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Między teorią a praktyką

Prof. ndzw. dr hab. Karol Mausch
Specjalista psycholog kliniczny
Ekspert sądowy w dziedzinie psychologii

Logoteoria i logoterapia według  
Viktora E. Frankla. Czy potrzebna  
jest logoedukacja w pracy socjalnej?

„Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje”
F. Nietzsche 1

Abstrakt
Dążenie do znalezienia sensu życia stanowi największą siłę motywującą czło-
wieka do działania. Wola sensu jest według Frankla większą siłę motywującą 
do działania. Wola sensu jako podstawa motywacji do działania jest ważniejsza 
niż popędy w strukturze osobowości. Frankl polemizuje z tymi psychologami, 
którzy uważają, że sens i wartości stanowią zaledwie mechanizmy obronne i jako 
takie spełniają funkcje ochronno-kosmetyczne w osobowości. Dla logoteorii 
sens i wartości stanowią zatem coś znaczniejszego niż mechanizmy obronne 
osobowości, są wyznacznikami ludzkiej egzystencji. O znaczeniu woli sensu 
w życiu ludzi świadczą wyniki badań opinii publicznej. 

Wybór pojęć „logoteoria” i „logoterapia” przez Viktora Emila Fran-
kla dla opisu najistotniejszych aspektów funkcjonowania osobowości 
nie był przypadkowy. Logos to greckie słowo, które oznacza sens i do-
tyczy poszukiwania sensu życia przez człowieka. Dążenie do znalezie-
nia sensu życia stanowi największą siłę motywującą człowieka do dzia-
łania. 2 Franklowska „wola sensu” jest według autora większą siłę mo-
 1 V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa 2012, s. 157.
 2 L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Warszawa 
1994.
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tywującą do działania, aniżeli „dążenie do przyjemności” będące ją-
drem teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda. 3 Pierwotną siłą człowieka 
nie są zatem popędy, lecz dążenie człowieka do samospełnienia poprzez 
transcendencję samego siebie. 4

Wola sensu jako podstawa motywacji do działania jest ważniejsza 
niż popędy w strukturze osobowości. Viktor Frankl polemizuje z tymi 
psychologami, którzy uważają, że sens i wartości stanowią „zaledwie” 
mechanizmy obronne i jako takie spełniają funkcje ochronno-kosme-
tyczne w osobowości. 5 Dla logoteorii sens i wartości stanowią zatem coś 
znaczniejszego niż mechanizmy obronne osobowości, są wyznacznika-
mi ludzkiej egzystencji. O znaczeniu woli sensu w życiu ludzi świadczą 
wyniki badań opinii publicznej na próbie kilku tysięcy osób we Francji, 
na które powołuje się Viktor Frankl, 6 a z których wynika, że zdaniem 
„89% ankietowanych człowiek potrzebuje „czegoś”, dla czego mógłby 
żyć. Co więcej, 61% respondentów przyznało, że w ich własnym życiu 
jest coś – lub ktoś – za co wręcz byliby gotowi umrzeć.” 7 Viktor Frankl 
zauważa, że podobne wyniki badań uzyskano w oddziale szpitala psy-
chiatrycznego, w którym pracował, a więc wśród ludzi chorych.

Interesujące badania na próbie 7948 studentów przeprowadzili so-
cjologowie z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Z badań tych wynika, 
że za „najważniejsze w swoim życiu”, „16% studentów uznało zarobić 
dużo pieniędzy, podczas gdy 78% za swój nadrzędny cel uznało „odna-
leźć w życiu cel i sens”. 8

Frustracja egzystencjalna według Viktora E. Frankla pojawia się w ży-
ciu wówczas, gdy wola sensu jest zablokowana. Konsekwencją frustracji 
egzystencjalnej, a więc frustracji „woli sensu życia” mogą być takie symp-
tomy i reakcje jak: agresja, depresja, uzależnienia, nerwica noogenna. 9 
 3 V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2012.; L. Grzesiuk (red.). Psychote-
rapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Warszawa 1994; H. Sęk, Wprowadzenie 
do psychologii klinicznej, Warszawa 2001; H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1. Warszawa 
2005; S. Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 2013.
 4 L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia…, op. cit.; V. E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu osta-
tecznego sensu, Warszawa 2012.
 5 A. Längle, From Viktor Frankl’s Logotherapy to Existential Analytic psychotherapy, The Inter-
national Journal of Psychotherapy, 2015, Vol. 9, Nr 1.
 6 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit., s. 152.
 7 Ibidem, s. 152.
 8 Ibidem.
 9 A. Längle, From Viktor…, op. cit..
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Pojęcie „noos” wywodzi się z greckiego słowa oznaczającego „umysł lub 
rozum. 10 Jak wiadomo w psychoanalizie uważano, że nerwice są wyni-
kiem sprzecznych popędów lub impulsów. 11 W genezie nerwicy noogen-
nej sprawcza rola przypada frustracji woli sensu. 

Viktor E. Frankl jako lekarz zauważa, że poszukiwanie sensu wła-
snej egzystencji nie musi być spowodowane chorobą, ani też nie powo-
duje patologii zdrowia psychicznego. Pewien stan napięcia w psychice 
człowieka może być nawet podstawą zdrowia i motywacji do działa-
nia w celu osiągnięcia lepszej zmiany w życiu i rozwoju osobowości: 
„Tego rodzaju wewnętrzne napięcie jest nieodłączną cechą ludzkiej na-
tury, a co za tym idzie, niezbędnym warunkiem zdrowia psychiczne-
go.” 12 Z punktu widzenia higieny psychicznej błędne jest – jak zauważa  
Viktor Frankl – przekonanie o potrzebie homeostazy, tj. równowagi 
biologicznej – jako najważniejszej w egzystencji ludzkiej. Ważniejsza 
jest wewnętrzna nierównowaga, walka, dążenie do zdobywania warto-
ści, do wolności w realizacji zadań. Viktor E. Frankl nazywa ten stan 
potrzeby – noodynamika, czyli „egzystencjalna dynamika dwubieguno-
wego pola napięć, gdzie jeden biegun to oczekujący na wypełnienie sens, 
a drugi to mający go wypełnić człowiek.” 13

Troska człowieka o sens życia „jest wyrazem niepokoju egzysten-
cjalnego”, 14 a nie choroby umysłowej. Niepokój egzystencjalny może 
być spowodowany przez różne czynniki niepatologiczne takie jak, np. 
procesy dojrzewania osobowości lub jej rozwój w kontekście dezinte-
gracji pozytywnej, o której pisze Kazimierz Dąbrowski. 15 W sytuacji, 
gdy mamy do czynienia z nerwicą, transcendencja jest niemożliwa, 
u jednostki pojawia się neurotyczny lęk, niepokój cierpienie psychicz-
ne i fizyczne, dolegliwości psychosomatyczne, gdyż psychika i ciało są 
z sobą ściśle powiązane. 16

Logoteoria i wynikająca z niej logoterapia stawiają sobie za cel po-
maganie człowiekowi w odnalezieniu, czasami głęboko ukrytego, sensu 
 10 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit., s. 152.
 11 S. Freud, Psychopatologia życia codziennego, Marzenia senne. Warszawa 2013.
 12 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit., s. 158-159.
 13 Ibidem, s. 159.
 14 Ibidem, s. 156.
 15 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
 16 L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia.…, op. cit.
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życia. Analiza egzystencjalna, a raczej należałoby powiedzieć – diagno-
za egzystencjalna, która poprzedza logoterapię, jest więc procesem ana-
litycznym. 17 Celem logoterapii jest także logoedukacja w postaci ucze-
nia pacjenta „dążenia do wypełnienia potencjalnego sensu egzystencji 
czy woli sensu”. 18 

Viktor E. Frankl wskazuje na pełniejszy zakres oddziaływania logote-
rapii niż psychoanalizy, której celem jest odnalezienie i wypełnienie sen-
su swojego życia w porównaniu z psychoanalizą pomagającą osiągnąć pa-
cjentowi zadowolenie i zaspokojenie popędów. 19 W logoedukacji ważne 
jest uzmysłowienie ludziom, że zasadniczym warunkiem zdrowia psy-
chicznego według logoteorii jest napięcie będące skutkiem poszukiwa-
nia sensu życia. Znalezienie sensu życia umożliwia osiągnięcie stanu we-
wnętrznej równowagi po fazie destabilizacji psychicznej spowodowanej 
niskim poziomem sensu życia lub jego poszukiwaniem. 20 Viktor E. Frankl 
zauważa: „Przebywając w nazistowskich obozach koncentracyjnych, 
można się było przekonać, że największe szanse na przeżycie mieli lu-
dzie świadomi tego, iż w przyszłości czeka na nich konkretne zadanie 
do wykonania.” 21 W innym miejscu autor koncepcji logoterapii powo-
łując się na to stwierdzenie konkluduje: „To zdanie jest dla mnie mot-
tem, które sprawdza się w każdym rodzaju psychoterapii.” 22 Przesła-
nie to z pewnością powinno także znaleźć zastosowanie w logoeduka-
cji dzieci i młodzieży, a także ludzi dorosłych pozostających w trudnej 
sytuacji egzystencjalnej. Budzenie napięcia psychicznego u człowieka 
poprzez pokazywanie mu pozostającego w uśpieniu potencjalnego sen-
su w jego egzystencji, określenie czekającego na realizację zadania, jest 
jedną z metod logoterapii opracowanej przez V. E. Frankla. 23 

Sens życia stale ulega przemianom w czasie trwania egzystencji. 
To twierdzenie V. E. Frankla może stanowić ważne wskazanie dla wy-
chowawców w logoedukacji, tak jak i dla psychoterapeutów. W pracy 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w każdym wieku, sens życia można 
 17 V. E. Frankl, Wola sensu, Warszawa 2010; A. Längle, From Viktor…, op. cit..
 18 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit., s. 156.
 19 S. Freud, Psychopatologia…, op. cit.
 20 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit.
 21 Ibidem, s. 157.
 22 Ibidem.
 23 V. E. Frankl, Wola sensu, op. cit.; L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia…, op. cit..
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odkryć: „(1) poprzez twórczą pracę lub działanie, (2) poprzez doświad-
czanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem oraz (3) poprzez to, jak 
znosimy nieuniknione cierpienie.” 24

Viktor E. Frankl jako lekarz psychiatra, a także terapeuta, filozof 
i psycholog zakreślił w logoteorii granice wyznaczające zdrowie czło-
wieka. Zdrowy jest więc ten, kto jest zdolny do zaspokojenia potrzeby 
sensu, do transcendencji, człowiek odpowiedzialny, zdolny do miłości, 
twórczy, otwarty, wolny. Człowiek zdrowy to także osoba realizująca 
się w wymiarach: biologicznym, psychicznym i duchowym (noetycz-
nym). Głębokie, dojrzałe poczucie sensu pozwala przetrwać człowie-
kowi w cierpieniu i innych sytuacjach ekstremalnych. 25 

Z patologią w życiu człowieka mamy do czynienia wtedy, kiedy 
nie ma on świadomości sensu lub jest w stanie frustracji realizacji po-
trzeby sensu. Stan taki może powodować zaburzenia nerwicowe (tzw. 
nerwica noogenna, egzystencjalna), myśli lub tendencje samobójcze, 
objawy niezadowolenia, pustki, bezsensu prowadzące do uzależnienia 
od alkoholu, narkotyków, internetu, jedzenia itp. 26

Viktor E. Frankl był praktykującym psychoterapeutą. W swojej 
działalności profesjonalnej wypracował swoiste techniki terapeutycz-
ne, które mogą mieć o wiele większe zastosowanie, aniżeli w działal-
ności wyłącznie psychoterapeutycznej. Chodzi mianowicie o zastoso-
wanie niektórych technik psychoterapeutycznych w obszarze szero-
ko rozumianej logoedukacji. Najważniejsze z tych technik to technika 
paradoksalnej intencji i technika derefleksji. 27 „Technika paradoksal-
nej intencji, która służy przerwaniu błędnego koła objawów nerwico-
wych, polega na wzbudzaniu wyobrażenia tego, czego pacjent najbar-
dziej się boi.” „Technika derefleksji jest stosowana w sytuacjach nad-
miernej koncentracji na Ja i w stanach hiperrefleksji. Jej celem jest od-
wrócenie uwagi od własnych doznań i pragnień, zwłaszcza tych, które 
są  problemowe.” 28 Technika derefleksji jest także skuteczna w zaburze-
 24 V. E. Frankl, Człowiek…, op. cit., s. 167.
 25 H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2001; H. Sęk (red.), Psychologia 
kliniczna, t. 1. Warszawa 2005.
 26 Ibidem.
 27 L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia…, op. cit.; H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 1. Warsza-
wa 2005
 28 H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, op. cit., s. 122.
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niach seksualnych i jest z powodzeniem stosowana w innych podej-
ściach terapeutycznych, poza logoterapią.

Według Alfreda Längle 29 współczesna logoterapia to psychoterapia 
zwana analizą egzystencjalną. W centrum zainteresowania analizy eg-
zystencjalnej jest ludzka egzystencja obejmująca pełnię życia. Z tej per-
spektywy ludzka egzystencja scharakteryzowana jest jako umiejętność 
podejmowania autentycznych decyzji, świadomych, odpowiedzialnych, 
wolnych, prowadzących do odnajdywania poczucia sensu życia. Celem 
analizy egzystencjalnej jest pomoc w rozpoznawaniu i osiąganiu inte-
gracji zachowań i emocji oraz życie w poczuciu wewnętrznej harmonii 
psychologicznej.

Wskazania do logoedukacji wynikające z koncepcji Viktora E. Frankla

Logoteoria i analiza egzystencjalna (logoterapia) mogą znaleźć za-
stosowanie we współczesnej szeroko rozumianej edukacji i logoeduka-
cji ludzi w każdym wieku. Logoedukacja może być stosowana w odnie-
sieniu do dzieci i młodzieży we wszystkich typach szkół publicznych, 
niepaństwowych, w szkolnictwie specjalnym, w ośrodkach szkolno-
wychowawczych, socjoterapeutycznych i w domach poprawczych. Lo-
goedukacja jest potrzebna również ludziom w Domach Pomocy Spo-
łecznej, w Domach Złotej Jesieni, w Uniwersytetach III. Wieku itp. Aby 
upowszechnić logoedukację w szkołach i w instytutach opieki potrzeb-
na jest edukacja specjalistów na studiach psychologicznych, pedago-
gicznych, pracy socjalnej i innych kierunkach przygotowujących kadry 
ludzi pracujących w obszarze pomagania innym osobom, szczególnie 
pozostającym w sytuacjach kryzysu egzystencjalnego.

Poniżej sformułowano wnioski dla logoedukacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych wynikające z logoteorii i logoterapii Viktora E. Frankla: 

Zdrowy jest ten, kto jest zdolny do zaspokojenia potrzeby sensu, 1. 
do transcendencji, człowiek odpowiedzialny, zdolny do miłości, 
twórczy, otwarty, wolny. Człowiek zdrowy to także osoba reali-
zująca się w wymiarach: biologicznym, psychicznym i duchowym 
(noetycznym). 

 29 A. Längle, From Viktor…, op. cit..
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Głębokie, dojrzałe poczucie sensu pozwala przetrwać człowieko-2. 
wi w cierpieniu, w chorobie i innych ekstremalnych sytuacjach ży-
ciowych.
Z patologią w życiu człowieka mamy do czynienia wtedy, kiedy 3. 
nie ma on świadomości sensu lub jest w stanie frustracji realizacji 
potrzeby sensu życia. Stan taki może powodować zaburzenia nerwi-
cowe (tzw. nerwica noogenna, egzystencjalna), myśli lub tendencje 
samobójcze, objawy niezadowolenia, pustki, bezsensu prowadzące 
do uzależnienia od alkoholu, narkotyków, internetu, jedzenia itp.
Celem logoterapii jest także logoedukacja w postaci uczenia pacjen-4. 
ta/klienta dążenia do wypełnienia potencjalnego sensu egzystencji 
czy woli sensu.
W logoedukacji ważne jest uzmysłowienie ludziom, że zasadniczym 5. 
warunkiem zdrowia psychicznego, zadowolenia z życia, samoreali-
zacji jest kształtowanie postawy kreatywnego napięcia, twórcze-
go niepokoju, postawy poznawczego otwarcia na świat, motywacji 
do działania będącego skutkiem poszukiwania sensu życia.
Znalezienie sensu życia i podtrzymywanie go na odpowiednim po-6. 
ziomie w długim okresie czasu umożliwia osiągnięcie stanu we-
wnętrznej równowagi, po fazie destabilizacji psychicznej, spowo-
dowanej niskim poziomem sensu lub jego poszukiwaniem.
Poszukiwanie sensu własnej egzystencji nie jest zwykle spowodo-7. 
wane chorobą, ani też nie musi powodować patologii zdrowia psy-
chicznego, jeżeli pacjent/klient uzyska odpowiednią pomoc we wła-
ściwym momencie. Pewien stan napięcia w psychice człowieka jest 
podstawą zdrowia i motywacji do działania w celu osiągnięcia lep-
szej zmiany w życiu i rozwoju osobowości.
Budzenie napięcia psychicznego u człowieka poprzez pokazywanie 8. 
mu pozostającego w uśpieniu potencjalnego sensu w jego egzysten-
cji dzięki określeniu czekającego na realizację zadania/zadań, jest 
jedną z metod logoterapii.
Sens życia w czasie jego trwania stale ulega przemianom, podlega 9. 
ewolucji. To twierdzenie Viktora E. Frankla powinno stanowić ważne 
wskazanie dla wychowawców i terapeutów w procesie logoedukacji. 
Przygotowywanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji do po-10. 
zytywnych i negatywnych zmian zachodzących w procesie życia, 
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do utrapień życiowych i stresujących zdarzeń życiowych stanowi 
ważne doświadczenie życiowe, które chroni przed następstwami 
bezpośrednimi i długotrwałymi sytuacji trudnych.
W pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w każdym wieku, sens 11. 
życia można odkryć: (1) poprzez twórczą pracę lub działanie, (2) po-
przez doświadczanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem oraz 
(3) poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie. Szczegółowy 
plan działań logoedukacyjnych dotyczący realizacji każdego z trzech 
punktów będzie przygotowany w oddzielnym opracowaniu.
W obszarze szeroko rozumianej logoedukacji mogą znaleźć zasto-12. 
sowanie techniki opracowane przez Viktora E. Frankla i stosowane 
w logoterapii. Najważniejsze z tych technik to technika paradoksal-
nej intencji i technika derefleksji. 

Technika paradoksalnej intencji, która służy przerwaniu błęd-a) 
nego koła objawów nerwicowych, polega na wzbudzaniu wy-
obrażenia tego, czego klient najbardziej się boi. 
Technika derefleksji jest stosowana w sytuacjach nadmiernej kon-b) 
centracji osoby na „Ja” i w stanach heperrefleksji. Jej celem jest od-
wrócenie uwagi od własnych doznań i pragnień, zwłaszcza tych, 
które są problemowe. Technika derefleksji jest także skuteczna 
w zaburzeniach seksualnych i konfliktach międzyludzkich.

Przedstawione powyżej wnioski stanowić mogą podstawę teoretyczną 
i wskazania praktyczne dla pracowników socjalnych w ich działalno-
ści zawodowej.

Summary  ____________________________________________
Logotheory and logotherapy of Viktor E. Frankl. Do you need a logoeducation 
in social work?
The quest to find the meaning of life is the greatest motivating power of man to act. 
Frankl's will make sense according to the author is more motivating force for action. 
Will of meaning of life as a basis motivation to act is more important than the drives 
in the structure of personality. Frankl speaks to those psychologists who think that the 
meaning and values are just a defense mechanism and, as such, fulfill the functions of 
guard and cosmetic personality. For logotheory meaning and values are, therefore, 
something of substantial than the personality defense mechanisms are determinants 
of human existence. The importance of the will of meaning in people's lives evidenced 
by the results of public opinion polls.
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Przezwyciężanie lęku przed śmiercią. 
Refleksje dla pracy socjalnej

Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty przezwyciężania lęku przed 
śmiercią z uwzględnieniem refleksji dla pracy socjalnej. Szczególne miejsce po-
święcono na analizę takich zagadnień, jak: społeczne uwarunkowania opieki nad 
osobami umierającymi, pojęcie lęku oraz rodzaje zaburzeń lękowych, specyfika 
występowania lęku przed śmiercią w aspekcie badań tanatopsychologii oraz 
andragogiki i gerontologii. W tekście załączono także omówienie fragmentów 
badania opinii studentów dotyczącej lęku przed śmiercią oraz charakterystykę 
wybranych sposobów przezwyciężania lęku przed śmiercią.

Społeczne uwarunkowania opieki nad osobami 
umierającymi
Wiele umierających osób – dorosłych, starszych i chorych, liczy 

na pomoc i wsparcie społeczne. Oczekiwania te kierowane są w stronę 
najbliższych, rodziny, ale często też w stronę pracowników domów po-
mocy społecznej, szpitali czy hospicjów.

Zagadnienia opieki i wsparcia społecznego dla osób umierających 
oraz problemy związane z przygotowaniem pogrzebu, a także pokrze-
pieniem w procesie żałoby bliskie są zadaniom jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej oraz wpisują się w zakres aktywności zawo-
dowej pracowników socjalnych.

Proces umierania nierzadko związany jest z nadmiernym odosob-
nieniem. W niektórych sytuacjach można więc mówić o tak zwanej 
śmierci psychicznej i społecznej, które to wyprzedzają śmierć biologicz-
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ną, czyli naturalną. Tę pierwszą można obserwować wtedy, gdy oso-
ba chora oraz świadoma zbliżającej się śmierci, pomimo zachowanej 
przytomności, zaczyna być psychicznie nieobecna. Nie zwraca uwagi 
na innych ludzi, czy też tak zwane ziemskie sprawy. Ucieka od rozmo-
wy, nie przyjmuje żadnych pokarmów, nie reaguje na żadne bodźce 
z zewnątrz, można by rzec, iż jest umarła dla samego siebie. Podobnie 
wygląda sytuacja ze śmiercią społeczną. Zanim chory umrze śmiercią 
naturalną, może stać się praktycznie umarły dla otoczenia, w którym 
żyje. Dzieje się tak, gdy rodzina pacjenta przestaje go odwiedzać, jego 
stanowisko pracy zostaje powierzone innej osobie, a nim nikt się nie in-
teresuje. Opieka szpitala podejmuje działania wyłącznie na jego ciele – 
jest więc traktowany tak, jakby umarł, choć biologicznie wciąż żyje.

Ze śmiercią nierozerwalnie łączy się zjawisko izolacji. Psychiatra Ir-
win D. Yalom, wyróżnił w przeprowadzonych przez siebie badaniach trzy 
rodzaje izolacji: interpersonalną, intrapersonalną oraz egzystencjalną.

Pierwsza z nich, czyli izolacja interpersonalna, jest tłumaczona jako 
samotność jednostki, druga polega na oddzieleniu się nieprzyjemnych 
doświadczeń od własnych uczuć. Izolacja egzystencjalna polega nato-
miast na oddzielaniu jednostki od świata. Według I. D. Yaloma „Izolacja 
egzystencjalna to dolina samotności, do której wiedzie wiele dróg. Kon-
frontacja ze śmiercią i wolnością nieuchronnie do tej doliny prowadzi.”

Izolacja interpersonalna spowodowana jest przez działanie różnego 
rodzaju czynników; mogą ją powodować słabe więzi rodzinne lub ich 
zupełne pozbawienie, brak przynależności do różnego rodzaju organi-
zacji, kontaktów z sąsiadami, a także trudności z radzeniem sobie z nie-
prawidłowymi emocjami. Ogromną rolę w tymże procesie ma pomoc 
osób trzecich, instytucji, specjalistów, terapeutów itp. Ten rodzaj izolacji 
może prowadzić do negatywnych konsekwencji – patologii. Człowiek 
pozbawiony kontaktu z innymi, nie radzący sobie z trudnymi emocja-
mi, może gubić się we własnych uczuciach. Może zatracić umiejętność 
rozróżniania własnych potrzeb, pragnień. Na tym etapie ogromną rolę 
ogrywają psychoterapeuci.

Dla chorych, którzy nieuchronnie przechodzą w daleko zaawanso-
wany, a następnie terminalny okres choroby (choroba nie daje się już 
kontrolować, rozwija się prowadząc do śmierci) – najważniejsza staje 
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się opieka paliatywna. Istotą tej opieki (palliatus – okryty płaszczem) 
nie jest już ograniczenie postępu choroby, ale podnoszenie jakości po-
zostałego życia we wszystkich jego aspektach – somatycznym, psy-
chicznym, socjalnym i duchowym – przez usuwanie, o ile to możliwe, 
różnorodnych objawów choroby oraz niesienie szeroko pojętej pomocy 
choremu i jego rodzinie. W przenośni można ją rozumieć, jako skry-
wającą i łagodzącą przykre oznaki choroby.

Z pomocą osobom konającym w samotności przychodzi opieka  
hospicyjna. Jak zauważa Mirosław Górecki, obok zwyczajowych, spon-
tanicznych form opieki nad umierającymi można wymienić hospicja 
stacjonarne, zespoły domowej opieki hospicyjnej, ośrodki opieki dzien-
nej, ośrodki konsultacyjne. Na świecie funkcjonują liczne instytucje, 
stowarzyszenia i fundacje zajmujące się opieką paliatywną, hospicyjną, 
a niekiedy sprzyjające realizacji eutanazji. 

Pojęcie lęku i rodzaje zaburzeń lękowych
Angielskie słowo anxiety (lęk) pochodzi z języka łacińskiego, gdzie 

oznaczało „obawę przez nieznanym”. Badacze wykazali także, iż sło-
wo lęk etymologicznie ma znaczenie: fizyczne, ponieważ dotyczyć może 
różnych dolegliwości somatycznych; psychologiczne, gdyż oznacza nie-
pokój oraz fizjologiczne, wskazuje bowiem na różne zmiany w naszym 
organizmie. Lęk uważany jest również za właściwość indywidualną, jest 
jedną z cech różnicujących osobowość danego człowieka od innych lu-
dzi. W związku z powyższym stwierdzeniem lęk stanowi strukturę neu-
ropsychiczną oraz jest ściśle związany z biologizmem danej jednostki. 

Lęk ma charakter abstrakcyjny i najczęściej dotyczy zdarzenia, które 
jest oderwane od rzeczywistości. Nierzadko określany jest jako reakcja 
człowieka na różnego rodzaje zagrożenia. Oznacza także nieprzyjemny, 
przykry stan pobudzenia emocjonalnego, które wywołane jest zagroże-
niem – konkretnym lub też wyobrażeniowym. Lęk to także „oczekiwa-
nie tego, co ma się stać”, zatem to dzięki niemu możemy przygotować 
się na wystąpienie jakiegoś niebezpieczeństwa. W literaturze nierzad-
ko można się spotkać z rozróżnieniem pomiędzy strachem a lękiem. 
Ze strachem człowiek ma do czynienia wtedy, gdy dotyczy on konkret-
nego zagrożenia, natomiast lęk nawiązuje do zagrożenia abstrakcyjne-
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go, które może się przydarzyć człowiekowi oraz które podpowiada mu 
jego własna psychika. Dodatkowo można dodać, że strach ma wyraźny 
przedmiot, natomiast w lęku przedmiot ten jest ukryty, subiektywny. 
Lęk skierowany jest bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz, dotyczy na-
szych przeżyć wewnętrznych oraz naszej psychiki. 

Lęk może przyjmować różne postaci oraz występować na różnym 
poziomie intensywności. Jego odmiana, która nie wiąże się z żad-
ną konkretną sytuacją, a jest odpowiedzią naszej psychiki, nazywana 
bywa lękiem niezwiązanym. W przypadku, gdy lęk wywołany jest ja-
kimś konkretnym zdarzeniem, mówi się o lęku sytuacyjnym lub lęku 
fonicznym. Występują również inne jego odmiany takie jak: lęk od-
czuwany – który objawia się wyczekiwaniem człowieka na wydarze-
nia przykre, domniemany – pojawiający się na podstawie wyobrażeń, 
a nie rzeczywistych zagrożeń, lęk wolno płynący – dotyczący długo-
trwałego uczucia niepokoju oraz napadowy (paniczny) – charaktery-
zujący się nagłym pojawieniem oraz uczuciem przerażenia. 

W książce „Lęk. Strach. Panika. Przyczyny i zapobieganie” Longin 
Klichowski przytacza podział genetyczny przeżyć lękowych Antoniego 
Kępińskiego. Wyróżnia on „lęk biologiczny – przed zagładą biologicz-
ną, lęk społeczny – przed izolacją, lęk moralny – poczucie winy”. Za lęk 
zasadniczy, który zawiera wszystkie swoje rodzaje A. Kępiński uważa 
lęk przed śmiercią. 

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, wystę-
pują różne rodzaje zaburzeń związanych z lękiem. Mogą to być na-
pady lęku panicznego, wiążącego się ściśle z agorafobią, napady lęku 
niezwiązanego z agorafobią, fobie społeczne oraz fobie proste, a także 
uogólnione zaburzenia lękowe. 

Z perspektywy klinicznej lęk to przykre poczucie zagrożenia, zwią-
zane z wyobrażaniem sobie przyszłych ryzyk, czy nieszczęść, które 
mogą spotkać daną osobę. Jest irracjonalny. Nierozerwalnie zjawisko 
to łączy się z różnymi zmianami fizjologicznymi, zarówno somatycz-
nymi np. drżenie dłoni, jak i autonomicznymi np. przyśpieszenie pracy 
serca. Trudno znaleźć jedną i dokładną definicję lęku, ponieważ różni 
badacze w różny sposób interpretują to zjawisko. Ważne jest to, iż lęk 
nierzadko traktowany jest jako reakcja emocjonalna, jako popęd, czy 
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też jako jedna z emocji podstawowych. Analizując uczucie lęku, waż-
ne jest zastanawianie się nad jego nasileniem. Lęk uczyć może poko-
ry; to stanowisko przyjmuje się w aspekcie wychowawczym. W tym 
przypadku lęk, to nie tylko obawa przed byciem ukaranym, poczuciem 
winy, ale odczucie, że jako ludzie żyjemy w kłamstwie oraz, że to kłam-
stwo może przynieść szkody w relacji z innymi ludźmi. Lęk jest tak-
że najczęściej występującą reakcją emocjonalną. Wywodzi się z poczu-
cia zagrożenia, które występuje w ludzkim życiu. Egzystencja człowie-
ka, codzienne sytuacje sprawiają, że nie jest się zawsze przygotowanym 
na wszystkie ewentualności. To właśnie owa nowość, zdarzenia niespo-
dziewane sprawiają, że człowiek czuje się bezradny, czuje się źle z po-
wodu utraty poczucia bezpieczeństwa. Uczucie lęku zawsze związane 
jest z pojawieniem się sytuacji nowej, a występujące wówczas doznanie 
może mieć charakter chwilowy lub też przekształcić się w stan lękowy. 
Reakcja chwilowa mobilizuje do walki, zwiększa czujność człowieka, 
ostrożność; od najmłodszych lat uczymy się radzenia sobie z lękiem. 
Wszelkie reakcje lękowe wywołują nieprzyjemne następstwa, nierzad-
ko długotrwałe, o różnym stopniu natężenia lęku, mogące skutkować 
obniżeniem samopoczucia. Z całego wachlarza emocji oraz uczuć, ja-
kimi człowiek dysponuje, lęk przybierający czasem bardzo wysokie na-
silenie, może wywoływać różnego rodzaju choroby układu nerwowego. 
Poprzez swoją irracjonalność prowadzi do uczucia rozpaczy, bezsilno-
ści, obniżenia poczucia własnej wartości.

W odróżnieniu od lęku, strach posiada faktyczny bodziec, powodu-
jący realne uczucie zagrożenia. Już nie jest to wyłącznie „przeczucie”, 
że coś może się stać, a faktyczny, rozpoznawalny czynnik wywołujący 
w danej osobie strach. To odpowiedź organizmu na sytuację zagrożenia 
płynącego z zewnątrz. Strach w swoim najwyższym nasileniu określany 
jest przez Kazimierza Dąbrowskiego jako – przerażenie. Strach słaby, 
o niewielkim nasileniu to – niepokój. 

Warto zauważyć, że lęk ma charakter „przedbodźcowy”, natomiast 
strach „pobodźcowy”, jest rzeczywisty. Badacze zwrócili jednak uwagę, 
iż samo rozróżnienie ze względu na charakter zarówno lęku jak i stra-
chu nie jest wystarczające. Zauważono, że ze strachem nierozerwal-
nie wiążą się takie zachowania jak ucieczka oraz unikanie. Gdy próby 
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zwalczenia strachu poprzez ucieczkę, czy też unikanie nie przynoszą 
rezultatu, może on przemienić się w lęk. Taka sytuacja ma miejsce wte-
dy, gdy strach jest nierozwiązany.

Początkowo strach przeradza się w unikanie, gdy zaś nie da się dalej 
unikać wywołującego go impulsu, następuje przymuszenie do uciecz-
ki. Kiedy i ta forma walki z bodźcem zawiedzie, wtedy strach przera-
dza się w lęk. 

Pojęcia lęk i strach mają dużo wspólnych cech. Oba mogą doty-
czyć bodźca zewnętrznego; wtedy nazywane bywają fobiami, zdarza 
się również, że nie dotyczą niczego konkretnego, urealnionego. Strach 
i lęk mogą także przybierać podobne formy: ataków epizodycznych 
(nagłych przypływów emocji) lub też występować jako stałe poczucie 
zagrożenia. Nie trudno zauważyć, iż zarówno strach i lęk można de-
finiować jako stan emocjonalny, wywołany jakimś bodźcem, lub też 
odnieść je do cechy osobowości. Wtedy osoba, u której strach/lęk wy-
stępuje jako cecha, odczuwa stałe poczucie zagrożenia, bez względu 
na to, czy dany bodziec występuje, czy też nie. Mówi się wtedy o takiej 
cesze osobowości, jako o klinicznym strachu/lęku. Kliniczny strach, 
czy też lęk jest odmienny od „zwyczajnego” między innymi pod tym 
względem, iż ten pierwszy jest uporczywy oraz nawracający, a jego na-
tężenie jest dużo większe, niż jest to w przypadku „normalnego” stra-
chu czy też lęku. 

W związku z tym człowiek nie może lub ma ograniczoną możliwość 
prowadzenia zwykłego życia, bowiem stałe doznawanie uczucia stra-
chu/lęku utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków.

Lęk przed śmiercią. Badania tanatologiczne
Człowiek zawsze interesował się problemem śmierci, jest to bowiem 

zjawisko tajemnicze, dotyczące kresu życia. Lęk przed śmiercią jest wy-
razem ludzkiego niezadowolenia, niezgody na odmierzanie życia. Nie-
rozerwalnie wiąże się z refleksją nad tym, kiedy człowiek umrze, w jaki 
sposób to się stanie oraz, co się z nim będzie działo po śmierci? Myśle-
nie, czy też rozmowa o śmierci wywołuje uczucie niepewności, przemi-
jania oraz świadomość słabości ludzkiej kondycji. Człowiek instynk-
townie ucieka przed myślą o śmierci, ale gdy zabiera ona kogoś z naj-
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bliższych lub, gdy dotkliwe cierpienie przypomina o kruchości ludzkiej 
egzystencji –myśl taka powraca. 

