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Oddawany do rąk czytelników, po raz pierwszy podwójny (13–14) numer PROBLEMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ, zawiera podobnie jak poprzednie numery wiele różnorodnych i aktualnych treści.
Coraz częściej musimy żegnać osoby bliskie nam i naszemu pismu. Teraz z bólem żegnamy profesor Zofię Jacukowicz. Poświęcamy też jeden z tekstów Jörgowi Huffschmidowi,
zmarłemu założycielowi EuroMemorandum, ruchu europejskich ekonomistów, którym
bliskie są cele społeczne.
Teksty zgromadzone w dziale Studia uzupełniają się, dotykając kwestii relacji polityki społecznej i rynku. Skłaniają do refleksji: czy prywatyzacja usług służby zdrowia nie
jest brnięciem w ślepy zaułek? Jak mierzyć i poprawiać jakość usług świadczonych w ramach pomocy społecznej? Czy przyczynią się do tego rynek, trzeci sektor czy instytucje
publiczne? Czy urynkowianie kolejnych sfer życia publicznego nie grozi urynkowieniem
samego społeczeństwa? I w końcu, czy rzeczywiście możemy mówić o końcu ideologii
w odniesieniu do zasad, jakimi kierują się społeczeństwa rynkowe?
W Warsztatach prezentujemy rezultaty badań dotyczących jakości życia osób starszych
– interesują nas usługi świadczone w domach pomocy społecznej i obszary wykluczenia społecznego. Na młodzież patrzy się tu od bardziej pozytywnej strony – szans na
awans oświatowy – poszukując dowodów opłacalności wydawania prywatnych pieniędzy
na naukę. A zatem wciąż poruszamy się w kręgu odpłatności, bezpłatności, prywatyzacji
i komercjalizacji.
Temat omawiany przez uczestników Forum jest doniosły dla licznej i potrzebnej grupy
zawodowej pracowników socjalnych, a także dla klientów instytucji pomocy społecznej.
Dyskutanci na kilkudziesięciu stronach naświetlają genezę, aktualne porażki i sukcesy,
przeszkody i szanse rozwoju tych instytucji. Zapowiadamy kontynuację tematu w następnym numerze.
W omówieniach wybranych raportów i książek zwracamy uwagę na różnorodne, ale
zawsze ważne, dokumenty i publikacje. Trzeba było odnieść się do szeroko nagłaśnianego
i komentowanego raportu „Polska 2030”. Zmiany sposobów myślenia młodych Ameryka-
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nów na temat kwestii społecznych i polityki społecznej mają, w epoce nasilającej się globalizacji, znaczenie także dla Europejczyków, a zatem i Polaków. W następnych numerach
planujemy omówić podobne badania prowadzone w Polsce.
Bieda i transformacja systemowa w Polsce to tematy książek pióra angielskiej i polskich
autorek. W numerze Czytelnicy znajdą recenzje obu tych publikacji.

