцированных условий отбывания
наказания и их социальном обеспечении;

- применение в рамках полномочий социальных мер, стимулирующих
позитивное поведение осужденных, личностную активность в разрешении
трудных жизненных ситуаций;

- анализ результатов социальной работы с осужденными, обобщение и
распространение положительного опыта и выработка рекомендаций по ее
совершенствованию.

Среди основных задач социальных работников по ресоциализации и
социальной адаптации лиц, освобождаемых из учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания, принято выделять:

- организацию и осуществление комплекса мероприятий по
ресоциализации осужденных в период отбывания наказания и социальной
адаптации после их освобождения;

- организацию трудового и бытового устройства освобождаемых
осужденных;

- разнообразную подготовку к освобождению, восстановление трудовых и
профессиональных навыков, формирование опыта межличностных отношений
и общения, готовности удовлетворять свои потребности некриминальным
способом;

- формирование социально полезных связей осужденных, навыков
функционирования в семье, ближайшем социальном окружении, неформальных
группах;

- оказание помощи в решении жилищно-бытовых и иных социальных
проблем освобождаемых и освобожденных из учреждений УИС;

- содействие освобожденным в восстановлении социального статуса,
получении законных льгот, их социально-правовая реабилитация;

- обеспечение взаимодействия и координации деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания, с государственными, общественными,
благотворительными, религиозными учреждениями и организациями по
ресоциализации и социальной адаптации освобожденных из мест лишения
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свободы.
Основными задачами специалистов по социальной работе в области

воспитательно-профилактической работы являются:
- участие в исполнении наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества;
- организация и осуществление социально-воспитательной работы с

лицами, отбывающими наказания, не связанными с лишением свободы;
- воспитательно-профилактическая работа с лицами, условно-досрочно

освобожденными от отбывания наказания;
- профилактика рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из

исправительных учреждений;
- обеспечение взаимодействия УИС с другими государственными

органами, общественными организациями, работодателями, семьями в
социальной профилактике правонарушений.

Профессиональный профиль специалиста по социальной работе УИС
должен соответствовать содержанию деятельности, а также его представлениях
о возможностях личностной самореализации. На этом основании необходимо
остановиться на квалификационных требованиях к нему.

Совершенно очевидно, что социальный работник пенитенциарной системы
должен обладать качествами, знаниями, навыками, присущими всем
представителям данной профессии, изложенными в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования. Наряду с
этим специалист по социальной работе, осуществляющий свою деятельность в
уголовно-исполнительной системе, может реализовать вышеназванные задачи
только в том случае, если он владеет рядом специфических знаний, умений,
навыков и иных характеристик, обусловленных профессиональными
особенностями. Среди них выделим три группы: общепрофессиональные;
специальные; специализированные.

Общепрофессиональная подготовленность требует от специалиста:
- знаний специфики работы в различной социальной среде, различных

субкультурах;
- знаний и умений использовать положительный отечественный и зару-

бежный опыт социальной работы, в том числе, и в различных пенитенциарных
системах;

- развития способностей обеспечивать посредничество и взаимосвязи
между личностью и микросредой, различными социальными группами,
общественными и государственными структурами;

- уметь оказывать влияние на отношения между людьми, ситуацию в
малой группе, стимулировать клиента к социально значимой деятельности;

- умений работать в условиях неформального общения, способствуя
проявлению инициативы и активной жизненной позиции клиента;

- знать основные психические функции и их физиологические механизмы,
соотношение природных и социальных факторов в становлении психики,
понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также роли
бессознательных механизмов в поведении человека;
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- уметь дать психологическую характеристику личности, интерпретацию
собственного психического состояния, владеть приемами психодиагностики и
произвольной психической саморегуляции;

- научного представления о социологическом и социально-
психологическом подходах к личности, факторах ее формирования в процессе
социализации, основных закономерностях и формах регуляции социального
поведения, о социальных общностях и социальных группах, видах социальных
процессов;

- знаний типологии, об основных источниках возникновения и развития
массовых социальных движений, формах социальных взаимодействий,
факторах социального развития, типах и структурах социальных организаций;

- владеть основами социологического анализа;
- знать основы общей и социальной педагогики, формы, средства и

методы педагогической деятельности и владеть ими;
- владеть навыками анализа ситуаций, организации и решения

педагогических задач;
- знать формы и методы просвещения и воспитательной работы с

различными категориями осужденных и сотрудников;
- знаний национальных особенностей быта и семейного воспитания;

народных традиций регионов, а также умений учитывать их в работе;
- знать порядок и организацию опеки, попечительства, усыновления,

лишения родительских прав, направления в специальные учебно-
воспитательные учреждения;

- знать организацию медико-социальной работы, санитарного
просвещения и пропаганды здорового образа жизни, уметь оказывать первую
медицинскую помощь.

Группа специальных знаний, умений, навыков, необходимых
специалисту по социальной работе, включает в себя:

- знания, владение методами научных исследований и профессиональной
деятельности в УИС;

- владение методикой и технологией социального прогнозирования и
проектирования, а также использования полученных знаний в реальных
социальных проектах;

- владение процедурой и методиками социальных инноваций, творческого
использования инноваций в практике социальной работы;

- знание особенности социальной экологии, методов оценки состояния
окружающей среды, владение экологической культурой;

- умение разрешать актуальные проблемы геронтологии, организовать
медико-социальное обслуживание людей пожилого и старческого возраста;

- научное представление о природе и путях предупреждения и коррекции
социальных девиаций, основах социальной работы с девиантами и
представителями групп риска;

- готовность применять полученные знания в решении современных
проблем занятости населения, вести социальную работу среди безработных,
мигрантов, оказывать им моральную и материальную поддержку, помощь в
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трудоустройстве, владение методикой социальной реабилитации;
- знание и умение применять методы социальной статистики,

использования статистических измерений в социальной работе;
- умение вести социальную работу с учетом современной

этнографической и демографической ситуаций;
- знание конкретного опыта деятельности территориальных органов и

центров социальной защиты населения и умение использовать его в
практической деятельности;

- владение методикой исследовательской работы при анализе конкретных
явлений и процессов в социальной сфере, умение использовать и внедрять
полученные результаты исследований;

- умение использовать в практической деятельности особенности
специализированной подготовки: организации помощи населению, социальной
работы с молодежью, семьями и детьми, социальной реабилитации и
трудотерапии, геронтологии и работы с пожилыми людьми и инвалидами,
организации пенсионного обеспечения населения, экономики и менеджмента в
социальной сфере;

- знание прав и свобод человека и гражданина, уметь их реализовывать в
различных сферах жизнедеятельности;

- знание основ правовой системы и законодательства, организации
судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов,
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности;

- умение использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся к профессиональной деятельности, предпринимать необходимые
меры по восстановлению нарушенных прав.

В сфере профессиональной пенитенциарной социальной работы
(специализации) специалист должен:

- знать основы конституционного, гражданского, семейного, трудового,
жилищного и других отраслей права;

- знать нормы уголовного права, уголовного процесса, уголовно-
исполнительного права, уметь осуществлять свою деятельность в их рамках;

- знать основные концепции причин преступности, и роль социальной
работы в борьбе с нею;

- владеть методами осуществления социальной профилактики;
- использовать стандартизированные методы сбора информации об

индивидуальных различиях и социально-психологических явлениях в среде
осужденных, способы ее математической обработки, в том числе с
использованием ЭВМ;

- знать процедурные особенности психодиагностики осужденных их
общностей и среды;

- осуществлять социальную диагностику, выявлять социальные проблемы,
потребности конкретного осужденного, их групп, коллективов, их причины и
определять пути разрешения;
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- участвовать в организации и управлении воспитательным процессом с
осужденными;

- участвовать в составлении характеристик и программ исправления
осужденных, разрабатывать программы социальной работы (ресоциализации) с
осужденными и социальной помощи группам осужденных, а также
обеспечивать их исполнение;

- осуществлять социально-правовую защиту, отстаивать интересы
осужденных во всех сферах их жизнедеятельности;

- своевременно ставить перед руководством ИУ и органами местной
власти вопросы соответствующего обеспечения осужденных условиями
проживания, питанием, работой, медицинской помощью;

- осуществлять индивидуальную помощь, консультирование по вопросам
пенсионного, материально-финансового, социального обеспечения, различных
видов страхования осужденных;

- организовывать и реализовывать комплекс социально-педагогических
мероприятий по ресоциализации осужденных в период отбывания наказания;

- осуществлять с первых дней пребывания в ИУ подготовку осужденных к
освобождению, содействовать приобретению ими образования, профессии и
восстановлению трудовых навыков;

- содействовать поддержанию, восстановлению и формированию
социально полезных связей осужденных, навыков функционирования в семье,
общения в ближайшем социальном окружении, неформальных группах;

- оказывать помощь осужденным в восстановлении социального и
гражданского статуса, получении ими законных льгот, социально-правовой
защите и поддержке в процессе отбывания наказания и непосредственно после
освобождения;

- вести учет и анализировать результаты социальной работы, степень
исправления и готовности осужденных к жизни на свободе;

- уметь взаимодействовать с другими сотрудниками учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания, иными субъектами исправления
осужденных, координировать их участие в социальной работе с осужденными;

- знать и уметь применять методы и технологию социальной работы с
различными категориями осужденных;

- владеть социально-психологическими основами урегулирования
конфликтов, профилактики субкультуры в среде осужденных;

- знать структуру и функции системы и органов, исполняющих наказание,
нормативно-правовые, управленческие, психологические основы их
деятельности как в обычных, так и в экстремальных условиях.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что специалист по
социальной работе в УИС является в значительной степени универсалом, но
при этом его «универсализм» имеет достаточно четкие предметные границы,
заданные жизненными проблемами клиентов – осужденных и возможными
путями их разрешения. Социальный работник не подменяет да и не может
заменить специалистов других отделов и служб ИУ, равно как и они не могут
выполнять его функции. В этой связи необходимо выделить еще одну
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принципиальную особенность профессиональной деятельности специалиста по
социальной работе в УИС – ее пограничный характер. Содержание и
инструментарий социальной работы в пенитенциарных учреждениях включает
в себя элементы многих видов «помогающей» деятельности осужденным и,
соответственно, обуславливает систему профессиональной подготовленности.

3. Социальная работа в профессиональной деятельности сотрудников
различных служб уголовно-исполнительной системы

Анализ научно-практических источников и изучение опыта
функционирования исправительных учреждений позволяют сделать вывод о
том, что социальной работой в своей повседневной профессиональной
деятельности занимались и занимаются практически все сотрудники, порой
даже не задумываясь об этом. Очевидно, связано это, прежде всего, с тем, что
до середины 90-х годов XX века она обозначалась другими терминами, не была
включена в функциональные обязанности, но осуществлялась как
непосредственно в профессиональной, так и в общественной деятельности
(например, участием в совете воспитателей отряда, аттестационной комиссии и
пр.). Поэтому весьма актуальным представляется более конкретное выделение
социального направления профессиональной деятельности сотрудников
исправительных учреждений.

Социальная работа в деятельности начальника колонии, как главного
субъекта организации всей жизнедеятельности исправительных учреждений,
состоит, прежде всего, в том, что он организует работу социальной службы
учреждения, регулярно лично проводит работу с осужденными по решению их
социальных проблем.