Refleksja o śmierci najczęściej kojarzy się z lękiem. Myślenie i mó-
wienie o kresie życia jest do tego stopnia podszyte lękiem, że niekie-
dy uważa się go za jedyny przejaw postawy człowieka wobec proble-
mu własnego przemijania. Nie wdając się tutaj w szersze analizy wielu 
aspektów postawy wobec śmierci, można przyjąć, że lęk stanowi jej cen-
tralny element. Ogólnie można powiedzieć, że lęk przed śmiercią (na-
zywany niekiedy lękiem tanatycznym) obejmuje nieakceptujące, tro-
skliwe i niespokojne zachowanie się wobec śmierci. Lęk ten jest jednym 
z najbardziej pierwotnych przeżyć w świecie ożywionym, gdyż wiąże 
się z instynktem zachowania życia i zachowania gatunku. Niemniej, 
u człowieka nabiera on szczególnego wyrazu dzięki działaniu wyobraź-
ni i procesom rozumowania. Istotne znaczenie ma także obserwacja 
przemijania i myślenie według reguł prawdopodobieństwa: skoro wszy-
scy do tej pory umierali, to także i „ja” – czyli każdy człowiek – kie-
dyś umrę. Lęk przed śmiercią jest także zjawiskiem wielopoziomowym 
i wielowymiarowym. Wyodrębnia się lęk przed śmiercią na poziomie 
świadomości, fantazji i podświadomości. Mówi się o lęku przed własną 
i cudzą śmiercią oraz lęku przed totalną śmiercią. Podobnie, wyróżnia 
się odmienne typy lęku przed umieraniem. Znany jest podział lęku ta-
natycznego na 8 rodzajów: przed umieraniem, przed zmarłym, o znisz-
czenie ciała, o żyjących, przed nieznanym, przed pozornym zgonem, 
o wygląd ciała, przed zbyt wczesną śmiercią.

Istotnym źródłem lęku przed śmiercią jest wrodzona u człowieka ten-
dencja do obrony własnego życia. Śmierć niszczy ludzkie życie w rady-
kalny i drastyczny sposób i dlatego ludzie wobec niej odczuwają trwogę, 
którą określa się lękiem biologicznym. Człowiek nie doświadcza własnej 
śmierci wprost i bezpośrednio, ale poprzez okoliczności i otoczenie w ja-
kich żyje. Ponieważ to doświadczenie, a zwłaszcza jego przedmiot, jest bli-
żej nieokreślony i tajemniczy, dlatego budzi lęk. Człowiek zazwyczaj żyje 
w sferze pewnych złudzeń i jest mu z tym dobrze. W kontekście śmier-
ci dochodzi do odarcia człowieka ze wszelkich złudzeń i zainicjowania 
procesu odkłamywania, który polega na tym, że odrzuca się falsyfikaty 
wartości. Proces ten nie dokonuje się bez trudu, a nawet bólu i strachu.
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Odizolowanie od kontaktów z otoczeniem społecznym może godzić 
bezpośrednio w życie. Nic więc dziwnego, że A. Kępiński utożsamia 
lęk przed samotnością z lękiem przed śmiercią. „Pośrednio bowiem sa-
motność równa się śmierci. Dlatego noc, gdy człowiek z konieczności 
staje się samotny, kojarzy się tak często ze śmiercią.” Autor wykazuje, 
że cztery rodzaje lęku, tj. lęk biologiczny, społeczny, moralny i dezinte-
gracyjny, ostatecznie sprowadzają się do lęku przed śmiercią. Choć jest 
on podstawowym fenomenem, to jednak nie jest widoczny na co dzień. 
Co więcej, można go częściowo przezwyciężyć stosując mechanizmy 
obronne, jak też uświadamiając sobie zasadniczą regułę życia, czyli 
rytm umierania i zmartwychwstania.

Cechy lęku przed śmiercią to między innymi jego uniwersalność, 
powszechność oraz wszechstronność. Każdy człowiek bez względu 
na to skąd pochodzi, czy też kim jest wie, że kiedyś umrze. Bez wzglę-
du na różnego rodzaju argumenty zarówno psychologiczne, jak i me-
dyczne, czy teologiczne dotyczące śmierci, człowiek odczuwa lęk z nią 
związany. Z psychologicznego punktu widzenia, człowiek obawia się 
śmierci, ponieważ czuje się zagrożony możliwością nieistnienia. 

Charakterystyka lęku przed śmiercią związana jest ze źródłami tego 
lęku, rodzajami, uwarunkowaniami, a także etapami rozwoju pojęcia 
śmierci w różnych latach ludzkiego życia. Według badaczy lęk przed 
śmiercią ma swoje źródło w podstawowych instynktach biologicznych 
każdego człowieka. Są nimi między innymi: instynkt zachowania ga-
tunku oraz instynkt zachowania własnego życia. Mimo, iż pierwszy 
instynkt w odniesieniu do człowieka nie ma już tak dużego znacze-
nia, to ten drugi, czyli instynkt zachowania własnego życia, odgrywa 
od wieków ogromną rolę w jego egzystencji. Również fakt, iż śmierć jest 
człowiekowi bezpośrednio nieznana, a doświadczana wyłącznie po-
przez otoczenie, w tym także przez śmierć innych osób, wzbudza uczu-
cie lęku. Ze śmiercią nierozerwalnie łączy się także osamotnienie, wy-
nikające z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. W tym przy-
padku tymi, które odeszły z tego świata, a były ważne dla konkretnego 
człowieka. Bez nich odczuwa smutek, niezrozumienie, i nie umie się 
pogodzić z zaistniałą sytuacją. Wyróżnia się następujące aspekty tego 
zjawiska w odniesieniu do lęku przed śmiercią: 
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aspekt interpersonalny – gdy człowiek traci bliską mu osobę w wy-1) 
niku jej zgonu, 
aspekt społeczny – wiąże się on z zerwaniem więzi rodzinnych 2) 
w wyniku straty członka rodziny, 
aspekt psychologiczny – dotyczy osoby umierającej, która dostrzega 3) 
zmiany nie tylko zachodzące w jej ciele, czy też wyglądzie, ale także 
zmiany w zachowaniu osób w jej najbliższym otoczeniu; jest to tak-
że poczucie nadejścia kresu życia.

Zastanawiające może być, czy uczucie lęku przed śmiercią pojawia się 
wraz z wiekiem, czy też może towarzyszy nam przez całe życie? Otóż, 
lęk przed śmiercią jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia od naj-
młodszych lat, jest bowiem zjawiskiem dynamicznym, którego siła 
wzrasta wraz z wiekiem. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż innymi uczuciami kieruje się oso-
ba, gdy myśli o własnej śmierci, a innymi gdy myśli o śmierci innych. 
Lęk przed własnym kresem wyróżnia dostrzeżenie nieodwracalności 
śmierci, porównanie jej do zniszczenia samego siebie. Lęk przed śmier-
cią innej osoby dotyczy głównie zerwania z nią kontaktu. Lęk przed wła-
snym umieraniem wiąże się przede wszystkim z bólem fizycznym oraz 
psychicznym, ze zmianami, które zachodzą w naszym ciele, natomiast 
lęk przed umieraniem innego człowieka, to nic innego jak doznawanie 
współczucia, przeżywania ostatnich chwil życia z osobą umierającą. 

Analizując lęk przed śmiercią można także przytoczyć sześć wymia-
rów, w których wyrażony jest ludzki stosunek do śmierci. Wymienia je 
Randolf Ochsmann, w swojej własnej koncepcji leku przed śmiercią. 
Oto one:

„lęk przed spotkaniem ze śmiercią, który wyraża się w obawie przed •	
bezpośrednim kontaktem z osobą umierającą lub zmarłą, 
lęk przed śmiertelnością, związany z troską o plany i zamierzenia, •	
które zostaną nam udaremnione przez fakt śmierci oraz z obawami 
konfrontacji z cierpieniem bliskich nam osób, 
lęk przed końcem swego życia, wyrażający się w braku akceptacji •	
śmierci, rozumianej jako definitywne zakończenie egzystencji, 
lęk przed fizycznym zniszczeniem, związany z silną obawą o to, •	
co stanie się z ciałem po śmierci, 
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lęk przed życiem po śmierci, wywoływany przerażającą perspekty-•	
wą braku pewności tego, co będzie po śmierci, i wreszcie 
lęk przed procesem umierania, związany z wyobrażeniami na temat •	
cierpienia, jakie śmierci towarzyszy.”

Lęk przed śmiercią u osób dorosłych i starszych
Jak wygląda nasilenie lęku przed śmiercią u osób dorosłych? W bada-

niach przeprowadzonych przez Jarosława Jastrzębskiego oraz Stanisła-
wa Ślaskiego, obaj udowodnili, iż lęk przed śmiercią usytuowany na wy-
sokim poziomie łączy się z równie wysoką emocjonalnością, poczuciem 
presji czasu, agresywnością, a także z neurotyzmem, introwersją, czy też 
niepokojem. Czynniki, które obniżają poziom lęku przed śmiercią to, 
między innymi wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wysoki poziom 
własnej akceptacji, satysfakcji, a także ekstrawersja. Ci sami badacze, 
dowiedli, iż kobiety zazwyczaj doświadczają dużo większego, a co się 
z tym wiąże, silniejszego lęku przed śmiercią niż mężczyźni. Swoją in-
terpretację badacze opierają na psychologii ewolucyjnej. Według nich, 
kobieta jest bardzo cenna w procesie niezwykle ważnym dla przetrwa-
nia gatunku jakim jest reprodukcja. W jej przypadku występujący lęk 
przed śmiercią pełnić więc będzie rolę mechanizmu obronnego. Może 
on np. obniżać u niej skłonność do podejmowania różnego rodzaju dzia-
łań ryzykownych. Przeprowadzając te same badania J. Jastrzębski, oraz 
S. Ślaski, otrzymali także ujemną korelację między występującym lę-
kiem przed śmiercią, a sumiennością. Interpretowali oni ową korelację 
w następujący sposób: u osób przejawiających dużą religijność, występu-
je naturalne przestrzeganie obowiązujących zasad w ich życiu. Ludzie ci 
nie obawiają się tego, co może nastąpić po ich śmierci. 

U osób dorosłych można zauważyć większe nasilenie lęku przed 
śmiercią. Związane jest to z osiągnięciem połowy życia, kwestia śmierci 
zaczyna być też coraz to częściej obecna w życiu człowieka. Może to wy-
nikać z odniesienia problemu śmierci do siebie, bliskich osób, czy też 
zwyczajnie poprzez zmianę poglądów, spojrzenia na życie własne i bli-
skich. Oczywiście warto dodać, iż lęk przed śmiercią, nawet jeśli się po-
jawia, nie występuje codziennie. Człowiek posiada różnego rodzaju me-
chanizmy obronne, pozwalające mu przezwyciężyć występujący lęk. 
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Przekroczenie połowy życia, bycie osobą dorosłą, odpowiedzialną 
nie tylko za siebie, ale nierzadko także za swoje potomstwo, to ogrom-
ne wyzwanie dla każdego. W tym też wieku zaczynają się pojawiać py-
tania odnośnie własnej egzystencji. Wiąże się to z różnymi zagadnie-
niami. Zmienia się perspektywa czasu, na tym etapie człowiek będzie 
zadawać sobie pytanie, jak długo będzie jeszcze żył. W tym też okresie 
następować będzie personifikacja śmierci. Dorosły człowiek zaczyna 
dostrzegać u siebie upływ czasu; zmarszczki, gorszą kondycję, częstsze 
zmęczenie. W tym czasie nierzadko odchodzą najważniejsze dla czło-
wieka osoby – rodzice. Dorosły dostrzega ograniczenie własnego ży-
cia, zastanawia się nad tym, czy się w nim spełnia, czy jest szczęśliwy. 
Okres ten przez niektórych autorów uważany jest za czas konfrontacji 
ze zjawiskiem śmierci. Jeśli chodzi o lęk tanatologiczny, to jest on wte-
dy najbardziej dostrzegalny. Występować mogą takie jego objawy jak: 
poczucie nieszczęścia, niepokój, niezadowolenie, obawa przed chorobą. 
Aby człowiek mógł normalnie funkcjonować, ważne jest jego poczucie 
własnej wartości, zasady, światopogląd. Ważne jest także aby zadbać 
o rozwój intelektualny, aktywność fizyczną, a także autorefleksję. 

Nierozerwalnie z okresem dorosłości wiąże się także indywidualiza-
cja. Odgrywa ona istotną rolę w życiu człowieka, ponieważ pozwala oswa-
jać się ze śmiercią w najkorzystniejszy dla niego indywidualny sposób.

Najważniejszym aspektem dotyczącym różnorodnych koncep-
cji kryzysów życia jest fakt, iż mają one charakter rozwojowy. Dzięki 
występującym kryzysom człowiek ma szanse przewartościować wcze-
śniejsze wizje swojego życia i świata. Może stworzyć nowe cele życia. 
Każdy pozytywnie rozwiązany kryzys łączy się także z wytworzeniem 
nowych mechanizmów obronnych wobec występującego lęku przed 
śmiercią. Z prawidłowo rozwiązanym kryzysem wiąże się także zmia-
na wartości śmierci; człowiek już się jej nie obawia. Ma świadomość, 
iż realizuje siebie, zrobił to, co pragnął wykonać, staje się także w pełni 
świadomym siebie oraz własnych pragnień podmiotem, który na tym 
etapie życia uwalnia się od mijającego nieubłagalnie czasu. 

Najczęstszym problemem z jakim borykają się osoby w starszym 
wieku jest pogorszenie się funkcjonowania najważniejszych zmysłów, 
potrzebnych do komunikowania się z otoczeniem. Niesie to również 
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ujemne konsekwencje związane z funkcjonowaniem osób starszych 
w społeczeństwie. Śmierć zaczyna coraz częściej towarzyszyć ich życiu, 
zaczynają umierać najbliżsi, doskwierać zaczyna samotność. 

Starość kojarzy się z obawą przed śmiercią, ze skończonością, bez-
radnością, czy też chorobą. Niegdyś kojarzyła się z osobą mądrą, do-
świadczoną, posiadającą wiedzę nie tylko z różnego rodzaju dziedzin 
nauki, ale także na temat życia. Osoba stara często dziś kojarzy się wy-
łącznie z brakiem zdrowia i uzależnieniem od drugiego człowieka. Dla-
czego doszło na przestrzeni lat do takich zmian w postrzeganiu osoby 
starszej, a także na jakim poziomie u tej grupy wiekowej występuje lęk 
przed śmiercią? 

Obecnie badaczy nurtują kwestie dotyczące poprawy sprawności 
psychofizycznej osób starszych, tak by jesień życia była okresem ak-
tywnej, a także godnej egzystencji, nie zaś wyłącznie okresem ocze-
kiwania na śmierć. W przeprowadzonych przez J. Jastrzębskiego oraz 
S. Ślaskiego badaniach wykazano, iż u ludzi starszych wewnętrzne po-
czucie kontroli zdrowia, a także wysoki poziom samoskuteczności do-
datnio korelują z niskim poziomem lęku przed śmiercią. 

Wykazano również, iż u osób starszych zmniejsza się poziom lęku 
przed zbyt wczesną śmiercią, natomiast zwiększa się obawa przed pro-
cesem starzenia się. Wyrazem tego może być smutek przed zmianami 
cielesnymi, pojawieniem się wielu zmarszczek, utratą masy ciała, trud-
nościami z poruszaniem się. Ogólny poziom lęku przed śmiercią u osób 
starych plasuje się na wysokim poziomie, osoby stare boją się umierania, 
a także utraty najbliższych np. małżonka, samotnego umierania, czy też 
umierania poza miejscem swojego zamieszkania np. w szpitalu. 

Jednakże starość to także okres kształtowania się mądrości życiowej, 
uformowania własnego stosunku do świata teraźniejszego, jak również 
prawidłowego odniesienia się do przeszłości. Proces kształtowania się 
mądrości jest długotrwały, jednak dzięki niemu osoba stara może po-
godzić się z faktem przemijania, a także z tym, że śmierć jest czymś nie-
uniknionym. Dzięki zmniejszeniu codziennej aktywności, zwiększa się 
możliwość odnalezienia wewnętrznego spokoju, obniżają się także bio-
logiczne popędy, dzięki czemu człowiek starszy ma możliwość dokona-
nia autorefleksji, oceny własnego życia. W tym okresie może dojść tak-
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że do transcendencji, wychodzenia poza siebie. Daje to szanse na pełne 
zrozumienie siebie, a także spełnienie. 

Trzeci wiek można potraktować jako piękną jesień naszego życia, 
wypełnioną satysfakcją z przeżytych lat, bogatych w doświadczenia. 

Z badań nad występowaniem leku przed śmiercią  
wśród studentów
Celem badań było sprawdzenie, czy wśród studentów występuje lęk 

przed śmiercią własną lub kogoś bliskiego oraz określenie jego inten-
sywności (fascynacja śmiercią) i związków z takimi zmiennymi jak: 
zachowania prozdrowotne i religijność. Interesujące było też poznanie 
sposobów radzenia sobie z lękiem przed śmiercią, jakie wykorzystują 
studenci pedagogiki. 

Wskaźnikami lęku przed śmiercią są: rozmowy o śmierci z bliskimi 
osobami; trudności w pogodzeniu się ze śmiercią znanych nam osób; 
wzmożone czytanie artykułów dotyczących śmierci; częstsze uczestnic-
two we Mszy Świętej; nagłe pogłębianie własnej wiary; spisanie „ostat-
niej woli”, czy też testamentu; nadmierne dbanie o własne zdrowie, kon-
dycję fizyczną oraz psychiczną; mówienie z trwogą na temat śmierci. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 
Do oceny nasilenia zjawiska zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, 
którą wykorzystuje się między innymi w kwestionariuszach ankiet czy też 
w wywiadach kwestionariuszowych. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie 
odpowiedzi dotyczącej stopnia akceptacji danego zjawiska. W kwestio-
nariuszu ankiety wykorzystanym do badania zastosowano następujące 
warianty odpowiedzi: 1 – Zdecydowanie nie, 2 – Raczej nie, 3 – Trud-
no powiedzieć, 4 – Raczej tak, 5 – Zdecydowanie tak. Pragnąc zgroma-
dzić odpowiedni materiał faktograficzny, za pomocą którego można usta-
lić stopień lęku przed śmiercią wśród studentów wykorzystano technikę 
ankiety. Kwestionariusz ankiety opracowany został na podstawie Skali 
Lęku i Fascynacji Śmiercią autorstwa Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej 
oraz Jarosława Piotrowskiego. Ostateczna wersja narzędzia zawiera czte-
ry podskale: – fascynacja śmiercią, 8 pytań; – lek przed śmiercią, 7 pytań; 
religijność, 3 pytania; – zachowania prozdrowotne, 4 pytania. Oblicze-
nia statystyczne wykonano za pomocą pakietu IBM SPSS Statistics 22.
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Badania wykonane zostały na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Prze-
prowadzono je w dniu 22 marca 2015 roku, wśród studentów pierwsze-
go roku niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku pedagogika. 
Kwestionariusz został wypełniony przez 107 osób, w tym 3 mężczyzn 
oraz 104 kobiety. 

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane tylko wybrane frag-
menty wyników tych badań. Warto przedstawić zróżnicowanie bada-
nych pod względem wieku. Osoby do 25 roku życia (N=74) stanowiły 
69,2%, natomiast udział osób w przedziale od 26-30 lat (N=21) wyniósł 
19,6%, a osób powyżej 30 lat (N=12) – 11,2% respondentów.

Kolejną ważną zmienną jest miejsce socjalizacji badanych respon-
dentów. Socjalizacja rozumiana jest jako miejsce nabywania przez oso-
bę badaną wartości, norm obowiązujących w danej zbiorowości. W ba-
daniach wyróżniono trzy miejsca socjalizacji: wieś, małe miasto oraz 
duże miasto. Największa część respondentów pochodziła z małego mia-
sta i stanowili oni aż 36% wszystkich badanych, kolejno za nimi były 
osoby pochodzące z dużego miasta – 34% oraz ze wsi – 30%. 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano następujące warto-
ści średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego dla pytań 
zawartych w podskali lęk przed śmiercią:

Tabela nr 1. Wartości średniej arytmetycznej oraz odchylenia standar-
dowego dla pytań zawartych w podskali lęk przed śmiercią, N=107.

L.p. Treść pytania
Średnia  
arytmet. 

(x–)

Odchylenie  
standard. 

(SD)
1 Śmierć jest dla mnie czymś przykrym 4.5421 0.92431
2 Myślenie o śmierci przygnębia mnie 3.8411 1.18281
3 Perspektywa mojej śmierci jest dla mnie przerażająca 3.5234 1.18438

4 Gdy ktoś porusza w mojej obecności kwestię śmierci, szybko 
staram się zmienić temat rozmowy 2.7383 1.13550

5 Napełnia mnie przerażeniem, gdy umierają bliskie mi osoby 4.6822 3.77579
6 Śmierć jest najgorszym nieszczęściem w życiu człowieka 3.5421 1.46841
7 Nie lubię filmów, w których jeden z głównych bohaterów umiera 2.9439 1.18824

Na pytania: „Śmierć jest dla mnie czymś przykrym”, a także „Napeł-
nia mnie przerażeniem, gdy umierają bliskie mi osoby” większość re-
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spondentów odpowiedziała zdecydowanie twierdząco, w związku z czym 
można wnioskować, iż samo zjawisko śmierci, a także fakt, iż umiera 
ktoś bliski jest dla respondentów przykrym doświadczeniem. Natomiast 
pytanie: „Gdy ktoś porusza w mojej obecności kwestię śmierci, szybko 
staram się zmienić temat rozmowy” jest takim, na które niewielka liczba 
respondentów udzieliła odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej. 

Kolejnym krokiem, jaki został podjęty w celu sprawdzenia występo-
wania zjawiska lęku przed śmiercią wśród studentów pedagogiki, było 
dokonanie korelacji, w wyniku której miała zostać ujawniona zależno-
ści pomiędzy lękiem przed śmiercią, a wybranymi zmiennymi. W do-
konanych korelacjach występują dwa rodzaje istotności (prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędu), na poziomie 0,01 oraz 0,05. 

Wybrane wyniki uzyskane z tabel korelacyjnych na poziomie istot-
ności p<0,01:

Im większy jest lęk przed rozmową na temat śmierci, tym częściej •	
respondenci stwierdzali, że zdrowo się odżywiają.
Im większy jest lęk przed rozmową na temat śmierci, tym respon-•	
denci częściej stwierdzają, że nie lubią o niej rozmawiać. 
Im większe jest poczucie, że śmierć jest czymś przykrym, tym czę-•	
ściej respondenci myślą o niej. 
Im większe jest poczucie przygnębienia wynikające z myślenia •	
o śmierci, tym częściej respondenci myślą o niej. 
Im większe jest poczucie, że śmierć jest najgorszym nieszczęściem •	
w życiu człowieka, tym więcej respondenci myślą o śmierci. 
Im większe jest poczucie, że śmierć jest czymś przykrym, tym czę-•	
ściej respondenci myślą o rzeczach, które wywołują u nich lęk. 
Im większe jest przygnębienie wynikające z myślenia o śmierci, tym •	
częściej respondenci myślą o rzeczach, które wywołują u nich lęk.
Im bardziej perspektywa własnej śmierci jest czymś przerażającym, •	
tym częściej respondenci myślą o rzeczach, które wywołują u nich lęk. 
Im bardziej perspektywa własnej śmierci jest przerażająca, tym czę-•	
ściej respondenci się modlą. 
Wyniki uzyskane z tabel korelacyjnych na poziomie istotności p<0,05:•	
Im większe jest poczucie, że śmierć jest najgorszym nieszczęściem •	
w życiu człowieka, tym mniej respondenci o niej myślą. 
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Im bardziej przerażająca jest perspektywa własnej śmierci, tym •	
praktyki religijne są znacznie ważniejsze dla respondenta. 
Im bardziej respondenci nie lubią filmów, w których jeden z głównych •	
bohaterów umiera, tym praktyki religijne są dla nich ważniejsze. 

Powyższe dane dotyczące korelacji pozwalają stwierdzić, iż występuje 
szczególna zależność pomiędzy lękiem przed śmiercią, a poziomem reli-
gijności. Można wnioskować, że im bardziej badana osoba czuje lęk przed 
śmiercią, tym praktyki religijne stają się dla niej ważniejsze. Można tak-
że przypuszczać, iż w związku z tym osoba ta więcej uwagi będzie po-
święcała religii oraz będzie brała czynny udział w życiu chrześcijańskim. 

Próby przezwyciężania lęku przed śmiercią
Lęk jest zjawiskiem, który występuje u ludzi już od najmłodszych lat. 

Występowanie lęku nie jest wyłącznie reakcją na pojawienie się niebez-
pieczeństwa; często nasze lęki są irracjonalne, pojawiają się z niezna-
nych nam powodów. Nierzadko ludzie zapominają, jak wiele decyzji 
w naszym życiu podejmujemy tylko i wyłącznie pod wpływem lęku. 

Jeżeli nasze lęki pojawiły się po nastaniu jakiegoś przykrego wyda-
rzenia, to wtedy warto skorzystać z fachowej pomocy specjalisty. Jedną 
z metod leczenia lęku jest terapia poznawczo-behawioralna. Celem tej 
terapii jest, by pacjent zrozumiał oraz potrafił przekształcić nieprawi-
dłowe lub zniekształcone myśli czy tez przekonania. Terapia obejmuje 
około 15 sesji, raz w tygodniu. Na pierwszych spotkaniach pacjent jest 
edukowany przez terapeutę – dowiaduje się co to jest lęk, jakie mogą być 
jego przyczyny, jakie mogą być jego objawy. Terapeuta wyjaśnia pacjen-
towi także czym jest terapia poznawczo-behawioralna, czym różni się 
od innych rodzajów terapii. Wskazuje też pacjentowi związek pomię-
dzy jego własnymi emocjami, zachowaniami oraz myślami.

Na kolejnych spotkaniach pacjent omawia z terapeutą ostatni na-
pad lęku, koncentrując się zarówno na samym napadzie lęku, ale rów-
nież na wydarzeniach, które go poprzedzały oraz wszelkich zmianach 
somatycznych, jakie miały u niego miejsce. Razem tworzą tzw. błęd-
ne koło, w skład którego wchodzą doświadczenia somatyczne, reakcje 
emocjonalne oraz nieprawidłowe interpretacje pacjenta. Dzięki temu 
pacjent ma możliwość odkryć, iż nierzadko to właśnie błędna inter-
pretacja doznań somatycznych jest powodem wystąpienia ataku. Na-
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stępnie do owego błędnego koła, wspólnie z terapeutą, pacjent dodaje 
np. czynniki, które powodują pojawienie się ataku, czy też jego własne 
schematy zachowania albo unikania lęku. 

Techniką wykorzystywaną na tym etapie, służącą do eliminowania 
ataków paniki, jest między innymi tzw. systematyczna desensytyzacja 
– odwrażliwianie. Opracował ją Joseph Wolpe, a polega ona na naucze-
niu pacjenta relaksacji w obecności przedmiotu czy też zjawiska, które 
pierwotnie wywoływało u niego lęk. Można także zastosować terapię 
implozywną, polegającą na tym, iż pacjent ma za zadanie wyobrażać 
sobie sytuację czy przedmiot lękotwórczy. W ten sposób ma on możli-
wość nauczenia się, iż bodziec który powoduje u niego lęk, w rzeczywi-
stości nie zagraża mu. 

Terapia implozywna może przyjmować dwie odmiany; rzeczywistą 
lub wyobrażeniową. W tej pierwszej pacjent ma styczność z bodźcem 
lękotwórczym, jest on bezpośrednio poddany działaniu tego bodźca. 
Druga odmiana – wyobrażeniowa, polega na tym, iż pacjent za pomo-
cą własnej wyobraźni próbuje wyobrazić sobie sytuację czy też przed-
miot lękotwórczy.

Można stwierdzić, że terapia poznawczo-behawioralna jest jedną 
z lepszych metod leczenia lęku. Jak potwierdzają badania Amerykań-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Psychologicznego, efekty 
owej terapii porównywalne są do leczenia farmakologicznego pacjenta. 

Jedno z bardzo dobrze zapowiadających się wyjaśnień, które jest przy-
datne do szerokiego zrozumienia dysfunkcji i komplikacji psychiczne-
go oraz społecznego funkcjonowania ludzi w zestawieniu z umieraniem 
oraz śmiercią, można wyprowadzić z dobrze znanej i opracowanej teorii 
opanowywania trwogi (Terror Management Theory, w skrócie TMT).

Teoria ta jest próbą złączenia ze sobą trzech zjawisk: leku przed śmier-
cią, podążania do pozytywnej samooceny oraz wyznawania światopo-
glądu. Pozwala ona wyjaśniać nam ogromną siłę dążenia do pozytyw-
nej samooceny oraz zaangażowania się w walkę z wyznawanym świato-
poglądem. Pozwala także wyjaśnić psychologiczne uwarunkowania ist-
nienia wszelkich wierzeń religijnych. TMT ukazuje, że szeroki wachlarz 
ludzkich zachowań społecznych przedstawia psychologiczne wysiłki, któ-
re mają na celu uporanie się ze świadomością nieuchronnej śmiertelności. 
Zgodnie z teorią opanowywania trwogi, aby móc spokojnie funkcjono-
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wać w świecie, w którym jedyną pewną rzeczą jest śmierć, ludzie muszą 
czuć, iż są ważnymi współuczestnikami kulturowego dramatu. Można 
to rozumieć tak, że powinni utrzymywać poczucie swojej własnej war-
tości, czyli poczucie, że to oni sami potrafią sprostać wszelkim standar-
dom, które są dostarczane przez ukształtowany kulturowo światopogląd.

Warto także w tym miejscu podkreślić, że rytuały jakie towarzyszą 
pogrzebowi i żałobie są środkiem, dzięki któremu społeczeństwo podej-
muje próbę zapanowania nad destrukcyjnym wymiarem śmierci, a tak-
że pozwala odkryć jej sens. Zdaniem Helen Bee pogrzeby tworzą for-
malne warunki zakończenia końcowego etapu biografii, opanowania 
ludzkiego żalu, a także budowania nowych silnych związków po śmier-
ci. Pochówek pomaga członkom rodziny zmarłego zapanować nad ich 
żalem, przydzielając im nowy zestaw ról do pełnienia. Role te zakładają 
występowanie zachowań, powszechnie oczekiwanych, jak i tych zaka-
zanych lub niemile widzianych. Ich treść różni się w zależności od kul-
tury, ale ich wyrazistość kształtuje dalsze życie bezpośrednio po śmierci 
ważnej osoby. W polskim obyczaju pochówku wskazuje się na to, jaki 
powinno się nosić ubiór, kogo należy powiadomić, jak powinno się za-
chować, a także wskazuje wiele innych istotnych zachowań. 

Zasady pochówku zmarłych regulowane są przez odpowiednie prze-
pisy prawne. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych w art. 10 określa między innymi, że prawo do pocho-
wania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. 
Natomiast zwłoki nie pochowane, względnie nie przekazane szkołom 
wyższym do celów naukowych, powinny być pochowane przez ośrodek 
pomocy społecznej z miejsca zgonu.

Summary  ____________________________________________
Overcoming the fear of death. Reflections for social work
The article presents some aspects of overcoming the fear of death, including the re-
flection of social work. A special place is devoted to the analysis of issues such as social 
determinants of care for the dying, the concept of fear and types of anxiety disorders, 
the specifics of the occurrence of the fear of death in terms of research and tanatop-
sychology, andragogy and gerontology. The text also included a discussion of the 
fragments survey of students on the fear of death and the characteristics of some ways 
of overcoming the fear of death.



Elżbieta Lisowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rodzina ryzyka-perspektywa 
diagnostyczna

Abstrakt
Rodzina ryzyka stwarza rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie funkcjonowania 
jej członków. Izabela Krasiejko wymienia cechy, które mogą stanowić wzorzec 
diagnostyczny rodziny ryzyka. Obok problemów rodziny trzeba diagnozować 
jej zasoby. Osobowość i charakter diagnosty powinny być zasobem dostępnym 
dla rodziny. W Podejściu Skoncentrowanym na Problemach i Podejściu Skoncen-
trowanym na Rozwiązaniach stosowane są odmienne sposoby diagnozowania. 
We wstępnym etapie pracy z rodziną szczególnie przydatny może być Dialog 
Motywujący. Idealne przedstawienie modelowego procesu diagnozy rodziny 
znajduje się w heurystycznym modelu decyzyjnej diagnozy pedagogicznej, 
którego autorką jest Ewa Wysocka. Decyzyjny charakter diagnozy wskazuje 
na łączność procesu diagnostyczno-interwencyjnego. Zasady działania dia-
gnosty obejmują przenikające się reguły poznania i interwencji.

Żyjemy w społeczeństwie ryzyka lub podwyższonego ryzyka. 1 Nie-
pewność i ryzyko obejmują wszystkie obszary ludzkiego życia. „Sy-
tuacje makrospołeczne i ich przemiany w ostatnich dziesięcioleciach 
nie są korzystne dla modelu funkcjonowania rodziny polskiej. Nara-
stające bezrobocie, ubożenie społeczeństwa, brak mieszkań dla mło-
dych małżeństw, atomizacja życia społecznego, pluralizm poglądów, 
wartości i postaw społecznych, konflikty między grupami ludzkimi 
są istotnymi elementami życia ekonomicznego, kulturowego w global-
nym społeczeństwie, które utrudniają funkcjonowanie rodziny w sfe-
rze opiekuńczej, społecznej, wychowawczej, emocjonalnej i aksjolo-
 1 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Scholar, Warszawa 2004.
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gicznej.” 2 W społeczeństwie ryzyka rodzina staje się rodziną ryzyka. 
Jako taka stwarza rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia funkcjono-
wania jej członków, szczególnie dzieci. Jeżeli kryzys jest krótkotrwa-
ły, a rodzina we wczesnej jego fazie została poddana oddziaływaniom 
profilaktyczno-kompensacyjnym, nie musi stać się rodziną dysfunk-
cyjną czy patologiczną.

Rodzina dysfunkcyjna, na skutek różnych problemów, które ją doty-
kają, nie spełnia częściowo lub całkowicie przypisanych jej przez spo-
łeczeństwo funkcji.

