Od Redakcji

Należy zdawać sobie sprawę z dyskusji, od dawna prowadzonej na gruncie filozofii i metodologii
nauk społecznych, w której „ilościowcy” spierają się z „jakościowcami” na temat istoty i metod badań
społecznych. Obecnie zwycięża pogląd, że najlepiej jest stosować w odpowiedniej sekwencji badania
jakościowe i ilościowe (metodologie mieszane), tak aby ich silne strony wzmacniały się, słabe zaś
neutralizowały.
Ryszard Szarfenberg
Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej,
zarządzania społecznego i pracy socjalnej

Łukasz Szewczyk
Badanie przez działanie.
O zastosowaniu techniki wideo w polityce społecznej

Według danych GUS w Polsce istnieje ponad 2,8 mln firm i ponad jedna trzecia z nich należy do
kobiet. (…) Często są to kobiety zwalniane z dużych korporacji, dla których samozatrudnienie było
jedyną szansą zdobycia pracy. Inne prowadzą małe firmy, balansujące na granicy rentowności, które
szczególnie w sytuacji kryzysu są narażone na bankructwo. Dla wielu kobiet samozatrudnienie było
rozwiązaniem wymuszonym przez ich pracodawców, którzy w ten sposób obniżyli koszty pracy i uniknęli wielu obowiązków nakładanych przez kodeks pracy.
Piotr Szumlewicz
Ubóstwo kobiet w Polsce po 1989 roku

STUDIA I DYSKUSJE

Proces, bo tak należy postrzegać wideo uczestniczące, staje się okazją do upodmiotowienia grupy/
społeczności artykułującej problemy czy kwestie, rozwiązanie których chce znaleźć (choć to rozwiązanie niekoniecznie musi być w zasięgu członków grupy – czasem może należeć do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na różnych szczeblach polityki, rynku czy społeczeństwa. W takim
wypadku wideo będzie służyło jako instrument informacyjny).

PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ

Polityka społeczna łączy myśl programową, teorię oraz diagnozę wymagających rozwiązania kwestii społecznych. Półrocznik „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, stara się budować mosty
między światami nauki, polityki i ludzkich spraw.
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POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ

STUDIA
I DYSKUSJE
• Regres budownictwa społecznego, rozpowszechnionego w Europie zachodniej,
przyczynia się do trwania w Polsce ponadmilionowego deficytu mieszkaniowego.
• Polityka antydyskryminacyjna RP pozostaje w tyle za standardami europejskimi,
nadążając za podmiotowym rozszerzaniem ochrony lecz obejmując węższy zakres
przedmiotowy.
• Rozwiązania stosowane w Polsce przedwojennej bywają inspirujące.
Przykład warszawskich schronisk dla bezdomnych.
• Warto sięgać do doświadczeń regionalnych. Siły społeczne kobiet – pozytywną
energią Śląska
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