Кроме того, начальник колонии возглавляет комиссию по приему вновь
прибывших в исправительных учреждений осужденных, проводит их личный
прием, с учетом характеристики личности каждого прибывшего распределяет
их по отрядам.

Начальник учреждения организует обучение сотрудников
исправительных учреждений формам и методам социальной работы с
осужденными, лично проводит с осужденными в отрядах лекции, доклады,
политинформации на социально значимые темы, участвует в проведении
собраний осужденных. Организует прием руководителями учреждения,
начальниками отделов и служб исправительных учреждений осужденных, их
родственников, представителей общественных организаций и религиозных
конфессий, других граждан по различным вопросам. Лично один раз в неделю
принимает осужденных. В обязанности руководителя колонии вменяется и
организация приема, рассмотрение и разрешение предложений, жалоб и
заявлений лиц, отбывающих наказание, их родственников, своевременное
разрешение их социальных проблем.

Важным направлением социальной работы в профессиональной дея-
тельности начальника исправительных учреждений является руководство
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комиссией учреждения по представлению в суд материалов на условно-
досрочное освобождение осужденных от отбывания наказания, замену
неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием, перевод в
исправительные учреждения других видов, перевод на облегченные или на
строгие условия отбывания наказания, материалов на помилование,
установление административного надзора, представление отпусков осу-
жденным.

Не менее значимым аспектом социальной работы начальника
исправительных учреждений является организация им подготовки осужденных
к освобождению. Руководитель исправительных учреждений обеспечивает
взаимодействие учреждения с территориальными органами социальной защиты
населения, руководством предприятий и центров трудовой занятости,
общественными организациями для закрепления результатов исправления лиц,
освобожденных из колонии, их трудового и бытового устройства, а в конечном
итоге - ресоциализации после отбывания наказания.

Социальный аспект деятельности заместителя начальника по воспита-
тельной работе и сотрудников отдела воспитательной работы реализуется через
их личное участие в работе с отрицательно характеризующимися осу-
жденными, а также с лицами, содержащимися в штрафном изоляторе  и
помещениях камерного типа. Кроме того, они совместно с представителями
других отделов и служб, начальниками отрядов формируют самодеятельные
организации осужденных, организуют и проводят учебу актива из их числа.

Также они организуют культурно-массовую и физкультурно-спортивную
работу в учреждении, определяют репертуар художественных и
документальных фильмов, художественной самодеятельности для показа
осужденным, утверждают программу просмотра телепередач с тем, чтобы
вышеперечисленное способствовало исправлению лиц, отбывающих уголовное
наказание в виде лишения свободы, способствовало их социальной
реабилитации.

В своей повседневной деятельности заместитель начальника колонии по
воспитательной работе и сотрудники отдела организуют общеобразовательное
обучение и профессиональную подготовку осужденных, проводят
комплектование книжного фонда библиотеки колонии, получение периоди-
ческих изданий (в том числе и по социальным вопросам).

Указанные сотрудники проводят прием осужденных по личным вопро-
сам, анализируют содержание поступающих жалоб и заявлений, принимают
меры по их разрешению.

Важным социальным аспектом их профессиональной деятельности яв-
ляется привлечение к социальной работе с осужденными представителей
общественности, религиозных конфессий, благотворительных обществ, их
фондов, родственников осужденных и иных лиц с целью восстановления и
развития социально полезных связей и отношений.

Социальная работа в повседневной профессиональной деятельности
заместителя начальника исправительных учреждений по безопасности и
оперативной работе, сотрудников оперативного отдела и отдела безопасности
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осуществляется через ряд направлений:
-  индивидуальная работа со злостными нарушителями режима,

склонными к употреблению спиртных напитков и наркотических средств;
- нейтрализация влияния осужденных отрицательной направленности на

положительно характеризующихся осужденных;
- руководство секциями дисциплины и порядка, пожарной безопасности в

отрядах, подбор в них положительно зарекомендовавших себя осужденных;
- организация и проведение занятий с осужденными в постоянно

действующем семинаре по социально-правовым вопросам, вечеров вопросов и
ответов по социально-правовой тематике, лекций, докладов, бесед,
юридических консультаций по социально значимой тематике;

- обеспечение точного и неуклонного выполнения каждым осужденным
своих обязанностей, а также полное использование представленных им прав;

- участие в работе советов воспитателей отрядов;
- совместно с сотрудниками других отделов и служб колонии формируют

у осужденных убеждение о необходимости явки с повинной и досрочного
погашения исков, подготовки извинительного письма потерпевшим,
добровольного возмещения ущерба, причиненного их преступлением;

- изучение взаимоотношений между осужденными в микро- и
макросоциуме, предупреждение и пресечение возникших между ними
конфликтных ситуаций;

- участие в работе по подготовке осужденных к освобождению,
заблаговременное изучение лиц, представляемых к помилованию, условно-
досрочному освобождению, переводу в колонию-поселение и облегченные
условия отбывания наказания;

- организация свиданий и телефонных переговоров с родственниками для
обеспечения положительного социального воздействия с их стороны на
осужденных.

Отчетливо просматривается социальная работа и в профессиональной
деятельности сотрудников тыловых служб колонии (заместителя начальника
учреждения по тылу, сотрудников коммунально-эксплуатационной и др.
служб). Выражается она прежде всего в подборе и индивидуальной работе с
осужденными, занятыми в секциях пожарной безопасности, санитарно-бытовой
самодеятельных организаций. Организуют работу осужденных по
благоустройству жилых и производственных помещений, территории
учреждения на общественных началах, т.е. без оплаты труда. Сотрудники
указанных служб ведут пропаганду здорового образа жизни, гигиенических
знаний, прививают осужденным навыки санитарной культуры, соблюдение
личной и общественной гигиены, организуют смотры – конкурсы  на лучшее
обеспечение санитарного состояния и поддержание порядка в жилых
помещениях, коммунально-бытовых, служебных, производственных объектах.
Кроме того, они организуют работу столовой, магазина, других объектов
социально-бытового назначения, привлекают к ней осужденных из числа
актива самодеятельных организаций.

Следует сделать вывод о том, что наиболее значительно присутствуют
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аспекты социальной работы в профессиональной деятельности начальника
отряда осужденных. Он разъясняет осужденным их права и обязанности,
условия труда и отдыха, обеспечивает их доступ к законодательным и норма-
тивным документам, регулирующим исполнение уголовного наказания в виде
лишения свободы, проводит занятия по социально-правовым вопросам.

Необходимо отметить, что начальник отряда наиболее глубоко, в силу
своего должностного положения, знает личность каждого своего подопечного,
поэтому именно он составляет характеристики, проводит отбор и аттестование
лиц, представляемых к переводу на облегченные условия отбывания наказания,
условно-досрочному освобождению, замене неотбытой части наказания более
мягким или помилованию.

Важно отметить и то, что начальник отряда принимает непосредственное
участие в решении вопросов, связанных с предоставлением осужденным
отпусков с выездом за пределы колонии, в т.ч. перед освобождением для ре-
шения проблем трудового и бытового устройства, а также краткосрочных
выездов в связи с исключительными личными обстоятельствами.

Кроме этого, в обязанности начальника отряда вменено оперативно
разрешать конфликтные ситуации, возникающие среди лиц, отбывающих на-
казание, проводить воспитательно-профилактические мероприятия с трудно-
воспитуемыми и склонными к противоправным действиям.

Подтверждением того, что в деятельности начальника отряда ярко при-
сутствует социальный аспект, служит и то, что на него возложена обязанность
оказывать помощь и содействие осужденным в защите их законных прав и
жизненных интересов, поощрять и развивать общественно полезную
инициативу, формировать и направлять работу самодеятельных организаций.
Помимо этого, он совместно с производственно-техническими работниками
колонии вовлекает осужденных в общественно полезный труд, обеспечивает их
полную трудовую занятость, способствует повышению общеобразовательного
и профессионального образования лиц, отбывающих уголовное наказание.
Наряду с этим начальник отряда обеспечивает полезную занятость осужденных
в свободное от работы и учебы время путем организации и проведения
социально-правовых, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и других
мероприятий. Особо необходимо подчеркнуть, что в круг его функциональных
обязанностей входит оказание помощи лицам, лишенным свободы, в
восстановлении социально полезных связей, в предварительном решении
вопросов трудового и бытового устройства при подготовке к освобождению.
Кроме этого, начальник отряда присутствует в столовой при приеме
осужденными пищи, при выдаче им посылок, передач, бандеролей, продаже
продуктов питания и предметов первой необходимости, то есть, выполняет
функции социального работника. Необходимо отметить, что в своей
профессиональной деятельности начальник отряда активно взаимодействует
как с сотрудниками различных отделов и служб колонии, так и с
представителями «внешних» организаций – предприятий, центров занятости
населения, общественных формирований, религиозных конфессий,
родственниками осужденных и пр.
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Социальная работа зримо прослеживается и в профессиональной дея-
тельности сотрудников психологической службы исправительной колонии.
Специалисты-психологи изучают вновь прибывших осужденных в карантине,
составляют характеристики на них, разрабатывают рекомендации,
способствующие индивидуализации исполнения наказания с учетом личности.
Пенитенциарные психологи оказывают помощь лицам, лишенным свободы в
адаптации к условиям изоляции, социальной среде, режиму содержания.
Социальная работа в профессиональной деятельности этих сотрудников
проявляется и в том, что они выявляют среди осужденных лиц, относящихся к
«группе риска» (имеющих психические отклонения, склонных к агрессии,
аутоагрессии и проч.), совместно с сотрудниками других отделов и служб
колонии разрабатывают рекомендации, программы по работе с ними.

Мнение сотрудников психологической лаборатории обязательно учи-
тывается при представлении осужденных к условно-досрочному освобожде-
нию, изменению условий отбывания наказания, разрешении выезда за пределы
исправительных учреждений. Кроме этого, психологи совместно с другими
сотрудниками (и, прежде всего, начальниками отрядов) изучают и
прогнозируют деструктивные явления и процессы в среде осужденных,
анализируют причины и условия их возникновения, разрабатывают
рекомендации по их предупреждению и устранению.

Сотрудники психологической лаборатории оказывают помощь осуж-
денным в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации
межличностных отношений, в подготовке к освобождению и
постпенитенциарной ресоциализации.

Необходимо подчеркнуть и то, что психологи в необходимых случаях
консультируют родственников осужденных.

Таким образом, изложенный материал, основанный на анализе норма-
тивных документов и должностных обязанностей сотрудников исправительных
учреждений, позволяет сделать вывод о том, что их профессиональная
деятельность так или иначе связана с социальной работой, объектом которой
являются осужденные. При этом необходимо подчеркнуть, что «удельный вес»
социальной работы в деятельности различных категорий сотрудников
неодинаков: он более значителен в профессиональной деятельности начальника
колонии, его заместителя по воспитательной работе, сотрудников
психологической службы, начальников отрядов. Таким образом, эффективная
социальная работа с осужденными возможна только при условии активного
взаимодействия всего персонала исправительной колонии как внутри
учреждения, так и с «внешними» организациями, осознания важности и
актуальности этой работы в современных условиях.
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ЛЕКЦИЯ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ

План
1. Социальная защита, оказание социальной работы населению
2. Социальная работа с семьей, инвалидами, пожилыми людьми и

молодежью

1.Социальная защита, оказание социальной работы населению

Социальная работа – это работа с людьми, жизненные обстоятельства
которых характеризуются бедностью, болезнью, стигматизированным
способом поведения, а также малым участием в социальной сфере и
незначительным общественным влиянием. Она является деятельностью,
привилегией на которую обладает государство, по разрешению проблемных
ситуаций, в которых у индивида отсутствуют экономические, физические,
психические, социально-экологические и культурные ресурсы для
удовлетворения потребностей, и которые не могут быть освоены им
самостоятельно через социальные отношения или участие в чем-либо.
Социальная работа обращена к людям, которые не могут решить свои
жизненные проблемы без посторонней помощи. Она рассматривает проблемы в
социальном контексте их существования, воспринимает их в социальном
генезисе и пытается их изменить с учетом социально-экономических связей.
При решении проблемы социальная работа не ограничивается прямой
помощью индивиду, а реализуется на различных социальных уровнях: семья,
соседи, предприятие, место жительства, регион.