W przypadku rodziny ryzyka/dysfunkcyjnej diagnozie podlegają 
następujące sytuacje:

cechy świadczące o niskich umiejętnościach opiekuńczo-wychowaw-•	
czych rodziców (niska wiedza o potrzebach i możliwościach dziecka, 
typowych zachowaniach w danym etapie jego rozwoju, nierealne po-
strzeganie umiejętności i możliwości dziecka – wymagania nieade-
kwatne do wieku, nieznajomość różnorodnych metod wychowaw-
czych oraz preferowanie kar cielesnych, niewłaściwe postrzeganie 
dziecka – jako celowo denerwującego, niegrzecznego, złośliwego, ob-
winianie go o różne negatywne stany, robienie z niego kozła ofiarne-
go, poczucie władzy i wyższości nad dzieckiem, własności – „to moje 
dziecko i mogę z nim robić co chcę”, zaniedbywanie dziecka – nie pil-
nowanie, podawanie pokarmów o niskich wartościach odżywczych, 
rzadkie mycie dziecka, słaba stymulacja rozwoju dziecka); 
cechy świadczące o niskich umiejętnościach prowadzenia gospo-•	
darstwa domowego (rzadkie gotowanie ciepłych posiłków, bałagan 
w mieszkaniu i znikomy poziom higieny, nieumiejętność gospoda-
rowania budżetem domowym); 
cechy świadczące o niskim poziomie zaradności życiowej (niewielka •	
umiejętność realizacji spraw urzędowych i innych na rzecz domu i ro-
dziny oraz korzystania z usług, unikanie kontaktów z przedstawicie-
lami służb społecznych i innych zawodów, bierność na rynku pracy); 
cechy świadczące o niskim poziomie samooceny i kontroli nad wła-•	
snym życiem (bierność, apatia, uległość, nadużywanie alkoholu); 

 2 H. Cudak, Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny, „Pedagogika 
Rodziny”, 2013, nr 3(4), s. 7-15.
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cechy świadczące o zaburzonych relacjach małżeńskich/partner-•	
skich (występowanie ubogich, powierzchownych relacji między 
małżonkami/partnerami, liczne konflikty, występowanie w rodzi-
nie nierównowagi sił, np. silny kontrolujący mężczyzna, bezradna 
kobieta lub odwrotnie, częsta zmiana partnerów i powroty do part-
nerów wcześniejszych); 
cechy osobowościowe lub problemy psychologiczne rodziców (nie-•	
wielki poziom tolerancji na frustrację spowodowany codziennymi 
stresami, podwyższony poziom pobudzenia w sytuacjach streso-
wych, sztywne, surowe i karzące postawy wobec dzieci: ustanawia-
nie surowych zasad i bezwzględne ich egzekwowanie w codziennym 
życiu, powszechne stosowanie krzyku i gróź, niezależnie od cha-
rakteru nieposłuszeństwa dzieci lub odwrotnie, nie zajmowanie się 
dziećmi, uległość rodzica wobec dziecka, brak zasad w funkcjono-
waniu rodziny, cechy osobowości dogmatycznej i autorytarnej, wy-
soki poziom agresji i niska kontrola emocji i impulsów, labilność 
emocjonalna, przeżywane stany depresyjne, schizofrenia lub inne 
zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe, poważne ograni-
czenia fizyczne, które mogą uniemożliwiać adekwatne funkcjono-
wanie w relacji rodzic – dziecko);
cechy świadczące o niskiej dojrzałości społeczno-emocjonalnej ro-•	
dziców (młody wiek rodziców, ale też w każdym wieku: wyżej usy-
tuowane potrzeby własne nad potrzebami całej rodziny, objawiające 
się, np. wydawaniem pieniędzy na własne zachcianki oraz spędza-
niem czasu ze znajomymi zamiast z dziećmi, nie podejmowanie pra-
cy zawodowej ani dalszego kształcenia, brak chęci do zmiany sytu-
acji życiowej, uzależnienie się od pomocy społecznej);
cechy świadczące o trudnej sytuacji społecznej rodziców (brak part-•	
nera lub wsparcia z jego strony, brak wsparcia w rodzinie dalszej, 
nieumiejętność korzystania z instytucjonalnego systemu wsparcia, 
brak możliwości odpoczynku od dzieci);
cechy świadczące o trudnościach dydaktyczno-wychowawczych •	
dzieci (zaniedbywanie obowiązków szkolnych, nie wykonywanie 
poleceń dorosłych, wagary, zachowania ryzykowne, ucieczki z domu 
i inne objawy niedostosowania społecznego dziecka);
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cechy świadczące o sytuacji kryzysowej związanej z etapami rozwo-•	
ju rodziny lub zdarzeniami sytuacyjnymi (np. urodzenie kolejnego 
dziecka, zdrada partnera, rozwód, eksmisja, śmierć członka rodziny);
cechy świadczące o niewydolności materialnej rodziny (brak, niski •	
lub nieregularny dochód, ubóstwo, zadłużenia w bankach, nieure-
gulowane opłaty);
cechy świadczące o trudnych warunkach mieszkaniowych (nad-•	
mierne zagęszczenie, brak zaplecza sanitarnego, braki lub uszko-
dzenia w podstawowym wyposażeniu mieszkania, znikomy poziom 
higieny i porządku, zagrożenie bezdomnością z powodu nieuregu-
lowanych opłat czynszowych);
cechy świadczące o niskiej pozycji społecznej rodziców (zamieszki-•	
wanie w enklawach biedy, niskie wykształcenie);
cechy świadczące o patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, •	
narkomania, przemoc domowa, prostytucja, przestępczość, np. han-
del narkotykami, kradzieże). 3

Diagnozując sytuacje w rodzinie ryzyka szuka się odpowiedzi na na-•	
stępujące pytania:
Które z zagrożeń występują w badanej rodzinie?•	
Jakie jest natężenie tych zagrożeń?•	
Czy mamy do czynienia z kumulacją zagrożeń czy z wyizolowanym •	
problemem? 4

Trzeba podkreślić, że pojęcie patologii rodziny odnosi się tylko do pew-
nego zakresu cech rodziny dysfunkcyjnej takich jak: alkoholizm lub 
inne uzależnienia, przestępczość, choroby psychiczne, przemoc we-
wnątrzrodzinna. Naznaczanie rodzin przejawiających inne dysfunk-
cje mianem patologicznych jest bezpodstawne i stygmatyzujące – jest 
to krzywdzące dla wielu rodzin będących klientami pomocy społecz-
nej, np. z powodu ubóstwa czy wielodzietności. 5

 3 I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki 
nowej profesji społecznej. AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2013, s. 126-128.
 4 B. Szatur-Jaworska, J. Godlewska, (2010), Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem, 
[w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej, Warszawa 2010, s. 192. 
 5 E. Kantowicz, Perspektywa transwersalna w badaniu rodziny ryzyka i wsparciu społecznym 
na rzecz dziecka i rodziny. „Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. Roczniki socjologii 
rodziny”, 2010, XX, UAM, Poznań, s. 209-223.
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Diagnostyczna analiza rodziny ryzyka wymaga wyodrębnienia po-
jęcia rodziny z obszaru zwiększonego ryzyka. Przykładem negatywnej 
selekcji jest położenie osób i ich rodzin z tzw. syndromu 3 B – bezro-
bocia, biedy, bezdomności. 6 W zakresie położenia materialnego rodzin 
w Polsce mówi się o dwóch biegunach – biedy i obfitości. Według ra-
portu UNICEF z 2013 roku „Warunki i jakość życia dzieci w krajach 
rozwiniętych” 7 w Polsce odnotowuje się jeden z najniższych wskaź-
ników zamożności rodzin wśród 29 krajów objętych badaniami. Ra-
port OECD z 2014 roku informuje, że Polska jest jednym z najtrudniej-
szych miejsc do życia, szczególnie w zakresie warunków materialnych 
i mieszkaniowych, na te czynniki zwrócono też uwagę w wymienio-
nym wyżej Raporcie UNICEF. Z Raportu GUS na temat warunków ży-
cia rodzin w Polsce wynika, że: – zagrożenie ubóstwem i deprywacją 
materialną w szerszym stopniu dotyka rodzin na wsi niż w miastach; – 
do relatywnie najuboższych w 2011 roku należały rodziny wielodzietne 
i samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu, te dwie grupy rodzin są też 
najsilniej zagrożone deprywacją materialną. 8

Gdy negatywnym cechom statusu ekonomicznego towarzyszą ne-
gatywne cechy statusu społecznego i kulturalnego mówi się o wystę-
powaniu syndromu sytuacyjnego w życiu rodziny. „Trudnej sytuacji 
bytowej rodziny towarzyszą na ogół dodatkowo inne czynniki, m.in. 
wielodzietność, niski poziom wykształcenia rodziców i ich patologicz-
ne zachowania wobec innych osób – zwłaszcza wobec własnych dzieci. 
Powstały zamknięty krąg prowadzi członków rodziny do degradacji in-
dywidualnej kolejnych ciągów rodzinnych.” 9 Może dochodzić nie tylko 
do „dziedziczenia biedy”, ale także do dziedziczenia „swoistej kultury 
biedy” i wzorców aberracyjnych zachowań z nią związanych.” 10

Podczas diagnozowania rodziny diagnosta powinien zwracać uwagę 
na jej problemy i zasoby. Są trzy źródła tych zasobów. 
 6 S. Kawula, Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 
2012.
 7 Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych (2013), Raport UNICEF, www.unicef.
pl/content/download/12107/116935/file/ (dostęp 28.05.2015).
 8 Warunki życia rodzin w Polsce (2014), Raport GUS, stat.gov.pl/download/gfx/portalinfor-
macyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/ (dostęp 28.05.2015).
 9 Ibidem, s. 134.
 10 Ibidem, s. 132, 134.
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Do zasobów pojedynczych członków rodziny należą:
Poczucie kontroli nad własnym życiem;•	
Poczucie własnej wartości, inteligencja osobista, która wzbogaca •	
świadomość i pojmowanie wymagań;
Wiedza, umiejętności, wykształcenie;•	
Doświadczenie życiowe;•	
Cechy osobowości (np. poczucie humoru);•	
Stan zdrowia fizycznego;•	
Dotychczasowe sposoby radzenia sobie z sytuacją problemową;•	
System wartości;•	
Plany i marzenia.•	

Do zasobów całego systemu rodzinnego zaliczyć można:
Spójność rodziny (zaufanie, wzajemne docenianie się, wsparcie, in-•	
tegracja i poszanowanie indywidualności);
Adaptacyjność – zdolność rodziny do przezwyciężania przeszkód •	
i przeciwności;
Organizacja rodziny (zgodność, jasność reguł i ról, wspólne kierowa-•	
nie życiem rodzinnym przez rodziców, jasne granice w rodzinie);
Umiejętność porozumiewania się, kompetencje komunikacji inter-•	
personalnej;
Wytrzymałość rodziny, poczucie kontroli nad wydarzeniami, ak-•	
tywne nastawienie do trudnej sytuacji, przekonanie, że zmiany 
przyniosą dobre skutki;
Ilość i forma czasu spędzanego razem przez rodzinę, które są wskaź-•	
nikami integracji, stabilności i spójności rodziny;
Zdolność rodziny do wykorzystywania zasobów indywidualnych, •	
do radzenia sobie w sposób konstruktywny z napięciami, wspiera-
nia rodziny oraz rozwiązywania problemów, jakie przed nią stoją.

Do zasobów społeczności, w której dana rodzina żyje można zaliczyć:
Pojedyncze osoby z otoczenia rodziny, z których pomocy i wsparcia •	
może ona skorzystać;
Grupy, które funkcjonują w najbliższym otoczeniu rodziny;•	
Instytucje, które w konkretnym zakresie mogą wspomóc i usprawnić •	
funkcjonowanie rodziny oraz umożliwić jej godną egzystencję. 11

 11 System wspierania i formy pracy z rodziną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kra-
ków2013, s. 10-11.
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Diagnosta powinien być wyczulony na wszystko to, co ma związek z re-
lacjami pomiędzy nim a klientem i nie ukrywać tego. Oferując „samego 
siebie” jako relacyjny i potencjalnie naprawczy sposób zadaje pytanie, 
jak użyć tego, kim jest w taki sposób, aby jego osobowość i charakter 
stały się zasobem dostępnym dla klienta. 12 Ważny krok autodiagno-
styczny w tym zakresie może stanowić Egogram – strukturalny kwe-
stionariusz samooceny stanów Ja. 13

W pracy socjalnej z rodziną można wyróżnić dwa kluczowe po-
dejścia – Podejście Skoncentrowane na Problemach-PSP (nastawienie 
na rozwiązywanie problemów) oraz Podejście Skoncentrowane na Roz-
wiązaniach – PSR. 14 W podejściach tych stosowane są odmienne spo-
soby prowadzenia diagnozy. W pracy socjalnej z rodziną konieczne jest 
przyjęcie założeń o diagnozie otwartej, czyli łączności działania dia-
gnostycznego i interwencyjnego. W PSP najczęściej stosowanymi meto-
dami są wywiad środowiskowy, obserwacja, analiza dokumentów urzę-
dowych. Wywiad środowiskowy dotyczący rodziny powinien dostar-
czyć odpowiedzi na pytania:

Jaki jest rodzaj i zakres kłopotów rodziny oraz osób wchodzących •	
w jej skład?
Jakie są przyczyny zaburzeń funkcjonowania rodziny i jej człon-•	
ków? Które mają charakter endogenny, a które nieendogenny?
Jakie są zasoby członków rodziny, rodziny jako całości oraz zasoby •	
środowiska, które można wykorzystać w pracy socjalnej? 15

W PSP diagnosta jest ekspertem, zbiera od klienta dane o problemie, 
aby go ocenić, ustalić jego wagę, zaplanować interwencję. 

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego wykorzystywanego w po-
mocy społecznej cechuje wysoki stopień standaryzacji. W praktyce jest 
 12 R. Hennessey, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, red. polskiego wydania M. Oł-
dak, „Nowa Praca Socjalna” 2014, 25, Centrum Rozwijania Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 13 A. Pierzchała, A. Sarnat-Ciastko, Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny sta-
nów Ja(wersja eksperymentalna),delibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/370/R13.pdf (dostęp 
28.05.2015).
 14 J. Szczepkowski, Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, AKAPIT 
Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2010.
 15 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1982, s. 69; B. Szatur-Jaworska, 
Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
2014, s. 92, 140.
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wprawdzie przykładem auskultacji społecznej, ale wskazuje na „jeden 
z podstawowych dylematów diagnozowania w pracy socjalnej, jakim 
jest konieczność pogodzenia rzetelnej, zindywidualizowanej diagnozy 
z diagnozą zestandaryzowaną”. 16 Taką możliwość stwarza PSR. Dia-
gnoza nie jest tu wyodrębnionym etapem pracy, dokonuje się podczas 
całego procesu pracy z klientem, nie są potrzebne wystandaryzowane 
narzędzia diagnostyczne. Diagnosta i klient podejmują się zbadania:

formułowanych przez klienta potrzeb, a nie problemów;•	
zasobów i mocnych stron klienta, a nie jego deficytów i zaburzeń;•	
dotychczasowych osiągnięć i sukcesów klienta, a nie porażek i po-•	
tknięć;
wyjątków z życia klienta od sytuacji problemowej, a nie częstotliwo-•	
ści występowania i rozmiarów problemu. 17

Diagnoza potrzeb ma tu dwojakie rozumienie. „Z jednej strony pomoc-
ne jest określenie potrzeb związanych z tzw. preferowaną przyszłością 
klienta (…). Z drugiej zaś strony czasami warto „przyjrzeć się” potrze-
bom stojącym za określonymi zachowaniami (…) problemowymi.” 18 
Omawiana diagnoza dotyczy nie tylko potrzeb, ale także możliwości 
klientów. To zadanie dla diagnosty oraz dla klienta – ma on poznać sa-
mego siebie. Kluczowe w procesie pomagania jest rozpoznanie zasobów 
klienta, ich wzmocnienie, rozszerzenie możliwości zastosowania dla re-
alizacji jego celów, osiągnięcia zmiany. Klient ma szansę „kolonizowa-
nia” własnej przyszłości, 19 zamiast analizowania trudnej przeszłości.

Krasiejko wyodrębnia pięć głównych etapów pracy asystenta rodzi-
ny z klientem w ramach podejścia PSR: rozpoczynanie, poszukiwanie, 
określanie, działanie, kończenie. Realizacji każdego z tych etapów to-
warzyszy zadawanie różnych pytań. 20 Od diagnosty oczekiwana jest po-
stawa specyficznej „niewiedzy” związana z pozbyciem się, choćby tylko 
w pewnym zakresie, założeń związanych z sytuacją klientów, co Jacek 
 16 B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie…, op. cit., s. 142.
 17 T. Kosman, Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, „Warmińsko-Mazurski 
Kwartalnik Naukowy”, Nauki Społeczne, 2013, nr 1, s. 9-26. 
 18 J. Szczepkowski, Praca socjalna…, op. cit.,s. 64.
 19 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
tłum. A. Sulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 20 I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiąza-
niach w pracy socjalnej, „Śląsk”, Katowice 2010, s. 179-191.
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Szczepkowski wyraża następująco „nic nie wiem, ale zależy mi, abym 
dowiedział się, jak klient rozumie swoją sytuację i swoje potrzeby”. 21

Podczas etapu rozpoczynania rozpoznawany jest problem i prze-
formułowany w cel. Pytania powinny dotyczyć potrzeb, celów klien-
ta oraz służyć poszukiwaniu wyjątków. Etap poszukiwania „to podróż 
z klientem po mapie, na którą składają się”: obecna sytuacja, problemy 
zewnętrzne i wewnętrzne, potrzeby i ich trafne zaspokajanie oraz po-
trzeby i odpowiednie radzenie sobie z ich deprywacją, cele wewnętrzne 
i cele zewnętrzne, a także preferowana przyszłość. 22 W rezultacie pytań 
zadawanych na etapie trzecim ustala się, w jaki sposób klient ma wpro-
wadzać zmiany służące osiąganiu wyznaczonych celów. Gdy uzgod-
nione zmiany są wprowadzane, pytania dotyczą między innymi tego, 
co klient robił między spotkaniami, jak postrzega swoją sytuację, 
co udało się osiągnąć i dlaczego. Na etapie kończenia diagnosta upew-
nia się, że klienci poradzą sobie z potencjalnymi problemami poprzez 
wskazanie, jak postąpią, gdy te problemy pojawią się.

W pracy socjalnej z rodziną coraz częściej upowszechniana jest Kon-
ferencja Grupy Rodzinnej – KGR. 23 Jej istotą jest zaangażowanie rodzi-
ny w proces diagnostyczny oraz tworzenie planu wyjścia z sytuacji kry-
zysowej i realizację tego planu, przy czym następuje przejście od pod-
miotowości rodziny w procesie oddziaływania do przejęcia przez nią 
odpowiedzialności za przeprowadzenie zmiany.

We wstępnym etapie pracy z rodziną szczególnie przydatny może być 
Dialog Motywujący – DM. Dialog Motywujący wydobywa i wzmacnia 
motywację i zaangażowanie w zmianę. FRAMES – krótki model inter-
wencji oparty został na takich elementach:

F – informacja zwrotna – opisanie sytuacji klienta w odniesieniu •	
do faktów;
R – odpowiedzialność – podkreślenie indywidualnego wyboru •	
i możliwości zmiany;
A – rada – jasne sformułowanie widocznej potrzeby zmian;•	
M – kilka możliwości – wspólne znalezienie opcji możliwych zmian;•	

 21 J. Szczepkowski, Praca socjalna…, op. cit., s. 62-63.
 22 I. Krasiejko, Metodyka działania…, op. cit., s. 176-177.
 23 J. Przeperski, W teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, AKAPIT Wydawnictwo Eduka-
cyjne, Toruń 2015.
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E – empatia – okazywanie szacunku, zainteresowania, zrozumienia, •	
bycia wspierającym;
S – poczucie sprawczości – budowanie nadziei i poczucia, że zmiany •	
są realne i możliwe do realizacji. 24

W pracy opierającej się o Dialog Motywujący przyjmowany jest na-
stępujący styl komunikacji:

Zadawanie pytań otwierających i pomagających wydobywać wypo-•	
wiedzi samomotywujące oraz rozwijające ambiwalencję;
Refleksyjne słuchanie z okazaniem, że diagnosta podąża za tokiem •	
myślenia klienta oraz sprawdzanie, na ile zrozumiałe jest to, co klient 
myśli i przeżywa;
Kilkakrotne podsumowywanie podczas rozmowy tego, co zostało •	
wypowiedziane i porządkowanie treści wywiadu;
Dowartościowywanie klienta poprzez odzwierciedlanie jego moc-•	
nych stron i tego, co już udało się zrobić;
Wydobywanie wypowiedzi samomotywujących, ukierunkowane •	
na to, aby klient sam mówił, co zamierza, jakie ma potrzeby i pra-
gnienia, co budzi jego niepokój. 25

Idealne przedstawienie modelowego procesu diagnozy rodziny znaj-
duje się w heurystycznym modelu decyzyjnej diagnozy pedagogicznej, 
którego autorką jest E. Wysocka. 26 Model ten ujmuje dwa aspekty dia-
gnozy:

strukturalno-funkcjonalny – opisuje obszary diagnozy•	
strukturalno-dynamiczny – opisuje dynamikę procesu diagnostycz-•	
nego.

 24 B. Kita, J. Rutkowska, Dialog Motywujący w kontekście systemowej pracy z rodziną. [w:] 
J. M. Jaraczewska, I. Krasiejko (red.), Dialog motywujący w teorii i praktyce, AKAPIT Wydaw-
nictwo Edukacyjne, Toruń 2012, s. 102-103; E. Kantowicz, Praca socjalna z rodziną ryzyka, [w:] 
M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.), Praca socjalna z dziećmi młodzieżą i rodziną, „Nowa Praca 
Socjalna” 2014,10, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, s. 99-118; R. Hennessey, 
Umiejętności itnterpersonalne… op. cit.
 25 W. R. Miller, S. Rolnick, Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany? Wyd. UJ, 
Kraków 2010, za: E. Kantowicz E., Praca socjalna…, op. cit. s. 111.
 26 E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2013, s. 177-185; E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia podstawy teoretycz-
no-metodologiczne diagnozy, Wyd. Akademickie „Żak”
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Schemat 1. Model strukturalno-dynamiczny diagnozy rodziny 27

Diagnoza problemowa1. 
Jak jest i dlaczego?

obszary wewnętrzne rodziny obszary zewnętrzne rodziny

pozytywna 
silne strony 

(cechy pozytywne, 
walory, kompetencje)

negatywna 
słabe strony 

(deficyty, patologie,  
kryzysy, problemy)

pozytywna 
szanse w środowisku  

(walory, czynniki  
wspierające, działania 

podejmowane  
w środowisku lokalnym 

i globalnym)

negatywna 
zagrożenie w środowisku  

(patologie, deficyty,  
czynniki ograniczające 

skuteczność działań podej-
mowanych w środowisku 

lokalnym i globalnym)

Diagnoza projektująca2. 
Co zrobić, aby zmienić lub optymalizować?
przyjęcie celów i zadań –
opracowanie planu działania –
pozyskiwanie środków i zasobów niezbędnych do realizacji –

Działanie wspierające i modyfikujące3. 
Jak działać skutecznie?

Diagnoza przebiegu procesu działania4. 
Co ogranicza realizację programu działania?
czynniki osobowo-kompetencyjne diagnosty –
czynniki związane z relacją diagnostyczną –
czynniki sytuacyjne i warunki działania –
czynniki związane z metodyką poznania i działania –

Ewaluacja i monitorowanie działania5. 
weryfikacja wyjściowego obszaru diagnostycznego –
diagnoza efektów –
kontrola, monitorowanie i ocena przyjętych strategii i metod dzia- –
łania oraz właściwości realizatorów pod kątem ich adekwatności 
i skuteczności do potrzeb rodziny.

 27 Ibidem, s. 78.
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Model ten opisuje proces działania obejmujący takie elementy:
definiowanie problemu;•	
identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących;•	
rozwijanie i ewaluację podejmowanych działań;•	
wprowadzenie i zastosowanie zweryfikowanych form działania.•	

W ujęciu strukturalnym przedstawiony model opisuje następujące 
elementy składowe:

etapy postępowania diagnostycznego – diagnoza konstatująca fak-•	
ty, diagnoza projektująca, diagnoza przebiegu działań modyfikacyj-
nych i wspierających oraz ich rezultatów (diagnoza weryfikująca);
główne obszary i elementy podlegające ocenie diagnostycznej;•	
kategorie stanów rzeczywistości podlegającej rozpoznaniu – dia-•	
gnoza stanu, warunków i efektów. 28

Przedstawiony model diagnozy, którą nazywam triangulacyjną, 
w praktyce ma wymiar auskultacji. W wymiarze teoretyczno-praktycz-
nym realizuje transwersalność związaną z: – różnymi perspektywa-
mi eksploracji – „z zewnątrz”, „z wewnątrz”, „nad” rodziną z wykorzy-
staniem triangulacji metodologicznej (badania ilościowe i jakościowe) 
i stosowaniem modeli mieszanych – badań w działaniu i badań przez 
działanie 29 oraz – różnymi perspektywami interwencyjnymi z dający-
mi możliwość triangulacji PSP, PSR, DM, KGR.

Decyzyjny charakter diagnozy wskazuje na łączność procesu dia-
gnostyczno-interwencyjnego. Zasady działania diagnosty obejmują 
przenikające się reguły poznania i interwencji. Sposób działania dia-
gnosty regulują następujące zasady: 30

zasada wartościującego charakteru diagnozy – diagnoza nie może •	
ograniczać się do opisu i wyjaśniania, powinna odnosić się do norm 
i standardów;

 28 Ibidem, s. 183.
 29 E. Kantowicz, Perspektywa transwersalna…, op. cit.
 30 E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006; E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia 
podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2007, s. 151-287; E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna…, op. cit., R. Hennessey, Umiejętności 
itnterpersonalne…, op. cit.
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zasada realizowania diagnozy rozwiniętej (model diagnozy Ziem-•	
skiego) 31 z uwzględnieniem wszystkich perspektyw czasowych – 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
zasada uwzględniania kontekstu społeczno-kulturowego z uwzględ-•	
nieniem powiązań rodziny z innymi układami społecznymi (iner-
cja, opozycja, akomodacja, partycypacja);
zasada realizowania diagnozy w wymiarze pozytywnym i nega-•	
tywnym – trzeba poznawać deficyty, porażki, ale także równolegle 
– siły rodziny i jej otoczenia, które mogą stanowić wsparcie;
zasada holizmu metodologicznego wiąże się z traktowaniem rodzi-•	
ny jako całości, złożonego i dynamicznego układu cech i warunków 
oddziałujących na siebie i warunkujących się;
zasada łączenia poznania bezpośredniego i pośredniego;•	
zasada uwzględniania dynamiki rozwojowej rodziny – opis i ocena •	
rodziny muszą być dokonywane na tle fazy rozwoju/sytuacji życio-
wej rodziny;
zasada aktywności obiektu poznania – podmiotowości i autodia-•	
gnozy – każe wykorzystywać subiektywną perspektywę diagnozo-
wanych osób, ich refleksję nad istniejącą sytuacją;
zasada uwzględniania obiektywno-subiektywnej strony życia ro-•	
dzinnego – te same warunki/cechy rodziny mają różne znaczenie 
dla poszczególnych jej członków;
zasada relatywizmu w ocenie uzyskiwanych efektów;•	
zasada obiektywizmu;•	
zasada etycznej odpowiedzialności – za rezultaty diagnozy i sposób •	
ich wykorzystania; za sposób organizacji badań (także bez szkód 
dla badanego); za nieuzależnianie emocjonalne od diagnosty; dia-
gnostę obowiązuje uczciwość, dyskrecja i ostrożność;
zasada samoświadomości własnych ograniczeń jako diagnosty.•	

Obowiązuje przestrzeganie takich standardów projektowania i pro-
wadzenia interwencji: 32 
 31 S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 32 J. Szczepkowski, Praca socjalna…, op. cit., E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna…, op. cit. 
M. Ciczkowska-Giedziun, Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach, „Dysfunkcje Rodziny. 
Roczniki socjologii rodziny”, 2011, XXI, UAM, Poznań, s. 213-228.
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zasada pomocy w odbudowywaniu •	
mechanizmów autotelicznej 
kontroli (tworzenie warunków 
do kontrolowanych wewnętrznych 
zachowań), 

zasada łączności działań •	
wykorzystujących różne 
mechanizmy zmiany, 

zasada stosowania działań •	
znaczących (wzmocnień 
pozytywnych i negatywnych),

zasada organizowania skutecznego •	
działania (dominacja wzmocnień 
pozytywnych), 

zasada łączenia działań  •	
semio-, etio- i ergotropowych, 

zasada świadomego tworzenia •	
projektu oddziaływań 
uwzględniającego zasady 
prakseologiczne – dominacja 
działań ergo-tropowych,

zasada dwukierunkowości działań •	
eliminujących i kreatywnych.

jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj •	
– jeśli coś sprawdza się w praktyce 
i przynosi oczekiwany skutek, 
nie należy tego zmieniać,
jeśli coś działa, rób tego więcej  •	
– warto powtarzać czynności,  
które są pomocne,
jeśli coś nie działa, rób coś innego •	
– trzeba wycofać się jak najszybciej 
z nieskutecznych lub niewłaściwych 
działań,
zasada postrzegania zmiany jako •	
nieuchronnej i nieuniknionej,
zasada poszukiwania rozwiązań, •	
a nie przyczyn problemu,
zasada stosowania zindywidualizo- •	
wanych, unikatowych rozwiązań,
zasady pracy wyznaczają cele rodziny •	
i jej członków, a nie cele diagnosty,
każda rodzina dysponuje zasobami •	
potrzebnymi do przeprowadzenia 
zmiany, 
rodzina nie zawsze dostrzega swoje •	
zasoby, trzeba jej w tym dopomóc,
zawsze istnieją wyjątki od problemu  •	
– są okresy, gdy problemy 
nie występują lub są mniej 
dolegliwe, mogą one stanowić źródło 
poszukiwanych rozwiązań.

Rodzina i jej członkowie są ekspertami od swojego życia, diagnosta 
jest ekspertem od problemu i ekspertem od spotkania. 

Kompetentny w diagnozowaniu pracownik w kontakcie z klientem 
pełni różne role. Ich katalog, wzorowany na propozycji Małgorzaty Ro-
salskiej, odnoszącej się do roli doradcy, obejmuje takie role diagnosty:

wychowawcy – zna rodzinę, jej potrzeby, aspiracje, marzenia, rze- –
czywiste możliwości, indywidualne oddziaływania, kieruje się do-
brem osób, z którymi pracuje, wykorzystuje wszystkie możliwe za-
soby i źródła wsparcia,
facylitatora – ułatwia poszukiwanie informacji, planowanie, podej- –
mowanie decyzji, wyzwań, konfrontację możliwości z aspiracjami, 
obniża poziom lęku przed nowymi wyzwaniami,
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mediatora – ułatwia porozumienie, np. między sprzecznymi prze- –
konaniami, oczekiwaniami, potrzebami lub porozumienie między 
osobami,
animatora – aranżuje i organizuje różnorodne okoliczności sprzy-  –
jające podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji, w których rodzi-
na się znajduje, animuje różne wydarzenia i sytuacje doradcze, moż-
liwości do analizy, namysłu, refleksji,
eksperta – ma aktualną i poprawną wiedzę z zakresu metodyki i dia- –
gnostyki,
analityka – pomaga rozumieć siebie, decyzje, uwarunkowania, kon- –
flikty,
krytycznego interpretatora – pomaga nadać znaczenie, wartość in- –
formacjom i wydarzeniom,
twórcy sieci – zapobiega wykluczaniu społecznemu rodziny  –
i jej członków, doskonali więzi społeczne, poprawia pozycję społecz-
ną rodziny i jej członków,
diagnosta uruchamia zasoby – potrafi rozpoznać i odpowiednio wy- –
korzystać różnorodne zasoby indywidualne, rodzinne, lokalne,
budowniczego mostów – wprowadzającym i pomagającym wejść  –
członkom rodziny w różne role,
diagnosta jest osobą przywracającą ład – pokazującą, jak poruszać  –
się w natłoku informacji, obniżającą poziom stresu, podpowiadającą 
sposoby rozwiązywania problemów,
audytorium – zauważa, docenia, cieszy się postępami i sukcesami  –
rodziny i jej członków. 33
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Summary  ____________________________________________
The family risk creates real or potential danger of functioning of it’s members. 
Izabela Krasiejko lists these features, which may be potential diagnostic family model 
of family risk. Apart of family problems, it’s necessary to diagnose it’s resources. Perso-
nality and character diagnostic should be just this resource of available for the family. 
In Concentrated Approach at problems, are practiced different ways of diagnostic. At 
the preliminary Concentrated Approach of family problems are especially practiced The 
Motivational Dialogue. An ideal presentation of diagnostic process model is presented 
in heuristic model of decision-making pedagogical diagnosis by Ewa Wysocka. Deci-
sion-making nature of diagnosis shows connection diagnosis and intervention process. 
The rules of diagnostician action cover pervading up learning intervention rules. 
Key words: family risk, heuristic model of decision-making diagnosis, the rules of dia-
gnostician action.



dr Maria Łuszczyńska
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Pracownik socjalny w kryzysie  
– superwizja jako innowacyjne 
narzędzie wparcia w kontekście 
charakterystyki zawodu

Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie kryzysu jako zjawiska wpisanego w przestrzeń 
zawodową pracy socjalnej. Analizowane jest pojęcie kryzysu, szczególnie w od-
niesieniu do specyfiki zadań zawodowych oraz statusu pracownika socjalnego. 
W drugiej części zaprezentowane są założenia superwizji jako innowacyjnej 
techniki, która powoli staje się widoczna w systemie pomocy społecznej jako 
narzędzie wsparcia zawodowego pracowników socjalnych. Artykuł ma cha-
rakter wprowadzający i celowo porusza wyłącznie kwestie postulatywne, 
a nie aplikacyjne.

Wstęp
Kryzys powszechnie kojarzony jest z sytuacją nieprzyjemną, trud-

ną, zmuszającą do podjęcia środków zmierzających do przetrwania, 
a w ostateczności – wymagającą zmiany. Ta ostatnia jest niechętnie re-
alizowana, gdyż wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. W źródłosłowie 
rzeczownik krisis oznacza wybór i rozstrzygnięcie, od krínein ‘odsiewać; 
rozdzielać; wybierać; decydować, sądzić’. 1 Inne źródło słownikowe okre-
śla kryzys (crisis) jako „punkt zwrotny w chorobie, decydujący moment 
 1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Bellona, 
Warszawa 2007.
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szczególnie w tragedii, czas zagrożenia, punkt  kulminacyjny”. 2 Dlatego 
też potoczne skojarzenie z przesileniem, wstrząsem, przełomem, sytu-
acją graniczną, znajdują odzwierciedlenie w języku. Kryzys „robi karie-
rę” w naukach społecznych, polityce, ekonomii, historii i innych dzie-
dzinach, w których dynamika zmian powoduje nieustanny rozwój, ro-
zumiany jako przeobrażenie dotychczasowego status quo w inny stan. 
Kryzys w takim ujęciu rozumiany byłby jako taki moment zmiany, któ-
ry grozi, o ile nie zostaną podjęte działania zapobiegawcze, przekształ-
ceniu na gorsze. Kryzys prowokuje zmianę, w kryzysie jest ona nieunik-
niona. Kwestią otwartą pozostaje jedynie jej powodzenie oraz to, czy 
kryzys przyniesie coś lepszego niż stan, który obecnie obowiązuje. 

W języku potocznym słowo kryzys służy określaniu różnych sytuacji, 
których wspólnym mianownikiem jest aspekt zagrożenia. Można więc 
myśleć o kryzysie władzy, kryzysie politycznym, ekonomicznym, finan-
sów publicznych, ale też wartości, rodziny, kryzysie terroryzmu, kryzysie 
takiej czy innej tożsamości. W tym znaczeniu kryzys jest naznaczony za-
grożeniem, wbrew istotowemu znaczeniu, zawartym w źródłosłowie. 

