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Od Redaktorów
Każda społeczność ulega rozwojowi społecznemu. Jest to proces przebiegający nieustannie od początku cywilizacji, aż do dziś. Społeczeństwa starały
się, i starają, doszukiwać przyczyn i wpływów, dzięki którym proces ten się dokonywał i dokonuje. Wyjaśnienia tego zjawiska podejmują się m. in. psychologowie, pedagodzy, socjologowie. Tak więc, leży ono w obszarze zainteresowań
wielu nauk. Wraz z postępem technicznym, a co za tym idzie również rozwojem nauki, zaczęto mówić bardziej otwarcie o tych zagadnieniach. Współczesne czasy przyniosły liczne opracowania mające na celu wyjaśnienie sedna tego
zjawiska.
Człowiek to istota społeczna, tak więc nie da się rozdzielić kwestii dobrego
życie bez satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi, współpracy z nimi (pracy
zespołowej), wspólnej aktywności i bycia z drugim człowiekiem. Pomimo tego,
że człowiek potrafi być szczęśliwym przy ograniczonych relacjach społecznych,
to otwarcie na innych, wspólne działania z osobami z poza kręgu rodziny, przyjaciół, czyli osób najbliższych sprzyjać powinny jakości życia, dobrostanowi,
zwłaszcza osób starszych, schorowanych i osamotnionych (ze względu na brak
opieki przez członków własnej rodziny).
Na jakość życia człowieka, składa się wiele pochodnych. Przede wszystkim
należy wziąć pod uwagę stopień zaspokojenia materialnych i niematerialnych
potrzeb jednostki, a co za tym idzie społeczeństwa. Do tych pierwszych, które
nazwać możemy również warunkami obiektywnymi, zaliczyć możemy warunki
ekonomiczne, mieszkaniowe, zdrowie, środowisko naturalne, społeczne. Zaś
do drugiej kategorii przyporządkować możemy określenie samopoczucie subiektywne, które charakteryzują: samoocena warunków życia, najczęściej ujmowana w kategoriach nadziei, lęku, samotności, zadowolenia, szczęścia. Zarówno zaspokojenie jednych, jak i drugich potrzeb jednostki wpływa na jej wypełnianie roli społecznej, a co za tym idzie na funkcjonowanie społeczeństwa.
W piśmiennictwie przedmiotu wyróżnia się wiele wskaźników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jakość życia człowieka, a co za tym idzie
na funkcjonowanie społeczeństwa. Zaliczyć do nich możemy, m. in. dobrostan
fizyczny, dobrostan osobisty, dobrostan społeczny.

Zbiór prac, które oddajemy do Twoich rąk drogi Czytelniku, jest nieco zróżnicowana. Zawierają one jednak opracowania na temat dobrostanu człowieka
oraz dotyczą społeczeństwa, w którym przyszło człowiekowi funkcjonować.
Oby te opracowania wzbogaciły wiedzę i były inspiracją do podejmowania
kolejnych działań związanych z optymalizacją życia człowieka i zapewnienia mu
dobrostanu w każdej ze sfer życia.
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