В социальной работе выделяются наиболее важные категории –
социальная проблема, трудная жизненная ситуация, на разрешение которых она
направлена.

Социальная проблема – это противоречие, осознаваемое субъектом
деятельности как значимое для него несоответствие между целью этой
деятельности и ее результатом.

В этом случае проблема возникает из-за отсутствия или недостатка у
индивида средств достижения цели, вследствие чего не удовлетворяются те или
иные его потребности. Соответственно, появляется необходимость в поиске
новых способов и средств деятельности. В ней следует выделять три основных
элемента:

- люди, которые оценивают ситуацию как проблемную;
- социальные условия, в которых проблема возникла;
- деятельность, связанная с появлением, осмыслением и разрешением

проблемы.
В социальной работе рассматривают и человека в проблеме, когда
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общество, социальные условия формируют особенности его жизнедеятельности
(например, проблема низкого уровня жизни пожилых людей); и проблему в
человеке, когда ценности, представления и поведение индивида обусловливают
характеристики группы и социума (например, проблема индивидуальной
предрасположенности к алкогольной зависимости).

Одна из основных проблем социальной работы связана с положением
социально уязвимого человека, находящегося в трудной жизненной ситуации,
поэтому в теории социальной работы в первую очередь уделяется внимание
социальным проблемам, с которыми человек не может справиться
самостоятельно и для решения которых ему требуется помощь
профессионально подготовленного работника. Г. Бернлер и Л. Юнссон,
специалисты в области социально-психологической работы, называют
следующие причины, вследствие которых противоречие не разрешается
человеком собственными силами: отсутствие мотивации для работы с
проблемами целесообразным способом; неспособность решать проблемы;
отсутствие возможностей.

Закон РК «О специальных социальных услугах» раскрывает ключевое
понятие социальной работы – «трудная жизненная ситуация». В нем
утверждается, что это положение, обстановка, совокупность обстоятельств,
объективно обусловливающих нарушение жизнедеятельности гражданина,
преодолеть которые самостоятельно он не может. К таким ситуациям
относятся:

- утрата здоровья;
- инвалидность;
- миграция;
- вынужденное переселение;
- отсутствие определенного места жительства;
- безработица;
- малообеспеченность;
- сиротство;
- безнадзорность;
- асоциальность (девиальность, делинквенткость, криминальность).
Функциями социальной работы в отношении помощи индивиду являются

освоение ресурсов для удовлетворения основных потребностей, которые
необходимы для сохранения и развития человека независимо от культурного
или политического консенсуса (компенсаторная функция), защита человека от
ранящих его действий (протективная функция), содействие процессам обучения
в плане индивидуальных и культурных образцов ориентаций и действий,
которые побуждают людей к решению проблем (мотивирующая функция). Ее
функциями в связи с социальными системами, к которым принадлежат ищущие
помощи, является выработка баланса между правами и обязанностями,
обеспечение возможности справедливого разрешения конфликтов и
взаимодействие с властными структурами (медиаторная / посредническая
функция). Социальная работа имеет и соотнесенную с обществом,
государственно обоснованную функцию и определяется абстрактными
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установлениями, т.е. законами, указами и распоряжениями.
В зависимости от объекта социальной работы, его состояния, характера

разрешаемой задачи и политико-социального заказа приоритетными могут быть
различные элементы социальной работы:

- социальное исследование, - социальная защита, - социальное
обеспечение, - социальное обслуживание, - социальное программирование, -
социальное страхование, - социальное обучение и развитие (социальная
педагогика), - развитие инфраструктуры социальной работы, - социальное
прогнозирование и планирование, - социальное проектирование, социальное
моделирование и т.д.

Социальная работа осуществляется в специальных формах:
индивидуальная помощь, групповая работа, семейное консультирование,
работа по месту жительства, которые дифференцируются в различных
подходах и концепциях.

Конечным результатом профессиональной социальной работы является
максимально социализированная гуманная личность.

Одним из направлений государственно-правовой поддержки социальной
работы является совершенствование законодательства в области социального
обслуживания населения.

К социальным службам отнесены предприятия, учреждения независимо
от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному
обслуживанию населения без образования юридического лица.

В зависимости от форм собственности социальные службы относятся к
государственным или службам иных форм собственности. Важным является
положение о том, что государство поддерживает и поощряет развитие
социальных служб независимо от форм собственности.

Принципы социального обслуживания:
- адресность - оказание социальных услуг не по принципу отношения к

отдельным группам населения, а по принципу нуждаемости конкретного
клиента;

- доступность - услуги должны быть максимально приближены к
клиентам территориально и быть в необходимом ассортименте;

- добровольность - услуги не могут оказываться вопреки воли гражданина
за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности,
прежде всего детей, пожилых и инвалидов;

- гуманность - человек в трудной ситуации, прежде всего, нуждается в
заботливом, внимательном отношении к себе;

- приоритетность предоставления социальных услуг
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- конфиденциальность - неразглашение тайны клиента, бережное
отношение к его чувствам;

- профилактическая направленность - помощь должна быть оказана не
только в то время, когда человек уже попал в трудное положение, но она
должна способствовать недопущению такого положения.
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Государство обязывает осуществлять социальное обслуживание в
соответствии с государственными стандартами, определяющими основные
требования к объему и качеству социальных услуг, порядку и условиям их
оказания. Стандарты утверждаются Правительством Республики Казахстан и
являются обязательным для социальных служб всех форм собственности.

Важнейшее положение Закона - установление права граждан на
социальное обслуживание в государственной системе служб по основным
видам, определяемым законом: материальная помощь, социальное
обслуживание на дому, в стационарных учреждениях, предоставление
временного приюта, организация временного пребывания в учреждениях
социального обслуживания, консультативная помощь, реабилитационные
услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями и гражданам с
асоциальным поведением.

В соответствии с Законом социальное обслуживание осуществляется
бесплатно или за плату в порядке, установленном Правительством Республики
Казахстан. Определены общие основания для бесплатного обслуживания:
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью при условии отсутствия у обслуживаемого
родственников и его малообеспеченности, ситуации, порожденные
безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, вооруженными и
межэтническими конфликтами. Бесплатные услуги оказываются также
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Органы
исполнительной власти субъектов Республики Казахстан вправе определять
дополнительные основания для оказания социальных услуг. Закон определяет
перечень учреждений социального обслуживания, на деятельность которых он
распространяется: комплексные центры, центры социальной помощи семье и
детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних,
социальные приюты, центры социально-педагогической помощи, дома ночного
пребывания, стационарные учреждения социального обслуживания и др. Закон
устанавливает, что деятельность негосударственных и немуниципальных
социальных служб подлежит лицензированию в порядке, утвержденном
Правительством Республики Казахстан.

Формы социального обслуживания:
- социальное обслуживание на дому;
- полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного

(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
- стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях

социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других
учреждениях социального обслуживания независимо от их наименования);

- срочное социальное обслуживание;
- социально-консультативная помощь.
В целях расширения сферы социального обслуживания, расширения

доступности и повышения качества специальных социальных услуг, в 2008
году принят Закон Республики Казахстан «О специальных социальных
услугах». На его основе к настоящему времени разработан стандарт оказания
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специальных социальных услуг, который устанавливает качество, объем и
условия предоставления специальных социальных услуг для детей с
психоневрологическими патологиями, утвержден ряд нормативных правовых
актов по их предоставлению.

На предоставление специальных государственных услуг в
республиканском бюджете на 2010-2012 годы предусмотрены средства в сумме
21,0 млрд. тенге, в том числе на 2009 год - 5,4 млрд. тенге. В городах Астана,
Алматы, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях
реализуются пилотные проекты по реализации государственного социального
заказа среди неправительственных организаций для оказания специальных
социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями.

2. Социальная работа с семьей, инвалидами, пожилыми людьми и
молодежью.

2.1 Социальная работа с семьей.

Современная семья переживает сложный период развития:
осуществляется переход от традиционной модели семьи к новой, меняются
виды семейных отношений.

Возрастает число разводов (распадается каждый второй-третий брак);
снижается рождаемость при одновременном увеличении детей, рожденных вне
брака; ежегодно около I млн. детей остаются без одного из родителей; доля
неполных семей достигает 15% по стране; обострилась проблема детской
инвалидности: около 1 млн. детей-инвалидов нуждаются в материальной и
психологической помощи; число страдающих психическими заболеваниями
достигло примерно 4,5 млн. человек; растет преступность (ежегодно
совершается более 2 млн. преступлений) и, что особенно опасно, увеличивается
число преступлений, совершаемых подростками; Казахстан вышел на
«передовые рубежи» по количеству наркоманов и токсикоманов; социальное
неблагополучие в обществе и семье стало причиной участившегося жестокого
обращения с детьми, психологических стрессов, заболеваний, самоубийств (до
50-80 тыс. в год), проституции (только в крупных городах более 120 тыс.
проституток). Такова неполная социально-демографическая характеристика
казахстанской семьи - объекта социальной работы в современном обществе.

Все это требует принятия неотложных мер по укреплению развития
социального института - семьи. Опыт последних лет показывает, что с
принятием Указа Президента Республики Казахстан проблемы семьи стали
решаться более активно, помощь и поддержка семьи реализуются в
значительно большем объеме, чем прежде.

К настоящему времени сложились и действуют следующие основные
формы государственной помощи семьям, имеющим детей:

- денежные выплаты семье на детей в связи с их рождением, содержанием
и воспитанием (пенсии, пособия);
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- трудовые, налоговые, жилищные, медицинские, кредитные и другие
льготы родителям и детям;

- социальное обслуживание семьи (оказание социальных услуг и
консультативной помощи) и т.д.

Ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей предопределила
выработку нового курса деятельности государственных органов относительно
семьи: повышение ее статуса в целях коренного оздоровления общества,
усиление заботы о детях, их социальное обслуживание.

В начале 90-х гг. приобрела особую остроту проблема перестройки
деятельности органов социального обеспечения населения. В связи с этим
представилось необходимым иначе решать не только социальные проблемы
инвалидов и лиц пожилого возраста, но и вопросы нестационарного
обслуживания семей, имеющих детей.

Были приняты указы Президента Республики Казахстан об основных
направлениях государственной семейной политики и национальном плане
действий в интересах детей.

Эти документы определяли основные ориентиры в политике и
социальной работе по улучшению положения семьи.