Istnieje wiele definicji kryzysu, różniących się w zależności od ob-
szaru i dyscypliny, która ten problem analizuje. 3 W niniejszym arty-
kule interesujący będzie jego aspekt odnoszący się do kryzysu jednost-
ki, ale w kontekście jej funkcjonowania społecznego. Spośród istnieją-
cych objaśnień pojęcia, na potrzeby niniejszej pracy pragnę przedsta-
wić dwie definicje, które zilustrują i jednocześnie zróżnicują rozumie-
nie kryzysu, adaptowane do sytuacji zawodowej pracowników socjal-
nych. Pierwszą z nich będzie definicja Geralda Caplana, który twierdzi, 
że „ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają przeszkodę 
w osiąganiu ważnych celów życiowych – przeszkodę, która w tym cza-
sie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązy-
wania problemów”. 4 Inna definicja, zaproponowana przez Lawrence’a  
M. Brammera, wyraża jego pogląd, że „kryzys jest stanem dezorgani-

 2 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 404.
 3 zob. K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2012.
 4 „People are in a state of crisis when they face an obstacle to important life goals – and ob-
stacle that is, for a time, insurmountable by the use of customary methods of problem solving.” 
zob. G. Caplan, Prevention of Mental Disorders in Children, Basic Books, New York 1961, s.18.
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zacji, w którym człowiek staje w obliczu zniweczenia ważnych celów 
życiowych lub głębokiego zaburzenia swojego cyklu życiowego i metod 
radzenia sobie z czynnikami stresującymi. Termin kryzys odnosi się 
zazwyczaj do poczucia lęku, szoku i trudności przeżywanych w związ-
ku z zaburzeniem, a nie do samego zaburzenia.” 5 

Ze względu na rodzaje kryzysu, o których pisze chociażby Wanda 
Badura-Madej 6, można przyjąć, że nie zawsze musi on być zagrażają-
cy, gdyż (chociażby) kryzysy przemiany czy kryzysy sytuacyjne mogą 
stwarzać szansę na pokonanie trudności i dokonanie skoku rozwo-
jowego. Doświadczenie kryzysu ma wymiar indywidualny i społecz-
ny, ze względu na przyczyny, przebieg i konsekwencje. Występuje czę-
sto w sytuacjach zawodowych, szczególnie mocno może zaznaczać się 
w tych profesjach, które polegają na wspieraniu osób i grup potrzebują-
cych pomocy ze względu na swoją sytuację społeczną, a wobec których 
wsparcie jest rzeczą złożoną i wieloaspektową. Takiego wsparcia udzie-
lają pracownicy socjalni.

Pracownik socjalny w kryzysie?
Zatrudnienie w zawodzie pracownika socjalnego jest możliwe 

po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie o pomocy społecz-
nej. 7 Ustawa ta określa również stopnie specjalizacji zawodowej w pro-
fesji pracownika socjalnego 8, zakres zadań związanych z wykonywa-
niem zawodu pracownika socjalnego 9 oraz jego uprawnienia. 10 Jednym 
z nich (art. 121a) jest prawo do korzystania z superwizji. 11

 5 „Crisis is a state of disorganization in which people face frustration of important life goals 
or profound disruption of their life cycles and methods of coping with stressors. The term crisis 
usually refers to a person`s feelings of fear, shock, and distress about the disruption, not to the 
disruption itself.” zob. L. M. Brammer, The helping relationship: Process and skills (3rd ed.). Upper 
Saddle River, Prentice Hall, NJ 1985, s. 94.
 6 W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników 
socjalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 17.
 7 Art. 116 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 
poz. 593).
 8 Art. 116 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, op. cit.
 9 Art. 119 ustawy o pomocy społecznej, op. cit.
 10 Art. 121 i 121a ustawy o pomocy społecznej, op. cit.
 11 Konteksty organizacyjne i merytoryczne wprowadzania superwizji do polskiej pracy so-
cjalnej omawiam w artykule pt. Wyzwania superwizji w polskiej pracy socjalnej, publikowanej 
w materiałach po XIII Zjeździe Szkół Pracy Socjalnej w Gdańsku (w druku).
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O profesjonalizmie pracownika socjalnego świadczą trzy elementy 
składowe – wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje osobowo-
ściowe. 12 Jego praca ma charakter interdyscyplinarny, wykorzystujący 
dorobek socjologii, pedagogiki, psychologii, nauk prawnych, medycy-
ny, szczególnie psychiatrii, polityki społecznej, gerontologii, ekonomii, 
nauk społecznych. 13 Umiejętności i cechy osobowościowe są znaczą-
cym uzupełnieniem wiedzy oraz przedmiotem nieustannego samo-
doskonalenia.

Zawód pracownika socjalnego w Polsce przechodził różnorodne 
przeobrażenia, zarówno formalne, jak i związane z wymogiem pro-
fesjonalizacji działań. Zmieniały się zadania, kontekst organizacyjny, 
wymagania, wspierane grupy, skala problemów społecznych, warunki 
pracy i zatrudnienia, kontekst społecznej akceptacji, podejście do pro-
cesu pomagania, metody pracy, wsparcie teoretyczne i jeszcze kilka 
innych czynników, do których polscy pracownicy socjalni musieli się 
adaptować. W przekroju historycznym można mówić o trzech „poko-
leniach” pracowników socjalnych, obecnie zatrudnionych w obszarze 
pomocy społecznej. 14

Pierwsze z omawianych „pokoleń” (II generacja), to osoby, które za-
trudniane były jeszcze w systemie opieki społecznej w resorcie zdro-
wia. Ukończyły medyczne studium zawodowe, zaczynały pracę wte-
dy, gdy „opieka społeczna” była przypisana do resortu zdrowia, co po-
wodowało przede wszystkim przynależność instytucjonalną do zespo-
łów opieki zdrowotnej lub do zakładów pracy. To pokolenie 45+, o naj- 
dłuższym obecnie stażu pracy w obszarze opieki/pomocy społecznej, 
wchodzące do zawodu tuż przed i tuż po transformacji ustrojowej.

Drugie „pokolenie” (III generacja) to osoby, które zdobywały wy-
kształcenie do pracy w zawodzie już po transformacji ustrojowej. Jest 
 12 A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych, Śląsk, Katowice, 2006, s. 176.
 13 Ibidem, 178-179.
 14 Podział na trzy pokolenia opracowano na podstawie A. Zasada-Chorab, Kształtowanie się 
zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Wydawnictwo AV Centrum, Częstochowa 2004. A. Za-
sada-Chorab nie wymienia wprost tego podziału, jest to propozycja autorki niniejszego artykułu. 
Jednocześnie wspomnieć należy o jeszcze jednym najwcześniejszym chronologicznie „pokole-
niu” – o opiekunach społecznych. Byłaby to I generacja, która w większym niż wszystkie pozosta-
łe pokolenia cechowałaby się bezinteresownością, misyjnością, pracą poza instytucjami na rzecz 
najsłabszych. W tekście głównym zostali oni pominięci jako pokolenie nieczynne zawodowo 
obecnie, a przez to stanowiące wyłącznie historyczne odniesienie dla głównych rozważań. 
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to pokolenie w wieku 35+, ze stażem zawodowym od 10 do 15 lat. Cha-
rakteryzuje je lepsze wykształcenie niż pokolenia II generacji, chęć zdo-
bywania stopni specjalizacji zawodowej (I czy II stopnia). Z jednej stro-
ny poprzez nieustanną potrzebę rozwoju osoby z tej grupy spotykają się 
z nowatorskimi metodami, które adaptują do pracy socjalnej, z drugiej 
strony dysponują stażem zawodowym, który daje im pewność i bezpie-
czeństwo wykonywania swoich zadań. Posiadają autorefleksję zawodo-
wą, uświadamiają sobie własne zasoby i ograniczenia, a także deficyty 
systemu pomocy społecznej.

W końcu najmłodsze pokolenie (IV generacja) pracowników socjal-
nych, to osoby po studiach lub kolegiach pracowników służb społecz-
nych, najczęściej w wieku 21+, które wchodzą w ten zawód wyposażone 
we względnie największy zasób wiedzy, ale też z największym pozio-
mem niepewności, wynikającej z braku praktyki, z niemożności synte-
tycznej refleksji na temat miejsca w systemie. Z racji wieku i tej niepew-
ności muszą podjąć wyzwanie ułożenia sobie własnych relacji z klienta-
mi pomocy społecznej, którzy niejednokrotnie orientują się w zasadach 
funkcjonowania systemu lepiej niż oni (IV generacja). 

Powyższy opis jest wyjściową propozycją do badań nad przepływa-
mi międzypokoleniowymi w ramach wykonywania tego samego zawo-
du. Jest on intuicyjny, ale tez odwołuje się do obserwacji rzeczywistości 
pracy socjalnej i doświadczeń pracowników socjalnych. Granice mię-
dzy tymi trzema pokoleniami są umowne, można je wytyczać wzglę-
dem wieku, stażu pracy, sposobów realizacji zadań zawodowych, wy-
kształcenia (choć ostatnio wielu pracowników miało okazję w ramach 
projektów systemowych uzupełniać swoje wykształcenie) i innych. 

Opisywanie transgeneracyjnej sytuacji pracowników socjalnych 
ma być wstępem do analiz, związanych z kryzysem w ich pracy. Różni-
ce wynikające ze statusu zawodowego tych trzech generacji mogą być 
jednym z czynników prowokujących kryzys. Wszystkie trzy pokole-
nia bowiem przeważnie współpracują w ramach tych samych struktur 
organizacyjnych, mają możliwość wymiany doświadczeń, ale też zde-
rzenia światopoglądów, celów pracy, norm, wyznaczających ich postę-
powanie i wartości. Odniesieniem dla norm i wartości pracy pracow-
ników socjalnych jest Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracow-
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ników socjalnych z 1994 roku. 15 Pośród jego głównych funkcji jest (1) 
dostarczanie wskazań, co do pojmowanych decyzji, (2) ocena kompe-
tencji zawodowych i jakości praktykowania zawodu oraz (3) regulowa-
nie zachowań, (4) ocena działania pracownika socjalnego (5) ochrona 
klientów przed nadużyciami i niekompetencją ze strony pracowników 
socjalnych wobec klientów, współpracowników i otoczenia (6) wsparcie 
w sytuacji wystąpienia dylematu etycznego 16. 

Dylematy etyczne są powodowane koniecznością dokonywania 
wyboru między dwoma różnymi rozwiązaniami, na przykład między 
działaniem skutecznym, a działaniem ściśle określonym przepisami. 
W odniesieniu do pracy socjalnej istnieje wiele klasyfikacji dylema-
tów. 17 Najszerzej komentowane są te, które opisuje Frederic Reamer. 18 
W tym miejscu warto przytoczyć systematyzację napięć, które prowa-
dzą do dylematów pracowników socjalnych, podaną przez Alana Keith-
Lucasa. Wśród nich autor wymienia:

napięcie pomiędzy zobowiązaniem do zmieniania struktury spo-•	
łecznej a zobowiązaniem do pomocy ludziom w radzeniu sobie 
ze społeczną strukturą, w jakiej funkcjonują,
napięcie pomiędzy odpowiedzialnością wobec konsumentów usług •	
a odpowiedzialnością wobec tych, którzy płacą za nie – zwykle nie są 
to te same grupy,
napięcie pomiędzy dobrem jednostki a dobrem grupy czy społecz-•	
ności, której jednostka jest częścią,
napięcie pomiędzy prawem klienta do wolności wyboru a tym, •	
co jest postrzegane jako dobre dla niego,

 15 Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, [w:] D. Rybczyńska, 
B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 1995, s. 125-128.
 16 opracowano na podstawie A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych, Wydawnictwo 
Śląsk, Katowice 2006, s. 129 i nast.
 17 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] A. Sarapata (red.), Etyka 
zawodowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1971; International Declaration of Ethical Principles of 
Social Work, [w:] The Encyclopedia of Social Work, 19th Edition, NASW Press, Washington 1995; 
F. Reamer, The Use of Modern Technology in Social Work: Ethical Dilemmas, [w:] Social Work, 
June 1986.
 18 Zob. F. Reamer, Ethical Dilemmas in Social Service, Columbia University Press, New York, 
1990; w literaturze polskojęzycznej zob. F. Reamer, Dylematy etyczne w praktyce pracy socjal-
nej, [w:] Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, M. Bocheńsk-Seweryn, K. Frysztacki, 
K. Kluzowa (red.), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków 1994
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napięcie pomiędzy równością (traktowaniem każdego bezstronnie) •	
a zaspokajaniem indywidualnych potrzeb,
napięcie pomiędzy procesem naukowym (co w istocie oznacza re-•	
dukcję nadmiaru danych do prostej generalizacji) a procesem hu-
manistycznym (co oznacza ocenę i rozumienie sytuacji w jej uni-
kalnej złożoności), czasami przedstawiane jako napięcie pomiędzy 
nauką a sztuką lub pomiędzy wiedzą ontyczną a ontologiczną. 19

W sytuacji przeżywania napięcia wynikającego z zadań zawodowych 
pracownik socjalny konfrontuje wymagania własnego sumienia i sys-
temu wartości ze zobowiązaniami wobec klienta, współpracowni-
ków, przełożonych, profesji, osób trzecich (np. rodziny własnej, rodzi-
ny klienta, innych instytucji pomocowych). Dylematy mogą odnosić 
się do problemu prawdomówności wobec klienta i poufności relacji, 
przyznawania świadczeń wbrew życzeniom klienta, zapewniania usług, 
utrzymania tajemnicy zawodowej, rozdzielania ograniczonych i trud-
no dostępnych zasobów, zgłaszania wykroczeń, błędów popełnianych 
przez innych pracowników socjalnych, wartości wyznawanych przez 
pracowników socjalnych, braku wsparcia i współpracy ze strony innych 
instytucji pomocowych. 

Nie jest moim celem szczegółowe analizowanie zawartości ani moż-
liwych strategii rozwiązywania dylematów. Istnieją opracowania, któ-
re gromadzą takie rozwiązania. 20 Zamierzeniem niniejszego tekstu jest 
ukazanie kontekstu organizacyjnego i metodycznego dla znajdowa-
nia rozwiązań dylematów, odnajdywania własnych dróg dochodzenia 
do indywidualnych rozwiązań, a w ten sposób przełamywanie kryzysu 
– indywidualnego i instytucjonalnego. 

Być może stwierdzenie o kryzysie zawodowym u pracowników so-
cjalnych jest bardzo ostre, ale coraz częściej wspomina się o nim w dys-
kusjach akademickich i w rozmowach z pracownikami socjalnymi. 
Nie ma żadnych badań konkludujących istnienie kryzysu, natomiast 
przekonanie o nim jest wyrażane, chociażby w debatach wielostron-
nych (resortu, związków zawodowych, osób kształcących, pracowni-
ków socjalnych) nad praca socjalną. 
 19 A. Keith-Lucas, Ethics in Social Work, [w:] The Encyclopedia of Social Work 17th Edition, 
NASW Press, Washington 1977, s. 350-355.
 20 M. Sokołowska (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2013. 
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Mówiąc o kryzysie należy rozróżnić kryzys pracownika socjalnego 
i kryzys zawodu pracownika socjalnego. Te dwie sytuacje nie są ze sobą 
tożsame, choć wzajemnie na siebie oddziałują. Pierwsza z nich dotyczy 
kryzysu osoby, człowieka wykonującego określone zadania. Można ją 
określić mianem kryzysu jednostkowego (pracownika socjalnego). Dru-
ga przekłada się na zewnętrzne uwarunkowania, które te zadania narzu-
cają. Wiąże się ona z kryzysem instytucji. Warunkiem pierwszej sytuacji 
jest wewnętrzne nastawienie, konstrukcja psychiczna, podejście do za-
wodu, kompetencje, umiejętności, wiedza i doświadczenie konkretne-
go człowieka. W drugiej sytuacji decydują ramy organizacyjne, normy, 
zasady, regulacje prawne, rozwiązania instytucjonalne, a także polity-
ka centralna, regionalna i lokalna. W niniejszym artykule podmiotem 
rozważań staje się kryzys w tym pierwszym ujęciu, gdyż z perspektywy 
pracownika socjalnego w kryzysie istnieją realne przesłanki do tego, aby 
się z nim zmierzyć. Nie oznacza to, że kryzys instytucjonalny nie przy-
czynia się i nie potęguje kryzysu pracownika socjalnego. Wzajemne za-
leżności tych dwóch typów kryzysu należy uwzględniać analizując prze-
słanki do przezwyciężania każdego z nich. Jednak to kryzys pracownika 
socjalnego jest uchwytny w jednostkowym doświadczeniu zawodowym 
i możliwy do uświadomienia i przezwyciężenia. 

Analizując kryzys indywidualny można mówić o różnorodnych ob-
liczach kryzysu pracownika socjalnego. Wyrastają one bezpośrednio 
z trudnych do rozwikłania dylematów i prowadzą do:

kryzysu motywacji,•	
kryzysu metody,•	
kryzysu celów,•	
kryzysu relacji,•	

Rozpoznanie, o który typ kryzysu chodzi oraz dookreślenie stosownych 
dla niego dylematów, staje się kluczowe dla jego przełamania i utrzy-
mania spójności zawodowej pracy socjalnej. Utrwalając przekonanie, 
że kryzys może prowadzić do zmiany na lepsze, do poprawy sytuacji, 
należy szukać rozwiązań i sposobów przezwyciężania tej aporycznej 
sytuacji. Jednym z narzędzi, które wydają się być właściwe dla podję-
cia próby przezwyciężania kryzysu pracownia socjalnego jest superwi-
zja pracy socjalnej. Na początku należy wyjaśnić, dlaczego jest mowa 

kryzysu zaufania,•	
kryzysu instytucji,•	
kryzysu publicznego systemu wsparcia,•	
kryzysu ekonomicznego.•	
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o superwizji pracy socjalnej. Po pierwsze taki jest zapis ustawowy do-
tyczący tego narzędzia. 21 I nie jest on zapisem przypadkowym. Wią-
że się z ukonstytuowaniem obszarów styku kryzysów indywidualnych 
i instytucjonalnych. Gdyby superwizja dotyczyła pracownika socjalne-
go, można by odnieść wrażenie, że ma ona charakter bardziej terapeu-
tyczny; wspiera człowieka, z jego ograniczeniami, zaburzeniami i kon-
strukcją psychiczną w wypełnianiu roli zawodowej pracownika socjal-
nego. Wskazanie, że ma to być superwizja pracy socjalnej, tworzy taki 
obszar analiz, który zawiera jednocześnie elementy indywidualne pra-
cownika socjalnego, rozumianego jako podstawowe narzędzie pomo-
cy, ale też zarazem angażuje te elementy zawodowe, które są niejako 
zewnętrzne wobec niego, czyli metody, techniki, narzędzia, rozwiąza-
nia systemowe, typy klienckie itp. Poniżej zostanie podjęta próba scha-
rakteryzowania superwizji jako narzędzia wsparcia pracownika socjal-
nego w jej szerokim kontekście teoretycznym, a następnie, w ramach 
podsumowania, przedstawione będą możliwości, jakie daje superwizja 
w działaniach antykryzysowych.

Teoretyczne konteksty superwizji pracy socjalnej
Superwizja wyrasta z tradycji rzemieślniczej, w której mistrz miał być 

wzorem zawodowym do wykonywania różnych działań w jak najbar-
dziej doskonały sposób. W angielskich i amerykańskich organizacjach 
dobroczynnych w XIX wieku superwizorzy pełnili funkcję kontrolujące 
poprawność działań wolontariuszy, nazywanych czasami odwiedzają-
cymi (visitors), których zadaniem było poszukiwanie rodzin potrzebują-
cych pomocy i wsparcia w samodzielnym życiu. 22 Poza wsparciem, któ-
re dziś określilibyśmy mianem pracy socjalnej, odwiedzający mogli za-
proponować skromną pomoc finansową, przyznawaną w szczególnych 
przypadkach, po wnikliwej ocenie sytuacji rodziny. Superwizorzy mieli 
za zdanie sprawdzać, czy sposób i formy udzielanego wsparcia mieszczą 
się w standardzie organizacji. Stąd pierwsi superwizorzy łączyli w so-
bie rolę nadzorcy, realizującego funkcje administracyjne, ale też sta-
wali się dla „odwiedzających” (wolontariuszy, a później zatrudnianych 
 21 Art. 121a ustawy o pomocy społecznej, op. cit.
 22 M. K. Smith, The function of supervision, the encyclopedia of informal education, http://infed.
org/mobi/the-functions-of-supervision/ [dostęp: 20.06.2014]
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dla tych zadań pracowników) nauczycielami i doradcami, którzy na bie-
żąco w sposób kreatywny musieli rozwiązywać wynikające z pracy bez-
pośredniej z klientem problemy. 23 Jak pisze Jerzy Szmagalski, najdyna-
miczniejszy rozwój pierwszych działań o charakterze superwizji w pra-
cy socjalnej nastąpił w brytyjskich Towarzystwach Organizacji Dobro-
czynności (Charity Organisation Societies), następnie w organizacjach 
o tym samym charakterze w Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wie-
ku. Wtedy to charakter pracy superwizorów wymagał łączenia funkcji 
administracyjnej, edukacyjnej i wspierającej, 24 co współcześnie jest jed-
nym z podstawowych dylematów realizowania zadań superwizora.

W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu pojawia się wiele 
definicji superwizji pracy socjalnej, które często zawierają ryt superwizji 
w psychoterapii, w której już od dłuższego czasu stanowi ona nieodzow-
ny element praktyki pomagania. Żeby lepiej zrozumieć istotę, ale też 
obszary niedookreślone superwizji pracy socjalnej, proponowany jest 
przegląd co ważniejszych ujęć definicyjnych. Co ciekawe, wiele z nich 
charakteryzuje superwizję poprzez funkcje, które ma ona realizować. 

Istnieje kilka klasyfikacji funkcji superwizji pracy socjalnej, wśród 
których można wymienić podział Alfreda Kadushina, (powołującego 
się na Johna B. Dawsona) 25, gdzie występuje trójpodział na funkcję ad-
ministracyjną, edukacyjną i wspierającą. 26 Z kolei Peter Hawkins i Ro-
bert Shohet wymieniają takie funkcje superwizji jak tutorska, szko-
leniowa, kierownicza i konsultacyjna. 27 W Polsce funkcje superwizji 
usystematyzował jako pierwszy Jerzy Krzyszkowski, który proponuje 
podział na funkcję administracyjno-zarządzającą, zawodową, eduka-
cyjną i wsparcia emocjonalnego. 28

Osią porządkującą wszystkie określenia definicyjne jest ujęcie super-
wizji pracy socjalnej w kontekście tradycji „superwizji twardej” i „super-
 23 D. E., Petes, Supervision in Social Work. A method of student training and staff development, 
George Allen & Unwin, Londyn 1967, s. 170.
 24 J. Szmagalski, op. cit., s. 19-20.
 25 B. Dawson, The casework supervisor in a family agency, [w:] Family 6/1926, s. 293.
 26 A. Kadushin, A., Supervision in social work (wydanie trzecie), Columbia University Press, 
Nowy Jork 1992, s. 19-20.
 27 P. Hawkins, R. Shohet, Supervision in the Helping Professions. An individual, group and or-
ganizational approach (wydanie czwarte), Open University Press, Londyn 2012, s. 65-66.
 28 J. Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Czę-
stochowa 2010, s. 185-186.
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wizji miękkiej”. Różnice między nimi wyznacza rozłożenie akcentów 
na poszczególne, realizowane przez działania superwizyjne funkcje. 

W superwizji twardej, odwołującej się do tradycji amerykańskiej, 
pełni ona głównie funkcję administracyjną, której celem nadrzędnym 
jest koordynowanie działań danej instytucji i realizowanie jej celów. 
Stąd mówi się, że ta tradycja ma orientację menadżerską, a podmiotem 
działań superwizji jest instytucja. 

Superwizja miękka z kolei wywodzi się z tradycji brytyjskiej, kła-
dzie nacisk na proces uczenia się, rozwój i perspektywę indywidualną, 
poprzez analizę której następuje poszerzanie świadomości zawodowej 
pracownika socjalnego. Stąd w tej tradycji podmiotem działań super-
wizji jest pracownik socjalny. 

Brytyjska Encyklopedia pracy socjalnej zawiera definicję superwi-
zji pracy socjalnej, jako „aktywności interpersonalnej, która umożli-
wia praktykom refleksję nad związkami między celami i procedurami 
w ich pracy. Superwizja stwarza wspierający, administracyjny i rozwo-
jowy kontekst, w ramach którego mogą być utrzymywane otwartość 
na potrzeby klientów i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Typowa 
dla superwizji jest forma dialogu, w którym podejmowane są zagadnie-
nia emocjonalne, poznawcze i etyczne wynikające z trójstronnej relacji 
pomiędzy klientem, pracownikiem i placówką.” 29 Takie określenie su-
perwizji zawiera zarówno jej cechy administrowania, uczenia się i sa-
morozwoju oraz wsparcia w odpowiedzialności zawodowej.

Według J. Krzyszkowskiego superwizja jest określona jako „zorga-
nizowana działalność w celu oceny przydatności pracownika do orga-
nizacji. Służy także pomocą pracownikowi w jego pracy.” 30 Takie okre-
ślenie sprowadza superwizję przede wszystkim do instrumentu zarzą-
dzania jakością organizacji, związanej z osiąganiem jej celów poprzez 
wsparcie pracownika socjalnego w jego pracy. 

W podobnym duchu superwizję definiuje Jerzy Szmagalski i Alek-
sander Nocuń, odwołując się do definicji zagranicznych (A. Kadushina 
i C. Zastrowa) Autorzy ci piszą, że „istotą superwizji jest stały, obowiąz-
kowy proces konsultacyjny, zachodzący pomiędzy kierownikami pla-
 29 The Blackwell Encyclopaedia of Social Work, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2000, s. 340.
 30 J. Krzyszkowski, op. cit., s. 185.
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cówek a pracownikami prowadzącymi bezpośrednią pracę z klientami. 
Proces ten ma służyć rozwijaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych 
przy rozwijaniu problemów, którymi zajmuje się dana placówka.” 31

Jeden z autorów, J. Szmagalski, przywołuje w swojej książce poświę-
conej temu zagadnieniu definicję Leslie W. Rue i Lloyda L. Byars, którzy 
piszą, że superwizja to: „szczególna metoda kierowania pracownikami, 
polegająca na usprawnieniu ich produktywności w osiąganiu celów or-
ganizacji”. 32 Ten sam autor w innej książce charakteryzuje superwizję 
przez pryzmat procesu superwizyjnego i konstatuje, że „superwizja po-
lega na stałym i obowiązkowym procesie konsultacyjnym między kie-
rownikami placówek lub formalnie wyznaczonymi doświadczonymi, 
wysoko kwalifikowanymi pracownikami – superwizorami a pracow-
nikami prowadzącymi bezpośrednią pracę z klientami”. 33 

Takie rozumienie superwizji doprowadza w efekcie do położenia 
większego nacisku na jej aspekt rozwojowy i wzmacniający pracow-
nika socjalnego i poprzez takie podejście – osiąganie celów instytucji 
go zatrudniającej. Znajduje to wyraz w definicji superwizji z obszaru 
andragogiki. W doradztwie zawodowym superwizja definiowana jest 
jako „różne działania psychologiczno-społeczne w ramach poradnic-
twa w miejscu pracy, współpracy zawodowej, praktycznego instrukta-
żu itd., które odbywają się między superwizorem, a osobą superwizo-
waną lub grupą. Dotyczą one problemów interakcyjnych, grupowych 
i instytucjonalnych.” 34 Jest to ważne rozumienie superwizji w kontek-
ście pracy socjalnej, bowiem należy pamiętać, że już w latach 60-tych 
XX wieku w Polsce powstały ośrodki opiekuna społecznego, których 
zespoły składały się z dwóch pracowników socjalnych oraz konsultan-
tów – prawnika, pedagoga, psychologa i socjologa. 

W artykule 121a ustawy o pomocy społecznej znajdujemy zapis 
o uprawnieniu każdego pracownika socjalnego do korzystania z super-
wizji, określanej mianem „poradnictwa prowadzonego przez superwizo-
 31 A. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, 
Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, s. 159.
 32 L. W. Rue, L. L. Byars, Supervision, cyt. Za: J. Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe pra-
cowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2004, s. 146.
 33 Ibidem, s. 147.
 34 A. Dudak, E. Szarzyńska, Superwizja jako dziedzina doradztwa zawodowego [w:] Kargul J., 
(red.), Dyskursy młodych andragogów 2, WSP, Zielona Góra 2001, s. 162. 
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rów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompe-
tencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług 
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu 
z pracodawcą co do wyboru formy i osoby udzielającej porad.” 35

Wyrazem podejścia „miękkiego” w superwizji są definicje zaczerp-
nięte z innych niż praca socjalna obszarów jej działania. I tak według 
Renaty Zuby „superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, prze-
myśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie 
istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swo-
ich uczuć. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych 
wcześniej uczuć i przekonań. Uczestnicząc w superwizji, odkrywamy 
przed sobą nawzajem takie obszary własnego JA, które dla nas samych 
są nieraz nieznane. Doświadczamy wtedy bliskiego kontaktu ze sobą 
i z innymi, co początkowo może wydawać się zagrażające, ale w konse-
kwencji służy naszemu rozwojowi.” 36 Inna definicja, zaczerpnięta z ob-
szaru psychoterapeutycznego, określa superwizję jako proces „uczenia 
się, w którym psychoterapeuta współpracuje z bardziej doświadczonym 
kolegą po fachu, by w procesie ciągłego rozwoju zawodowego wzboga-
cić własne umiejętności. To z kolei sprzyja dobrostanowi jego klienta 
i zapewnia mu bezpieczeństwo.” 37

Piotr Domaradzki, jeden z konsultantów, prowadzących działania 
o charakterze superwizyjnym w pomocy społecznej, określa superwi-
zję jako „rodzaj świadomego zarządzania: 

procesami interpersonalnymi w zespole pracowniczym; •	
procesami interpersonalnymi pracowników z klientami; •	
standardami pracy socjalnej; •	
procesami intrapsychicznymi pracowników.”•	  38 

 35 Art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 
593).
 36 R. Zuba, Po co nam superwizja, [w:] Terapia uzależnienia i Współuzależnienia, 5/2000.
 37 M. C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdańsk 2004, s. 13.
 38 P. Domaradzki, Praktyka superwizji pracy socjalnej w Polsce, [w:] Materiały konferencyjne 
w ramach projektu Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej” na zlecenie Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej i jest realizowany w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych pracowników pomocy i integracji społecznej Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ta ostatnia charakterystyka wskazuje dobitnie na procesualny charak-
ter superwizji i kieruje uwagę ku sposobom i metodom jej realizacji. 39

Superwizja jest realizowana w formie sesji superwizyjnych, czyli za-
planowanych spotkań superwizora z osobami korzystającymi z superwi-
zji. Sesje superwizyjne powinny odbywać się w miejscu neutralnym (czyli 
nie związanym ani z pracą, ani z życiem prywatnym), stwarzającym po-
czucie bezpieczeństwa (np. chroniącym przez ingerencją osób spoza re-
lacji superwizyjnej, w otoczeniu sprzyjającemu współpracy). Dyskusyj-
ną kwestią jest czy powinna się odbywać się godzinach pracy, czy poza 
nimi, szczególnie, że możliwa jest taka jej forma, którą pracownik socjal-
ny aranżuje sobie samodzielnie, poza decyzją kierownika swojej instytu-
cji. Zdaje się jednak, że jeśli superwizja ma się stać częścią systemu pomo-
cy społecznej, to powinien być zagwarantowany określony czas w trakcie 
godzin pracy, w którym pracownik mógłby korzystać z superwizji, nie-
zależnie czy w ramach, czy poza instytucją macierzystą.

Superwizja może się odbywać w relacji indywidualnej z superwizo-
rem; mówimy wtedy o superwizji indywidualnej, dla której przeciwień-
stwem jest superwizja grupowa lub zespołowa. Ta ostatnia jest odmia-
ną superwizji grupowej, realizowanej w grupie jednorodnej ze względu 
na przynależność pracowniczą wszystkich uczestników do jednej insty-
tucji. 40 Niezależnie od tego, czy superwizja jest grupowa, czy zespołowa, 
należy przestrzegać liczebności grup (mówi się o maksimum 12 osobach) 
oraz dbać o podobny poziom doświadczeń wszystkich uczestników. 

Innym podziałem superwizji ze względu na jej rodzaj jest rozróż-
nienie na superwizję nieformalną i formalną, o której pisze J. Krzysz-
kowski. Autor charakteryzuje tę ostatnią jako relację, w której superwi-
zorem jest przełożony pracownika socjalnego, natomiast nieformalną 
określa jako sporadyczne uczenie się w miarę potrzeby. Nie jest okre-
ślone, kim w tej formie jest superwizor. 41 

W końcu można mówić o superwizji bezpośredniej lub pośredniej. Ta 
pierwsza odbywa się w sytuacji, w której osoba korzystająca z superwizji 
 39 O metodach z racji ograniczonej przestrzeni tego artykułu nie wspominam ani słowem. 
Obszerne opracowanie na temat metod stanowi pozycja M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie 
do superwizji pracy socjalnej, IRSS, Warszawa 2013.
 40 Zob. J. Krzyszkowski, op. cit, s. 186-187; J. Szmagalski, Superwizja pracy socjalnej…, op. cit., 
s. 46-47
 41 J. Krzyszkowski, op. cit., s. 187
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ma możliwość uczenia się od superwizora przez obserwację jego pracy. 42 
Można by rozszerzyć to rozumienie o obserwowanie pracy osoby korzy-
stającej z superwizji przez superwizora i możliwość uzyskania informacji 
zwrotnej o swojej pracy pod wpływem tej bezpośredniej obecności.

Superwizja pośrednia dokonuje się w ramach sesji superwizyjnej, 
podczas której pracownik socjalny w sposób pośredni opowiada o swo-
ich problemach zawodowych, z możliwością dokumentowania ich (cza-
sami np. w formie nagrań filmowych). Opis sytuacji i zdarzeń polega 
na relacji osoby korzystającej z superwizji, odgrywaniu ról, opisywaniu 
przypadków i ich dyskutowania. 43

Istnieje jeszcze jeden rodzaj superwizji, określany mianem superwizji 
wewnętrznej lub koleżeńskiej. Różni się ona zasadniczo od świadczonego 
sobie na co dzień wzajemnego wsparcia pracowników tym, że oparta jest 
na metodyce pracy socjalnej, jej celach, konkretnych metodach, techni-
kach i narzędziach, a także działaniach pracownika - świadomych, celo-
wych, metodycznych. Superwizorem (w tym przypadku nieformalnym) 
mogą być za każdym razem inne osoby z zespołu pracowniczego, jednak 
wymaga się od nich umiejętności związanych z prowadzeniem grupy. 44

Relacja superwizyjna realizowana podczas cyklicznych sesji super-
wizyjnych opiera się na kontrakcie, zawieranym pomiędzy superwizo-
rem i osobami korzystającymi z superwizji. Kontrakt zabezpiecza inte-
resy oby stron umowy poprzez określenie zasad współpracy (np. gra-
nic poufności), metod i technik stosowanych w trakcie sesji superwi-
zyjnych, zakresu tematycznego sesji, ustaleń organizacyjnych, sposo-
bów dokumentowania sesji oraz metod ich oceny. Istnieje wiele wzorów 
i pomysłów na zawartość kontraktu superwizyjnego, jednak cel jego 
zawierania jest im wspólny. 

