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Na czym polega praca z przypadkiem i jakie zasady s  w niej wykorzystywane? 

 
1  Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem 

Metoda indywidualnego przypadku (casework) zapocz tkowana zosta a w drugim dziesi cioleciu naszego 

wieku w Stanach Zjednoczonych przez Mary Richmond, stanowi a „unaukowienie dobroczynno ci”.  

 

1.2   Definicje pracy z przypadkiem 

Mary Richmond „Na prac  z przypadkiem sk adaj  si  procesy, które przez wiadome dokonywanie 

indywidualnych aktów dostosowania si  jednostek do otoczenia – rozwijaj  osobowo ”. 

Gordon Hamilton „Praca z przypadkiem jest zastosowaniem doradztwa i wiadcze  socjalnych w taki sposób, 

aby pobudzi  i zachowa  psychiczn  energi  klienta oraz sk oni  go do czynnego udzia u w dzia aniach 

zmierzaj cych do rozwi zania problemu”. 

Helena Radli ska, „budzenie, uaktywnianie, mobilizowanie i ukierunkowanie jednostki w system dzia  

naprawczych”. 

Tadeusz Pilch „...metoda indywidualnych przypadków jest sposobem bada  polegaj cym na analizie 

jednostkowych losów ludzkich uwik anych w okre lone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych 

zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na 

opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podj cia dzia  terapeutycznych.” 

Aleksander Kami ski,  „praca z przypadkiem jest sztuk  opart  na nauce [...], zdolno ci  twórczego 

interpretowania i komponowania wiedzy w odniesieniu do danej jednostki i uwarunkowa rodowiskowych jej 

sytuacji, które maj  s  mobilizowaniu si  jednostki i uruchamianiu aktywno ci spo ecznej instytucji 

ratownictwa. Opieki i wspierania rozwoju. Prowadzenie przypadku ma polega  tak e na stymulowaniu 

wzajemnego przystosowania si  jednostki i rodowiska”. 

W definicjach pracy z przypadkiem pojawia si  wiele zasadniczych elementów. Jest to metoda 

pomagania bazuj ca na wiedzy, zrozumieniu i umiej tnym zastosowaniu w ciwych technik pomocy 

jednostkom w rozwi zywaniu problemów.  

Zgodnie ze wspó czesn  metodyk  dzia  socjalnych praca z przypadkiem obejmuje co najmniej dwa 

podstawowe komponenty: 

1. studium przypadku, charakterystyka losów, sytuacji wewn trznej i zewn trznej jednostki w kontek cie 

problemu, które ma prowadzi  do diagnozy spo ecznej i sta  si  podstaw  opracowania planu pracy  

2. praca z przypadkiem –sformu owanie wspólnie z klientem planie pracy, obejmuj ca dzia ania o charakterze 

ratowniczym, kompensacyjnym lub terapeutycznym. 

 

1.3.  Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków 

a) zasada akceptacji – respektowanie podopiecznego jako osoby ze wszystkimi jego problemami  

i trudno ciami, 
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b) zasada komunikacji – nawi zanie interakcji opartej na jasno ci i precyzji u ywanych poj , symboli lub 

terminów, w asna interpretacja komunikatów werbalnych i niewerbalnych przez obie strony interakcji, 

c) zasada indywidualizacji – koncentruje si  na tym, by pracownik socjalny zrozumia , e jego klient, b cy 

w okre lonej sytuacji problemowej, musi by  traktowany wyj tkowo; pracownik socjalny stara si  pomaga  ze 

zrozumieniem, 

d) zasada uczestnictwa, – aby podopieczny by  w stanie prze ama  sw  niech  do aktywno ci oraz 

zaanga owa  wszystkie swoje si y w proces dzia  koryguj cych i naprawczych, musi od samego pocz tku 

aktywnie i wiadomie uczestniczy  w tym procesie, 

e) zasada zaufania i poszanowania prywatno ci, – aby klient by  w stanie zaakceptowa  pracownika 

socjalnego jako swojego powiernika, musi mie  przekonanie, e wszystkie informacje zostan  wykorzystane 

wy cznie po to aby rozwi za  jego problemy , 

f) zasada wiadomo ci – zarówno pracownik socjalny, jak i klient maja w asny system motywacji i oceny 

zjawisk, 

 

 Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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