Со своей стороны государство берет на себя обязательства по защите
семьи от нищеты и лишений, вызванных потерей работы и заработка,
многодетностью, одиночеством, различного рода катастрофами и другими
экстремальными обстоятельствами. Эту помощь предполагается осуществлять
в самой разнообразной форме: содействие в трудоустройстве, повышение
квалификации, выдача кредитов на собственное дело, социальные целевые
выплаты и натуральные выдачи. Одно из решающих направлений принятых
документов - формирование комплексной семейной политики, охрана здоровья
матери и ребенка, создание новых типов учреждений, позволяющих усилить
внимание государства к семье и детям, в том числе и в кризисных ситуациях.

Так началась целенаправленная конкретная работа по организации
системы учреждений социального обслуживания семей и детей, хотя отдельные
элементы ее имелись и в прошлом.

Органы исполнительной власти на местах начали создавать и укреплять
территориальную сеть учреждений нового типа: центров социальной помощи
семье, психолого-педагогических консультаций, центров реабилитации детей-
инвалидов, центров усыновления, опеки и попечительства, центров
планирования семьи, социальных приютов и др.

В это же время были разработаны основные концептуальные подходы,
организационные основы и механизмы создания и деятельности сети
практических учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Совместные усилия государственных органов власти в сочетании с
активной работой на многих территориях местных органов исполнительной
власти способствовали созданию различных учреждений социального
обслуживании семьи и детей.

Наряду с органами социальной защиты населения учреждения
социального обслуживания семьи и детей создают и комитеты по делам семьи и
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молодежи, органы народного образования, здравоохранения, внутренних дел.
Практика показывает, что оптимальные результаты достигаются в тех случаях,
когда развитие сети учреждений в каждой из отраслей социальной сферы
сочетается с объединением их профессиональных и организационных усилий,
финансовых средств.

В создании учреждений социального обслуживания семьи и детей все
более активно принимают участие общественные и благотворительные
организации, предприниматели. Такое социальное партнерство позволяет
сделать работу указанных учреждений более результативной, расширить их
материальные, кадровые и финансовые возможности, сконцентрировать
общественное мнение на актуальных проблемах социальной защиты и помощи
семье.

Анализ состояния социальной службы помощи семье и детям показывает,
что в последние годы отмечается понимание важности их роли в
жизнедеятельности семьи. Основными ее задачами стали содействие
повышению нравственного воспитательного потенциала, формирование
здорового образа жизни семьи, решение проблем самообеспечения семьи, ее
планирования.

Однако, закрепляя и используя в работе этой новой для Казахстана
службы положительные тенденции, следует теснее увязывать ее деятельность с
основными направлениями государственной семейной политики и Основными
направлениями государственной социальной политики по улучшению
положения детей в Республике Казахстан.

Вывод: одна из задач на ближайшую перспективу - создание и
укрепление специализированных учреждений, оказывающих помощь семье и
подросткам в подготовке к семейной жизни, к сексуальным отношениям,
осуществляющих профилактику, а в некоторых случаях и ликвидацию
социальных болезней общества: асоциальное, дезадаптированное поведение,
употребление алкоголя, наркомания и т.д.

2.2 Социальная работа с пожилыми людьми

Проблема старения представляет собой новый социальный феномен
XX в., особенно последних его десятилетий. Старость становится длительным и
значимым этапом индивидуального развития, индикатором направлений
изменения социальных процессов макро-структурного уровня,
концептуализирует основы социальной политики на рубеже веков. Если в 1990
г. в странах Запада было 18% людей пенсионного возраста, то к 2030 г. эта
цифра повысится до 30%.

Согласно классификации ООН государство считается молодым, если доля
пожилых людей (старше 65 лет) составляет 4%, а старым - если эта доля
составляет 7%.

Увеличивается экономическая нагрузка на трудоспособное население,
вынужденное содержать все более возрастающее число нетрудоспособных
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граждан.
В развитых странах на одного жителя старше 65 лет приходится 4-5

работающих.
Поэтому не случайно в 1991 г. ООН приняла Принципы Организации

Объединенных Наций в отношении пожилых людей, в 1992 г. - практическую
стратегию на десятилетие, озаглавленную «Глобальные цели по проблемам
старения на период до 2001 года», а 1999 г. ООН объявила Международным
годом пожилых людей.

Проблемами старения общества занимается геронтология,
рассматривающая старение с биологической, психологической и социальной
точек зрения и представляющая собой, таким образом, междисциплинарную
область исследования.

Можно выделить четыре группы проблем, которые являются следствием
старения современного общества.

Во-первых, это демографические и макроэкономические последствия,
которые затронут такие характеристики, как:

- показатель рождаемости;
- продолжительность жизни, и, особенно, верхние пределы

долгожительства, а также количество пожилых людей, которые хотели бы
достичь их;

- распределение материальных ресурсов между представителями
различных поколений;

- отношение к коллективной ответственности за обеспечение
соответствующих стандартов и качество жизни пожилых людей-пенсионеров;

- уровень производительности труда.
Во-вторых, произойдут существенные изменения в сфере социальных

отношений:
- в структуре семейно-родственных отношений;
- в системе поддержки друг друга разных поколений;
- в характере выбора будущей профессии;
- в структуре потенциальной занятости.
В-третьих, изменение демографической структуры отразится на рынке

труда:
- изменится соотношение между умственным и физическим трудом и

отношение общества к трудовой деятельности;
- возникнет необходимость переквалификации трудящихся в пожилом

возрасте;
- изменится отношение пожилых трудящихся и работодателей к трудовой

деятельности как таковой и к проблеме выхода на пенсию;
- возникнет вопрос о профессиональной ориентации для людей в

пожилом возрасте;
- изменятся пропорции занятости среди женщин и мужчин, поскольку

женщин пожилого возраста значительно больше, чем мужчин;
- повысятся возрастные границы выхода на пенсию.
В-четвертых, изменения коснутся функциональных способностей и
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состояния здоровья пожилых людей, что повлечет за собой серьезные
последствия для социальных служб. Например, можно предположить, что:

- расширятся возможности пожилых людей функционально удерживать
приобретенные знания, навыки и умения, а также возможности овладевать
новыми областями фундаментальных и прикладных наук, новыми
профессиональными знаниями;

- пожилые люди станут необходимым ресурсом для рынка труда и
жизнедеятельности общества как на макро-, так и на микроуровнях;

- изменятся потребности в уходе за пожилыми людьми и в потреблении
социальных услуг.

Очевидно, что это лишь неполный перечет, объективных перемен в
жизни общества. К ним следует добавить и широкую гамму субъективных
факторов, которые, безусловно, изменят и внутренний мир человека,
представителя любого поколения, населяющего «общество пожилых».

Проводимые в ряде регионов исследования «социальных установок
пожилых людей» выявили проблемы лиц старшего возраста:

- фрустрация сознания, преобладание пессимистических взглядов на
жизненные перспективы;

- негативное отношение к нынешней власти («раньше жизнь была
лучше»);

- высокий уровень субъективного интереса к политике государства и
низкая оценка возможности воздействовать на нее;

- неудовлетворенность жизнью;
- наличие заниженных стандартов жизни: бедность, маргинальность

воспринимаются как данность.
Этой категории людей свойственны высокая приверженность общим и

групповым нормам, традициям, высокая оценка чувства долга,
самопожертвования и равнодушное отношение к материальным ценностям.

Возможности и способности пожилых людей приносить материальные и
духовные блага обществу, и, тем более, стать определенным фактором его
развития зависят от того, готово ли общество изменить стереотипное
отношение к пожилым людям и социально защитить их.

Какими могут быть основные возможности социального развития в новых
условиях?

Установление ежегодного Международного года пожилых людей
рассматривается как «знак признания демографического вступления
человечества в пору зрелости и тех перспектив, которые оно открывает для
развития более зрелых представлений и возможностей в общественной,
экономической, культурной и духовной жизни - не в последнюю очередь в
интересах всеобщего мира и развития в следующем столетии».

Поиск и реализация адекватных мер в поддержку пожилых людей
остаются смыслом социальной деятельности на национальном уровне.

В чем суть социальной работы с людьми «третьего возраста»? Прежде
всего, в создании сети учреждений социального обслуживания,
способствующих формированию благоприятных ситуаций, полезных
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контактов, удовлетворению потребностей пожилых людей как особой
социальной группы населения, созданию хорошей атмосферы для достойной
поддержки их возможностей.

Социальная работа способствует также выявлению положительного
потенциала граждан «третьего возраста», которые становятся заметной
общественной силой, помогает оценить накопленный практический опыт,
приблизить национальную политику и социальные программы к нуждам
стареющего населения.

Особое место в работе с пожилыми людьми отводится учреждениям
социального обслуживания. В настоящее время в Республике Казахстан
функционирует около 1500 центров социального обслуживания населения,
которые включают в себя отделения социальной помощи на Дому; отделения
дневного пребывания; отделения срочной социальной помощи.

Отделения социальной помощи на дому оказывают следующие услуги:
- доставка на дом продуктов питания и горячих обедов, товаров первой

необходимости;
- содействие в оплате жилья, коммунальных и других услуг;
- сдача вещей и предметов домашнего обихода в стирку, химчистку,

ремонт;
- содействие в получении медицинской помощи, в том числе

сопровождение в лечебно-профилактические учреждения, посещение в
стационарах;

- содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том

числе - льготных;
Свыше миллиона одиноких пожилых обслуживают в настоящее время

социальные работники на дому.
Основные услуги на дому предоставляются бесплатно, некоторые услуги

оплачиваются пенсионером, но при условии, что получает надбавку к пенсии
по уходу.

Средства, поступающие за обслуживание, зачисляются на счет центров и
направляются на их развитие. За счет этих поступлений приобретаются
спецодежда, обувь для социальных работников, в сельских районах -
велосипеды; часть средств направляется на премирование работников.

Во многих центрах социального обслуживания созданы стационарные
отделения.

Отделения дневного пребывания призваны помочь пожилым людям
преодолеть одиночество, замкнутость. Здесь можно получить доврачебную
помощь, бесплатное или льготное питание, освоить различные виды
трудотерапии (ремесло, рукоделие и др.). Клиенты дневного отделения
совместно отмечают праздники, дни рождения и т.д.

Центры организуют работу с пенсионерами по месту жительства,
создавая различные клубы по интересам.

Главная задача службы срочной социальной помощи – оказание
неотложной поддержки всем нуждающимся.
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Основные направления этой деятельности:
- обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктами питания;
- оказание денежной и вещевой помощи;
- направление в медико-социальные отделения;
- оказание бытовой, юридической и психологической помощи и др.
Для тех, кто испытывает серьезные трудности в организации своего быта,

ведении собственного хозяйства, по тем или иным причинам не желает
проживать в домах-интернатах, в ряде регионов на базе центра социального
обслуживания населения или учреждений здравоохранения создаются
специальные медико-социальные отделения, куда в первую очередь
направляются одинокие пенсионеры, частично или совсем утратившие
мобильность и способность к самообслуживанию.

Многообразие и сложность социальных проблем, вызываемых старением
населения, требуют проведения адекватных мероприятий не только по
обеспечению пожилым гарантированного минимума социальных услуг, но и по
созданию условий для реализации личностного потенциала в старости.

Поэтому широкое развитие получают психолого-педагогическое,
социокультурное, реабилитационное, консультационное и другие направления
в инфраструктуре нестационарных учреждений социального обслуживания.
Совершенствуется практика адресной социальной помощи.