Podsumowanie
Reasumując dotychczasowe rozważania należy powiedzieć, że su-

perwizja może stanowić metodę wspomagania, kształcenia i nadzoro-
wania, stosowaną wobec osób wykonujących zawody pomocowe, takie 
na przykład, jak pracownicy socjalni. Celem nadrzędnym jest popra-
 42 J. Krzyszkowski, op. cit.
 43 J. Krzyszkowski, op. cit.
 44 J. Szmagalski, Superwizja pracy socjalnej…, op. cit., s. 47-48
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wa jakości ich pracy. Do najważniejszych zadań superwizji pracy so-
cjalnej należą:

Wzmocnienie umiejętności zawodowych oraz pogłębianie wiedzy, 1. 
potrzebnej w pracy pracownika socjalnego,
Współpraca w zespołach pracowniczych i grupie zawodowej, co pro-2. 
wadzi do większej skuteczności komunikacji wewnętrznej, budowania 
więzi międzyludzkich, umiejętności nawiązywania relacji, rozwiązy-
wania konfliktów, dawania konstruktywnej informacji zwrotnej,
Doradztwo w bieżących zadaniach zawodowych, co wpływa na efek-3. 
tywność pracy, nadzór nad działalnością pracowników,
Psychologiczne wsparcie pracowników socjalnych, zapobiegające 4. 
wypaleniu zawodowemu,
Możliwość zmierzenia się z dylematami moralnymi, związanymi 5. 
z wykonywanymi działaniami, analiza aksjologiczna i własnych sys-
temów wartości. 

Superwizja ma siłę sprawczą – wzmacnia (w rozumieniu empowerment 
w odniesieniu do pracownika socjalnego, a nie klienta tym razem) 
i uczy (w znaczeniu uczenia się przez całe życie i w każdym wieku –  
Life-long learning i Later-life learning). Superwizja dotyczy przede 
wszystkim pracy zawodowej, ale zwraca również uwagę na źródła trud-
ności zawodowych i tym samym przyczynia się do refleksji nad życiem 
prywatnym, nie zajmując się tym terapeutycznie. Jest działalnością re-
lacyjną, co oznacza, że zmiana w emocjach, nastawieniu, wiedzy, kom-
petencjach, umiejętnościach, przekonaniach dokonuje się wyłącznie 
w relacji z superwizorem i innymi członkami grupy superwizyjnej. 
W końcu, superwizja to narzędzie, od skuteczności którego zależy to, 
czy klient pomocy społecznej również odniesie korzyści.

Superwizja może być traktowana jako innowacyjny dla systemu po-
mocy społecznej instrument minimalizujący skutki kryzysu, w którym 
się znajdują pracownicy socjalni. Wynika to po pierwsze z faktu, że pod-
czas superwizji jest „czas i przestrzeń” na przyjrzenie się dylematom, 
konfliktom wewnętrznym, przysłowiowym „ścianom”, do których do-
chodzą pracownicy socjalni. Po drugie, ma on specyficznego przewod-
nika w przechodzeniu przez ten proces – przewodnika, który z defini-
cji powinien być bardziej doświadczonym fachowcem w obszarze pracy 
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socjalnej. Po trzecie, forma „przeżywania” superwizji sprzyja skontak-
towaniu się z autentycznymi przeżyciami, szczerości i otwartej autoana-
lizie. Po czwarte, w superwizji ważne jest wsparcie środowiskowe, które 
jest nie do przecenienia w pokonywaniu kryzysu. Należy jednak uczynić 
zasadnicze zastrzeżenie, że superwizja nie jest remedium na wszelkie 
dolegliwości zawodowe pracownika socjalnego. Kryzysy bowiem nie za-
wsze prowadzą do dobrych zakończeń. Ważne jest jednak, żeby nawet 
bolesne doświadczenie ujrzeć w szerokim kontekście rozwojowym całe-
go swojego życia – zawodowego i prywatnego oraz, żeby mimo kryzysu 
dążyć do samorealizacji, której wzorzec wyznaczył Abraham Maslow. 
Osoba ukierunkowana na potrzebę samorealizacji realistycznie patrzy 
na świat, jest skoncentrowana na problemach, a nie na sobie, potrafi 
odróżniać środki od celów, jest niezależna, akceptuje samą siebie i jest 
spontaniczna. Natomiast postawy osoby samorealizującej się to perfek-
cja, odpowiedzialność, elastyczność, ciekawość, umiejętność podejmo-
wania decyzji oraz dystans do świata. 45 W dążeniu do samorealizacji 
kryzysy są nieodłącznym elementem rozwojowym. 46
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Summary  ____________________________________________
The aim of the article is to present crisis as the natural phenomenon, which is inherent 
in the social work profession. The author analyzes the subject of crisis in relations to 
professional tasks and the status of social worker. The supervision is presented as the 
innovation tool, which gradually becomes as the technique of support within the so-
cial care system. The considerations are rather initiatory and have the proposing, not 
applied nature.
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Pomoc społeczna i pracownik socjalny 
wobec programu Rodzina 500 plus. 
„Cała wstecz czy wiatr w żagle?”

Abstrakt
Po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus sytuacja finansowa rodzin 
z dziećmi znacząco się poprawi. Niekoniecznie jednak będzie to gwarantowa-
ło poprawę sytuacji dzieci w tych rodzinach. Dzięki lepszej kondycji finansowej 
rodzin będzie możliwe, w większym stopniu niż dotychczas, stosowanie zasady 
ich aktywizacji w motywowaniu do rozwiązywania swoich problemów. Tymcza-
sem duża część rodzin z dziećmi nie będzie, w takim stopniu jak dotychczas, 
zainteresowana świadczeniami materialnymi z pomocy społecznej, co prowa-
dzi do konieczności zmiany priorytetów w pracy socjalnej. Liczba pracowników 
socjalnych zostanie w części zredukowana. Może to prowadzić do pomniejsze-
nia ich roli, ale może też być potraktowane jako szansa na powrót do korzeni 
pracy socjalnej i przywrócenia jej należnego miejsca. Aby stworzyć warunki 
do takiej zmiany konieczne wydają się działania w dwóch obszarach: organiza-
cyjnym – oddzieleniu wykonywania pracy socjalnej od procedury przyznawania 
świadczeń oraz profesjonalnym – doskonaleniu warsztatu pracownika socjalne-
go, tak aby mógł sprostać nowym wyzwaniom.

Wstęp
Program Rodzina 500 plus znacząco poprawi sytuację finansową ro-

dzin z dziećmi, co nie musi być równoznaczne z poprawą sytuacji dzieci 
w rodzinie. Rodziny, w mniejszym niż obecnie stopniu, będą wymaga-
ły wsparcia finansowego, a w większym, pomocy w odpowiednim peł-
nieniu ról rodzicielskich, w czym ważną rolę powinna odgrywać praca 
socjalna. W artykule omówione zostaną kolejno:
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sytuacja materialna rodzin z dziećmi po uwzględnieniu programu •	
Rodzina 500 plus;
nowa rola zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi;•	
nowe role pracownika socjalnego wobec rodzin mających trudności •	
w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.

Co się zmieniło?
Program Rodzina 500 plus w istotny sposób zmienia sytuację ro-

dzin z dziećmi, w tym także rodzin korzystających z pomocy społecz-
nej. Z punktu widzenia pomocy społecznej nie ma potrzeby zajmowa-
nia stanowiska wobec samego programu: czy spełni swoje cele, w jaki 
sposób zmieni demografię w Polsce, w jaki sposób zmieni gospodarkę. 
Interesujące dla pomocy społecznej i systemu wspierania rodzin nie-
wydolnych wychowawczo jest natomiast to, w jaki sposób program 
wpłynie na sytuację dzieci w rodzinach; czy zwiększy ochronę i po-
moc ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, stwarzając warunki 
do harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. 1 

Nie ulega wątpliwości, że dzięki nowemu programowi poziom ma-
terialny rodzin znacząco się podwyższy, co zapewne będzie skutkować 
spadkiem liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. 
Czy w związku z tym zmniejszy się rola pomocy społecznej? Twierdzą-
co na to pytanie można odpowiedzieć tylko wtedy, gdy postrzega się 
pomoc społeczną jako instytucję, która zajmuje się w głównej mierze 
wspieraniem materialnym rodzin ubogich. Ale do pomocy społecznej 
trafiają rodziny z dziećmi nie tylko z powodu biedy, ale również z in-
nych przyczyn: bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
potrzeby ochrony macierzyństwa, powiązanych niejednokrotnie z bez-
robociem w tych rodzinach. Takie rodziny będą mogły mieć trudno-
ści w wykorzystaniu nowych możliwości finansowych do zapewnienia 
dzieciom lepszych warunków, a w przypadkach braku umiejętności 
w gospodarowaniu pieniędzmi, może to nawet prowadzić do marno-
trawstwa. Te zagrożenia będą wymagały od pomocy społecznej więk-
szego skupienia się na pozamaterialnych formach wsparcia rodzin 
z dziećmi w funkcjonowaniu w obszarze opiekuńczo-wychowawczym, 
 1 Wstęp Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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poprzez rozwój asystentury i poradnictwa, ale przede wszystkim, pracy 
socjalnej, która jest głównym ogniwem systemu pomocy społecznej.

Od tego czy pomoc społeczna uwzględni nową sytuację do zmiany 
priorytetów swojego działania, czy pracownicy socjalni podejmą nowe 
role zawodowe, będzie zależała odpowiedź na tytułowe pytanie: „Cała 
wstecz czy wiatr w żagle?”

Sytuacja materialna rodzin z dziećmi po uwzględnieniu 
programu Rodzina 500 plus
Rodziny z dziećmi stanowią liczną grupę korzystających z systemu 

pomocy społecznej – to około pół miliona rodzin, czyli 40% wszystkich 
korzystających z pomocy społecznej, z czego najwięcej to rodziny z jed-
nym i dwójką dzieci (mniej więcej równo, po około 200 tysięcy), i nie-
wiele mniej rodziny wielodzietne 2 (150 tysięcy). 3

Wykres 1 Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej

 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie MPiPS 2014

Większość tych rodzin korzysta ze świadczeń pieniężnych i nie 
przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej – 514 złotych 
na osobę. Można więc założyć, że rodziny te będą się kwalifikowa-
ły do świadczenia wychowawczego, również dla pierwszego dziecka, 
dla którego kryterium dochodowe wynosi 800 złotych. Rodziny sta-
ną się jednocześnie świadczeniobiorcami pomocy społecznej i benefi-
cjentami programu Rodzina 500 plus, a co więcej, te ostatnie nie będą 
się wliczały do dochodu dla celów pomocy społecznej i będą stanowi-
ły dodatkowe źródło zasobów finansowych, tym wyższe, im większa 
liczba dzieci w rodzinie.
 2 Definicja rodziny wielodzietnej jak w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, 3 i więcej dzieci.
 3 Dane ze Sprawozdania MPiPS-03 za 2014 r., Dział 2B, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spo-
leczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-rok-2014-a/#akapit1.

1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci
6 i więcej

                                                                                                                 191 623
                                                                                                                  193 380
                                                        99 276
                  37 888
   13 371
8 664
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Wachlarz świadczeń socjalnych 4 z jakich mogą korzystać rodziny 
z dziećmi objęte pomocą społeczną jest znacznie większy. Poza zasił-
kami z pomocy społecznej (średnio 116 złotych na osobę) 5 uprawnione 
są również między innymi do: zasiłku rodzinnego (średnio 112 złotych 6 
na dziecko) wraz z dodatkami 7, mieszkaniowego i energetycznego (ra-
zem średnio 219 złotych na rodzinę) 8, ponieważ kryterium dochodo-
we uprawniające do tych świadczeń jest wyższe niż kryterium pomocy 
społecznej. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły mogą liczyć tak-
że na wyprawkę szkolną, stypendium szkolne, a wychowujący dzieci 
w pierwszym roku życia, na świadczenie rodzicielskie. Rodzaj i wyso-
kość wsparcia finansowego rodzin uzależniona jest od liczby dzieci oraz 
od struktury rodziny, w szczególności od tego, czy dzieci są wychowy-
wane w rodzinie pełnej czy niepełnej.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na większą pomoc 
niż rodziny pełne, uprawnione są bowiem do specjalnie dedykowa-
nych im świadczeń: dodatków do zasiłku rodzinnego dla osób samot-
nie wychowujących dzieci (185 złotych na dziecko, nie więcej jednak 
niż 370 złotych) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przy-
padku gdy rodzic nie spełnia obowiązku alimentacyjnego (do 500 zło-
tych, w zależności od zasądzonych i nie egzekwowalnych alimentów). 
Wszystkie razem stanowią całkiem pokaźny dochód rodziny.

 4 Świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 plus są deklarowane jako świadczenie 
nie mające charakteru socjalnego, jednak dla rodzin korzystających z pomocy społecznej mają 
one przede wszystkim wymiar materialny, dlatego w artykule włącza się go do innych świadczeń 
socjalnych stanowiących podstawę finansową rodzin ubogich
 5 Obliczono na podstawie Sprawozdania MPiPS-03, op. cit. 
 6 Zasiłek rodzinny na dziecko ma zróżnicowaną wysokość: 89 złotych na dziecko do ukoń-
czenia 5 roku życia, 118 złotych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia, 129 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
Dla uproszczenia przyjęto średni zasiłek 112 złotych.
 7 Najważniejsze dodatki związane ze strukturą rodziny to: dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185 złotych miesięcznie na dziecko, 
nie więcej jednak niż 370 złotych na wszystkie dzieci oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 złotych miesięcznie.
 8 Średni dodatek mieszkaniowy 202 złotych, obliczono na podstawie Gospodarki Mieszka-
niowej w 2013 r. GUS 2014 stat.gov.pl/download/gfx/.../gospodarka_mieszkaniowa_w_2013.
pdf, s. 35 a średni dodatek energetyczny 17 złotych na podstawie http://www.kielce.uw.gov.pl/
pl/urzad/programy/8290,Dodatek-energetyczny.html, razem oba zasiłki to 219 złotych.
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Tabela 1. Średnia miesięczna wysokość świadczeń socjalnych osób sa-
motnie wychowujących dzieci po uwzględnieniu programu Rodzina 500 
plus w porównaniu z minimum socjalnym 
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M/O+D 112 185 219 232 500 235 1483 1780

M/O+D+D 224 370 219 348 1000 470 2631 2710

M/O+D+D+D 336 370+90 219 464 1500 555 3534 3 400

M/O+D+D+D+D 448 370+180 219 580 2000 740 4637 4 180

M/O+D+D+D+D+D 560 370+270 219 696 2500 925 5540 5010

 * Do wyliczeń przyjęto średnią zaliczkę z funduszu alimentacyjnego: 235 złotych, gdy w ro-
dzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki, 185 złotych, gdy w rodzinie 
jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.
 ** Przyjęto orientacyjne minimum socjalne na podstawie Informacji o wysokości minimum so-
cjalnego w grudniu 2015 r. IPiSS Warszawa https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne.

Źródło: Opracowanie własne

Aby odnieść się do wysokości tych świadczeń dobrze jest porównać 
je z minimum socjalnym, które jest wskaźnikiem społecznym mierzą-
cym koszty utrzymania gospodarstw domowych. Zakres i poziom za-
spokajanych potrzeb według tego modelu, winny zapewniać takie wa-
runki życiowe, by na każdym z etapów rozwoju człowieka umożliwić 
reprodukcję jego sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa 
oraz utrzymanie więzi społecznych. Minimum socjalne oznacza za-
spokajanie potrzeb konsumpcyjnych na relatywnie niskim poziomie, 
ale uwzględniającym zalecenia nauki (np. w zakresie wyżywienia), od-
powiadającym powszechnie przyjmowanym normom obyczajowym 
i kulturowym (rekreacja, uczestnictwo w kulturze) oraz obowiązują-
cym normom prawnym (m.in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia). 9

 9 P. Kurowski, Koszyki Minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście 
IPiSS Warszawa 2002 r., s. 2 https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-m-
inimum-egzystencji.
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Wysokość świadczeń socjalnych po uwzględnieniu programu Ro-
dzina 500 plus dla osób samotnie wychowujących dzieci sytuuje je 
w okolicy minimum socjalnego. Najbardziej odbiega od niego w przy-
padku osoby wychowującej jedno dziecko, natomiast dla rodzin wielo-
dzietnych (z więcej niż trójką dzieci) nawet je przewyższa. Oznacza to, 
że rodziny niepełne, nawet bez podejmowania pracy zarobkowej, mają 
możliwość zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków życiowych 
na właściwym poziomie.

Inna sytuacja występuje w przypadku, gdy oboje rodzice wychowują 
dzieci; świadczenia socjalne dla takich rodzin są znacząco mniejsze. 

Tabela 2. Średnia miesięczna wysokość świadczeń socjalnych dla dwojga 
rodziców wychowujących dzieci po uwzględnieniu programu Rodzina 
500 plus w porównaniu z minimum socjalnym 
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M+O+D 112 219 348 500 1179 2710 1541

M+O+D+D 224 219 464 1000 1907 3 400 1497

M+O+D+D+D 336 90 219 580 1500 2725 4 180 1455

M+O+D+D+D+D 448 180 219 696 2000 3543 5010 1467

 * Przyjęto orientacyjne minimum socjalne na podstawie Informacji o wysokości minimum 
socjalnego we grudniu 2015 r. IPiSS Warszawa https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-
socjalne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i sprawozdań 
MPiPS i GUS.

Świadczenia socjalne dla rodzin pełnych sytuują ich dochód znacz-
nie poniżej minimum socjalnego i nie są wystarczające do zapewnie-
nia dzieciom odpowiednich warunków. Jednak w praktyce taka sytu-
acja ma miejsce w niewielu przypadkach, ponieważ w tych rodzinach 
jest dwoje dorosłych ludzi, którzy mogą zarabiać i aby osiągnąć mini-
mum socjalne wystarczy, ażeby choć jedna z nich pracowała osiągając 
dochody netto około 1500 złotych, niewiele wyższe od najniższego wy-
nagrodzenia, które w 2016 roku wynosi netto 1309 złotych.10 Ponadto, 
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świadczenia pomocy społecznej w takich przypadkach mogą być przy-
znane w wyższej wysokości niż to wynika z przyjętej średniej, zarówno 
w formie rzeczowej, jak i pieniężnej.

Zatem po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus, większość 
rodzin z dziećmi będzie mogła zapewnić dzieciom zaspokojenie po-
trzeb na odpowiednim poziomie, a zasiłki z pomocy społecznej zmie-
nią swój dotychczasowy charakter. Rola pomocy społecznej w takiej 
sytuacji będzie musiała ulec przedefiniowaniu i jej główny akcent – 
z zapewnienia minimalnych podstaw materialnych rodziców – będzie 
się musiał przesunąć na wspieranie rodzin w ich funkcjach opiekuń-
czo-wychowawczych.

Nowa rola zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi
Zmniejszenie zainteresowania pomocą materialną z pomocy społecznej 

Przed wejściem w życie programu Rodzina 500 plus pomoc społeczna 
była główną instytucją wspierającą finansowo te rodziny z dziećmi, które 
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Inne świadczenia takie jak, 
świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkanio-
we, miały w większości przypadków znaczenie uzupełniające. Obecnie 
sytuacja zmieniła się znacznie; podstawę materialną zapewnia rodzinom 
przede wszystkim program Rodzina 500 plus, a zasiłki z pomocy społecz-
nej stają się jedynie dodatkiem do świadczeń socjalnych. W dużo więk-
szym stopniu wpływ ten jest widoczny dla rodziców samotnie wychowu-
jących dzieci, w mniejszym dla obojga rodziców wychowujących dziecko.

Aby pokazać w jakim stopniu poprawiła się sytuacja materialna ro-
dzin z dziećmi dokonano porównania wysokości miesięcznych świad-
czeń socjalnych przy uwzględnieniu obligatoryjnych zasiłków pomocy spo-
łecznej 11 przed wejściem w życie programu Rodzina 500 plus do świad-
 10 http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/737051,Minimalne-wynagrodzenie-
2016-koszty-pracodawcy-i-pracownika-skladki-kwota-netto-do-wyplaty.html.
 11 Przy wyliczaniu wysokości miesięcznych świadczeń socjalnych razem z obligatoryjnymi 
zasiłkami z pomocy społecznej założono, że rodzina nie posiada dochodu własnego. Uwzględ-
niono zasiłek okresowy w części obligatoryjnej (50% różnicy pomiędzy kryterium dochodo-
wym rodziny a wysokością świadczeń socjalnych bez uwzględnienia kolumny „Średni zasiłek 
z pomocy społecznej” z tabeli 1) oraz średni zasiłek na dożywianie, który przyjęto w wysokości 
40 zł na osobę w rodzinie, na podstawie Sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” za okres styczeń 2010 – grudzień 2013 r. za lata 2010-2013, 
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czeń socjalnych bez zasiłków z pomocy społecznej ale już z uwzględnie-
niem świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus. 12 Takie porówna-
nie pomoże zilustrować wagę pomocy społecznej we wspieraniu finan-
sowym rodzin z dziećmi w nowej rzeczywistości i wykaże na ile rodziny 
mogą być wtedy zainteresowane w korzystaniu z pomocy społecznej.

Tabela 3. Porównanie miesięcznych świadczeń socjalnych przed i po wej-
ściu w życie programu Rodzina 500 plus dla osób samotnie wychowu-
jących dzieci

Liczba  
dzieci  

w rodzinie

Przed wejściem w życie „500+” Po wejściu w życie „500+”
Średnia wysokość  

miesięcznych świadczeń socjalnych  
przy uwzględnieniu obligatoryjnych za-

siłków z pomocy społecznej

Średnia wysokość  
miesięcznych świadczeń socjalnych  

bez uwzględnienia  
zasiłków z pomocy społecznej

1 dziecko 970 1250
2 dzieci 1530 2280
3 dzieci 1970 3070
4 dzieci 2515 4060

Źródło: Opracowanie własne

Po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus świadczenia socjal-
ne, nawet bez włączania zasiłków z pomocy społecznej, stają się wyż-
sze (odpowiednio o 250 złotych przy jednym dziecku, 700 złotych 
przy dwójce, 1030 złotych przy trójce dzieci) od świadczeń socjalnych 
uwzględniających obligatoryjną pomoc społeczną, które rodziny mogły 
otrzymywać wcześniej. W porównaniu z sytuacją sprzed obowiązywa-
nia programu, kondycja materialna rodzin będzie znacząco lepsza, na-
wet bez świadczeń z pomocy społecznej.

Dla dwojga rodziców wychowujących dziecko można zaobserwować 
podobną zależność, ale dopiero w sytuacji, gdy jedno z rodziców osią-
ga dochody własne.

Druk sejmowy nr 2793, 2014 r. https://www.mpips.gov.pl/.../zalacznik%20sprawozdanie%20
dozyw%20. Ograniczono się tylko do części obligatoryjnej zasiłku okresowego, ponieważ 
w praktyce część fakultatywna jest praktycznie niewypłacana. 
 12 Obliczono na podstawie tabeli 1 bez uwzględnienia kolumny „Średni zasiłek z pomocy spo-
łecznej”.
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Tabela 4. Porównanie miesięcznych świadczeń przed i po wejściu w ży-
cie programu Rodzina 500 plus dla dwojga rodziców wychowujących 
dzieci

Liczba  
dzieci  

w rodzinie

Przed wejściem w życie „500+” Po wejściu w życie „500+”
Średnia wysokość mies.  
świadczeń socjalnych  

przy uwzględnieniu  
obligatoryjnych zasiłków  

z pomocy społecznej*

Dochody  
rodziny 

przy doch.  
własnych  
1000 zł**

Średnia wysokość mies.  
świadczeń socjalnych 

bez uwzględnienia  
zasiłków z pomocy  

społecznej***

Dochody  
rodziny 

przy doch.  
własnych  
1000 zł

1 dziecko 1060 1560 830 1830
2 dzieci 1410 1910 1440 2440
3 dzieci 1810 2310 2150 3150
4 dzieci 2210 2710 2850 3850

 * Oszacowano przy założeniu, że wśród rodzin pełnych w połowie rodzin żaden rodzic nie pra-
cuje. Takie założenie przyjęto ponieważ w połowie wszystkich rodzin korzystających z pomocy 
społecznej występuje problem bezrobocia, na podstawie Sprawozdania MPiPS-03, op. cit.
 ** Zasiłek okresowy odpowiednio zmniejszony o 50% dochodu – 500 zł.
 *** Obliczono na podstawie tabeli 2 bez uwzględnienia kolumny „Średni zasiłek z pomocy 
społecznej”.

Źródło: Opracowanie własne 

Dla rodziców wychowujących wspólnie dzieci sytuacja materialna 
po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus nie poprawi się tak zna-
cząco, jak dla osób samotnie wychowujących dzieci, więc zasiłki z po-
mocy społecznej nadal będą dla nich ważne. Jednak wystarczy, by choć 
jedno z rodziców pracowało i uzyskiwało niewielkie dochody, nawet 
poniżej najniższego wynagrodzenia (do porównania przyjęto wyna-
grodzenie 1000 złotych), aby zasiłki z pomocy społecznej w dużej mie-
rze traciły swoją wiodącą rolę. Dochód rodziny uwzględniający świad-
czenia Rodzina 500 plus, nawet bez włączania zasiłków z pomocy spo-
łecznej, będzie przewyższał dochód, które rodziny mogły wcześniej 
uzyskiwać przy założeniu obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecz-
nej (odpowiednio o 280 złotych przy jednym dziecku, 540 złotych przy 
dwójce, 860 złotych przy trójce dzieci).

Z tego wynika, że rodziny z dziećmi, szczególnie osoby samotnie wy-
chowujące dzieci oraz rodzice wspólnie wychowujący dziecko, jeśli jed-
no z nich osiąga choć niewielkie dochody, nie muszą być zainteresowane 
świadczeniami pomocy społecznej. Może to być znacząca grupa klientów 
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pomocy społecznej, bo samych rodziców samotnie wychowujących dzie-
ci jest 170 tysięcy, 13 co stanowi około jednej trzeciej wszystkich rodzin 
z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. Oznacza to, że po wejściu 
w życie programu Rodzina 500 plus, może znacząco spaść ogólna licz-
ba korzystających z pomocy społecznej, może nawet o jedną czwartą. 14

Możliwość wykorzystywania zasady aktywizacji w pomocy 
społecznej dla zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków 
wychowawczych

Po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus rodziny w dalszym 
ciągu zachowują prawo do zasiłków z pomocy społecznej. Co wię-
cej, świadczenia wychowawcze przysługujące w ramach tego progra-
mu nie wpływają na wysokość zasiłków obligatoryjnych, 15 ponieważ 
nie wliczają się do dochodów obliczanych dla celów pomocy społecz-
nej. Zasiłki zmieniają jednak swój charakter, z podstawowego źródła 
dochodu na źródło uzupełniające inne dochody, przede wszystkim 
świadczenia wychowawcze. Jeśli tak, to możliwa staje się również zmia-
na podejścia do wykorzystywania aktywizacyjnej formuły świadczeń 
pomocy społecznej w motywowaniu rodzin do lepszego funkcjonowa-
nia w roli rodziców.

Zasada aktywności w pomocy społecznej wynika z ustawy o pomo-
cy społecznej, która nakłada na rodziny korzystające z pomocy społecz-
nej obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 
życiowej. To ujęcie wynika z innej zasady pomocy społecznej – zasady 
pomocniczości, która zakłada, że pomoc społeczna ma jedynie wspierać 
rodzinę w zaspakajaniu jej potrzeb, a nie zaspakajać wszystkie zgłasza-
ne przez nią potrzeby. 16 Co więcej, brak współdziałania rodziny z pra-
cownikiem socjalnym lub asystentem rodziny może stanowić podstawę 
 13 na podstawie Sprawozdania MPiPS-03, op. cit. 
 14 Oszacowano przy założeniu, że wśród rodzin pełnych w połowie rodzin żaden rodzic 
nie pracuje. Takie założenie przyjęto ponieważ w połowie wszystkich rodzin korzystających 
z pomocy społecznej występuje problem bezrobocia, ibidem.
 15 Mogą natomiast wpływać na wysokość zasiłków zależnych od analizy możliwości zaspoka-
jania potrzeb przy wykorzystaniu swoich zasobów – zasiłki celowe, fakultatywna część zasiłku 
okresowego a także przy zastosowaniu klauzul generalnych obniżających świadczenia (brak 
współpracy, marnotrawstwo).
 16 S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gaskor Wrocław 2013, s. 169.
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do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej. Wprowadzono takie narzędzie moty-
wacyjne, ponieważ poprawa sytuacji życiowej rodziny, która nie prze-
jawia chęci współpracy może być nieefektywna. 17 

Jednak w przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wy-
sokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej konieczne jest 
uwzględnienie sytuacji osób będących na utrzymaniu, w szczególno-
ści wychowywanych w rodzinie dzieci. Odmowa lub ograniczenie za-
siłków z pomocy społecznej nie może spowodować braku możliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci. 

Rodzajem świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, które 
może być wykorzystywane przede wszystkim w stosowaniu zasady ak-
tywizacji jest zasiłek okresowy. Może być on traktowany jako świadcze-
nie warunkowe i można uzależniać jego przyznanie od podjęcia przez 
rodzinę działań mających na celu poprawę jej trudnej sytuacji. Zakres 
współpracy ustalają obie strony: pracownik socjalny i rodzice, i zale-
ży on od trudności występujących w rodzinie, np. bezrobocia, proble-
mów zdrowotnych, problemów alkoholowych, przemocy, nieumiejęt-
ności gospodarowania finansami czy wreszcie niewydolności opiekuń-
czo wychowawczej.

Do tej pory stosowanie zasady aktywizacji w praktyce w odniesie-
niu do rodzin z dziećmi miało ograniczony zasięg, ze względu na ich 
niskie dochody, nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich wa-
runków dzieciom, choćby na podstawowym poziomie. Do określenia 
jakimi finansami trzeba dysponować, aby takie warunki zapewnić, po-
mocne może być pojęcie minimum egzystencji, zwane także minimum 
biologicznym. Wyznacza ono poziom zaspokojenia potrzeb konsump-
cyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i roz-
woju psychofizycznego człowieka. Zaspakajanie potrzeb na tym po-
ziomie i zakresie rzeczowym umożliwia jedynie przeżycie. Oznacza to, 
że kategoria ta może być uznana za dolną granicę obszaru ubóstwa. 18 
 17 R. Pląsek, Między opieką a kontrolą. Pomoc społeczna wobec szans na inkluzję, Praca so-
cjalna 6/2013, s. 38, tam też wątpliwości związane z warunkowaniem przyznania świadczeń 
współpracą z pracownikiem socjalnym w aspekcie praw obywatelskich.
 18 P. Kurowski, op. cit. s. 2
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Można zatem przyjąć, że narzędzie motywacyjne w postaci uzależnia-
nia wysokości zasiłku okresowego od podjęcia współpracy przez ro-
dzinę może być stosowane przy jej dochodzie przewyższającym mini-
mum egzystencji.

Tabela 5. Porównanie świadczeń socjalnych bez uwzględnia zasiłków 
okresowych z minimum egzystencji i maksymalna wysokość zasiłku 
okresowego dla osób samotnie wychowujących dzieci

Struktura  
rodziny

Przed wejściem  
w życie „500+” MINIMUM  

EGZYSTENCJI  
/ 

MINIMUM  
SOCJALNE**

Po wejściu  
w życie „500+” Obligatoryjna 

wysokość  
zasiłku  

okresowego****

Śr. wysokość  
mies. świadczeń  

bez zasiłku  
okresowego* 

Śr. wysokość  
mies. świadczeń  

bez zasiłku  
okresowego*** 

O
so

ba
  

sa
m

ot
ni

e  
w

yc
ho

w
uj

ąc
a: 1 dziecko 830 910 / 1780 1330 140

2 dzieci 1400 1380 / 2710 2400 130

3 dzieci 1730 1860 / 3400 3230 240

4 dzieci 2260 2390 / 4180 4260 255

 * Uwzględniono świadczenia z tabeli 1 bez uwzględnienia kolumny „Świadczenia wycho-
wawcze z programu Rodzina 500 „plus” i kolumny „Średni zasiłek z pomocy społecznej” ale do-
datkowo, w ramach zasiłków z pomocy społecznej, uwzględniono pomoc rzeczową z programu 
dożywianie średnio 40 zł na osobę, jako pomoc obligatoryjną.
 ** Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r., IPiSS Warszawa 2015, https://www.ipiss.
com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2, s. 2
 *** Uwzględniono świadczenia z tabeli 1 bez uwzględnienia kolumny „Świadczenia wycho-
wawcze z programu Rodzina 500 „plus” i kolumny „Średni zasiłek z pomocy społecznej” ale 
dodatkowo, w ramach zasiłków z pomocy społecznej, uwzględniono pomoc rzeczową z progra-
mu dożywianie średnio 40zł na osobę, jako pomoc obligatoryjną + świadczenie wychowawcze 
z programu Rodzina 500 plus.
 **** Do obliczenia obligatoryjnej wysokości zasiłku okresowego przyjęto że dochód stanowią 
tylko świadczenia socjalne, nie wzięto pod uwagę zasiłku na dożywianie i świadczenia wycho-
wawczego 500 plus, które nie wliczają się do dochodu, branego pod uwagę przy ustalaniu wyso-
kości zasiłków z pomocy społecznej.

Źródło: Opracowanie własne 

Na ile po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus sytuacja w tym 
zakresie się zmieniła? Czy dzięki dodatkowym wysokim świadczeniom 
wychowawczym rodzina będzie mogła zaspokoić podstawowe potrzeby 
dzieci? Pomocna w odpowiedzi na to pytanie może być analiza wysoko-
ści świadczeń socjalnych rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń 
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pomocy społecznej, w odniesieniu do minimum egzystencji w kontek-
ście możliwości wykorzystywania aktywizacyjnej formuły świadczeń 
z pomocy społecznej. Dlatego porównano wysokość świadczeń socjal-
nych bez włączania zasiłku okresowego z pomocy społecznej z mini-
mum egzystencji w dwóch sytuacjach – przed i po wejściu w życie pro-
gramu Rodzina 500 plus. Wskazano także maksymalną wysokość za-
siłku okresowego przy założeniu, że rodzic nie pracuje i jedynymi do-
chodami są świadczenia socjalne.

