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ELŻBIETA GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK

Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne 
Nowe czasopismo pedagogiczne

Oficyna wydawnicza „Śląsk” powołała ogólnopolski kwartalnik o charakterze 
popularnonaukowym. Celem podjętej inicjatywy jest stymulacja wzrostu zaintere
sowania opinii publicznej problematyką niepełnej niesprawności, barierami społecz
nymi ograniczającymi szanse udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
a także sytuacjami trudnymi dla jednostek i grup społecznych, wymagającymi zor
ganizowanej pomocy (np. wsparcia społecznego dla rodzin bezrobotnych, realizacji 
potrzeb psychicznych rodziców dzieci upośledzonych, pomocy terapeutycznej skie
rowanej ku nieletnim agresorom itp.j. Kwartalnik ma na celu ukazanie możliwości 
podejmowania działań kompensacyjnych na podstawie modeli stworzonych w Pol
sce oraz na świecie, jak również popularyzację idei samopomocy i propagowanie 
zasad tworzenia grup wsparcia. Na jego łamach pragniemy prezentować doświad
czenia zarówno specjalistów metodycznych, jak również opracowania psychologów, 
pedagogów, prawników, ekonomistów, pracowników socjalnych itp.

Adresatami kwartalnika Auxilium Sociale mogą z powodzeniem być:
- osoby poddane procesowi rehabilitacji społecznej;
- pracownicy administracji rządowej, samorządowej, reprezentanci pedagogiki 

specjalnej;
- pracownicy naukowi i studenci, biblioteki naukowe;
- nauczyciele i wychowawcy osób niepełnosprawnych;
- lekarze rodzinni, służba zdrowia, osoby odpowiadające za instytucjonalne 

prowadzenie działań rehabilitacyjnych;
- opiekunowie, rodzice, wolontariusze zajmujący się osobami niepełnosprawnymi,
- pracownicy i działacze organizacji pozarządowych, charytatywnych, konfesyj

nych;
- działacze gospodarczy, politycy.
Kolejne numery pisma będą zawierały materiały w następujących planowanych 

przez nas działach.
Artykuły i rozprawy - zamierzamy publikować teksty autorskie, stricte na

ukowe, nie przekraczające 20 stron maszynopisu.
Teoria i praktyka działań kompensacyjnych i profilaktycznych - testy po

chodzące z warsztatów badawczych autorów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 
oraz praktyków podejmujących wiele cennych inicjatyw na rzecz fizycznej i spo
łecznej rehabilitacji osób upośledzonych (zachęcamy do przesyłania opracowań 
o objętości do 15 stron maszynopisu).
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Wkładka informacyjna - każdy kolejny numer kwartalnika będzie zawiera! 
wkładkę informacyjną opracowaną przez ekspertów podejmujących m.in. następują
ce zagadnienia: przepisy prawne dotyczące zakładów pracy chronionej w warunkach 
funkcjonowania mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, architektoniczne zago
spodarowanie przestrzeni w życiu osób niepełnosprawnych, teoria i praktyka pracy 
socjalnej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej itp.

Sprawozdania, komunikaty, narady, kronika - w każdym środowisku ich 
reprezentanci organizują konferencje, odczyty, narady, prowadzą seminaria. 
W podobnych przedsiębiorstwach uczestniczą także obywatele naszego kraju poza 
jego granicami, do Polski z kolei przyjeżdżają przedstawiciele zagranicznych ośrod
ków. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie na nasz adres 
sprawozdań z takich bądź podobnych zdarzeń.

Korespondencja z czytelnikami - w tym dziale zamierzamy przedstawić 
wszystkie podnoszone przez czytelników problemy, nie wykluczając jednakże pra
wa do dokonywania skrótów w przesłanej nam korespondencji.

Recenzje i polemiki - w naszym przekonaniu, każda interesująca publikacja 
książkowa - z zakresu podejmowanej problematyki - powinna doczekać się recenzji 
czy choćby krótkiej noty omawiającej podstawowe tezy książki. Wiele miejsca 
chcielibyśmy przeznaczyć na prezentowanie nowych prac ukazujących się w świa
towej literaturze przedmiotu.

Prezentacje - nasi eksperci - w dziale tym pragniemy przedstawić wywiady 
przeprowadzone z kompetentnymi osobami, zajmującymi się poszczególnymi za
gadnieniami w obrębie zarysowanej tu problematyki.

Indeks nowości wydawniczych - przewidujemy prezentowanie wszelkich no
wości (informator bibliograficzny) ukazujących się w krajowej i zagranicznej lite
raturze przedmiotu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o promocję kwartalnika, a także podjęcie 
i opracowanie konkretnych tematów. Szczególnie prosimy o przekazywanie mate
riałów do przygotowywanych pierwszych numerów, co pozwoli nam na wspólne 
kształtowanie charakteru i oblicza periodyku.

Zespół redakcyjny - w porządku alfabetycznym - tworzą: Elżbieta Górnikow- 
ska-Zwolak, Anna Grzywacka (sekretarz redakcji), Joanna Miozga, Andrzej Pałka 
(zastępca redaktora naczelnego), Marek Piwko (opracowanie graficzne), Andrzej 
Radziewicz-Winnicki (redaktor naczelny), Danuta Raś, Adam Roter, Violetta Ru- 
snok (redaktor techniczny).

Zachęcając do współredagowania kwartalnika, prosimy o przesyłanie tekstów, 
jak również własnych propozycji i sugestii:

Adres redakcji:
Auxilium Sociale- Wsparcie Społeczne”
(Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego) 
ul. Grażyńskiego 53, pok. 133,
40-126 Katowice,
tel./fax 589-902,
tel. 599-666 w. 228