Среди учреждений социального обслуживания пожилых людей особое
место занимают стационарные учреждения системы социальной защиты
населения, основным видом которых являются дома-интернаты.

Обеспеченность пожилого населения местами в домах-интернатах
неодинакова в разных регионах Казахстана. Это объясняется многими
причинами, в частности, демографической ситуацией и исторически
сложившимися традициями в расселении семей, особенностями образа жизни
населения.

В последнее время существенно меняются требования к организации всей
работы домов-интернатов, что обусловлено:

- резким «постарением» контингента этих учреждений, в первую очередь
за счет поступающих, находящихся в более старшем возрасте;

- увеличение среди них числа тяжелобольных;
- изменением социального состава поступающих, большинство из

которых получает пенсию;
- повышенными требованиями к уходу, медицинскому и другим видам

обслуживания.
Значительно изменились причины, побуждающие пожилых людей

поступать в дома-интернаты. Основная причина - это ухудшение состояния
здоровья и потребность в постоянной медицинской помощи и уходе. Такое
положение, несомненно, способствует тому, что дома-интернаты для
престарелых превращаются из учреждений социального обеспечения в
гериатрические, предоставляющие значительный объем медицинской помощи.

Большое значение имеет также выбор места для размещения домов-
интернатов для престарелых. Большинство специалистов являются
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сторонниками строительства домов-интернатов для пожилых людей в черте
городской застройки, на участках, расположенных вдали от городского шума.

Вопросы подготовки пожилого человека к поступлению в учреждения
социального профиля, его информирование об образе жизни в этом учреждении
должны быть в центре внимания родственников, врачей и работников
социального обеспечения.

Одна из новых форм социального обслуживания - развитие сети
специальных домов для одиноких пожилых граждан и супружеских пар с
комплексом служб социально-бытового назначения.

Специальные жилые дома для одиноких людей и супружеских пар - это
один из путей решения сложной задачи оказания социальной помощи, а также
целого комплекса социальных проблем престарелых граждан.

В последнее время стали активно создаваться новые формы социального
обслуживания престарелых: отделения милосердия и геронтологические
центры.

Экономический кризис в обществе актуализировал проблемы
бродяжничества и бездомности. Среди лиц, не имеющих определенного места
жительства и занятий, есть и пожилые люди, по разным причинам попавшие в
эту категорию (жертвы мошенничества, беженцы и вынужденные переселенцы,
лица, страдающие алкоголизмом или потерей памяти, и т.д.).

В центрах социальной адаптации оказываются медицинские,
психологические, правовые и другие услуги.

Вывод. Итак, с одной стороны, предприняты определенные и конкретные
меры по улучшению социального обслуживания пожилых людей, с другой
стороны, существует ряд проблем в этой сфере, требующих неотложного
решения.

2.3 Социальная работа с инвалидами

Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том,
что, пройдя путь от идей физического уничтожения, изоляции
«неполноценных» членов общества до концепций привлечения их к труду,
человечество подошло к пониманию необходимости реинтеграции лиц с
физическими дефектами, патофизиологическими синдромами,
психосоциальными нарушениями.

В связи с этим возникает необходимость отвергнуть классический подход
к проблеме инвалидности как к проблеме «неполноценных людей» и
представить ее как проблему, затрагивающую общество в совокупности.

Иными словами, инвалидность - это проблема не одного человека, и даже
не части общества, а всего общества в целом.

Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или
частичной утрате им способности осуществлять самообслуживание,
передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также
заниматься трудовой деятельностью.



136

Государство, обеспечивая социальную защищенность инвалидов,
призвано создавать им необходимые условия для индивидуального развития,
реализации творческих и производственных возможностей и способностей
путем учета их потребностей в соответствующих государственных программах,
предоставления социальной помощи в предусмотренных законодательством
видах в целях устранения препятствий в реализации инвалидами прав на
охрану здоровья, труд, образование и профессиональную подготовку,
жилищных и иных социально-экономических прав.

Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищенным
категориям населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в
медицинском и социальном обслуживании гораздо выше. В условиях
модернизации казахстанского общества инвалидам труднее равноправно
конкурировать на рынке труда с полноценными в физическом отношении
людьми.

Наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении
инвалидов являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами
Республики Казахстан возможностей в реализации прав и свобод, устранение
ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий,
позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни, активно участвовать
в экономической, социальной и политической жизни общества, выполнять свои
гражданские обязанности.

Эффективным механизмом реализации государственной политики в
решении проблем инвалидов в Республике Казахстан стали целевые
государственные и региональные программы, объединяющие усилия
различных ведомств.

Реализация государственных программ должна создать условия,
соответствующие требованиям и нормам цивилизованного государства, при
которых инвалид, как и любой гражданин, имеет возможность на равных
условиях получить образование, трудиться, материально обеспечивать себя и
иметь доступ ко всем объектам социальной, производственной и хозяйственной
инфраструктуры. В этих условиях основной задачей социальной работы с
инвалидами является объединение усилий как государственных органов, так и
общественных и частных инициатив, групп самопомощи для наиболее полного
удовлетворения потребностей данной категории населения и самореализации
лиц с ограниченными возможностями.

Развитию социальной работы с инвалидами в целях их интеграции
должно способствовать создание сети реабилитационных центров для лиц с
ограниченными возможностями, где осуществлялись бы профориентация,
профобучение, консультирование по психологическим, правовым и
организационным проблемам, предлагалась бы конкретная помощь по
обеспечению в трудоустройстве.

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют, что социальную
работу с лицами, имеющими инвалидность, необходимо осуществлять на
основе и с учетом нормативно-правовой базы документов мирового сообщества
(учредительные акты, декларации, Пакты, конвенции, рекомендации и
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резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.), законодательных
актов Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, законов и
подзаконных актов СССР, Республики Казахстан.

К основополагающим документам мирового сообщества относятся
Всемирная декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Декларация
социального прогресса и развития (1969 г.), Декларация о правах инвалидов
(1971 г.), Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.). Конвенция о
правах ребенка (1989 г., особенно ст. 23-27), Всемирная декларация об
обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.), Конвенция и
Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1983
г.) и др.

Общей основой и руководством для принятия мер в национальном и
международном плане в области защиты прав инвалидов, предупреждения
инвалидности, вызванной физическими и умственными ограничениями, и
оказания инвалидам помощи в развитии их способностей в самых различных
областях деятельности, а также содействия по включению их в нормальную
жизнь общества является Декларация о правах инвалидов, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1971 года.

Согласно этой Декларации, инвалид - это любое лицо, которое не может
самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной
личной или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет,
его (ее) физических или умственных возможностей.

В зависимости от степени нарушения здоровья человека, приводящего к
полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или
существенным затруднениям в жизни, выделяются три группы инвалидности. В
зависимости от установленной группы, причины, а при необходимости и
времени наступления инвалидности назначаются пенсии, устанавливаются
льготы, предоставляются другие виды социального обеспечения и обслужива-
ния.

Первая группа инвалидности устанавливается для лиц с полной
постоянной или длительной потерей трудоспособности, нуждающихся в
постоянном уходе (помощи или надзоре), в том числе и тех, которые могут
быть приспособлены к отдельным видам трудовой деятельности в особо
организованных индивидуальных условиях (специальные цеха, работа на дому
и др.).

Вторая группа инвалидности дается при полной или длительной потере
трудоспособности лицам, не нуждающимся в постоянной всесторонней
помощи, уходе или надзоре, а также в тех случаях, когда все виды труда на
длительный период противопоказаны из-за возможного ухудшения течения
заболевания (например, при тяжелых хронических заболеваниях,
комбинированных значительных дефектах верхних и нижних конечностей и
других повреждениях, значительной потере зрения).

Третья группа инвалидности устанавливается при необходимости
перевода лиц по состоянию здоровья на менее квалифицированную работу
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вследствие невозможности продолжать работу по своей прежней профессии
(специальности); при необходимости по состоянию здоровья значительных
изменений в условиях работы по своей профессии, приводящих к сокращению
объема производственной деятельности; при значительном ограничении
возможности трудового устройства лиц низкой квалификации или ранее не
работавших; при анатомических дефектах или деформациях, значительно
затрудняющих выполнение профессионального труда.

При определении группы инвалидности ВТЭК всегда должны
устанавливать причину инвалидности, поскольку от причины инвалидности во
многих случаях зависит право на пенсию, ее размеры и различные льготы.

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных
услуг: уход; организация питания; содействие в получении медицинской,
правовой, социально-психологической и натуральных видов помощи, в
профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга;
содействие в организации ритуальных услуг и других услуг, которые
предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в
учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности.

Основные принципы работы с инвалидами. Деятельность в сфере
социального обслуживания строится на следующих принципах:

- соблюдение прав человека и гражданина;
- предоставление государственных гарантий в сфере социального

обслуживания;
- обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их

доступности для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- преемственность всех видов социального обслуживания;
Вывод: Таким образом, социальный работник обязан учитывать, что

«реабилитация - это не просто оптимизация лечения, а комплекс мероприятий,
направленных не только на самого клиента, но и на его окружение — в первую
очередь на его семью.

2.4 Социальная работа с молодежью

Социальная работа с молодежью и в нашей стране, и во многих других
странах является частью государственной молодежной политики.

Государственная молодежная политика в Республике Казахстан
основывается на следующих принципах:

- сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в
формировании и реализации государственной молодежной политики;

- привлечение молодых граждан к непосредственному участию в
формировании и реализации политики, программ, касающихся молодежи и
общества в целом;

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан,
необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их
социального статуса;
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- предоставление молодому гражданину гарантированного государством
минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и
физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и
трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни;

- обеспечение приоритета общественных инициатив по сравнению с
соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при
финансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи.

Основными целями государственной молодежной политики являются:
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому

развитию молодежи;
- недопущение дискриминации молодых граждан в силу возрастных

причин;
- создание условий для более полного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества;
- расширение возможностей молодого человека в выборе своего

жизненного пути, достижений личного успеха;
- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах

общественного развития и развития самой молодежи.
Для достижения поставленных целей предполагается поэтапное и

активное воздействие социальной работы в следующих важнейших
направлениях: обеспечение соблюдения прав молодежи; обеспечение гарантий
в сфере труда и занятости молодежи; содействие предпринимательской
деятельности молодежи; государственная поддержка молодой семьи;
гарантированное предоставление социальных услуг; поддержка талантливой
молодежи; формирование условий, способствующих физическому и духовному
развитию молодежи; поддержка деятельности молодежных и детских
объединений; содействие международным молодежным обменам.

Программа предусматривает повышение роли социальной работы в
становлении личности молодого человека, решении социальных проблем
молодежи. В этой связи запланировано решение следующих задач:

- обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в
наиболее важных сферах жизнедеятельности;

- создание условий для самостоятельной, эффективной деятельности
молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства,
международных обменов;

- содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и
социально ущемленных категорий молодежи;

- внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности
детских и молодежных организаций и их программ.

Важными направлениями деятельности социальных служб для молодежи
становятся терапия кризисных состояний в молодежной среде и
предупреждение девиантного поведения.