Przed wejściem w życie programu Rodzina 500 plus wysokość świad-
czeń socjalnych bez zasiłku okresowego z pomocy społecznej była niższa 
od minimum egzystencji i świadczenia pomocy społecznej były koniecz-
ne do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Stwarzało to ogra-
niczone pole do stosowania zasady aktywizacji w praktyce. Obecnie, 
gdy rodziny mają możliwość pozyskania świadczeń wychowawczych 
z programu Rodzina 500 plus, świadczenia socjalne bez zasiłku okre-
sowego przewyższają znacznie minimum egzystencji, w tym większym 
stopniu, im więcej dzieci jest w rodzinie. Ponadto, niewielka wysokość 
zasiłku okresowego sprawia, że ma on w dużym stopniu charakter uzu-
pełniający, przynajmniej dla dwójki i więcej dzieci w rodzinie. Zatem 
odmowa tego zasiłku nie uszczupli zbytnio potencjału finansowego ro-
dziny, a przyznanie go może stanowić zachętę do podejmowania wy-
siłku w rozwiązywaniu problemów rodziny, w szczególności w dosko-
naleniu swoich umiejętności rodzicielskich we współpracy z asystentem 
rodziny czy pracownikiem socjalnym. Ten obszar będzie szczególnie 
istotny przy racjonalnym wykorzystaniu świadczeń wychowawczych.

Dla rodzin pełnych wychowujących dzieci świadczenia socjalne są 
niższe i stosowanie zasady aktywizacji może być ograniczone, a przy-
najmniej przebiegać inaczej. Porównano, podobnie jak dla rodzin nie-
pełnych, wysokość świadczeń socjalnych do minimum egzystencji 
i wskazano maksymalną wysokość zasiłku okresowego przy założe-
niu, że żaden z rodziców nie pracuje i jedynymi dochodami są świad-
czenia socjalne.

Przed wejściem w życie programu Rodzina 500 plus wysokość świad-
czeń socjalnych bez zasiłku okresowego z pomocy społecznej była znacz-
nie mniejsza od minimum egzystencji i w przypadku, gdy żadne z ro-



Barbara Kowalczyk

78

dziców nie pracowało, byt materialny opierał się przede wszystkim 
na świadczeniach pomocy społecznej, dzięki którym rodzice zapewniali 
zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. 

Tabela 6. Porównanie świadczeń socjalnych bez uwzględnia zasiłków 
okresowych z minimum egzystencji przed i po wejściu programu Rodzi-
na 500 plus i maksymalna wysokość zasiłku okresowego dla obojga ro-
dziców wychowujących dzieci

Wielkość  
rodziny

Przed wejściem  
w życie „500+” MINIMUM  

EGZYSTENCJI  
/ 

MINIMUM  
SOCJALNE**

Po wejściu  
w życie „500+” Obligatoryjna 

wysokość  
zasiłku  

okresowego***

Śr. wysokość  
mies. świadczeń  

bez zasiłku  
okresowego* 

Śr. wysokość  
mies. świadczeń  

bez zasiłku  
okresowego* 

Ro
dz

in
a  

pe
łn

a  
w

yc
ho

w
uj

ąc
a: 1 dziecko 450 1380 / 2710 950 610

2 dzieci 600 1860 / 3400 1600 810

3 dzieci 845 2390 / 4180 2345 960

4 dzieci 1090 2870 / 5010 3090 1120

 * Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. IPiSS Warszawa 2015, https://www.ipiss.
com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2, s. 2.
 ** R. Pląsek, Między opieką a kontrolą. Pomoc społeczna wobec szans na inkluzję, Praca socjalna 
6/2013, s. 38, tam też wątpliwości związane z warunkowaniem przyznania świadczeń współpra-
cą z pracownikiem socjalnym w aspekcie praw obywatelskich.
 *** Kurowski, op. cit., s. 2.

Źródło: Opracowanie własne 

Taka sytuacja właściwie uniemożliwiała stosowanie zasady akty-
wizacji w praktyce. Obecnie, gdy rodziny mają możliwość pozyskania 
świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus, świadczenia 
socjalne bez zasiłku okresowego jedynie zbliżają się minimum egzy-
stencji, a przy 4 dzieci tylko lekko je przekraczają, co oznacza, że zasił-
ki okresowe są nadal ważnym elementem dochodu rodziny. Zasadę ak-
tywizacji należy zatem stosować z dużą ostrożnością. Jeżeli jednak ro-
dzice swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narażają swoje dzieci, 
szczególnie w sytuacji takich możliwości zaspokajania potrzeb rodzi-
ny, jakie dają świadczenia wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej 
powinny odmawiać pomocy i podejmować działania interwencyjne, 
w tym zawiadamiać sąd rodzinny.
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Jednak, gdy jedno z rodziców uzyskuje nawet małe dochody własne 
(przyjęto do porównań jak poprzednio wynagrodzenie 1000 złotych) 
budżet rodziny może przekraczać, nawet znacznie, minimum egzysten-
cji, a zasiłek okresowy nabiera charakteru uzupełniającego, podobnie 
jak w przypadku rodzin niepełnych. 

Tabela 7. Porównanie świadczeń socjalnych bez uwzględnia zasiłków 
okresowych z minimum egzystencji po wejściu w życie programu Rodzi-
na 500 plus i maksymalna wysokość zasiłku okresowego dla obojga ro-
dziców wychowujących dzieci, przy założeniu, że jedno uzyskuje do-
chód 1000 zł

Struktura  
rodziny

MINIMUM  
EGZYSTENCJI  

/ 
MINIMUM  

SOCJALNE33

Po wejściu w życie „500+”
Obligatoryjna 

wysokość  
zasiłku  

okresowego35

Śr. wysokość  
mies. świadczeń  

bez zasiłku  
okresowego34

Dochody rodziny  
przy dochodach 
własnych 1000 zł

Ro
dz

in
a  

pe
łn

a  
w

yc
ho

w
uj

ąc
a: 1 dziecko 910 / 1480 950 1950 105

2 dzieci 1380 / 2630 1600 2600 310

3 dzieci 1860 / 3530 2345 3345 460

4 dzieci 2390 / 4640 3090 4090 620

 * Zasiłek okresowy odpowiednio zmniejszony o 50% dochodu – 500zł.
 ** Obliczono na podstawie tabeli 2 bez uwzględnienia kolumny „Średni zasiłek z pomocy 
społecznej” + świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.
 *** Obliczono na podstawie tabeli 2 bez uwzględnienia kolumny „Średni zasiłek z pomocy 
społecznej”.

Źródło: Opracowanie własne

Odmowa wysokości zasiłku okresowego nie spowoduje sytuacji, 
w której rodzina nie będzie w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb 
dzieci. Dlatego w tym przypadku zasada aktywizacji może być stoso-
wana jako narzędzie motywujące do podejmowania działań mających 
na celu poprawę trudnej sytuacji rodziny, również w odniesieniu do po-
konywania deficytów w pełnieniu ról rodzicielskich.

Gdy rodzina jest w szczególnie trudnej sytuacji, bo oboje rodzice 
nie pracują i rodzina utrzymuje się jedynie ze świadczeń socjalnych, 
wtedy zasiłki pomocy społecznej stanowią ważną część budżetu do-
mowego. Jednak i w tej sytuacji można wykorzystywać aktywizacyjną 
formułę świadczeń pomocy społecznej. Jest to możliwe dzięki dość wy-
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sokim (przekraczających nawet minimum egzystencji) świadczeniom 
socjalnym, nawet bez uwzględniania zasiłku okresowego i znacznej wy-
sokości zasiłków okresowych ułatwiających ich elastyczne stosowanie. 
Gdy rodzice nie współpracują z pracownikiem socjalnym, aby rozwią-
zać swoje problemy, można rodzinie przyznać zasiłek okresowy w niż-
szej niż maksymalna wysokości, zapewniającej zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb, przede wszystkim dzieciom. W przypadku, gdy rodzice 
wykazują aktywność w kierunku poprawy swojej sytuacji, można go 
przyznać w większej kwocie, by wzmocnić ich motywację do działania 
na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny.

Ważnym obszarem współdziałania niepracujących rodziców z pra-
cownikiem socjalnym, oprócz doskonalenia umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, powinna być także aktywizacja zawodowa poprawiają-
ca ich sytuację na rynku pracy, co w konsekwencji może ułatwiać uzyska-
nie zatrudnienia i poprawę sytuacji materialnej rodziny. Dotyczy to za-
równo rodzin pełnych, jak i niepełnych, w których pojawia się problem 
bezrobocia, jednak trzeba mieć na uwadze konieczność stworzenia dzie-
ciom właściwych warunków wychowawczych. W niektórych sytuacjach 
potrzeby dzieci mogą być najlepiej zaspokajane przez jednego z niepracu-
jących rodziców, szczególnie w rodzinach z małym dzieckiem, rodzinach 
wielodzietnych czy wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Nowe role pracownika socjalnego wobec rodzin mających trudności 
w wypełnianiu funkcji rodzicielskich

Po wejściu w życie programu Rodzina 500 plus pracownik socjalny 
staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi ze znacznie lepszej sy-
tuacji materialnej rodzin z dziećmi, co niekoniecznie musi się przekładać 
na wystarczającą poprawę sytuacji dziecka w rodzinie. Dla rodzin korzy-
stających z pomocy społecznej ubóstwo jest tylko jednym z problemów, 
z którymi się borykają. W rodzinie mogą się pojawiać problemy doty-
czące różnych obszarów, w tym bezrobocia, zdrowia, przemocy, prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, umiejętności opiekuńczo-wychowaw-
czych, alkoholizmu, funkcjonowania społecznego. Sytuacja w rodzinach 
niejednokrotnie bywa złożona, problemy nawzajem się przenikają, a ubó-
stwo jest na ogół skutkiem występowania ich kulmulacji. 



Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus

81

Pracownik socjalny wobec rodziny może pełnić dwie podstawowe role: 
przyznającego świadczenia pomocy społecznej, ustalającego wyso-•	
kość zasiłków, którą może uzależniać od podjęcia współpracy rodzi-
ców w rozwiązywaniu problemów (zasada aktywizacji świadczeń);
wykorzystującego metody i narzędzia pracy socjalnej we wspieraniu •	
rodziny dla jej lepszego funkcjonowania. 19

Obecnie pracownicy socjalni koncentrują się na pracy administra-
cyjnej i informacyjnej oraz udzielaniu zasiłku pieniężnego. 20 Podejmu-
ją działania ograniczające się w dużym stopniu do udostępniania zaso-
bów finansowo-rzeczowych. 21 Pomoc w postaci pracy socjalnej nie jest 
na ogół dominującym działaniem i stanowi raczej marginalną formę 
wspierania rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej. 22

Zmniejszenie liczby rodzin zainteresowanych świadczeniami pienięż-
nymi może osłabić pozycję pracownika socjalnego, jednak tylko w sytu-
acji, gdy w dalszym ciągu będzie postrzegany głównie jako przydzielający 
świadczenia. Prawdopodobnie komuś mogłoby nawet przyjść do głowy, 
że nie będzie już potrzebnych aż tylu pracowników socjalnych. Trzeba 
się stanowczo przeciwstawić takiemu myśleniu, bo przecież celem po-
mocy społecznej i zadaniem pracownika socjalnego jest nie tylko wspie-
ranie materialne rodzin ubogich, ale przede wszystkim wspieranie ro-
dzin w ich funkcjonowaniu społecznym, a w przypadku rodzin z dzieć-
mi, przede wszystkim wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych. A to zadanie wymaga odwrócenia ról 
i uznania za kluczową rolę pracownika socjalnego w obszarze pracy so-
cjalnej. Przed pracownikami socjalnymi staje wielkie zadanie zmiany 

 19 O dylemacie – pracownicy socjalni – specjaliści od pomagania czy urzędnicy socjalni pisze 
też Marek Rymsza w M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między 
służbą a urzędem, ISP Warszawa 2012, s. 357.
 20 I. Krasiejko, (2013), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii 
i praktyki nowej profesji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, s. 19.
 21 M. Racław, (2012), Zmiany w pracy socjalnej z rodziną w stronę kontroli stylu życia i za-
rządzania marginalizacją, [w] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni w Polsce. Między służbą 
a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 230.
 22 D. Trawkowska, (2008), Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy po-
zorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej, [w] 
K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, 
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, s. 95, 96.
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priorytetów i sposobów pracy z rodziną. Od nich zależy czy będą potra-
fili dokonać takiej zmiany, czy też oddadzą pole asystentom rodziny.

Należy podkreślić, że jedną z przyczyn niewystarczającego wsparcia 
rodzin jest ich zbyt duża liczba, przy jednoczesnej złożoności i wielości 
ich problemów, które powodują, że pracownicy socjalni nie zawsze są 
w stanie wnikliwie przyglądać się ani tym problemom, ani powodom, 
dla których klienci pomocy społecznej znajdują się w tak trudnym po-
łożeniu, ani tym bardziej skutecznie im pomóc. 23 Problemem pozostaje 
brak środków i zasobów (czasu i umiejętności) oraz nadmiar przypisa-
nych pracownikom socjalnym zadań. 24 Przeszkodą jest również nad-
mierne obciążenie pracą urzędniczą a także zbyt duża liczba przydzie-
lanych spraw (tzw. kartotek). 25 Badania potwierdzają znaczne obcią-
żenie pracowników socjalnych, pod których opieką pozostaje średnio 
około 100 rodzin, 26 co praktycznie uniemożliwia wykonywanie pracy 
socjalnej. 27 Dzięki zmniejszeniu liczby rodzin korzystających ze świad-
czeń pieniężnych pracownicy socjalni będą mogli mieć więcej czasu 
na pracę socjalną z rodziną. 

Inną przyczyną trudności w prowadzeniu pracy socjalnej jest dy-
rektywność w podejściu do rodzin. Pracownicy socjalni są przekonani 
o konieczności kontroli rodzin i administrowania procesem aktywi-
zacji rodziny (wartości: kontrola, władza, zarządzanie – perspektywa 
pracownika), 28 co może mieć swoje źródło w większym utożsamianiu 
się z rolą przyznającego zasiłki niż realizującego pracę socjalną. Jed-
nak wśród pracowników socjalnych także pojawiają się głosy o potrze-
 23 K. Łangowska, (2010), Asystent rodziny jako nowa metoda pracy pomocy społecznej, [w]  
M. Szpunar (red.), Asystentura – nowa metoda pracy w pomocy społecznej w Polsce, Wydawnic-
two MOPS w Gdyni, Gdynia, s. 13).
 24 M. Bieńko, Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pra-
cownika na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, w op. cit. Rymsza 
2012, s. 118.
 25 M. Dudkiewicz, (red.) Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środo-
wiskiem lokalnym, ISP Warszawa 2011, s. 130.
 26 B. Kowalczyk, J. Krzyszkowski, Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie 
w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, w R. Szarfenberg (red.) Krajowy 
Raport Badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji 
usług i modeli instytucji, Wrzos Warszawa 2011, s. 340.
 27 Dla porównania maksymalna liczba rodzin, którą opieką obejmuje asystent rodziny, 
nie może przekroczyć 20 (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 15).
 28 op. cit. Racław 2012 s. 239.
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bie zrozumienia klienta i konieczności towarzyszenia mu w procesie 
usamodzielnienia (wartości: godność, wolność, rozumność człowieka 
– perspektywa praw człowieka). Sądzi się, że rozdzielnie funkcji redy-
strybucyjnej (przydział zasiłków) i działań niematerialnych (praca so-
cjalna) powinno doprowadzić do większej skuteczności we wspieraniu 
rodzin 29 i może się przyczynić do rozwoju pracy socjalnej. 30

W tym właśnie kierunku poszły rozwiązania przyjęte w standar-
dach pracy socjalnej opracowanych w ramach projektu „Tworzenie 
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Postuluje się w nich wprowadzenie dwóch ro-
dzajów stanowisk pracowników socjalnych: pracownika socjalnego ds. 
świadczeń i pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej. 31 Praca socjalna 
polegać ma na budowaniu relacji z rodziną, wspieraniu jej w sposób me-
todyczny w procesie samodzielnego dokonywania zmian, w duchu za-
sady empowerment, rozumianej jako zdolność do kontrolowania przez 
rodzinę własnego życia, jej sprawstwo i podmiotowość. 32 W ramach 
standardów pracy socjalnej wypracowano sposoby i narzędzia do pra-
cy z rodziną z dziećmi, co może ułatwić pracownikowi socjalnemu bu-
dowanie profesjonalnego warsztatu. 33

W tym podejściu wykorzystywanie aktywizacyjnej formuły świad-
czeń w motywowaniu do podejmowania działań na rzecz lepszego 
funkcjonowania w roli rodziców pozostawia się pracownikowi so-
cjalnemu ds. świadczeń. Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej nato-
miast oferować ma wsparcie, za najważniejsze swoje zadanie przyjmu-
 29 Ibidem, s. 235.
 30 Szeroko na temat oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń w R. Szarfenberg, Rozdzielenie 
postępowań administracyjnych od pracy socjalnej – przegląd zagadnień, http://rszarf.ips.uw.edu.
pl/pdf/rozdzielenieRSz.pdf , (wersja 1.01 z 20.01.15).
 31 R. Szarfenberg, J. Kowalczyk, Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie. Re-
komendacje organizacyjne, Wrzos, Warszawa, 2014, s. 46-74.
 32 T. Kaźmierczak, (2006), Praca socjalna, między upośledzeniem społecznym a obywatelsko-
ścią, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 112.
 33 K. Kadela, J. Kowalczyk, (2013). Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i or-
ganizacyjne. O nowych rolach pracownika socjalnego patrz też w B. Kowalczyk, J. Kowalczyk, 
A. Karczewska, (2014), Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany. Wy-
korzystanie teorii zarządzania do rozwoju kompetencji pracownika socjalnego oraz B. Kowalczyk, 
Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego, Praca socjalna 
4/2015, s. 5-29.
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jąc motywowanie i wspieranie rodziców w doskonaleniu umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych, nie tylko w formie bezpośredniej pra-
cy z rodziną, ale również poprzez rozwój grupowych form pracy so-
cjalnej – grup edukacyjnych, grup wsparcia, grup samopomocowych.  
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych mogą korzystać z różnych form pomocy prze-
widzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, przede wszystkim z opieki asystenta rodziny. Pracownik socjalny 
w pracy z rodziną współpracuje z asystentem rodziny. 34 Wymaga to ści-
słej koordynacji, szczególnie w sytuacji, gdy pracownik socjalny będzie 
w znaczącym stopniu zaangażowany w pracę z rodziną.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie rodziny, które nie radzą 
sobie z wychowaniem dzieci będą zainteresowane korzystaniem z ofer-
ty kierowanej do rodziców.

W stosunku do rodzin, które korzystają z zasiłków z pomocy spo-
łecznej pracownik socjalny ma, w pewnym zakresie, możliwość nad-
zorowania sytuacji dzieci, np. poprzez obowiązkowe (przy przyznawa-
niu świadczeń pomocy społecznej) rodzinne wywiady środowiskowe 
przeprowadzane w miejscu jej zamieszkania. Dzięki temu w sytuacji, 
gdy pojawiają się przesłanki, że rodzina nie radzi sobie z zapewnieniem 
dzieciom odpowiedniej opieki, pracownik socjalny może podjąć odpo-
wiednie działania:

interwencyjne – gdy dziecko znajduje się w sytuacji zagrożenia; •	
wspierająco-profilaktyczne – aby nie dopuścić do sytuacji zagro-•	
żenia.

Jednak działający do tej pory system monitorowania przez pracownika 
socjalnego, w stosunku do części rodzin korzystających do tej pory z za-
siłków pomocy społecznej, przestanie działać. Dzięki stosunkowo wyso-
kim świadczeniom 500 plus rodziny staną się bardziej niezależne finan-
sowo i w mniejszym stopniu będą zainteresowane wsparciem material-
nym z pomocy społecznej. Nie oznacza to jednak, że rodzice będą lepiej 
 34 Więcej na temat współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny patrz 
B. Kowalczyk (2011), Obszary współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego [w] A. Żu-
kiewicz (red.), Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin Od opieki i pomocy 
do wsparcia, Wydawnictwo Impuls, Kraków oraz B. Kowalczyk (2012), Modele pracy asystenta 
rodziny i jego współpracy z pracownikiem socjalnym, Praca Socjalna 4, Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych, Warszawa.
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funkcjonowali w rolach rodzicielskich. W skrajnych przypadkach może 
dojść do marnotrawienia środków, a nawet pogorszenia sytuacji dzieci. 

Problem monitorowania sytuacji dzieci w rodzinach, również w kon-
tekście wydatkowania świadczeń z programu Rodzina 500 plus, jest szer-
szy i nie dotyczy tylko rodzin korzystających do tej pory z pomocy spo-
łecznej. Obecnie rodzice nie mają żadnego usprawiedliwienia, w rodzaju 
nie mam pieniędzy, na zaniedbania w zaspakajaniu podstawowych po-
trzeb dzieci, przynajmniej na poziomie minimum socjalnego. Dlatego 
każdy sygnał o tym, że opieka rodzicielska może nie być właściwie spra-
wowana powinien być wnikliwie rozpatrzony. Aby takie sygnały wyła-
pywać konieczne wydaje się stworzenie środowiskowego systemu moni-
toringu sytuacji dzieci, swoistego „systemu wczesnego ostrzegania”.

I tu ponownie pojawia się kwestia nowej roli pracownika socjalnego 
jako organizatora sieci, poprzez tworzenie powiązań pomiędzy różny-
mi instytucjami publicznymi i niepublicznymi zajmującymi się dzieć-
mi i młodzieżą, działającymi w różnych systemach, przede wszyst-
kim w systemach ochrony zdrowia i edukacji. Każda z tych instytucji 
ma możliwość zaobserwowania niepokojących symptomów w sytuacji, 
i aby temu przeciwdziałać powinna mieć obowiązek przekazywania od-
powiednich informacji do instytucji udzielającej wsparcia rodzinom. 35

Aby pracownik socjalny mógł na takie sygnały odpowiednio re-
agować i udzielać wszechstronnego wsparcia, konieczne są specjalne 
uprawnienia. Przyznaje je ustawa wprowadzająca program Rodzina 
500 plus. Pracownik socjalny może przeprowadzić rodzinny wywiad 
środowiskowy, jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące sposobu spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia wycho-
wawczego niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia(dla weryfikacji 
tych wątpliwości). W przypadku, gdy zastrzeżenia zostaną potwierdzo-
ne, świadczenie wychowawcze może być w całości lub w części prze-
kazane w formie rzeczowej albo w formie opłacania usług. Narzędzie 
stworzone w ramach programu Rodzina 500 plus wydaje się jednak 
niewystarczające, bo skupia się przede wszystkim na funkcji kontrol-
nej, nie zaś na profilaktycznej czy wspierającej.
 35 Nasuwa się pewnego rodzaju analogia do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
z ustawowo przyjętymi formami działania: Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza z pro-
cedurą interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą: „Niebieskie Karty”.
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Przed pomocą społeczną i systemem wspierania rodziny staje nowe 
wyzwanie podjęcia inicjatywy dla stworzenia systemu monitorowania 
sytuacji dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo i wspierania ich 
w doskonaleniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Przed pra-
cownikiem socjalnym pojawia się natomiast perspektywa dalszego do-
skonalenia zawodowego, tak by mógł sprostać nowym oczekiwaniom.

Podsumowanie
Program Rodzina 500 plus w znaczący sposób, w wymiarze ma-

terialnym, wpływa na sytuację rodzin z dziećmi. Jednak wielu rodzi-
ców wciąż będzie się borykać z problemami zapewnienia swoim dzie-
ciom właściwych warunków wychowawczych. Pracownicy socjalni sta-
ną przed nową rzeczywistością, w której ich dotychczasowa rola, jako 
przyznającego zasiłki zostanie w części zredukowana. Może to prowa-
dzić do umniejszenia roli pracownika socjalnego, ale może też być po-
traktowane jako szansa na powrót do korzeni pracy socjalnej i przy-
wrócenia jej należnego miejsca. Aby stworzyć warunki do takiej zmia-
ny konieczne wydają się działania w dwóch obszarach: organizacyjnym 
– oddzieleniu wykonywania pracy socjalnej od procedury przyznawa-
nia świadczeń oraz profesjonalnym – doskonaleniu warsztatu pracow-
nika socjalnego, tak aby mógł sprostać nowym wyzwaniom. 

Summary  ____________________________________________
Financial situation of families with children after the entry into Program of a family of 
500 plus significantly improves. However, this will not necessarily guarantee an impro-
vement of the situation of children in these families. Through better financial health of 
families will be possible, to a greater extent than ever before, the application of the 
principle of activation to motivate families to solve their own problems. However, a 
many of families with children will not, in such a way as to date, interested in material 
benefits from social assistance. This leads to a change of priorities in social work. Social 
workers will face a new reality, in which their previous role as granting allowances will 
be partly reduced. This can lead to the diminution of the role of the social worker, but it 
can also be seen as a chance for a return to the roots of social work and the restoration 
of its due place. To create the conditions for such a change necessary seem to act in 
two areas: organizational chart-the separation of social work from the procedure for 
the award of benefits and professional-improvement workshop social worker so that 
he could meet the new challenges. 
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(R)ewolucja wyobrażona.  
O propozycji zmian w systemie 
pomocy społecznej przy wykorzystaniu 
programu „Rodzina 500 Plus”

(…) skala i rodzaj potrzebnych pomocy społecznej przekształceń  
wymaga (…) transgresyjnej odwagi i determinacji,  

koncepcyjnej i politycznej, bo bez nich realna przebudowa  
ważnego przecież obszaru polityki społecznej nie nastąpi

Tomasz Kaźmierczak 1

Abstrakt
Artykuł przedstawia propozycję reformy pomocy społecznej przy wykorzy-
staniu programu „Rodzina 500 Plus”. Wychodząc od opisu przesłanek reformy 
w postaci negatywnych efektów globalizacji, opisany został nowy system po-
mocy społecznej, zawierający nowe instytucje oraz świadczenia w formie roz-
szerzonego programu „Rodzina 500 Plus”. Artykuł kończy się uwagami na te-
mat przewidywanych skutków zmian wraz z projektowanymi celami reformy 
w postaci zapewnienia kompleksowych usług społecznych leżących w gestii 
samorządów oraz szerokiego wsparcia finansowego gwarantowanego przez 
instytucje centralne.

 1 T. Kaźmierczak, O potrzebie końca pomocy społecznej jaką znamy, „Problemy Polityki Spo-
łecznej. Studia i Dyskusje” 2014, nr 27, s. 105.
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Przyłączając się do dyskusji na temat przyszłości systemu pomocy 
społecznej, która toczy się na łamach „Pracy Socjalnej”, 2 pozwolę sobie 
zaproponować autorską koncepcję reformy tego obszaru polityki spo-
łecznej. To, że system pomocy społecznej wymaga zmian, wiemy dosko-
nale nie od dziś. Podejmowane w różnych miejscach analizy funkcjo-
nowania tej instytucji, ujawniają jej liczne wady, także o podłożu syste-
mowym. 3 Cytowany wyżej Tomasz Kaźmierczak sugeruje na przykład, 
iż obecna pomoc społeczna nie dość, że jest zdominowana przez para-
dygmat opiekuńczy, to dodatkowo brakuje w niej sił społecznych zain-
teresowanych wprowadzeniem nowoczesnych elementów w postaci np. 
klinicznej pracy socjalnej. 4 Wspomniany autor opowiada się za zmia-
ną na poziomie doktrynalnym, polegającą na rozłączeniu dwóch funk-
cji zawartych w pomocy społecznej: protekcyjno-kompensacyjnej oraz 
promocyjno-rozwojowej. Zabieg ten – według T. Kaźmierczaka – po-
zwoli na nowo zdefiniować ich formuły instytucjonalne, na przykład.: 
(…) funkcja kompensacyjno-protekcyjna byłaby w większym niż obec-
nie stopniu wpisana do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej 
i jako taka byłaby finansowana z budżetu państwa, natomiast funkcja 
promocyjno-rozwojowa byłaby pozostawiona jako domena, za którą od-
powiedzialne są przede wszystkim samorządy, w dużym zakresie dzielące 
się tą odpowiedzialnością z III sektorem. 5

Biorąc za punkt wyjścia powyższą sugestię, w niniejszym tekście na-
szkicuję „(r)ewolucyjną” propozycję zmian w systemie pomocy społecz-
nej. „Rewolucyjną”, gdyż zupełnie demontującą tę instytucję; „ewolu-
cyjną”, ponieważ wykorzystującą nową jakość, która pojawiła się w pol-
skiej polityce społecznej. 

 

 2 Zob. tekst w tym cyklu: J. Gierlacki, Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas 
do celu?, „Praca Socjalna” 2015, nr 6. 
 3 Zob. np. R. Szarfenberg, D. Trawkowska, Jaka pomoc społeczna?, „Problemy Polityki Spo-
łecznej. Studia i Dyskusje” 2010, nr 13-14 (i dalsze teksty w tym numerze czasopisma); Propo-
zycje zmian w pomocy społecznej. Wokół 13 postulatów, „Problemy Społeczne” 2010, nr 3.
 4 T. Kaźmierczak, Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? [w:] Współczesne wyzwania 
i metody pracy socjalnej, W. Szymczak (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 2009, s. 100.
 5 T. Kaźmierczak, O potrzebie końca pomocy społecznej jaką znamy, op. cit., s. 104.
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Przesłanki zmian
Próba reformowania modelu polskiej pomocy społecznej powin-

na uwzględniać nie tylko wyżej zasygnalizowane diagnozy świadczące 
o anachroniczności samego systemu, ale także mieć na oku przesłanki 
natury ogólnej, w postaci zjawisk i tendencji obecnych we współczesnej 
polityce społecznej. Zakładam zatem, że:

Neoliberalizm i powiązana z tym globalizacja zmienia zasady przez 1. 
lata wypracowane przez społeczeństwa welfare state. 6 Poczucie bez-
pieczeństwa socjalnego obecne od dekad wśród rozwiniętych spo-
łeczeństw świata zachodniego ulega erozji, gdyż – jak mawia Gøsta 
Esping-Andersen – (…) mamy do czynienia z równoczesnym »zała-
maniem się« państwa opiekuńczego, rynku pracy, edukacji oraz ro-
dziny. 7 Twierdzę w tym miejscu, iż kwestie te – jeśli już nie są obecne 
w Polsce – to z pewnością są nieuchronnością. A w szczególności:

postępująca prekaryzacja, oznaczająca wzrost osób pozbawionych •	
zabezpieczeń związanych z pracą; 8

ewolucja rynku pracy, oznaczająca pojawienie się nowych form •	
organizowania zatrudniania, np. dzieleniem się miejscem pracy; 9

wzrost nierówności społecznych,•	  10 w tym szczególnie ekonomicz-
nych, opartych na nierównościach w dochodach (i uderzających 
głównie w osoby młode wiekiem); 11

poszerzanie ryzyk socjalnych, charakteryzujących się występowa-•	
niem na różnych etapach życia i pojawiających się w sposób nie-

 6 Zob. K. Brich, V. Mykhnenko (red.), The Rise and Fall of Neoliberalism. The Collapse of an 
Economic Order?, Zed Books, London & New York 2010; A. Wahl, The Rise and Fall of the Wel-
fare State, Pluto Press, London 2011.
 7 G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010, s. 20.
 8 Zob. G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014; K. Chaczko, 
Prekariusze jako czynnik zmian – ku nowemu etapowi w (europejskiej) polityce społecznej? [w:] 
Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, K. Chaczko, K. Stanek (red.), Wydawnictwo 
Naukowe Śląsk, Katowice 2016 (w druku).
 9 Zob. T. Boeri, M. Burda, F. Kramarz (red.), Working Hours and Job Sharing in the EU and 
USA. Are Europeans Lazy? Or Americans Crazy?, Oxford University Press, Oxford 2008; E. Bąk, 
Nietypowe formy zatrudniania na rynku pracy, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 10 Zob. T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015; 
M. Jarosz, M.W. Kozak, Eksplozja nierówności?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.
 11 G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, op. cit., s. 221.
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oczekiwany, w przeciwieństwie do tzw. starych ryzyk socjalnych 
„osadzonych” niejako w cyklu życia. 12

Tendencje związane z demografią i przemianami kulturowymi, po-2. 
wodujące:

erozję tradycyjnych struktur rodzinnych,•	  13 stawiającą na przy-
kład znak zapytania dla istnienia zasady subsydiarności w pomo-
cy społecznej, rozumianej w tym miejscu jako poleganie w pierw-
szej kolejności na wsparciu instytucji rodziny;
atomizację życia społecznego i powstawanie nowych form wspól-•	
notowych; 14

starzenie się społeczeństwa, oznaczające nie tylko zaburzenie tra-•	
dycyjnej proporcji pomiędzy częścią społeczeństwa produkcyjne-
go a postprodukcyjnego, 15 ale i na poziomie jednostkowym, spro-
wadzającym się np. do osamotnienia osób starszych. 16 

Idąc tym tropem skłaniam się ku koncepcji zmian uwzględniających 
nie tylko dobrze już znane postulaty zwiększenia działań aktywizują-
cych w pomocy społecznej 17 czy rozłączenia pracy socjalnej od działań 
administracyjnych związanych ze świadczeniami pieniężnymi, 18 ale – 
i to może nieco zaskakiwać – poszerzania wsparcia finansowego oby-
wateli przez instytucję państwa. Jak się okaże w dalszej części tekstu, 
powyższy postulat – choć na pierwszy rzut oka wydający się nieco pa-
radoksalny – wcale nie musi się taki okazać.
 12 Z. Czepulis-Rutkowska, Nowe ryzyka socjalne, „Polityka Społeczna” 2013, nr 11-12, s. 11.
 13 Zob. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, 
Nomos, Kraków 2008.
 14 Zob. J. Zalewska, M. Cobel-Tokarska (red.), Od obyczaju do mody. Przemiany życia codzien-
nego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.
 15 Zmiany się wspomnianej strukturze niewątpliwie w największym stopniu uderzają w stabil-
ność tzw. bismarckowskiego systemu bezpieczeństwa socjalnego. Być może już wkrótce przyj-
dzie nam stanąć w obliczu końca tak rozumianego systemu. Zob. B. Palier (red.), A Long Good-
bye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University 
Press, Amsterdam 2010.
 16 Zob. N. G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Im-
puls, Kraków 2015.
 17 Zob. T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2012; A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. 
Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
 18 Zob. T. Kaźmierczak, Lepiej osobno, ale… Refleksje na marginesie postulatu oddzielenia pracy 
socjalnej od zasiłków, [w:] Organizowanie społeczności lokalnej: analizy, konteksty, uwarunkowa-
nia, M. Mendel, B. Skrzypczak (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
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Projekt zmian
Intencją proponowanych tutaj zmian w obrębie pomocy społecz-

nej jest radykalne przeobrażenie nie tylko poziomu instytucjonalnego 
ale także przedmiotowego. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to projekt zakła-
da likwidację:

ośrodków pomocy społecznej; •	
powiatowych centrów pomocy rodzinie.•	

Z kolei na poziomie przedmiotowym zmiany przewidują przeformuło-
wanie katalogu świadczeń niepieniężnych oraz usunięcie:

zasiłków pieniężnych;•	
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. •	

W miejsce obecnych gminnych i powiatowych struktur organizacyj-
nych pomocy społecznej powołanie nowych instytucji w postaci:

ośrodków wsparcia finansowego (owf), na poziomie gminnym;•	
ośrodków usług społecznych (ous), także na poziomie gminnym;•	
powiatowych ośrodków usług społecznych (pous), na poziomie po-•	
wiatowym. 19

Zamiast wspomnianych świadczeń pieniężnych, wynikających z Usta-
wy o pomocy społecznej 20 oraz Ustawy o świadczeniach rodzinnych, 21 
ośrodki wsparcia finansowego (owf) finansowane z budżetu centralne-
go – i mogące powstawać na bazie (tam gdzie istnieją) wyodrębnionych 
działów świadczeń (rodzinnych) ośrodków pomocy społecznej – świad-
czyłyby pomoc finansową w formie:

(istniejącego) świadczenia w wysokości 500 złotych miesięcznie •	
na pierwsze dziecko – z zastosowaniem kryterium dochodowego 
w wysokości 800 złotych;
(istniejącego) świadczenia w wysokości 500 złotych miesięcznie •	
na drugie i kolejne dziecko – bez zastosowania kryterium docho-
dowego;
świadczenia w wysokości 500 złotych miesięcznie dla dorosłych •	
osób nie kwalifikujących się do powyższych świadczeń – przy za-
stosowaniu kryterium dochodowego w wysokości 800 złotych.

