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Nevedomý nevidí, čo by vidieť mohol a nedokáže rozpoznať,
kde sa nachádza.
Iba človek s jasným pohľadom a vôľou sa môže skutočne rozhodnúť niečo zmeniť.
(RUEDIGER SCHACHE)

Študijný materiál je podnetom pre tých, ktorí poskytujú službu tým, ktorí to
potrebujú – prijímateľom sociálnych služieb, klientom. Ide o pohľad praktika,
ktorý sprostredkováva študentom informácie ako podnety pre ďalšie hľadanie
cesty v systéme poskytovania sociálnych služieb. Sociálne služby podliehajú
vývoju a transformácii, ktorý je v kompatibilite so spoločenskou situáciou (inak
by proces zabezpečenia a poskytovania sociálnych služieb nemal aktuálnosť
a správne smerovanie).
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