Главный акцент в социальной работе с молодежью делается не на
предоставлении необходимой помощи, а на минимальной стартовой поддержке.
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Тем самым государство снимает с себя обязательство всемерной опеки, что
уменьшает материальные затраты и стимулирует раскрытие способностей
молодых людей, творческих начал посредством развития сети социальных
центров. Специфика социальной работы с молодежью заключается в том, что
молодежь рассматривается не как объект воспитания, а как субъект
социального действия, социального обновления.

Данные концептуальные подходы учитываются при создании социальных
служб для молодежи, которые:

- оказывают поддержку преимущественно в связи с проблемами
жизненного старта (следовательно, предоставляют более широкий комплекс
услуг);

- учитывают особенности молодежной субкультуры;
- разрабатывают и апробируют инновационные программы, привлекают

общественные организации.
Основными целями социальной работы с молодежью являются:
- создание системы социального обслуживания молодежи как

государственно-общественной целостной системы социально-
психологического сопровождения человека;

- выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального
поведения несовершеннолетних и молодежи;

- оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;

- увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности
контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие
проблемы;

- создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье,
душевный срыв или жизненный кризис, может сохранять чувство собственного
достоинства и уважение к себе со стороны окружающих;

- достижение такого результата, когда у клиента отпадает необходимость
в помощи социального работника (конечная цель).

Вывод: несмотря на создание и развитие сети социальных служб
различного профиля, сегодняшнее их количество не соответствует объективной
потребности в них. Созданные учреждения удовлетворяют запросы не более
10% нуждающихся в социальных услугах. Необходимо создать в социуме
условия и механизмы оптимальной социализации молодежи и перехода к
новому уровню социальной работы — от отдельных центров и традиционных
технологий к государственной межведомственной политике социального
обслуживания, созданию системы социальных служб с разветвленной
инфраструктурой.
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ЛЕКЦИЯ 5. ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ, МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ

План
1. Понятие «объекта» и «субъекта» социальной работы
2. Модели социальной работы

1. Понятие «объекта» и «субъекта» социальной работы

Прежде всего, отметим логичность рассмотрения этих компонентов
социальной работы именно в такой последовательности: на наш взгляд,
субъекты, несмотря на всю их важность, являются в определенной мере
производными от объектов. В самом деле, объекты социальной работы
возникают, формируются объективно, под влиянием социально-экономических
условий жизни в том или ином обществе; субъекты же, хотя и возникают под
влиянием тех же объективных условий, тем не менее, формируются
политическими и другими социальными институтами, т.е. являются
надстройкой.

Выдвижение на первый план объектов предопределяется их
характеристиками, теми задачами, которые необходимо решать, исходя из
имеющихся у объектов проблем. Субъекты же (социальные службы)
формируются и организуются на этой основе.

Именно поэтому представляется нецелесообразным рассмотрение
некоторыми авторами этих компонентов социальной работы в
последовательности «субъекты – объекты».

Кроме того, характеристику субъектов социальной работы необходимо
рассматривать с учетом всех ее аспектов – и как практического вида
деятельности, и как науки, и как учебной дисциплины. Ибо все они являются
тесно связанными видами деятельности одного и того же феномена
общественной жизни.

В связи с этим дадим краткое философско-социологическое толкование
понятий «объект» и «субъект».

Объект можно трактовать как нечто противостоящее субъекту в его
предметно-практической и познавательной деятельности. Он не просто
тождествен объективной реальности, а является той ее частью, которая
взаимодействует с субъектом.

Субъект – это носитель предметно-практической деятельности и
познания (индивид, социальная группа), источник активности, направленный
на объект.

Подчеркнем три момента, важных для понимания объектов и субъектов в
социальной работе: их различия; органическое взаимодействие, связь; их
возможность меняться местами.
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Далее, надо иметь в виду, что понятие «объект» может соотноситься с
понятиями и «субъект», и предмет. Объектно-субъектные отношения
характеризуют главным образом социальную работу как практический вид
деятельности.

Когда же мы рассматриваем социальную работу как науку, то имеем дело
с объектно-предметными отношениями. В этом случае объект воспринимается
как определенный вид практической социальной деятельности, а предметом
является либо сторона (стороны) этого объекта (социальная ситуация клиента –
индивида, семьи, общности, группы), либо (чаще всего) закономерности со-
циальной работы.

При анализе социальной работы как учебной дисциплины (точнее,
учебного процесса) объектом (преимущественно) являются студенты,
слушатели, а субъектом – преподаватели, ученые. В то же время объектно-
субъектные отношения здесь довольно подвижны, особенно, когда речь идет о
самостоятельной, научно-исследовательской и другой деятельности (в том
числе практики) студентов (слушателей).

Объектом социальной работы в ее широкой трактовке являются все люди.
Это объясняется тем, что жизнедеятельность всех слоев и групп населения
зависит от тех условий, которые в значительной мере предопределяются
уровнем развития общества, состоянием социальной сферы, содержанием
социальной политики, возможностями ее реализации.

Надо также иметь в виду, что каждый человек в любое время, в любой
период своей жизни нуждается в более полном удовлетворении своих
потребностей и интересов. При этом в каждой сфере жизнедеятельности они
могут удовлетворяться неравномерно: богатый человек нуждается в сохранении
и укреплении здоровья, в более спокойной обстановке, не связанной со
стрессовой ситуацией; здоровый человек может быть бедным, не имеющим
возможности реализовать свои разнообразные установки; в любой семье могут
обостриться отношения между супругами или между родителями и детьми
(особенно это проявляется в условиях кризисного состояния общества), – т.е.
каждый человек в той или иной степени нуждается в поддержке, помощи,
защите.

Объектом социальной работы являются люди пожилого и старческого
возраста, инвалиды, тяжелобольные, дети-сироты, подростки, оказавшиеся в
дурной компании, матери-одиночки, бывшие осужденные и многие другие
люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в
посторонней помощи.

Предметом изучения социальной работы как науки является социальная
среда, окружающая людей, и социальные отношения, в которые они вступают.
Предметом же практической деятельности социальной работы выступает
социальная ситуация клиента.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно.
В целом, можно выделить ряд причин трудных жизненных ситуаций:

- инвалидность,
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- сиротство,
- неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,

болезнью,
- малообеспеченность,
- безработица,
- одиночество.
Нередко случается, что человек страдает каким-либо тяжелым

заболеванием, требующим, с одной стороны – дорогостоящего лечения, с
другой – постороннего ухода или даже просто психологической поддержки
близкого человека. В данном случае его жизненная ситуация усугубляется
болезнью, низкой материальной обеспеченностью, а в случае отсутствия
близких родственников или безразличном их отношении – еще и одиночеством.

Классификация объектов социальной работы
Население структурировано на различной основе, и в нем выделяют таких

людей, такие группы и слои, которые, оказавшись в сложной жизненной
ситуации, либо вовсе не могут, либо лишь частично могут разрешить свои
социальные и другие проблемы. Поэтому, рассматривая социальную работу в
ее непосредственном, узком значении, мы понимаем под объектами именно эти
группы, слои населения, их отдельных представителей, индивидов.

Объекты социальной работы можно также классифицировать, исходя из
следующих биологических и социальных критериев с учетом их
приоритетности:

1. Состояние здоровья, которое не позволяет самостоятельно решать
жизненные проблемы.

Это следующие группы населения:
- инвалиды (как взрослые, так и дети);
- лица, подвергшиеся радиационному воздействию;
- семьи, в которых имеются дети-инвалиды;
- взрослые и дети, имеющие психические расстройства, испытывающие

психологические стрессы, склонные к суицидальным попыткам.
2. Служба и труд в экстремальных социальных условиях.
К этой группе лиц относятся:
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
- труженики тыла во время Великой Отечественной войны (чья

жизненная ситуация усугубляется преклонным возрастом и состоянием
здоровья);

- вдовы и матери военнослужащих, погибших во время Великой
Отечественной войны и в мирное время;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
3. Пожилой, пенсионный возраст людей.
Пожилые люди часто оказываются в сложной жизненной ситуации по

ряду причин:
- частичная или полная утрата способности к самообслуживанию в связи

с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью;
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- малообеспеченность пожилых людей, особенно тех, кто получает
социальную пенсию;

- одиночество.
4. Девиантное поведение в его различных формах и видах.
К этим категориям относятся:
- дети и подростки девиантного поведения;
- дети, испытывающие жестокое обращение и насилие;
- оказавшиеся в условиях, угрожающих здоровью и развитию;
- лица, вернувшиеся из мест лишения свободы, специальных учебно-

воспитательных учреждений;
- семьи, в которых имеются лица, злоупотребляющие алкоголем,

употребляющие наркотики;
5. Трудное, неблагополучное положение различных категорий семей.
К этой группе населения можно отнести:
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
- семьи с низким уровнем доходов;
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи, в которых родители не достигли совершеннолетия;
- молодые семьи;
- разводящиеся семьи;
- семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом,

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей;
6. Особое положение детей.
На этом основании целесообразно выделить следующие группы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- самостоятельно проживающие выпускники детских домов и школ-

интернатов (до достижения ими материальной независимости и социальной
зрелости);

- осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей дети;
- безнадзорные дети и подростки;
7. Бродяжничество, бездомность.
К этой группе относятся:
- лица без определенного места жительства (бывшие осужденные,

хронические алкоголики, жертвы квартирного мошенничества, психически
больные);

- беженцы и вынужденные переселенцы;
8. Предродовое и послеродовое состояние.
Это группы беременных женщин и кормящих матерей, а также группы

матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Предложенное разделение на группы не является единственным. Можно,

вероятно, дифференцировать указанные группы людей более конкретно или,
наоборот, выделяя более широкие категории – это зависит от целей и задач
исследования, решения практических задач.
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Классификация субъектов социальной работы
Субъекты социальной работы, к которым относятся люди, учреждения,

организации, социальные институты, призванные решать (и решающие) те или
иные задачи, проблемы, стоящие перед объектами социальной работы, можно
дифференцировать по разным основаниям, в том числе учитывая составные
части социальной работы: практическую деятельность, науку и учебный
процесс (учебные дисциплины в области социальной работы).

Субъектами социальной работы являются:
1. Организации, учреждения, социальные институты общества:
1. Государство со своими структурами в виде законодательной,

исполнительной и судебной властей разного уровня. В этой структуре особую
роль играют Министерство труда, Министерство здравоохранения и
социального развития, а также исполнительные органы управления социальной
работой на региональном уровне (органы социальной защиты краев, областей,
республик, автономных образований), городов, местных администраций;

2. Различные социальные службы:
- территориальные центры социальной помощи семье и детям;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными

возможностями;
- социальные приюты для детей и подростков;
- центры психолого-педагогической помощи населению;
- центры экстренной психологической помощи по телефону и др.
3. Администрации государственных предприятий, организаций,

учреждений, вузов и т.д. и их подразделения.
II. Общественные, благотворительные и другие организации и

учреждения:
1. Профсоюзы.
2. Отделения Детского фонда.
3. Общества Красного креста.
4. Частные социальные службы, организации и т.д.
В настоящее время в Казахстане работают как государственные так и

негосударственные благотворительные организации: «Бөбек», «Ақниет»,
«Дара», «Аяла», «Детские деревни Казахстана», «Международный корпус
милосердия», «Возрождение» и т.д.

