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Nieść pomoc innym to najpiękniejszy
trud dla człowieka.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Sofokles

i Administracji

Jarosław Zieliński
Szanowni Państwo,
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzę wszystkim, którzy wybrali działalność
skupioną na niesieniu pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
dobrego zdrowia i szczęścia w życiu prywatnym, a w pracy wytrwałości, skuteczności
w działaniu oraz zaufania i wdzięczności tych, których los czynicie lepszym.
Zawód pracownika socjalnego to tak naprawdę misja, niełatwa służba, z którą często
wiążą się różne emocje i która wymaga wielkiej empatii i profesjonalizmu, ponieważ chcecie
okazywać ludziom serce, a jednocześnie musicie stać na straży przepisów oraz skrupulatnie
realizować programy i projekty stanowiące ramy i podstawy Waszych działań.
Pokazujecie Państwo innym na co dzień – bez względu na to, jak trudna jest dana
sytuacja – swój uśmiech i serce. Wasza praca jest przykładem tego, że zawsze najważniejszy
jest człowiek i godność jego życia.
Dzień Pracownika Socjalnego, stanowiący jednocześnie święto wszystkich
pracowników pomocy społecznej to dobra okazja, by zwrócić szczególną uwagę na problemy
ludzi, którym trudno jest samodzielnie radzić sobie z trudnościami materialnymi, ale także
emocjonalnymi, psychicznymi i duchowymi. Każdy pracownik socjalny musi cechować się
wrażliwością, wiedzą, doświadczeniem i wyczuciem w niesieniu pomocy innym, musi być
przyjacielem ludzi potrzebujących zrozumienia i pomocy.
Jednym z aspektów pracy socjalnej – która może mieć wymiar długofalowy lub
doraźny – jest wsparcie osób niesamodzielnych, dotkniętych zdarzeniem losowym bądź
trudną sytuacją życiową. Praca socjalna wpisuje się w system polityki społecznej
ukierunkowany na wszechstronne działania na rzecz rodziny i osób samotnych, bez względu
na rodzaj udzielanych świadczeń.
Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia Państwu wdzięczności
za wysiłek i zaangażowanie, jakie towarzyszą Waszej pracy oraz za to, że „Wasze serca biją
zawsze dla innych”.
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