Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................................

9

Część I
Wybrane problemy funkcjonowania współczesnego człowieka
Czesław M. Cekiera
Człowiek w świecie uzależnień ................................................................................... 17
Iwona Wagner
Teoretyczno-praktyczne implikacje nowej analizy instytucjonalnej
i jej przydatność w ocenie skutków transformacji ................................................... 27
Andrzej Gołębiowski
Rola organizacji pozarządowych w procesie budowania
społeczeństwa obywatelskiego...................................................................................... 37
Magdalena Pędziwiatr, Kazimierz Wojnowski
Bezpieczeństwo mieszkańców w prewencji policji w środowisku ryzyka .......... 45
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik
Wokół problemów wykluczenia i marginalizacji społecznej w Polsce ................ 63
Zdeňka Vaňková
Mniejszościowa orientacja seksualna powodem nierówności społecznej............ 79
Część II
Dylematy współczesnej pracy socjalnej
Kazimiera Wódz
Praca socjalna w sprywatyzowanym świecie. Dylematy profesjonalizmu .......... 95
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych .................................................. 113

Spis treści
Jaroslava Kmecová
Bezrobocie wśród młodzieży – poważny problem społeczno-ekonomiczny ...... 125
Krzysztof Linowski
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
w ramach projektów unijnych ...................................................................................... 139
Część III
Problemy współczesnej rodziny
Blahosłav Kraus
Współczesne społeczeństwo w stosunku do rodziny i młodego pokolenia ......... 161
Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka
Prawda jako wartość rodziny adopcyjnej ................................................................... 173
Beata Skwarek
Rodzicielstwo adopcyjne w Polsce jako forma kompensacji
sieroctwa społecznego – w świetle rozważań teoretycznych
i uregulowań prawnych .................................................................................................. 189
Małgorzata Strzelec
Przekaz tradycji religijnej wyzwaniem dla współczesnej rodziny
(na przykładzie kultu Świętego Rocha) ...................................................................... 203
Magdalena Zając
Kryzys rodziny zastępczej wynikający z niepowodzeń wychowawczych .......... 217
O autorach ......................................................................................................................... 229

6

Table of contents
Introduction ......................................................................................................................

9

Part I
Selected functioning problems of contemporary man
Czesław M. Cekiera
Man in the world of addictions ..................................................................................... 17
Iwona Wagner
Theoretical and practical implications of new institutional analysis
and its use in the assessment of the effects of the transformationi ........................ 27
Andrzej Gołębiowski
The role of non-government institutions in the process
of building civil society.................................................................................................. 37
Magdalena Pędziwiatr, Kazimierz Wojnowski
Security of recidents as a factor in police prevention
in the risk’s environment ............................................................................................... 45
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik
Around the problems of social exclusion and marginalization in Poland............. 63
Zdeňka Vaňková
Minority sexual orientation as a reason for social inequality ................................ 79
Part II
Dilemmas of contemporary social work
Kazimiera Wódz
Social work in privatized world. The dilemmas of professionalism ..................... 95
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
Professional skills of social workers............................................................................. 113

Table of contents
Jaroslava Kmecová
Youth unemployment – a serious social-economic problem.................................... 125
Krzysztof Linowski
The counteraction of marginalisation and for social exclusion
in the framework of EU projects .................................................................................. 139
Part III
Problems of the modern family
Blahoslav Kraus
Modern society in the relation to the family and the young generation ............... 161
Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka
The truth as the value of adoptive family.................................................................... 173
Beata Skwarek
Adoption parenthood in Poland as the form of the compensation
for the social orphanage – in the light of theoretical deliberations
and regulations................................................................................................................. 189
Małgorzata Strzelec
Preservation of Religious Traditions as a Challenge
for the Contemporary Family (as Exemplified by the Cult of St Roch)................. 203
Magdalena Zając
Crisis of the foster family as a result of education failures...................................... 217
Authors ............................................................................................................................... 229

8