Благотворительная деятельность осуществляется в стране в соответствии
законом Республики Казахстан «О благотворительности» от 16 ноября 2015
года № 402-V, регулирующий общественные отношения, возникающие в сфере
благотворительности, обеспечивающий правовое регулирование этой
деятельности, гарантирует поддержку ее участникам, создает правовые основы
для развития деятельности благотворительных организаций.

III. Люди, занимающиеся практической социальной работой
профессионально или на общественных началах.

Фактически они являются представителями двух указанных субъектов
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социальной работы. При этом их можно разделить на две группы:
организаторы-управленцы и исполнители, практические социальные
работники, оказывающие непосредственную помощь, поддержку, обеспечи-
вающие социальную защиту клиентов, представителей уже рассмотренных
нами объектов социальной работы.

По некоторым данным, в мире насчитывается около 500 тыс.
профессиональных социальных работников. Много дипломированных
специалистов появилось в последние годы в Казахстане. Недипломированных,
но профессионально занимающихся социальной работой специалистов
значительно больше, особенно, в тех странах (в том числе и в Казахстане), в
которых относительно недавно введена новая профессия — «социальный
работник».

Точных данных о том, сколько людей занимаются социальной работой на
общественных началах, нет, но их число велико (принято считать, что один
социальный работник обслуживает 10-15 человек).

Социальные работники – это особая группа, поскольку они должны
обладать определенными профессиональными и духовно-нравственными
качествами.

IV. Преподаватели, а также те, кто способствует закреплению знаний,
навыков, умений:

руководители студенческой практики, наставники, практические
социальные работники и другие работники, способствующие прохождению
практики студентов (слушателей) в различных организациях, учреждениях,
предприятиях социальной сферы.

V. Исследователи социальной работы.
Научные работники, которые анализируют состояние социальной работы,

используя различные методы, разрабатывают научные программы, фиксируют
существующие и зарождающиеся тенденции в этой области, публикуют науч-
ные отчеты, книги, статьи по проблематике социальной работы.

Большую роль в этом процессе играют кафедры ведущих вузов страны,
лаборатории, научные учреждения, диссертационные советы по защите
докторских и кандидатских диссертаций в области социальной проблематики.

Не будет лишним заметить, что в России практически уже создано
несколько исследовательских школ социальной работы: философская,
социологическая, психологическая и др. Их представители, разрабатывая
проблематику социальной работы, уделяют особое значение отдельным ее
направлениям.

2. Модели социальной работы

В результате научных исследований ученых-социологов сформирован ряд
моделей теоретического обоснования практики социальной работы.

Принято выделять три основные группы:
I. Социолого-ориентированные;
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II. Психолого-ориентированные;
III. Комплексно-ориентированные.
I. Социолого-ориентированные модели наиболее тесно связаны с

социологическими концепциями. Социология лежит в основе тех теорий
социальной работы, которые ориентированы на структурную социальную
работу, связанную с оптимизацией деятельности учреждений социальной
сферы, обеспечивающих социальную защиту различным социальным группам
нуждающихся и повышение эффективности социальной политики в обществе.
Для этих моделей наиболее актуальны идеи теории систем Л. фон Берталанфи,
в контексте которых социальная система представляет собой определенный
набор абстракций из конкретных форм взаимосвязи и поведения. На основе
теории систем социальный работник выявляет факторы окружения клиента,
фиксирует наличие воздействия на клиента других людей и влияние различных
социальных факторов. Наиболее эффективно теория систем используется в
организации социального обслуживания, а также с целью разработки
концепций социальной защиты населения. Среди современных социолого-
ориентированных моделей выделяют «модели жизни» экологической теории,
социально-радикальную модель, марксистскую модель.

«Модели жизни» экологической теории представляют собой одну из
концепций взаимодействия психологической и социальной систем и являются
сравнительно новой теорией осмысления социальной практики. Проблематика
данных теорий связана с пограничными аспектами теории социальных систем и
проблем социальной психологии (социальная адаптация, стрессы и т. п.).
Деятельность социального работника при данном подходе связана не только с
взаимодействием с клиентом, но и с окружающей его средой. Этот подход
называется системно-экологическим. Проявляется в организации работы си-
стемы социального обслуживания и поддержки населения, особое место в нем
уделяется проблеме взаимоотношений социального работника и клиента,
которые рассматриваются в контексте теории социальных ролей. Данному роду
моделей свойственна недостаточная технологическая и методическая
разработанность.

Социально-радикальная модель. В ее основе - положения движения за
права человека (борьба с дискриминацией и т. п.). Данная модель проявляется
как модель защиты и развития самосознания представителей различных
социальных групп. Технология защиты и «наделения полномочиями»
направлена на развитие социальных способностей клиентов различных групп
угнетенных, отвергнутых, причем упор делается на учет влияния властных
структур, классовой принадлежности (хотя не предполагает изменения самих
угнетающих структур).

Марксистская модель. Она основывается на понимании деятельности
социального работника как силы, способствующей осуществлению совместных
коллективных действий, направленных на подъем самосознания и осу-
ществление перемен в обществе: социальный работник как социальный
«контролер», как социальный «стабилизатор», социальный «адвокат»,
социальный «врач». Данная модель особенно эффективно развивается на
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структурном уровне.
II. Психолого-ориентированные модели социальной работы связаны с

возможностью социальной работы оптимизировать собственные усилия
клиента по изменению ситуации, возникшей на личностном или социальном
уровнях.

Психодинамическая модель основана на психодинамическом
направлении теории социальной работы (3. Фрейд, А. Фрейд, Э. Берн и др.).
Основные понятия этой теории связаны с психоанализом, они заложили
принципы индивидуальной социальной работы (кейсуорк): индивидуализация
клиента, оценка возникшей проблемы, ее диагностика, использование
терапевтических технологий помощи.

Экзистенциальная модель связана с экзистенциальными и
феноменологическими подходами психологии. При анализе поведения клиента
важно учитывать, как он воспринимает и интерпретирует свои представления
об окружающем мире, как оценивает свой социальный статус. В рамках данной
модели большое внимание уделяется рассмотрению специфики поведения
клиента в первичных по отношению к нему группах. Учитывая личностные
конструкции, имеющиеся у клиента по поводу своего представления о себе и
окружающем его мире, социальный работник более точно составляет
понимание причин личностного дискомфорта. Данная модель оправдала себя в
работе с этническими группами и другими категориями социального риска
(«недооцененные группы»), при разрешении конфликта, возникшего при
несовпадении личностных реконструкций внешнего мира с новым социальным
окружением. Важной при этом является работа по изменению смысла жизни
клиента.

Гуманистическая модель определяется принципами гуманистической
психологии (В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу и др.). Социальная работа в
этой модели проявляется в стремлении социальных работников помочь
клиентам на основе самопознания и самоактуализации. Ведущая технология
данной модели – технология «активного слушания» (эмпатия, партнерский
стиль отношений). Существенная черта этой модели социальной работы – неди-
рективный подход к решению проблем клиента. Эффективность данной модели
связана во многом с личностными чертами самого социального работника
(искреннее сочувствие, умение выстроить собственную технологию). В
современных условиях данная модель социальной работы приобретает все
большее влияние.

Все модели данной группы связаны с оказанием индивидуальной помощи
клиенту, с позиций его личностных проблем, что требует от социального
работника серьезной психологической подготовки.

III. Комплексно-ориентированные модели социальной работы.
Усиливающиеся междисциплинарные и интегративные тенденции в практике и
теории социальной работы актуализируют поиск комплексных моделей
социальной работы, которые позволяют подходить к решению социальных
проблем многосторонне. Среди них: ролевая модель, социально-педагогическая
модель, когнитивная модель, концепция жизненных сил.
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Ролевая модель построена на интеграции психологического и
социологического знания (Я. Морено, Дж. Г. Мид). Логика обоснования
процесса социальной помощи базируется на психологическом знании, прежде
всего – понимании роли личности. В ролевой модели используется
представление о личностных ролях: люди строят свое поведение в соответствии
с моделями, схемами, воспроизводимыми индивидуально-личностным
сознанием. Ролевая модель включает проблемы клиента, связанные с
«опросами о том, как себя вести и развиваться с учетом прошлого опыта,
понимания значимости актуальных событий и процесса формирований
представлений о собственной роли в жизни. Исполняя роли разного порядка
(социальные, межличностные), человек может попасть в конфликт между ними.
Здесь может быть актуальна помощь социального работника. Ролевая теория
служит для социального работника одной из форм социального объяснения, а
также средством социального обучения, коррекции поведения, повышения
адаптивности клиента. Варианты технологий, основанных на ролевой теории:
психодрама, групповая дискуссия, перемена ролей, групповая терапия.

Социально-педагогическая модель особенно актуальна для России в
силу традиционности рассмотрения вопросов социальной помощи с
педагогической точки зрения. Воспитание, являясь частью процесса
социализации, осуществляется целенаправленно, при опосредованном или
неопосредованном участии социальных факторов разного уровня (макро-, мезо-
и микро). Сферой социального воспитания становится не только образование,
приобретение жизненного опыта, но и оказание помощи. Социально-
педагогическая модель может рассматриваться на уровне структурной и
психосоциальной работы.

Когнитивная модель приобретает особую популярность в начале 80-х
гг. Один из главных принципов социальной работы данной модели –
социальные услуги должны быть доступны всем нуждающимся в них.
Основная форма реализации этой модели – консультирование. В когнитивной
модели выявляются возможности регуляции социального поведения клиента
путем обучения его «отрабатывать» механизмы своих поступков, адекватные
социальным условиям или той конкретной социальной ситуации, в которой он
оказался. Данная модель чаще всего используется при работе по месту
жительства. Одна из наиболее актуальных проблем, решаемых в рамках данной
модели, – это разрешение конфликтов средствами групповой дискуссии,
самоанализа и т. п. В данной модели особенно эффективным представляется
соединение аспектов когнитивной теории с гуманистическими теориями, что
обусловлено одним из основополагающих принципов этой модели –
стремлением к оптимизации деятельности клиентов в сфере управления
собственной жизнью, формированием потребностей к такой деятельности.

Витально-ориентированная модель (концепция жизненных сил). В ее
основе находится понятие «жизненные силы» как способность человека к
воспроизводству и осуществлению жизни как биосоциального существа (реали-
зация единства индивидуальной и социальной субъектности). Социальная
работа представляет собой деятельность по оптимизации формирования,
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осуществления и реабилитации жизненных сил человека. В данной модели
пересекаются психолого-ориентированные и социолого-ориентированные
теории социальной работы. То или иное теоретическое обоснование
социальной работы оказывает влияние на определение предметной области, ме-
тоды, принципы, содержание социальной работы, как в теоретическом, так и в
практическом аспекте.

Разнообразие целей социальной работы и социокультурные возможности
их реализации предполагают различные подходы к выделению
организационных уровней социальной работы. Так, традиционный подход
заключается в выделении трех основных уровней:

1. Патронажная работа – индивидуальная социальная работа с отдель-
ными клиентами и (или) их семьями;

2. Групповая социальная работа – работа с малыми группами;
3. Коммунальная социальная работа – работа с различными общностями,

начиная от общины (коммунального уровня) и до всего общества в целом.
Другой подход к организации социальной работы заключается в

разделении ее на микро- и макроуровни. Он основан на различии между
усилиями, направленными на макросистемы (организации, коммуны, общества)
и микросистемы (индивиды, семьи, малые группы). На макроуровне
осуществляется в форме социального планирования, коммунальной
организации и организационного развития. Микроуровень реализуется через
патронажную работу, семейную помощь и групповую терапию.