 19 Oczywiście w miastach na prawach powiatu istniałyby tylko owf i ous.
 20 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (z późn. zm.), Dz. U. z 2015 r. poz. 163.
 21 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (z późn. zm.), Dz. U. z 2015 r., 
poz. 114.
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Ośrodki usług społecznych (ous), finansowane zaś z budżetów sa-
morządowych, odpowiedzialne byłyby za realizację szeroko pojętych 
usług społecznych (niematerialnych), w postaci przeformułowanego 
katalogu obecnie funkcjonujących niepieniężnych świadczeń w pomo-
cy społecznej, np. ujętych w następujących trzech grupach – zgodnych 
z niezrealizowanym rządowym projektem zmian w tym obszarze po-
lityki społecznej:

usług aktywizujących (w postaci reintegracji społecznej, działań śro-•	
dowiskowych, animacji społeczności lokalnych itp.); 
usług profilaktycznych (w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, sa-•	
mopomocy, terapii itp.);
usług interwencyjnych (w postaci usług opiekuńczych, ośrodków •	
wsparcia, domów pomocy społecznej, interwencji kryzysowej itp.). 22

Zadania z tego obszaru pomocy społecznej mogłyby być w znacznej 
mierze zlecane lokalnym organizacjom pozarządowym. Rys. 1 przed-
stawia graficzny zapis propozycji nowego systemu pomocy społecznej 
na poziomie gminnym.

W niniejszym projekcie zmian pozwoliłem sobie włączyć do systemu 
pomocy społecznej obowiązujący od kwietnia 2016 roku program „Ro-
dzina 500 Plus”. 23 Uważam, iż pojawienie się tego świadczenia w polityce 
społecznej jest dobrym momentem do rozpoczęcia debaty nad „wyko-
rzystaniem” tego programu do reformy całego systemu pomocy społecz-
nej. Wyrażam jednocześnie opinię, iż powyższe świadczenie nie wpły-
nie diametralnie na stan polskiej demografii, w związku z czym traktu-
ję to przedsięwzięcie jako element socjalnego wsparcia obywateli w po-
staci świadczenia pieniężnego. Stąd też nie widzę (pozaekonomicznych) 
powodów do nierozszerzenia oddziaływania tego programu na osoby 
nie wychowujące (już) dzieci lub nie planujące ich posiadania. 
 22 Zob. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektó-
rych innych ustaw. Wariant I, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 23 Program ten – jak mniemam – w myśl pomysłodawców, ma nie mieć związków z pomocą 
społeczną, pomimo obsługi tego programu przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
oraz odwoływania się w nim do Ustawy o pomocy społecznej. (Zob. Ustawa o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r., Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 195). Choć 
na dobrą sprawę, to mniejsza o to, czy wspomniany program – wchodzący w skład propono-
wanej przeze mnie reformy – będzie częścią „pomocy społecznej” czy czegokolwiek innego. 
Rzecz sprowadza się raczej do zakresu podmiotowego i przedmiotowego świadczeń, gdyż to one 
decydują o rzeczywistym charakterze instytucji.
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Rysunek 1. Propozycja struktury nowego systemu pomocy społecznej 
na poziomie gminnym

Źródło: Opracowanie własne.

Skutki zmian
Mając na uwadze powyższy zarys nowego systemu pomocy społecz-
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ponowanych zmian.
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projektowania od nowa obu struktur, a szczególnie ośrodków usług 
społecznych, w których upatruję ogromną rolę w aktywnej pomo-
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wania tego obszaru polityki społecznej w oparciu o przebudowę ist-
niejących procedur i struktur (szczególnie ośrodków pomocy spo-
łecznej), obarczone będą piętnem „historyczno-organizacyjnym”. 24 
Mianowicie, wydaje się, iż bardzo trudno – przepraszam za zwrot – 
kolejną „łatą” proceduralną „zalepić” od lat powtarzany wzór dzia-
łań o charakterze opiekuńczym, który niewątpliwie dominuje w po-
mocy społecznej. Będzie to tylko następny (współczesny) element 
„doklejony” do niezmiennego (staroświeckiego) „trzonu”. Na moje 
oko, na tak prowizoryczne działania szkoda i czasu, i pieniędzy.
Powyższa uwaga dotyczy także kwestii finansowych, zarówno jeśli 2. 
idzie o funkcjonowanie wspomnianych ośrodków, jak i wynagro-
dzeń pracowników socjalnych. Czytelne źródło finansowania w po-
staci podziału na odpowiedzialność poziomu centralnego za obszar 
wsparcia finansowego oraz poziomu samorządowego za obszar usług 
społecznych, pozwoli między innymi uniknąć (patologicznych) sy-
tuacji, gdy ośrodki pomocy społecznej najczęściej przyznają zasił-
ki okresowe, gdyż te są częściowo pokrywane z budżetu państwa. 25 
Opracowanie nowych formuł wspomnianych instytucji musi też być 
momentem namysłu nad nadaniem priorytetowych wytycznych 
w kwestii wynagrodzenia pracowników socjalnych. Nie ma co się 
oszukiwać – bez odpowiednich zarobków, nigdy nie doczekamy się 
profesjonalnych służb społecznych w obszarze pracy socjalnej. Brzmi 
to jak komunał, ale akurat ten komunał warto ciągle powtarzać. 
Powołanie dwóch odrębnych instytucji – ośrodków wsparcia finanso-3. 
wego oraz ośrodków usług społecznych – w celu całkowitego rozdzie-
lenia świadczeń pieniężnych od niepieniężnych – uważam za kolejny 
pozytywny skutek sugerowanych zmian. Zresztą projekt przewiduje 
nie tylko instytucjonalne uwolnienie pracowników socjalnych od to-
pornych działań administracyjnych związanych z procedurą przy-
znawania obecnych zasiłków pieniężnych, ale w ogóle zakłada likwi-

 24 Zob. na ten temat: D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 25 W 2010 r., zasiłki okresowe były jedną z trzech – obok posiłków i usług opiekuńczych – 
najczęściej realizowanych jednostek świadczeń w pomocy społecznej (udzielono ich prawie 
2,5 mln razy). Ale pochłonęły już największą sumę pieniędzy ze wszystkich jednostek świad-
czeń – ponad 630 mln zł. Zob. J. Staręga-Piasek (red.), Pomoc społeczna w liczbach, b.w., War-
szawa 2012, s. 142-145.
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dację tych ostatnich na rzecz znacznie prostszych reguł przyznawania 
świadczenia „Rodzina 500 plus”. 26 Tym samym usuniemy uciążliwe 
i czasami absurdalne procedury związane np. z wywiadami środowi-
skowymi (w tym, moim zdaniem, zupełnie zbytecznym wywiadem 
alimentacyjnym na rzecz rodziny), 27 żenującym i będącym polem 
do nadużyć dochodzeniem w kwestii jednoosobowego (bądź nie) go-
spodarstwa domowego czy szacowaniem sytuacji majątkowej klien-
tów na podstawie wyposażenia gospodarstwa domowego.
Czy możemy stwierdzić kto by stracił, a kto zyskał na proponowa-4. 
nej zmianie? Straciłyby osoby wychowujące dzieci, które korzystają 
ze świadczeń rodzinnych i są jednocześnie klientami pomocy spo-
łecznej pobierającymi zasiłki pieniężne (ale tylko do stanu po pierw-
szym kwietnia 2016 roku tj. wprowadzenia świadczenia „Rodzina 500 
plus”). Likwidacja świadczeń rodzinnych oraz zasiłków pieniężnych 
w pomocy społecznej, oznaczałaby, iż wspomniane osoby otrzymy-
wałyby miesięcznie (tylko?) 500 złotych na każde dziecko. Zyskałyby 
natomiast osoby nie wychowujące dzieci, których dochód nie prze-
kracza 800 złotych, gdyż również mogłyby liczyć na powyższe świad-
czenie. Krótko mówiąc, wszyscy klienci kwalifikujący się do tej pory 
do świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, wciąż otrzymywa-
liby wsparcie finansowe. Ale ponadto, świadczenie to należałoby się 
znacznie szerszej grupie osób nie korzystających z pomocy społecz-
nej. Co oczywiste, z kwestią tą wiąże się obciążenie finansowe budże-
tu państwa. Zakładając, iż istnieją zagwarantowane środki finansowe 
na dwa pierwsze świadczenia (obowiązujący program „Rodzina 500 
plus”), rzecz sprowadzała by się do trzeciego świadczenia, tj. dla osób 
nie wychowujących dzieci i nie osiągających dochodów powyżej 800 
złotych. Bardzo trudno oszacować, ile osób spełniałoby te warunki. 
Ale to, co możemy ustalić, to fakt, iż w 2010 roku świadczenia ro-

 26 Wydaje się też, iż prostsza procedura przyznawania świadczenia „Rodzina 500 plus”, jego 
większa powszechność (w ujęciu niniejszego projektu zmian) niż zasiłków pieniężnych oraz brak 
elementu stygmatyzacji, spowoduje, iż wsparcie finansowe dotrze w sposób znacznie bardziej 
skuteczny do osób potrzebujących, niż ma to miejsce obecnie. Por. I. Wóycicka, Czy zasiłki w po-
mocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe? [w:] Różne wymiary skuteczności w po-
mocy społecznej, A. Hryniewicka (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011. 
 27 Zob. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, Dz. U. z dnia 22 czerwca 2012 r., poz. 712. 



Krzysztof Chaczko

96

dzinne, zaliczka alimentacyjna, obsługa tych świadczeń oraz gwa-
rantowanie przez państwo części zasiłków pieniężnych pochłonęły 
ponad 10 mld zł. 28 Czy taka suma by wystarczyła? Nie potrafię od-
powiedzieć na to pytanie, choć intuicyjnie twierdzę, że nie. Zatem, 
budżet państwa raczej by na tym ucierpiał. Za to bez dwóch zdań zy-
skałby gminy. W zasygnalizowanym roku, ten poziom administracji 
samorządowej wydał łącznie na pomoc społeczną ponad 12 mld zł, 
z czego niecałe 2 mld pochłonęły zasiłki pieniężne. 29 To właśnie oraz 
koszt obsługi tych świadczeń mogłoby zostać przeznaczone na rzecz 
wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz rozwój usług społecz-
nych, na których tak nam przecież zależy. 30 
Przechodząc do wniosków natury ogólnej, to warto zaznaczyć, 5. 
iż skoro (zdefasonowana) instytucja rodziny oraz (sprekaryzowa-
ny) rynek pracy nie radzą już sobie z niwelacją ryzyk socjalnych, 
to musi – moim zdaniem – pojawić się alternatywna forma zapew-
niania bezpieczeństwa socjalnego. 31 Wydaje się, iż jedną z ciekaw-
szych propozycji odpowiadającą na wspomniane wyzwania jest kon-
cepcja dochodu podstawowego, czyli stałego świadczenia wypłaca-
nego obywatelom przez państwo bez żadnych warunków. 32 Uniwer-
salny dochód podstawowy – choć w warunkach polskich ocierają-
cy się o kategorię fantastyki – jest być może najbardziej adekwat-
nym rozwiązaniem w epoce globalizacji: nie dość, że nie proponuje  

 28 J. Staręga-Piasek (red.), Pomoc społeczna w liczbach, op. cit., s. 43.
 29 Ibidem, s. 123, 142-145.
 30 Oczywiście powyższe „wyliczenia” – jak i cały przedstawiony tu projekt – ma wymiar moc-
no ogólny, wymagający doprecyzowania na wielu poziomach. Intencją moją jest jednak nie tyle 
przedstawienie szczegółów zmiany, ale określenie kierunku ewolucji, w którym – moim zda-
niem – powinna podążać polska pomoc społeczna. 
 31 W tym kontekście warto mieć na uwadze słowa Gøsty Espinga-Andersena, iż (…) rynek 
pracy może być prawdziwym rynkiem pracy tylko wtedy, gdy jest zdeformowany, zredukowany 
i okiełznany, kiedy jego uczestnicy mają dostęp do innych źródeł dochodu niż zarobki. Historycznie 
podstawowym instrumentem ograniczania rynku i uwalniania pracownika były związki zawo-
dowe i negocjacje zbiorowe; nie dostarczyły one jednak gwarancji zabezpieczenia niezależnego 
od rynku. G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, op. cit., s. 54.
 32 Jeden z największych orędowników tej koncepcji Philippe Van Parijs przez uniwersalny 
dochód podstawowy rozumie (…) dochód wypłacany przez państwo, na stałym poziomie i regu-
larnie, każdemu dorosłemu członkowi społeczeństwa. Jego wypłata i poziom nie zależą od tego, czy 
osoba jest bogata albo biedna, mieszka samotnie czy z innymi, jest chętna do pracy lub nie. P. Van 
Parijs, Dochód podstawowy dla wszystkich, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 
2009, nr 11, s. 141.
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(szaleńczej) alternatywy dla obowiązującego systemu produkcji oraz 
nie sugeruje niemożliwego, czyli powrotu do „złotych lat” welfare 
state, to może pozwolić zachować – choćby minimum bezpieczeń-
stwa – w przypadku wystąpienia starych, a szczególnie nowych ry-
zyk socjalnych. Myślę tu o elementach, które pojawiły się wcześniej 
w przesłankach proponowanych zmian – utraty lub zmniejszenia 
dochodu z pracy, zminimalizowanych świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych czy postępujących nierówności społecznych i in. Uwaga 
ta dotyczy niestety szczególnie osób młodych, 33 gdyż: łatwo okre-
ślić, kto we współczesnym społeczeństwie przegrywa: niemal wszędzie 
do grupy wysokiego ryzyka należą słabiej wykwalifikowani, młodzież 
i rodziny niepełne. Czym innym jest jednak chwilowe upośledzenie, 
a czym innym pułapka, z której trudno się uwolnić przez całe życie. 
Istnieją oznaki, że niektórzy przegrani tworzą trwałe warstwy spo-
łecznie wykluczonych. 34 Zapewnienie tym osobom ochrony przed 
ubóstwem uważam za obowiązek instytucji państwa w epoce neo-
liberalnej gospodarki. Ale dlaczego tak rozwinąłem wątek idei do-
chodu powszechnego? Może to zabrzmi nieco ryzykownie, ale są-
dzę, iż świadczenia pieniężne, które zawiera prezentowana tu re-
forma systemu pomocy społecznej – choć z powodów finansowych 
obwarowane ograniczeniami – tj. wychowywaniem potomstwa 
(dwa pierwsze świadczenia) oraz poziomem dochodów (pierwsze 
i trzecie świadczenie), można potraktować jako „wstęp” do koncep-
tu powszechnego dochodu. Pilotażowe – rzekłbym – wprowadze-
nie do pomocy społecznej wspomnianych trzech świadczeń o sto-
sunkowo szerokim zakresie podmiotowym (a szczególnie ostatnie-
go świadczenia, adresowanego do osób nie wychowujących potom-
stwa), uważam za element bardzo interesujący poznawczo.

 33 Mam takie nieśmiałe przeczucie, iż obecnie w polskiej polityce społecznej nieco zapomnieli-
śmy o sytuacji bytowej młodych osób, skupiając się – być może nawet nadmiernie – na osobach 
starszych. A wszelkie statystyki, czy na temat pomiarów ubóstwa, czy cech socjodemograficz-
nych klientów pomocy społecznej pokazują, iż to osoby młode oraz rodziny niepełne należą 
do grup najbardziej narażonych na proces ubóstwa. Por. J. Staręga-Piasek (red.), Pomoc spo-
łeczna w liczbach, op. cit.; M. Radziukiewicz, Zasięg ubóstwa w Polsce, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2006; H. E. Kubiak (red.), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna 
Wydawnicza AFM, Kraków 2012
 34 G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, op. cit., s. 21.
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Tym samym mam przeświadczenie, iż równolegle do zwiększania 6. 
strategii aktywizujących w pomocy społecznej (do których raczej 
nie ma zastrzeżeń), powinny iść działania polegające na poszerzaniu 
odbiorców środków finansowych transferowanych z budżetu pań-
stwa. Zauważmy wszak, iż działania aktywizujące mogą okazać się 
zupełnie nieskuteczne także w przypadku osób, które – na pierwszy 
rzut oka – wydawałyby się idealną klientelą dla tego typu rozwiązań. 
Na przykład (…) procedura welfare mix – mawia Dariusz Zalewski – 
odwołująca się do aktywizmu niewiele ma do zaproponowania ludziom 
mającym status prekariuszy, gdyż to nie brak aktywności jest podsta-
wową przyczyną ich problemów. Ich problemy są pochodną struktury 
rynku pracy, na którym powiększa się prekaryjny segment pracy – nie-
pewnej, kiepsko opłacanej, często nie pozwalającej zaspokoić podstawo-
wych potrzeb bez socjalnego wsparcia ze strony państwa czy rodziny. 35 
Przy czym, zasygnalizowane świadczenia finansowe – w mojej propo-
zycji ujęte jako rozszerzenie programu „Rodzina 500 Plus” – powinny 
podlegać jak najmniejszej warunkowości. 36 Kwestia ta ma bezpośred-
ni związek z zagadnieniem szkodliwości programów socjalnych w po-
mocy społecznej. Zarówno w literaturze światowej, 37 jak i polskiej, 38 

 35 D. Zalewski, Welfare Mix po polsku – nadzieja czy iluzja? [w:] Polityka społeczna w zmienia-
jącej się rzeczywistości, K. Chaczko, K. Stanek (red.), Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 
2016 (w druku).
 36 Zob. na ten temat: R. Szarfenberg, Rosnąca rola warunkowości w pomocy społecznej a dochód 
powszechny, „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 2(12).
 37 Chyba najbardziej znane krytyczne stanowisko w tej kwestii sformułował Charles Mur-
ray, w postaci trzech praw programów socjalnych: a) prawo niedoskonałego wyboru, mówiące, 
iż reguły określające kwalifikacje do świadczeń (programów) socjalnych zawsze powodują wy-
kluczenie z tych świadczeń innych osób; b) prawo niezamierzonych nagród, mówiące, iż każdy 
program socjalny musi być tak skonstruowany, że zwiększa wartość przebywania w warunkach, 
które program zakłada zmienić; c) prawo szkody netto, mówiące, iż im mniej prawdopodobna 
jest zmiana określonego, niekorzystnego zachowania, tym bardziej prawdopodobne, że program 
mający to zmienić spowoduje szkodę netto. Ch. Murray, Bez korzeni. Polityka społeczna USA 
1950-1980, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 303-313. 
 38 Krystyna Faliszek pisze z kolei, iż Świadczenia pieniężne i rzeczowe, które są najczęstszą for-
mą pomocy oferowaną klientom, utrwalają nie tylko zachowania, ale i postawy niepożądane, czyli 
brak motywacji do samozaradności. W sensie psychologicznym stanowią one bowiem swoistą for-
mę nagrody, wzmocnienia pozytywnego dla tych postaw i zachowań. Motywację do zmiany strategii 
przystosowawczych, nastawienie na własną aktywność można uruchomić i utrwalić tylko poprzez 
wzmacnianie (nagradzanie) postaw i zachowań pożądanych. K. Faliszek, Uwagi do dyskusji o skutecz-
ności pomocy społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2010, nr 13-14, s. 150.



(R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej (…)

99

istnieją opinie wyrażające krytyczne stanowisko w tej sprawie. Ma-
jąc je na uwadze, skłaniam się jednak do sugestii, iż główny problem 
z zasiłkami pieniężnymi w pomocy społecznej sprowadza się do ich 
warunkowości w postaci spełnienia (niskiego) kryterium dochodo-
wego. Otóż przypuszczam – gdyż zdaje się, iż nie ma na to dobit-
nych dowodów 39 – że negatywny efekt w postaci dezaktywizacji za-
wodowej klientów pobierających zasiłki pieniężne, wynika częścio-
wo z nieuchronności utraty tego świadczenia w sytuacji podjęcia – 
choćby częściowego – zatrudnienia. Stojąc przed wyborem pewne-
go świadczenia choć o niższej wysokości, a niepewnego o wyższej, 
być może w poczuciu (rudymentarnej) stabilności częściej wybiera 
się tę pierwszą opcję. Krótko mówiąc, stawiam intuicyjną hipote-
zę, iż świadczenia pieniężne nie obarczone kryterium dochodowym, 
wcale nie zwiększają dezaktywizacji zawodowej. I wracając do pro-
ponowanego projektu zmian w pomocy społecznej, to spoglądając 
z tego punktu widzenia, najkorzystniejsza sytuacja występowałaby 
przy świadczeniu 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, gdyż do-
stępu (i utraty) tego świadczenia nie ogranicza sytuacja dochodowa 
(i jej zmiana). Gorzej z dwoma pozostałymi świadczeniami, obar-
czonymi – choć jak na doświadczenia polskie stosunkowo wysokim 
– kryterium dochodowym. 40 Jasne jest jednak, iż z przyczyn finan-
sowych, niepodobna projektować wszystkich świadczeń bez kryte-
riów dochodowych. 41 

 39 Pewną wskazówkę w tej kwestii być może przyniesie rezultat eksperymentu przeprowadzane-
go w holenderskim Utrechcie. Otóż w mieście tym realizowany jest program zakładający bezwa-
runkowe wypłacanie osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń socjalnych, miesięcznych 
zasiłków w wysokości od 900 do 1300 euro. Eksperyment ma m.in. sprawdzić, czy otrzymywanie 
świadczeń pieniężnych bez żadnych warunków, wpływa pozytywnie na zachowania związane 
z podjęciem zatrudnienia. Zob. L. Brett, Keeping an eye on Utrecht’s Basic Income Experiment: 
http://capx.co/keeping-an-eye-on-utrechts-basic-income-experiment/ (dostęp 22.04.2016).
 40 Być może warto zastanowić się na ustaleniem kryterium dochodowego na takim poziomie, 
który umożliwiałby beneficjentom podejmowanie pracy choć na pół etatu (bez utraty świadcze-
nia pieniężnego), czyli kryterium to musiałoby uwzględniać zmiany następujące w wysokości 
płacy minimalnej.
 41 W 2011 r., Ryszard Szarfenberg twierdził, iż gdyby dochód podstawowy, czy mówiąc inaczej 
– powszechny dochód obywatelski – był na w miarę przyzwoitym poziomie, tj. 1000 zł mie-
sięcznie dla każdego obywatela, kosztował by rocznie ponad 450 mld zł, czyli znacznie więcej 
niż wynoszą nawet dziś roczne wpływy budżetu państwa. Tysiąc złotych dla każdego – rozmowa 
z Ryszardem Szarfenbergiem: http://www.lewica.pl/?id=24725 (dostęp 25.04.2016).
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Jak nietrudno się zorientować, zaproponowana w niniejszym tekście 7. 
– w rzeczywistości stosunkowo prosta – propozycja zmian w tym ob-
szarze polityki społecznej, reprezentuje nieco inny kanon zasad oraz 
znacznie szerszy podmiotowo model pomocy społecznej niż obecnie 
obowiązujący. Przypominając jednak już nieco zapomniane – zda-
je się – słowa Herberta Szurgacza, iż (…) miarą postępu w rozwoju 
pomocy społecznej jest ukształtowanie w jej ramach pozycji prawnej 
świadczeniobiorcy”, 42 rzekłbym, iż nie ma w tym nic bezprzykładne-
go. Ale podkreślę raz jeszcze: w gruncie rzeczy przynależność resor-
towa czy nazewnictwo instytucji ma drugorzędne znaczenie. To, czy 
częścią pomocy społecznej będą ośrodki wsparcia finansowego wraz 
z ośrodkami usług społecznych, czy tylko te drugie, to kwestia po-
boczna. Rzecz w tym, że w moim przekonaniu istnienie tak wypro-
filowanych, odrębnych funkcyjnie i finansowo instytucji, pozwoli 
na realizację podstawowych celów zmiany: zapewnienia komplekso-
wych usług społecznych leżących w gestii samorządów oraz szerokie-
go wsparcia finansowego gwarantowanego przez instytucje central-
ne. To co mnie głównie niepokoi w tym „(r)ewolucyjnym wyobraże-
niu” o pomocy społecznej – by na koniec powrócić do tytułu tekstu – 
to fundamentalne pytanie: czy Polskę stać (finansowo) na taką zmianę? 

 42 H. Szurgacz, Problemy nowej ustawy o pomocy społecznej, „Polityka Społeczna” 1990, nr 4, 
s. 7.

Summary  ____________________________________________
Imaginary (r)evolution. The proposal of changes in the social assistance using 
the „Family 500 Plus” programme.
In this article I describe the proposal of the reform of social assistance using „Family 
500 Plus” programme. I begin by describing the conditions of reform, focusing on the 
negative effects of globalization, and then I introduce the new system of social assi-
stance, including the new institutions and the new benefits. Paper I finish description 
of the expected impact of the changes. I think that the main objective of the reform is 
to provide comprehensive social services implemented by the local government and 
financial support guaranteed by the central institutions.
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Doświadczenia i opinie pracowników 
z warszawskich ośrodków pomocy 
społecznej na temat kontraktów 
socjalnych

Abstrakt
Artykuł przedstawia fragment badań zrealizowanych w 2015 roku w 16 war-
szawskich ośrodkach pomocy społecznej na temat kontraktów socjalnych. Za-
prezentowano w nim kwestie doświadczenia pracowników socjalnych w stoso-
waniu narzędzia, między innymi liczby podpisanych umów, czasu ich trwania, 
kategorii klientów objętych kontraktem, czy wymaganego przygotowania.

Wprowadzenie
Zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej, pracownik so-

cjalny może zawrzeć kontrakt z osobą lub rodziną, która znajduje się 
w trudnej sytuacji życiowej. 1 Celem kontraktu, rozumianego jako pi-
semna umowa zawarta pomiędzy klientem i pracownikiem, obejmują-
ca spis ich uprawnień i zobowiązań, jest opracowanie i realizacja dzia-
łań, które wzmocnią aktywność i samodzielność życiową korzystają-
cych z pomocy społecznej, 2 a w warunkach optymalnych przyczynią 
się do uniezależnienia od niej. 3 
 1 Ustawa z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 163, art. 108, p. 1.
 2 Tamże, art. 6. p. 6; art. 108, p. 1.
 3 Kontrakty socjalne bywają w literaturze przedmiotu rozumiane jako projekty indywidual-
ne, por. np. A. Niesporek, Projekt socjalny, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów 
społecznych, red. S. Pawlak-Czyż, Akapit, Toruń 2007, s. 77.
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Stosowanie wymienionego narzędzia przez przedstawicieli służb 
społecznych nasuwa wiele pytań, między innymi: jak często się z nie-
go korzysta? Czego wymaga od pracownika socjalnego? Gdzie oraz 
w jaki sposób można nauczyć się posługiwania nim? Na jaki okres 
i wobec kogo może zostać użyte? Prezentowany artykuł przybliża od-
powiedzi. Oparto go na wynikach projektu badawczego 4 „Skuteczne 
narzędzie, czy utrapienie? Kontrakty socjalne w opinii pracowników 
z warszawskich ośrodków pomocy społecznej” realizowanego od lute-
go do czerwca 2015 roku.

Metodologia badania i charakterystyka badanej grupy
Celem projektu było poznanie opinii pracowników socjalnych za-

trudnionych w warszawskich OPS-ach na temat kontraktów. Opinia ta 
dotyczyła między innymi mocnych i słabych stron narzędzia, jego sku-
teczności i efektywności oraz najczęściej dostrzeganych postaw i zacho-
wań klientów wobec umowy. Starano się także poznać doświadczenie re-
spondentów w jej stosowaniu oraz sposoby nauki posługiwania się nią. 

Z 18 OPS-ów zgodę na realizację badania wyraziło 16. Ponieważ 
miało ono mieć charakter ilościowy i jakościowy 5 przyjęto, że w każ-
dej instytucji będą wykonane przynajmniej 4 ankiety 6 i jeden wywiad 
pogłębiony. 7 Oba kwestionariusze przygotowano specjalnie dla potrzeb 
tego badania, więc przed rozpoczęciem jego właściwej części wykona-
no pilotaż. Po nieznacznej korekcie narzędzi, przystąpiono do zbiera-
nia materiału empirycznego. Osoby zaangażowane w badanie albo były 
obecne podczas wypełniania ankiet, albo, jeśli taka była wola kadry 
 4 Projekt badawczy „Skuteczne narzędzie, czy utrapienie? Kontrakty socjalne w opinii pra-
cowników z warszawskich ośrodków pomocy społecznej” realizowany przez Koło Naukowe 
Pracy Socjalnej PozyTYw działające przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, 
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej. W skład zespołu badawczego weszły: Paulina Chabin, Anna Krystopik, Natalia 
Luto, Aleksandra Łobocka, Agata Włodaków, Aleksandra Żurawska oraz autorka artykułu.
 5 Por. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009, s. 62-64.
 6 Definicję przyjęto za: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe 
i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa, 2012, s. 96.
 7 Definicję przyjęto za: K. Lutyńska, Wywiad socjologiczny, [w:] Encyklopedia socjologii, Tom 
Suplement, red. zespół pod kierunkiem Władysława Kwaśniewicza, Oficyna Wydawnicza, War-
szawa 2005, s. 401.
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zarządzającej OPS, zostawiały je i odbierały w umówionym terminie. 
Wywiady nagrywano na dyktafon, poddawano transkrypcji, a zebra-
ne pliki niszczono, ale jeśli respondent nie wyrażał zgody na nagranie, 
jego wypowiedź notowano. Przy wyborze respondentów duży udział 
mieli kierownicy działów, którzy zachęcali pracowników socjalnych 
stosujących kontrakty do udziału w eksploracji. W rezultacie zebrano 
68 kwestionariuszy ankiety (choć do analizy wykorzystano 64) i wyko-
nano 14 wywiadów. 

Wśród ankietowanych było 11 mężczyzn i 53 kobiety. Wiek najwięk-
szej liczby badanych (11) mieścił się w przedziale 31-35 lat, oraz 51-55 
(10). Osób pomiędzy 36 a 50 rokiem życia było łącznie 21 (przypisa-
nych do trzech czteroletnich przedziałów). Najmniej było najmłod-
szych (do 30) i najstarszych (od 51 roku życia) respondentów (w sumie 
16 osób). Ponad połowa badanych ukończyła studia drugiego stopnia, 
co szósty ankietowany – pierwszego. Trzeba też zaznaczyć, że co pią-
ty był słuchaczem studiów podyplomowych. Najczęściej wymieniany-
mi kierunkami były: praca socjalna, pedagogika społeczna, resocjali-
zacyjna, czy polityka społeczna. Niemal połowa respondentów była za-
trudniona na stanowisku pracownika socjalnego, co piąty – starszego 
pracownika socjalnego, a co czwarty – specjalisty pracy socjalnej. Było 
także 5 starszych specjalistów i jeden kierownik działu. Jedna trzecia 
badanej grupy była zawodowo związana z pomocą społeczną do 5 lat, 
pozostałe, pięcioletnie przedziały, zaznaczano o wiele rzadziej. Można 
nawet powiedzieć, że im dłuższy staż pracy, tym mniej respondentów 
– były jedynie 3 osoby z 30-letnim doświadczeniem. Podobnie ułożyły 
się odpowiedzi dotyczące stażu w placówce, w której przeprowadzano 
badanie: o ile pracujących w niej do 5 lat było 26, o tyle 26-30 lat już tyl-
ko dwie, a ponad 30 lat – jedna.

Wśród osób, które brały udział w wywiadach, było 13 kobiet i jeden 
mężczyzna. Wiek największej liczby badanych (4) mieścił się w prze-
dziale 41-45 lat. Kategorie 26-30 i 31-35 zaznaczyły po trzy osoby. Pozo-
stałe (czyli 36-40, 46-50, 51-55 oraz 56 lub więcej) po razie. Wszyscy ba-
dani mieli wyższe wykształcenie (pierwszy lub drugi stopień), a dwóch 
ukończyło studia podyplomowe. Wśród respondentów było 7 specjali-
stów pracy socjalnej, po 3 pracowników socjalnych i starszych specja-
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listów pracy socjalnej oraz jeden kierownik działu. Dziewięć osób pra-
cowało w instytucjach związanych z pomocą społeczną 10 lat lub dłu-
żej, po dwóch 4-6 i 7-9 lat, zaś jedna wybrała przedział od roku do 3 lat. 
Ośmioro badanych było związanych z placówką, w której realizowano 
wywiady 7 lat lub dłużej, pozostali zaś od roku do trzech lat.

Prezentacja wyników badania
Prezentację wyników rozpocznie informacja, ile umów podpisali 

badani ze swoimi klientami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że co drugi ankietowany zawarł ich 
maksymalnie 5, co czwarty od 6 do 10, a co ósmy od 11 do 15. Siedem 
osób podpisało ich wyraźnie więcej, to jest od 16 do 20. Tylko jedna 
osoba sporządziła 21 lub więcej umów z klientami. Można zatem po-
wiedzieć, że kontrakty nie są narzędziem stosowanym w badanej gru-
pie zbyt często.

To, ile kontraktów sporządzi pracownik socjalny zależy od kilku 
czynników. Zostały one wymienione podczas wywiadów. Oto kilka 
przykładowych wypowiedzi:

Respondent 1, pracownik socjalny:•	
„Mam specyficzną grupę klientów, bo zajmuję się pomocą usługową dla osób nie-
pełnosprawnych lub zaburzonych psychicznie, z depresją. W ciągu ostatniego roku 
zawarłam 3 do 4 kontraktów. Nie chodziło w nich o usamodzielnienie się, ale o to, 
by klienci robili coś sami, znaczy z własnych środków opłacali rachunki za gaz, 
za energię, mogli zaspokoić potrzeby niezbędne do funkcjonowania. Gdyby kon-
trakty podpisywać na większą kwotę, to klienci nie daliby rady, ale kwota jest ni-
ska, więc dają (…).”
Respondent 9, specjalista pracy socjalnej:•	
„W ciągu ostatniego roku zawarłam około 20-stu kontraktów socjalnych. To też 
zależy, kto ma jaki rewir, jak koleżanka pracuje głównie ze starszymi ludźmi, 
to co ona ma z nimi zrobić?”
Respondent 13, specjalista pracy socjalnej:•	
„Jeśli chodzi o mnie to ja zawieram bardzo mało. Kilka kontraktów, góra 3 w ciągu 
roku. Zawieram z takimi osobami, które są rzeczywiście gotowe do zawarcia tego 
kontraktu. Głównie skupiam się właśnie na tych osobach, które są gotowe, może 
dlatego właśnie jest taka mała ilość tych kontraktów. Większość osób naprawdę 
nie miałaby sensu w ogóle zawieranie kontraktu, bo nie wywiązywałyby się na pew-
no z postanowień, więc w ogóle nawet nie podchodzę wtedy do zawierania kontrak-
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tu, bo uważam, że muszą to być osoby zmotywowane i takie… współpracujące. Tyl-
ko wtedy ten kontrakt według mnie ma sens.”
Respondent 6, starszy pracownik socjalny:•	
„(…) około 30 w ciągu roku to na pewno. Ze 30. Jak zwieram kontrakt, to na krótsze 
okresy i mniej zadań do wykonania, bo tak inaczej dużo zadań nie zda egzaminu, 
po prostu. Czyli kontrakty według mnie na krótszy okres i mniej zadań do wykona-
nia, z możliwością wydłużenia w ramach osobnego kontraktu.”
Respondent 8, specjalista pracy socjalnej:•	
„(…) w ostatnim roku pracowałam również przy projekcie systemowym prowa-
dzonym w naszym ośrodku, więc tych kontraktów rzeczywiście zawarłam sporo. 
W samym projekcie zawarłam około 17 kontraktów, głównie z osobami bezrobot-
nymi, natomiast tutaj w ośrodku zawarłam około 7 kontraktów, głównie do prac 
społecznie użytecznych.”

