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List otwarty
Do Pracowników Socjalnych

Dzień 21 listopada to ustawowe święto pracowników socjalnych, ale traktowane
i obchodzone je st jako święto wszystkich pracow ników pom ocy społecznej, niezależnie
od miejsca ich zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.
Korzystając z tej okazji pragnę wszystkim pracownikom służb społecznych zlozyć
gorące podziękow ania za zaangażowanie i troskę o los drugiego człowieka - człowieka często
samotnego, cierpiącego i zagubionego, a przez to pozbaw ionego nadziei.
Państwa szlachetna
współczesnego

społeczeństwa.

i trudna praca je s t jednym
Swoją

wiedzą,

uwagą

i

z najmocniejszych filarów
wyrozumiałością

pom agacie

i wspieracie, przyw racając nadzieję skrzywdzonym przez los osobom i rodzinom.
Nikt inny nie potrafi
zaangażow aniem

tak skutecznie ja k pracow nik socjalny swoim

i życzliwością zmieniać ludzkiego

cierpienia

uporem,

i bezradności w silę

i zdolność do samostanowienia, uwierzyć tym, którym nikt ju ż nie wierzy i dać nadzieję tym.
którzy dawno j ą utracili.
Nie wszyscy mają świadomość, że Wasza praca nie kończy się vr momencie
zam knięcia

drzw i

domu

klienta,

czy

też

zamknięcia

arkusza

rodzinnego

wywiadu

środowiskowego, że niejednokrotnie bardzo długo musicie nosić w sobie bezmiar ludzkiego
cierpienia. Mało kto

wie, że ta

praca obciąża ja k żadna inna, wiąże się z nieopisaną

odpowiedzialnością za los drugiego człowieka, który nierzadko bez odpowiedniej motywacji
nie chce podjąć współpracy i działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji.
Być może dlatego ta trudna i odpowiedzialna praca, niestety wciąż nie je st
dostatecznie doceniana

na co dzień. O pracownikach socjalnych media mówią najczęściej

przy okazji porażek,

wciąż przem ilczając ich codzienny trud i wiele spektakularnych

zwycięstw nad przeciw nościam i losu. Mam jednak nadzieję, że z roku na rok sytuacja vr tym
zakresie

będzie się poprawiać

i wkrótce każdy pracow nik socjalny będzie darzony

odpowiednim szacunkiem i prestiżem społecznym.
W dniu Święta Pracownika Socjalnego życzę Państwu, aby pom oc drugiemu
człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy.
Proszę także o przyjęcie życzeń wszelkiej pom yślności vr życiu osobistym.
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