Еще один подход к выделению уровней состоит в разделении социальной
работы, направленной на восстановление нарушенного равновесия, функций
(реабилитацию) и социальной работы, направленной на профилактику
(превенцию) подобных отклонений. Профилактика связана с необходимыми
социальными изменениями, а реабилитация – с помощью индивидам в
непосредственно существующей ситуации. Наконец, проблемный подход
заключается в соотнесении организации социальной работы с особыми
окружающими условиями или областями социальных проблем (социальная
работа с психически больными, алкоголиками и т. п.). Несмотря на многооб-
разие подходов к организации социальной работы, в мировой практике условно
выделяются две исторически сложившиеся системы социальной работы:
европейская и американская.

Для американской модели социальной работы свойственна
направленность на работу с индивидуумом и его семьей, на улучшение
функционирования личности, группы в существующей среде. Это связано с
историческими условиями освоения американского континента: характерной
чертой американских поселенцев была опора на собственные силы, личную
инициативу и стремление максимально уменьшить влияние государственных
структур. Основные формы помощи здесь – индивидуальная, групповая,
общинная, а ведущий метод работы – кейсуорк. Главное отличие системы
социальной защиты в США – гибкость и децентрализация. Она состоит из
разного рода социальных программ, регламентируемых либо федеральным
законодательством, либо законодательством штата, либо федеральными
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государственными органами и органами управления штатов. Такой подход
позволяет с достаточной полнотой и оперативно учитывать потребности в
социальной помощи конкретного региона. Основные формы государственного
социального обеспечения – социальное страхование и государственная
социальная помощь, которые имеют разное финансирование. Государственная
поддержка существует только на уровне программ для самых беднейших слоев
населения. Помимо этого существует система частного социального
страхования.

Европейская модель социальной работы имеет более длительную
историю. Она формировалась по мере того, как прерывались общинные
(межобщинные) связи и соответственно слабела поддержка нуждающихся со
стороны их ближайшего окружения. И для этой модели характерно большее
внимание к изменению среды обитания индивида для поддержки, развития,
защиты его и семьи. Поэтому основные формы работы связаны с социальным
планированием, администрированием.

Социальное законодательство европейских стран отличается от
американской более высокой степенью участия государства в определении
направлений, планировании, финансировании и проведении в жизнь
социальной политики. В реализации задач социальной работы главное место
уделяется местным органам самоуправления, а в своем содержании она
охватывает разнообразные группы населения различными социальными
услугами и видами помощи (например, в Финляндии, Швеции).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Адресная социальная помощь – система мер по оказанию
помощи отдельным действительно нуждающимся людям или
группам населения для преодоления или смягчения жизненных
трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной
жизнедеятельности.

Аномия – понятие, выражающее отношение индивидов к
нормам и моральным ценностям социальной системы, в которой они
существуют, и означающее: а) состояние общества, при котором для
его членов утрачена значимость социальных норм; б) отсутствие
эталонов, стандартов сравнения с другими людьми, позволяющих
оценить свое социальное положение и выбрать образцы поведения; в)
несоответствие, разрыв между универсальными целями и
ожиданиями, одобряемыми в данном обществе, и социально
приемлемыми средствами их достижения, что в силу недоступности
для всех этих целей толкает многих людей на незаконные пути их
достижения.

Бедность – показатель критически низкого уровня жизни
малообеспеченных граждан и категорий населения, недостаточной
степени удовлетворения их материальных и духовных потребностей.
Официально показатель бедности устанавливается тогда, когда
реальные доходы граждан ниже прожиточного уровня.

Безработица – незанятость в производстве трудоспособного
желающего работать населения. Виды безработицы: структурная
(связанная с изменением структур экономики), неструктурная
(обусловленная общим снижением экономической активности),
фрикционная (временная, связанная с переходом на другую работу),
циклическая (при циклических кризисах, скрытая, сезонная).

Благотворительность – впервые встречается у Н.Н.
Карамзина. Проявления сострадания к ближнему, негосударственная
помощь нуждающимся. Современное понимание: а) безвозмездная
деятельность по созданию и передаче финансовых, материальных и
духовных ценностей для удовлетворения насущных потребностей
человека, социальной группы, оказавшихся в трудной жизненной
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ситуации; б) оказание частными лицами или организациями
безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным
группам населения.

Голод и недоедание – социальное явление, обусловленное
недостатком пищи.

Инвалидность – ограничения в возможностях, обусловленные
физическими, психологическими, социальными, законодательными и
иными барьерами, которые не позволяют человеку быть
интегрированному в общество.

Ктитор – создатель храма или монастыря, вкладчик,
попечитель, церковный староста.

Маргинальность – понятие, обозначающее промежуточность,
«пограничность» положения человека между какими-либо
социальными группами.

Меценатство – добровольные пожертвования богатых людей,
организаций на развитие и поддержку искусства и его
представителей.

Миграция населения – добровольное или вынужденное
переселение, перемещение населения внутри страны (внутренняя), из
одной страны в другую (внешняя).

Милосердие – этическая категория образа жизни человека,
нацеливающего его на помощь другим людям. Предполагает наличие
следующих качеств: отзывчивость, сострадание, потребность оказать
безвозмездную помощь нуждающимся в ней.

Милостыня – подаяние нищему в форме денег или продуктов
питания.

Наркомания – социально опасное психическое заболевание,
вызванное злоупотреблением наркотическими средствами с целью
вызвать эйфорию: возбуждение, опьянение, состояние блаженства,
повышенного радостного настроения.
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Нищелюбие – добродетель, состоящая в оказании помощи
нищим, одна из обязательных добродетелей русских князей.

Нищенство – состояние, при котором ведение нормального
образа жизни становится невозможным из-за отсутствия денежных
средств, собственности, навыков трудовой деятельности, а
социальное функционирование обеспечивается сбором подаяния.

Нищета, нищий – 1) человек или социально-демографическая
группа, не имеющие доходов и живущие на пособие или подаяние; 2)
состояние человека или группы людей, уровень жизни которых ниже
прожиточного минимума.

Образ жизни – система видов жизнедеятельности общества,
социальных групп и личности, определяемых социально-
экономическими условиями их жизни.

Общественное призрение – организованная система помощи в
Х1Х в. со стороны государственных институтов или общества
нуждающемуся населению.

Опека 1) одна из социально-правовых форм защиты личных и
имущественных интересов граждан; 2) лица и организации, на
которые возложена забота и попечительство, и наблюдение.

Пенсия – денежное обеспечение, получаемое гражданами из
общественных фондов потребления по старости при потере
кормильца, при потере трудоспособности и т.д.

Подготовка специалистов по социальной работе –  формы и
уровни профессионального обучения специалистов в области
социальной работы.

Пожилые – люди, проживающие относительно долгую жизнь,
вследствие этого испытывающие определенные психофизические
ограничения независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в
некоторых случаях они функционально недееспособны либо им
необходима помощь со стороны.
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Пособие – одна из форм материального обеспечения граждан
(пособие по безработице, по временной нетрудоспособности).

Призрение – понятие, появившееся в  в. и имеющее следующие
смысловые значения: благосклонное внимание, отношение,
покровительство; присмотр, забота, попечение, удобство.

Прожиточный минимум – минимум средств, необходимых для
нормального воспроизводства работоспособности и развития
личности. Показатель объема и структуры потребления важнейших
материальных благ и услуг на минимально допустимом уровне,
активное физическое состояние взрослых, физическое и социальное
развитие детей и подростков.

Профессиональные нищие – люди, по своему состоянию
здоровья способные трудиться, но в виде промысла занимающиеся
прошением подаяния в той или иной форме.

Работные дома – учреждения общественного призрения, где в
принудительном порядке осуществлялось трудовое воспитание
профессиональных нищих.

Редистрибуция – передача части произведенного общинниками
избыточного продукта в распоряжение вождей, на различные
общественные нужды.

Реципрокация – взаимопомощь, взаимный обмен дарами,
услугами.

Семья – основанная на браке и правовом родстве малая группа,
члены которой объединены совместным проживанием и ведением
домашнего хозяйства, эмоциональной жизнью, взаимными
обязанностями по отношению друг к другу.

Социальная адаптация – процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды; приспособление граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, к среде
жизнедеятельности.
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Социальная защита – 1) система установленных государством
гарантий, мероприятий, учреждений, обеспечивающих
предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение
потребностей, поддержание жизнеобеспечения, деятельностного
существования личности, различных социальных групп; 2)
совокупность мер, действий, средств государства и общества,
направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан,
таких, как болезнь, безработица, старость, инвалидность, смерть
кормильца; 3) комплекс государственных мер социально-
экономического и правового характера по обеспечению государством
минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых
слоев населения.

Социальная поддержка – предоставление денежных пособий,
кредитов, информации, возможности обучения и иных льгот
отдельным группам трудоспособного населения, временно
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Социальная политика – деятельность государства по развитию
и управлению социальной сферой общества.

Социальная помощь – система государственного попечения для
наименее защищенных групп населения. Основные виды:
материальная, финансовая, пенсионная, протезно-ортопедическая,
кредитная.

Социальное обеспечение – система государственных и
общественных мероприятий по материальному обеспечению граждан
в старости, при инвалидности, болезни, смерти кормильца и других
случаях; историческая парадигма помощи и поддержки
нуждающихся, пришедшая на смену общественному призрению.

Социальная работа – профессиональная деятельность,
имеющая целью содействие людям, социальным группам в
преодолении личностных и социальных трудностей посредством
защиты, поддержки, реабилитации.

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на
восстановление разрушенных или утраченных индивидом
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общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья
со стойким расстройством функций организма, изменением
социального статуса, девиантного поведения.

Социальная служба – структура, выполняющая определенные
функции социальной защиты, помощи, поддержки. Система
учреждений, создаваемых соответственно направлениям социальной
работы.

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб
по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг
материальной помощи, проведение социальной адаптации и
реабилитации граждан.

Социальное страхование – одна из основных форм социальной
поддержки и социальной защиты населения.

Социальные гарантии- условия, способы и средства, которые
обеспечивают беспрепятственную фактическую реализацию и
всестороннюю охрану конституционно гарантированных прав и
свобод граждан.

Социальные льготы – предоставленные отдельным категориям
граждан преимущества в пользовании общественными фондами
потребления, частичное освобождение от выполнения установленных
законом норм или облегчение условий их выполнения. Система льгот
действует в таких сферах, как налогообложение, выплата пособий,
обеспечение жильем, здравоохранение и др.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно
нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может
самостоятельно преодолеть.

Учреждения социального обслуживания - государственные
институты помощи и поддержки различным категориям населения.
Основные виды: центры социального обслуживания, центры
социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, социальные гостиницы,
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социальные приюты для детей и подростков, кризисные центры для
женщин, геронтологические центры, центры экстренной
психологической помощи по телефону.

Филантропия –  (греч.  любовь к людям)  В V  в.  до н.э.  –
божественная благосклонность, с IV в. н.э. – благожелательное
отношение к человеку. Современное понимание: 1)
благотворительность, особая специфическая форма гуманизма; 2)
совокупная взаимосвязь моральных представлений и действий по
оказанию помощи обездоленным; 3) индивидуальная
благотворительность.
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