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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę
na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością
własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno
stać się początkiem każdego dialogu.
Biezący numer otwiera tekst Mateusza Radziszewskiego (Partycypacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Propozycja dla Ukrainy), w ktorym Autor – na podstawie analizy
dwoch przykładow funkcjonowania budzetu partycypacyjnego: brazylijskiego i polskiego – formułuje wnioski implementacyjne w zakresie
samorządowych rozwiązan budzetowych na Ukrainie.
W kolejnym artykule (Marcin Godzinski – Konflikt izraelsko-palestyński w latach 2006-2014 – analiza i bilans) Autor przedstawia
historię konfliktu międzynarodowego w swiecie arabskim, formułując
wnioski co do przyszłosci stosunkow miedzy Izrealem i Palestyną.
Szkoda, ze te wnioski (choc zapewne uzasadnione) nie napawają
optymizmem...
Tekst Łukasza Bieli (Współczesne metody zarządzania czasem pracy
w polskiej Policji) poswięcony został problematyce zarządzania czasem pracy policjanta. Odnalezc w nim mozna zarowno koncepcje, metody oraz podstawowe zasady zarządzania czasem pracy w organizacji, a takze przegląd aktualnych problemow, jakie powstają w związku
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z interpretacją przepisow prawnych normujących czas słuzby policjantow.
Kolejny artykuł (Michał Chojnowski – Standardowe i niestandardowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów. Propozycja projektu
badawczego) podejmuje zagadnienia ze zgoła odmiennego obszaru.
Autor omawia problematykę komunikacji lekarza z pacjentem, pokazując rozne, standardowe i niestandardowe, zachowania językowe
bohaterow tej relacji interpersonalnej. Nikogo specjalnie nie trzeba
przekonywac o wadze tego aspektu w procesie terapeutycznym.
To, co łączy artykuł M. Chojnowskiego z kolejnym tekstem w Zbliżeniach Cywilizacyjnych, to podniesienie roli kompetencji miękkich
w naszym zyciu – tak zawodowym, jak i osobistym (Magdalena M.
Urlinska – Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów). W swoim tekscie Autorka odnosi się do wagi umiejętnosci komunikacyjnych dla kształtowania efektywnej pracy zespołowej.
Numer zamyka artykuł Mateusza Szafranskiego (Rehabilitacja zawodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji
zawodowej – realizacja czy jej brak?) o niełatwej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w kontekscie ich mozliwosci zatrudnienia na rynku pracy. Autor zwraca uwagę na istotna rolę zakładow
aktywizacji zawodowej (ZAZ) o raz warsztatow terapii zajęciowej
(WTZ) w procesie rehabilitacji zawodowej.
Niezmiennie zachęcamy do lektury „Zblizen Cywilizacyjnych” zapraszając jednoczesnie wszystkich Czytelnikow na łamy tego kwartalnika!
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