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Kuratorzy zawodowi d?wigaj? na swoich barkach ci??ar wykonywania praktycznej pracy opieku?czej,
wychowawczej i resocjalizacyjnej w terenie. Model osobowo?ciowy kuratora s?dowego powinien
odpowiada? wymaganiom wynikaj?cym ze specyficznej pracy kuratora z rodzin?, ma?ym dzieckiem,
dorastaj?cym nieletnim, zdemoralizowanym doros?ym oraz przest?pc?.

"Nadzieja przychodzi do cz?owieka wraz z drugim cz?owiekiem" - Alighieri Dante
Omawiaj?c model osobowo?ciowy kuratora powinno zwraca? si? uwag? na fakt posiadania przez niego
okre?lonej koncepcji siebie i ?wiata. Powinien on odznacza? si?:
- ?atwo?ci? w nawi?zywaniu kontaktów,
- ogóln? ?yczliwo?ci?, pogodnym usposobieniem,
brakiem sk?onno?ci do moralizowania,
- brakiem oceniania wed?ug w?asnego post?powania, zgodnie
z w?asnym kryterium oceny,
- akceptacj? i pomoc? podopiecznym jako przeciwstawienie tylko do
kontroli zakazów i nakazów,
- taktem w post?powaniu i wiar? w popraw? sytuacji swoich
podopiecznych,
- umiej?tno?ci? wspó??ycia z innymi, rozwi?zywaniem konfliktów. Talent
pedagogiczny, krytycyzm wobec siebie, stanowczo??, cechy przywódcze, ogólna ?yczliwo??, umiej?tno?ci
organizatorskie, osobisty autorytet wynikaj?cy z kwalifikacji zawodowych i moralnych oraz humanistyczny
stosunek do cz?owieka. Kurator o takich cechach jest wstanie wp?yn?? na swoich podopiecznych, ich
rodziców, czy ?rodowisko. W?a?ciwym podej?ciem do podopiecznego, szczero?ci? w rozmowie,
pracowito?ci?, oddaniem sprawie resocjalizacji, dociekliwo?ci?, konsekwencj?, ?yczliwym i szczerym
podej?ciem do spraw podopiecznych mo?e zmieni? ?ycie podopiecznych i zmniejsza? przest?pczo??. Na
pierwszy plan cech osobowo?ciowych nale?y zaliczy? dobro?, wyrozumia?o??, tolerancyjno??, ?agodno??,
?yczliwo??, ale i stanowczo??, dyscyplin?, jako cechy niezb?dne do osi?gni?? i sukcesów w pracy kuratora.
O skuteczno?ci dzia?a? po?rednio wi???cych si? z osobowo?ci? kuratora wi??? si?:
- cechy zewn?trze kuratora (wygl?d, uroda, wzrost, wiek),
- cechy wewn?trzne, w tym:
odpowiedni zasób wiedzy interdyscyplinarnej i umiej?tno?? jej wykorzystania w praktyce,
- dobra
znajomo?? ?rodowiska lokalnego,
- postawa kuratora (nie ci?g?e moralizowanie i wytykanie b??dów,
straszenie, ustawiczna kontrola, a wzmacnianie wiary we w?asne si?y i mo?liwo?ci, ukazywania nawet
niewielkich osi?gni??). Praca kuratora z powierzonymi jego pracy podopiecznymi sprowadza si? do
organizowania ca?okszta?tu procesów zmierzaj?cych do podj?cia okre?lonych ?yciem ról w
spo?ecze?stwie. Podstawow? metod? pracy kuratora z podopiecznymi jest metoda caseworku.
Stosowanie tej metody wymaga od kuratora okre?lonych umiej?tno?ci:
- roz?adowywania u jednostek l?ku, gniewu, niepewno?ci i wprowadzanie jej w atmosfer? nadziei,
?yczliwo?ci, dostrzegania w?asnych mo?liwo?ci, akceptacji i zaufania,
- szukania przyczyn ludzkich
trudno?ci ?yciowych przede wszystkim poza jednostk?, w wadliwych uk?adach ?rodowiska,
u?atwianiu podopiecznym zrozumienia sytuacji, w której si? znalaz?y,
- ustaleniu i wskazywaniu na
dost?pne ?rodki pomocy (informacja, interwencja, ingerencja),
- u?atwianiu podopiecznemu
podejmowania decyzji (uaktywnianie, mobilizowanie, wspieranie),
- mobilizowania si? podopiecznego
wyzwalaj?cej motywacj? do podj?cia stara? o w?asn? popraw?, zmian? niew?a?ciwych zachowa?,
uruchomienie tych si?, które pozwol? podopiecznemu na pokonywanie trudno?ci zwi?zanych z w?asna
popraw? (samowychowanie). Prowadzenie dozoru metod? indywidualnego przypadku jest sztuk?,
wymagaj?c? od kuratora zdolno?ci twórczych, z czym wi??e si? interpretowanie i komentowanie wiedzy w
odniesieniu do danej jednostki. Chodzi tu przede wszystkim o intuicje, umiej?tno?ci odczuwania
podopiecznego i jej reakcji na projektowane dzia?ania kuratorskie oraz du?? wiedz? naukow?
interdyscyplinarn? po??czon? z wiedz? ?yciow? wi???c? si? z dojrza?o?ci? psychiczn? i spo?eczn?. Nie bez
znaczenia jest okre?lanie minimum prze?ytych trudno?ci ?ycia rodzinnego, zawodowego i spo?ecznego
przysz?ego kuratora s?dowego.
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