Z przedstawionych treści wynika, że czynnikami, które wpływa-
ją na liczbę zawieranych przez pracownika socjalnego kontraktów są: 
postawa klienta i powód udzielenia mu pomocy; stosowanie umowy, 
jako elementu aktywizacji klienta objętego projektem unijnym; tryb 
pracy nad kontraktem – to jest zawieranie go na krótkie okresy, czasem 
po kilka razy z jedną osobą.

W dalszej części badania ankietowego zapytano respondentów wła-
śnie o to, na jak długo podpisują umowę ze zgłaszającymi się do OPS? 
Z uzyskanych danych wynika, że blisko dwie trzecie badanych (43) zawie-
ra kontrakty na krótkie okresy, to jest do trzech miesięcy. Niemal co szó-
sty respondent (12 osób) preferuje dłuższe terminy – nawet do pół roku. 
Trzech pracowników przyznało, że ich współpraca z klientem w oparciu 
o kontrakt trwa do 9 miesięcy, a sześciu, że nawet do roku. Można za-
tem powiedzieć, że po pierwsze: większości przedstawicieli służb spo-
łecznych, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety, bliska jest idea tak 
zwanych małych kroków, czyli wyznaczanie klientom (i sobie) nielicz-
nych zadań do wykonania w stosunkowo krótkim czasie. Po drugie, dłu-
gie terminy realizacji kontraktu wynikają (co pokazały treści wywiadów) 
z uczestnictwa klienta w projekcie finansowanym ze środków unijnych.

Z kim badane osoby zwykle pracują w oparciu o kontrakt?  
Pytanie to, zadane w kwestionariuszu ankiety, pozwalało responden-
tom na zaznaczenie do 3 odpowiedzi lub na dopisanie własnej. Oto, jak 
ułożyły się wyniki:
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Wykres 1. Grupy klientów, z którymi badani pracownicy socjalni najczę-
ściej zawierają kontrakty (N=64, dane nie sumują się do 100)

klienci bezrobotni
klienci uzależnieni

klienci niewydolni wychowawczo
klienci usamodzielniający się

klienci doświadczający przemocy
inna grupa klientów źródło: opracowanie własne

                                                                               57
                                                   39
                              25
  7
6
6

Większość przebadanych pracowników socjalnych (57) zawiera kon-
trakty z osobami pozostającymi bez zatrudnienia. Nieco rzadziej pod-
pisuje się je z klientami uzależnionymi (39), a jeszcze rzadziej z niewy-
dolnymi wychowawczo (25). Pozostałe kategorie, to jest usamodzielnia-
jący się oraz doświadczający przemocy, zaznaczano sporadycznie (od-
powiednio 7 i 6 razy). Wśród odpowiedzi „inne” wymieniano nato-
miast klientów z niepełnosprawnością oraz bezdomnych.

Oprócz informacji, z którą grupą najczęściej zawierane są kontrakty, 
istotne wydawało się poznanie opinii badanych o tym, z którymi klien-
tami najtrudniej się je realizuje i dlaczego? Pytanie to miało charakter 
otwarty. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że najwięcej pro-
blemów w egzekwowaniu postanowień umowy sprawiają osoby uza-
leżnione. Uznała tak blisko połowa respondentów, a stanowisko to ar-
gumentowano następująco: „ze względu na brak stabilności”; „bo za-
przeczają, że mają problem”, „bo nie chcą się leczyć”. Niemal co trzeci 
badany wskazał na klientów bezrobotnych, w tym długotrwale bezro-
botnych, oceniając ich jako „przekonanych o własnej niemocy”, czy też 
„niezmotywowanych”. Można więc powiedzieć, że obie grupy, to jest 
uzależnieni i bezrobotni, najczęściej są objęte kontraktem, a jednocze-
śnie najtrudniej się z nimi współpracuje. W dalszej kolejności wymie-
niano także osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne („bo przy-
zwyczajone do swojej sytuacji”, „bo zmieniają miejsce pobytu”), z nie-
pełnosprawnością oraz doświadczające przemocy („ze względu na głę-
bokie zranienie”). Niektórzy z badanych nie wskazywali konkretnych 
kategorii klientów, ale ich cechy – na przykład: „nieuprzejmi”; „długo-
trwale korzystający z pomocy”; „leniwi”; „bierni i apatyczni”; czy też 
„pracujący na czarno”. 
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Kwestia trudności w pracy z poszczególnymi grupami osób ko-
rzystających z oferty OPS była poruszana także podczas wywiadów. 
Kilkoro respondentów przyznało, że najchętniej podpisują kontrakty 
z nie mającymi zatrudnienia. Zaznaczyli oni jednak, że doświadczane 
przez nich bezrobocie nie może być długotrwałe:

Respondent 8, specjalista pracy socjalnej:•	
„Na co dzień pracując w ośrodku to najłatwiej jest z osobami, które krótko są bezro-
botne. Nie wypadły jeszcze z obiegu, wiedzą jak sie poruszać po rynku pracy, mają 
jakąś chęć do jej szukania.”

Respondent 9, specjalista pracy socjalnej:•	
„Z jakimi najłatwiej? Szczerze mówiąc to z tymi, którzy dopiero co się zgłoszą po po-
moc, są zmotywowane, by nie wejść w ten system. Dopiero co wypadli z pracy, po-
trafią funkcjonować w takim systemie, że ma się obowiązki, ma się szefa, który im 
coś rozkazuje. To wtedy idzie płynnie. I osoby wykształcone, one wiedzą, czego chcą. 
Miałam nową klientkę, którą od razu skierowałam na szkolenia, nie czekając aż bę-
dzie długotrwale bezrobotna. Okrężną drogą i poszło. I ona 2 miesiące po utracie 
pracy weszła w system szkoleń, praktyk, staży i jest księgową! Przebranżowiła się 
oczywiście, ale w ciągu roku przestała korzystać [z pomocy społecznej].”

Przytoczone wypowiedzi podkreślają nie tylko fakt utraty pracy przez 
klienta, jako czynnik decydujący o podpisaniu kontraktu i jego (stosun-
kowo) łatwiejszej realizacji. Ważniejsze wydają się: jego nastawienie do tej 
sytuacji, motywacja i chęci do jej zmiany, czy podejmowane aktywności.

Z kolei jako klientów, z którymi trudno pracuje się w oparciu o obu-
stronną umowę respondenci wymieniali, oprócz długotrwale bezrobot-
nych, także chorujących psychicznie, czy uzależnionych. Dwie ostatnie 
grupy przysparzają badanym problemów zarówno na płaszczyźnie ko-
munikacji, jak i z powodów formalnych. Tak tłumaczyła to jedna z osób:

Respondent 8, specjalista pracy socjalnej:•	
„Z zasady nie podpisuje się kontraktów z osobami uzależnionymi i chorymi psy-
chicznie, to są luki prawne. A potem powstaje opinia, że utrzymujemy pijaków. Jak 
ich nie utrzymywać, gdy państwo się nimi opiekuje? Nie mogę z nimi zawrzeć kon-
traktu, bo nie można ich zmusić do leczenia. Raz miałam przypadek, że zawarłam 
z takim klientem kontrakt, nie wywiązał się, chciałam uciąć pomoc. I mi cofnięto 
decyzję, bo alkoholizm to choroba, a do leczenia zmusić nie możemy. Błędne koło.”

Co zatem robią badani pracownicy socjalni, gdy klienci nie wy-
wiązują się z postanowień kontraktu? Jakie kroki podejmują? W ba-
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daniu ankietowym poproszono respondentów, by zaznaczyli do dwóch 
zaproponowanych w kafeterii odpowiedzi. Mogli też dopisać własną, 
jednak nikt nie skorzystał z tej możliwości. Uzyskane dane ilustruje 
poniższy wykres.

Wykres 2. Konsekwencje wyciągane przez badanych wobec klientów, 
którzy nie wywiązują się z postanowień kontraktu (N=64, dane nie sumują 
się do 100)

modyfikacja kontraktu
większy monitoring działań klienta

odmowa/wstrzymanie świadczeń
zmiana formy pomocy

brak konsekwencji
tworzenie nowego kontraktu źródło: opracowanie własne

                                                33
                                           30
                                         29
             11
       7
6

Gdy klienci nie realizują zapisów zawartych w kontrakcie, najwięcej 
osób (33) je modyfikuje, a mniej niż połowa decyduje się na dokładniej-
sze monitorowanie działań klienta (30) albo odmawia lub wstrzymu-
je świadczenia (29). Mniej więcej co szósty respondent zmienia formę 
udzielanej pomocy. Dość rzadko zdarza się, by badani w ogóle nie wy-
ciągali konsekwencji wobec beneficjentów OPS – taki wariant wybrało 
7 osób. Z kolei jedynie dwie opracowują nową umowę. 

Praca z klientem w oparciu o kontrakt socjalny wymaga wcześniej-
szego przygotowania. W dalszej części zapytano badanych, czy kiedy-
kolwiek brali udział w szkoleniach czy kursach na ten temat? Odpo-
wiedzi twierdzącej udzieliły 44 osoby, zaś pozostałe (20) nigdy w ta-
kich zajęciach nie uczestniczyły. Ci, którzy mieli możliwość doszkala-
nia się zostali poproszeni o napisanie, ile takie warsztaty trwały i jakie 
treści obejmowały? Z analizy uzyskanych wypowiedzi widać, że naj-
częściej szkolenia były jednodniowe lub czterodniowe. Rzadziej ich 
czas rozłożono na dwa dni, a najrzadziej (odpowiedź udzielona przez 
2 osoby) – na tydzień. 

Z zebranych danych wynika także, że miały one raczej dość ogól-
ny i teoretyczny charakter, choć być może takie opinie wynikają z faktu, 
że od kursu minęło już trochę czasu. Jak zaznaczali respondenci, podczas 
zajęć omawiano: „podstawowe informacje o kontrakcie”; „zasady i cele 
kontraktu”; „kwestie formalne”, czy „poszczególne etapy”. Sporadycz-
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nie zaś pojawiały się odpowiedzi: „motywowanie klienta”, „omówienie 
diagnozy i analiza przypadku”, czy też „zasadność zawierania kontrak-
tów w różnych sytuacjach życiowych osób i rodzin”. Pracownicy socjal-
ni, którzy nigdy nie uczestniczyli w tego typu szkoleniach, tłumaczyli 
to krótkim stażem pracy lub brakiem ofert. Kilkakrotnie zaznaczano też, 
że po prostu szkoleń nie było „i już”. 

Z kolei podczas wywiadów niemal każdy respondent wspominał 
udział w warsztatach, ale i wymieniał inne sposoby nauki pracy w opar-
ciu o kontrakt. Wśród nich były między innymi zajęcia podczas stu-
diów, czy samodzielna praca w oparciu o lekturę zakupioną przez dy-
rekcję OPS. Jedna z osób zauważyła jednak, że kursy, w których uczest-
niczyła nie okazały się dla niej przydatne:

Respondent 14, specjalista pracy socjalnej:•	
„Pokazywano druczek, informacje były ogólne, mówiono, co w kontrakcie można, 
czego nie można. Nic konkretnego, raczej informacje niesprawdzające się w prakty-
ce. Gdy zadawałam pytanie takie z życia, nie dostawałam od prowadzącego, zwykle 
teoretyka, odpowiedzi, więc uczyłam się sama. Szkoda czasu na szkolenia.”

Tylko jeden z uczestniczących w wywiadzie przyznał, że warsztaty, 
na które skierowała go dyrekcja ośrodka okazały się wartościowe:

Respondent 13, specjalista pracy socjalnej:•	
„W ustawie [jest] zapis, więc siłą rzeczy musieliśmy zdobyć tą wiedzę. Były zorgani-
zowane u nas szkolenia przez pracodawcę. Ja w tej chwili to już takich szkoleń, jeżeli 
chodzi o kontrakt socjalny, to odbyłam trzy, co najmniej. Pierwsze szkolenie było ob-
szerniejsze, z chwilą kiedy wszedł do naszej pracy jako narzędzie pracy. Takie kilku-
dniowe szkolenie, bardzo obszerne, bardzo dobre, bardzo wyjaśniające. Takie dobre 
szkolenie, które można powiedzieć, że dalej ukierunkowało jakby moją pracę.”

Trzeba jednak zaznaczyć, że bez względu na źródło informacji na te-
mat konstruowania i realizowania umowy, czynności te wymagają  
posiadania pewnych cech. Respondenci zapytani o nie wymieniali  
następujące:

Respondent 1, pracownik socjalny:•	
„Pracownik, który zawiera kontrakty powinien wiedzieć, na czym w ogóle polega 
kontrakt, jakie są jego zasady, ale i cele, po co się go zawiera. Powinien być przede 
wszystkim cierpliwy, otwarty, empatyczny. No i musi wiedzieć, z jakimi klientami 
ma do czynienia, bo klienci są różni i czasem trudno się pracuje.”
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Respondent 2, kierownik działu:•	
„Na pewno powinien umieć odczytywać sygnały, które klient prezentuje swoją 
postawą. Czy on podpisuje dla nas, czy sam chce. Umieć wydobyć mocne strony, 
ale i pokazać słabe. I wiedzieć, kiedy dowartościować klienta. I jeszcze mieć wie-
dzę jak rozmawiać z człowiekiem, jaki system pomocy istnieje dla danej grupy, 
np. dla uzależnionych, czy bezrobotnych, tak, by miał wiedzę, co im zapropono-
wać. Sam klient nie ma tej wiedzy. Pracownik powinien być otwarty. A gdy nie wie 
– to sam się dowiaduje. To będzie wyglądało pozytywnie w relacji z klientem, 
że to nie jest tak, że pracownik socjalny wie wszystko. Musi też być pewien, co mówi 
klient, upewniać się, że dobrze go rozumie. No i jeszcze cele kontraktu: osiągalne, 
krótkotrwałe, a nie, że bezrobotny znajdzie pracę.”

Respondent 6, starszy pracownik socjalny:•	
„Kontrakt nie jest do zawarcia na szybko i z osobą nowo poznaną. Muszę wiedzieć, 
jakie są możliwości i na co mogę się umawiać z klientem. Jak się pracuje z klien-
tem, to on się jakoś tam oswaja i trzeba się zorientować, co można z nim zrobić. 
Dodatkowo nie można mu narzucać swojego tempa i jakiś pomysłów, bo inaczej 
straci się klienta, trzeba budować zaufanie. Jakimi cechami powinien się odzna-
czać? Empatia, żeby trochę czuć to, o czym mówi klient. Dużo tolerancji, że jest ktoś 
inny, ma swoje tempo, ma swoje nawyki, które ja muszę brać pod uwagę, bo inaczej 
nie będzie współpracy.” 

Z powyższych wypowiedzi wynika, że pracując w oparciu o kon-
trakt, pracownik socjalny powinien: 

posiadać wiedzę merytoryczną na temat możliwości pomocy klien-1) 
towi; 
posiadać szereg tzw. umiejętności miękkich, takich jak: łatwość 2) 
w komunikowaniu się, uważność w słuchaniu; 
potrafić zdiagnozować klienta, poznać przyczyny jego trudnej sytu-3) 
acji życiowej, ale i rozpoznać jego nastawienie wobec spotykanych 
trudności; 
być empatycznym, cierpliwym i otwartym na problemy zgłaszają-4) 
cego się po wsparcie.

Pomimo tego, że nie wszyscy badani brali udział w szkoleniach 
na temat kontraktów oraz, że ich stosowanie wymaga od pracowni-
ków socjalnych odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zapytano ich o to, 
czy czują się przygotowani do zawierania umów z klientami? Ponad 
połowa respondentów uważa, że tak. Przeczy temu 5 osób, ale aż 24 
nie potrafi jednoznacznie siebie ocenić. 
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Z analizy odpowiedzi z badania ankietowego wynika też, że poczu-
cie przygotowania wiąże się z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Pra-
cownicy socjalni powoływali się na swój długi staż pracy (np. 30, 17 lat; 
„przez wiele lat stosowania można <wypracować> zasady”) i uczestnic-
two w szkoleniach: „Miałam zajęcia na uczelni, brałam udział w szkole-
niach, często stosuję to narzędzie, uważam, że mam już wprawę. Nadal 
się jednak uczę (…)”; „zostałem pouczony przez kompetentnych pracow-
ników z OPS, wiedza ze studiów, doświadczenie”. Jedna osoba przyzna-
ła nawet, że po prostu „lubi to narzędzie”. Ci, którzy nie uważają siebie 
za przygotowanych do zawierania kontraktów socjalnych jednogłośnie 
przyznali: nie uczestniczyliśmy w zajęciach na ten temat („Nie przesze-
dłem szkolenia”; „Nie spotkałem się z takim szkoleniem”). 

Kolejnym wątkiem było rozpoznanie nastawienia dyrekcji ośrodków 
do zawierania kontraktów z klientami. Poruszono go podczas wywia-
dów. Z zebranych wypowiedzi wynika, że najczęściej respondenci czuli, 
że kadra instytucji zaleca i wymaga korzystania z tego narzędzia. O ta-
kim nastawieniu mówiło siedem osób. Oto przykładowe wypowiedzi: 

Respondent 2, kierownik działu:•	
„Pracownicy mają zalecenia, by podpisywać. Jeśli jednak uzasadnią, czemu nie za-
warli, to nie ma nacisku. Gdy jest wskazanie, by zawrzeć kontrakt, to jest to zale-
cane pracownikom.”
Respondent 6, starszy pracownik socjalny:•	
„Są bardzo za. Pani dyrektor wręcz wymaga tego bardzo. (…) w tej chwili to już 
jest normalne. To normalne, że maja być kontrakty. Tak, tak, tak, my na początku 
się burzyliśmy co do kontraktów ale dyrekcja powiedziała, że się przyzwyczaimy. 
Zajęło mi to koło pół roku.”
Respondent 8, specjalista pracy socjalnej:•	
„Ośrodek nie wymaga liczbowo, natomiast wymaga się samego zawierania. W każ-
dym sprawozdaniu mamy ilość podpisanych kontraktów. Tak naprawdę pracownik 
socjalny się rozlicza, dlaczego nie podpisałaś kontraktu albo dlaczego tak mało.”

Czterech badanych przyznało za to, że czują się zachęcani do zawie-
rania kontraktów:

Respondent 13, specjalista pracy socjalnej:•	
„Zachęcają. Raczej bardzo pozytywne [podejście kadry do kontraktów]. Może 
nie jest traktowany jako wyznacznik, jakiś tam sposobów, tak, przyznania pomocy. 
Nie jest to aż takie narzędzie silne, natomiast jest bardzo… Jest taki pożądany, o.”
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Trzykrotnie zaś pojawiły się głosy o naciskach na pracowników, 
by kontrakty stosowali. Jedna z respondentek powiedziała:

Respondent 9, specjalista pracy socjalnej:•	
„Jest trochę nacisk na podpisywanie kontraktów, żeby coś z nimi tam robić. Nato-
miast jak się nie da, to się nie da, nie postawią człowieka pod ścianą i nie zmuszą, 
by podpisał tyle a tyle kontraktów. Poza tym tutaj chyba chodzi o jakość, a nie ilość. 
Bo jakby mieli życzenie, to ja z każdym mogę podpisać, ale jaki to by miało sens? 
Kolejny papierek w tej biurokracji.”

Jak widać, kadra zarządzająca warszawskimi OPS-ami zaleca, za-
chęca, a czasem wręcz nalega, by kontrakty socjalne były podpisywane. 
Przy aprobującej postawie dyrekcji ośrodków trzeba jednak pamiętać, 
że zawarcie umowy z klientem wymaga odpowiedniego przygotowania 
personelu, nie tylko z zakresu ściśle związanego z jej merytorycznym 
opracowaniem, ale także z motywowania klienta, już na etapie realiza-
cji spisanych postanowień.

Podsumowanie
Z przedstawionych badań wynika, że kontrakt socjalny nie jest na-

rzędziem stosowanym zbyt często. Spośród 64 ankietowanych, w cią-
gu 12 miesięcy połowa zawarła ich maksymalnie pięć, a blisko co dzie-
siąta osoba od 16 do 20. Częstotliwość podpisywania umów z klien-
tami korzystającymi z pomocy społecznej wiąże się z postawami  
beneficjentów (jak pokazały treści wywiadów, pracownicy socjal-
ni preferują współpracę z nieliczną grupą klientów zmotywowanych 
i chętnych do zmiany sytuacji życiowej) i powodem udzielenia im 
wsparcia, realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych oraz 
trybem zawierania kontraktów (niewiele zadań do wykonania w krót-
kim czasie z możliwością ponownego podpisania umowy z tym sa-
mym klientem). Zresztą krótkie okresy współpracy z klientem (to jest 
do trzech miesięcy) preferuje niemal dwie trzecie badanych. Ci, którzy 
pracują długoterminowo, nawet do roku, zwykle robią to w ramach 
większego projektu.

Ankietowani najczęściej zawierają kontrakty z klientami bezrobot-
nymi, uzależnionymi, lub niewydolnymi wychowawczo, przy czym uza-
leżnieni i pozostający bez zatrudnienia uważani są przez nich za part-
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nerów najtrudniejszych do współpracy. Gdy ta nie przebiega pomyśl-
nie, badani najczęściej modyfikują postanowienia kontraktu, dokład-
niej monitorują działania klienta, lub odmawiają/ wstrzymują wpłatę 
świadczeń. O wiele rzadziej zmieniają formę pomocy, w ogóle nie wy-
ciągają konsekwencji, a najrzadziej tworzą nowy kontrakt. 

Dwie trzecie badanych brało udział w szkoleniach na temat sto-
sowania narzędzia. Niestety, respondenci wspominali je zwykle jako 
dość ogólne i teoretyczne. Innymi sposobami przybliżenia zasad ko-
rzystania z kontraktu były dla nich: samodzielna lektura, zajęcia pod-
czas studiów, czy obserwacja kolegów mających większe doświadczenie. 
Choć nie wszyscy odbyli kursy dotyczące zawierania umów z klienta-
mi, to ponad połowa ankietowanych czuje się przygotowana do tego, 
mniej więcej co trzecia osoba nie potrafi siebie jednoznacznie ocenić, 
a jedynie pięć uważa, że nie jest na to gotowa. 

Według respondentów, zawieranie kontraktów socjalnych wymaga 
od pracownika szeregu umiejętności miękkich, głównie komunikacyj-
nych, wiedzy na temat aktualnych ofert pomocy, kompetencji w rzetel-
nym diagnozowaniu klienta, a także pewnych cech, między innymi em-
patii, cierpliwości, czy otwartości na drugiego człowieka i jego problemy. 

W opinii badanych, kontrakty socjalne nie są narzędziem obojęt-
nym dla kadry zarządzającej ośrodkiem pomocy społecznej. Dyrekcja 
i/lub kierownicy działów zachęcają, zalecają, wymagają, czy wręcz na-
ciskają na ich stosowanie.

Zaprezentowane wyniki jedynie przybliżają szeroką tematykę kon-
traktów socjalnych. Osobnym, raczej nie podejmowanym wątkiem, jest 
kwestia ich skuteczności, czy oceny dokonanej przez drugą stronę – 
klientów OPS. Trzeba też zaznaczyć, że przedstawione badania dotyczą 
bardzo wąskiego środowiska – pracowników socjalnych zatrudnionych 
wyłącznie w stołecznych ośrodkach. Argumenty te przemawiają zatem 
za koniecznością prowadzenia szerszych badań.
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Summary  ____________________________________________
The Experience and Opinion of Workers from Social Welfare Centres in Warsaw 
on Social Contracts
The article presents a fragment of a research conducted in 2015 in 16 social welfare 
centers in Warsaw on social contracts. In the text there are presented the issues of 
background of social workers in using that tool, such as the number of signed con-
tracts, their duration, categories of clients of social welfare involved in the contract, or 
required preparation.



Andżelika Łoś

Aktywna polityka społeczna 
na przykładzie projektów systemowych 
POKL realizowanych przez OPS  
– doświadczenia w powiecie konińskim

Abstrakt
Współczesne tendencje dotyczące koniecznych zmian w reorganizacji syste-
mu pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce skłoniły mnie do wnikliwego 
spojrzenia na tę problematykę z punktu widzenia organizacji gminnej polityki 
społecznej w kontekście oddziaływania projektów systemowych, realizowanych 
przez ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu konińskiego.

Wraz z nowymi możliwościami pozyskiwania środków europej-
skich – za pomocą projektów systemowych w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej – pojawiło się wiele pytań 
i wątpliwości, na które nadal nie ma jasnej odpowiedzi. 

Poczynając od 2007 roku, borykające się z coraz większą liczbą do-
datkowych zadań i wyzwań, ośrodki pomocy społecznej otrzymały 
nowe możliwości, prowokujące niemałe oczekiwania ze strony otocze-
nia społecznego. 

Na oczekiwania te nakładały się wątpliwości, dotyczące między in-
nymi sposobów wykorzystania instrumentów aktywnej integracji, do-
tąd nieznanych prawnikom służb społecznych, ich roli, funkcji i za-
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dań w całym systemie. Z chwilą przystąpienia do realizacji projek-
tów systemowych ośrodki pomocy społecznej odkryły nowe możli-
wości związane z aktywizowaniem i usamodzielnianiem swoich klien-
tów – na zasadzie zindywidualizowanego podejścia do problemu oso-
by korzystającej z pomocy oraz dokładnego rozeznania ich potrzeb, 
z uwzględnieniem wymagań rodziny i społeczności. Najprostszą za-
sadą pomagania jest udzielanie wsparcia tym, którzy tego najbardziej 
potrzebują, co jest zgodne z zasadą empowerment wpisaną w politykę 
społeczną Unii Europejskiej w obszarze walki z ubóstwem i promowa-
niem integracji społecznej.

Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecz-
nej, wdrożyły ideę aktywnej polityki społecznej coraz częściej nazy-
wanej zamiennie polityką aktywizacji lub polityką aktywnej integra-
cji społecznej.

Celem artykułu jest przedstawienie analizy i interpretacji badań wła-
snych przeprowadzonych na terenie powiatu konińskiego w ośrodkach 
pomocy społecznej z perspektywy realizacji projektów systemowych 
w latach 2007-2013. Unikatowość tych badań, przeprowadzonych meto-
dą 360 stopni, polegała na zdobyciu komplementarnej wiedzy o wpły-
wie projektów systemowych na rzecz aktywnej integracji mieszkańców 
powiatu na tle koncepcji aktywizacji. Badaniami objęto cztery grupy 
respondentów: kierowników i pracowników socjalnych ośrodków po-
mocy społecznej, beneficjentów uczestniczących w projektach oraz oso-
by z otoczenia społecznego. Ich opinie składają się na całościowe spek-
trum wiedzy o realizacji projektów systemowych.

Artykuł stanowi także próbę oceny praktycznych doświadczeń z za-
kresu wdrażania działań na rzecz aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej z terenu powiatu konińskiego w latach 2008-2013.

Projekty systemowe w ośrodkach pomocy społecznej
Realizacja projektów systemowych stworzyła nowe możliwości 

dla ośrodków pomocy społecznej, które do swojej oferty włączyły po-
moc nieszablonową, aktywną, wykorzystując potencjał osobowościowy 
przy jednoczesnym pełnym uczestnictwie samej osoby zainteresowanej 
(C. Miżejewski, M. Ołdak 2011: 347). 
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Przeobrażenie systemu pomocy społecznej pod wpływem projektów 
systemowych nastąpiło w samych ośrodkach pomocy społecznej i do-
tyczyło głównie zmiany form działania ich pracowników. Zauważo-
no, że głównie forma aktywnego wsparcia może doprowadzić jednostki 
i ich rodziny do życiowego usamodzielnienia się. Pasywne postępowa-
nie pracowników socjalnych, nastawione na udzielanie wsparcia finan-
sowego, nie jest w stanie pobudzić ludzi do działania i aktywności w za-
kresie poprawy swojej sytuacji. Skoro mówimy o aktywnej integracji 
i aktywności samego klienta pomocy społecznej, to nie możemy zapo-
mnieć o czynnym i zindywidualizowanym w tym względzie podejściu 
pracownika socjalnego. Aktywne podejście służb dostarczających in-
nowacyjnych rozwiązań i form wsparcia powinno skutkować pobudze-
niem potencjału i kapitału jednostki znajdującej się w krytycznej sytu-
acji. Wtedy dopiero można mówić o pełnej aktywnej integracji. 

Głównym założeniem projektów systemowych była poprawa dostę-
pu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 
integracja społeczna. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że komplekso-
wość działań dotyczyła również wsparcia instytucji pomocy społecz-
nej w zakresie między innymi: wdrażania standardów usług, objęcia 
doskonaleniem zawodowym pracowników socjalnych (finansowanie 
szkoleń, studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, doktoranc-
kich i stopni specjalizacji w zawodzie) jak również zwiększania liczby 
zawieranych kontraktów socjalnych (Metaewaluacja, 2011) oraz otwar-
cie się instytucji na partnerstwa oraz inicjatywy lokalne (C. Miżejew-
ski, M. Ołdak 2011: 340). 

Dostrzegając i doceniając rolę projektów systemowych POKL w in-
stytucjach pomocy społecznej należy diagnozować zasoby, które bez-
pośrednio przyczyniły się do usamodzielniania i zaprzestania korzy-
stania z pomocy społecznej osób biorących udział w przedsięwzięciu. 
Równie cenne jest odkrywanie wpływu projektów oraz zależności po-
między odbiorcami projektów, pracownikami instytucji pomocy spo-
łecznej oraz osobami z otoczenia społecznego.
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Aktywna polityka społeczna a pomoc społeczna
Aktywna polityka społeczna to koncepcja transformacji państwa opie-

kuńczego (welfare state). Jest to nowe podejście do wyzwania w zakresie 
pomocy społecznej, szczególnie wobec osób pozostających bez zatrud-
nienia i żyjących w ubóstwie. Najwyraźniejsze przejawy aktywnej po-
lityki społecznej można było zaobserwować w latach 90-tych XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie za główny cel przyjęto reformę socjalną 
idącą w kierunku zmobilizowania wszystkich do pracy, która miała się 
stać sposobem na życie każdego obywatela. Zreorganizowano system po-
mocy społecznej tak, by doprowadzić w ciągu dwóch lat do zatrudnienia 
oraz usamodzielnienia się klientów (R. Szarfenberg, 2008: 405). Przyjęto, 
że jednostka, która jest aktywna, staje się produktywną, zmienia własne 
życie i środowisko, w którym żyje (A. Olubiński, 2008: 19).

Amerykańska workfare i europejska aktywna polityka społecz-
na to nic innego, jak odpowiedź na poszukiwanie nowych rozwiązań 
w zakresie polityki społecznej nastawionej nie tylko na aktywność pań-
stwa, ale również obywateli. Aktywna polityka społeczna rozpatrywa-
na jest w dwóch nurtach polityki społecznej: zabezpieczenia socjalne-
go obywateli w przypadku utraty zatrudnienia, z drugiej strony – ak-
tywne wspieranie zatrudnienia wśród jednostek najsłabszych, żyjących 
w trudnych warunkach socjalnych, przy jednoczesnym ograniczaniu 
świadczeń socjalnych stanowiących źródło utrzymania (R. Szarfen-
berg, 2008: 402-403). Koncepcja ta skoncentrowana jest na organizacji 
usług społecznych przy wykorzystaniu publicznych zasobów kadr służb 
zatrudnienia i służb socjalnych (A. Karwacki, M. Rymsza, 2011: 28). 
Okres transformacji skłonił decydentów poszczególnych państw UE 
do zmiany postrzegania państwa opiekuńczego gwarantującego bez-
pieczeństwo obywateli do zbudowania nowego modelu polityki spo-
łecznej aktywnej i włączającej. Ryszard Szarfenberg definiuje aktywną 
politykę społeczną jako „system pozytywnych i negatywnych bodźców 
adresowanych do niższych warstw społecznych, które mają zniechęcić 
do życia ze świadczeń socjalnych i zachęcić do aktywności zawodo-
wej i odzyskania samodzielności ekonomicznej”(R. Szarfenberg, 2008: 
407). Odbudowa państwa dobrobytu (welfare state) w krajach UE prze-
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jawia się w ośmiu postulatach aktywnej polityki społecznej (A. Karwac-
ki, M. Rymsza, 2011: 30-33):

zmiana postrzegania państwa opiekuńczego, gwarantującego bez-•	
pieczeństwo socjalne oraz pełne zatrudnienie do rozwoju przedsię-
biorstw społecznych i własnej aktywności obywateli;
inwestowanie w kapitał ludzki, wspieranie jednostek najsłabszych •	
w sposób pozytywny przez pobudzanie, aktywizowanie, integro-
wanie w celu osiągnięcia podejścia aprobaty zmiany własnego ży-
cia oraz własnej odpowiedzialności za siebie i innych. Odchodzi się 
tu również od podejścia dyscyplinowania najsłabszych np. poprzez 
obowiązek pracy czy brak dostępności do świadczeń socjalnych;
zmiany w świadomości jednostki na temat odpowiedzialności za sie-•	
bie i społeczeństwo, to nowe pojęcie ładu społecznego dla budowa-
nia samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej;
obywatel uczestniczy w kreowaniu polityki państwa – współrządzi •	
(governance) i aktywna polityka promuje demokrację uczestniczą-
cą, dzięki której obywatele mogą sprawować i kontrolować władzę 
publiczną;
dostosowanie polityki do zmian cywilizacyjnych i kulturowych;•	
aktywna polityka społeczna sprzyja aktywności kobiet na rynku •	
pracy przez stworzenie infrastruktury wspomagającej opiekę nad 
osobą zależną – koncepcji elastycznej ochrony socjalnej (flexicurity) 
oraz stworzenie miejsc pracy dla słabszych jednostek i rozwój przed-
siębiorczości społecznej (proximity services);
finansowanie aktywnej polityki społecznej koncentruje się na jako-•	
ści wydatkowania dostępnych środków bez podnoszenia czy cięcia 
wydatków przeznaczonych na konkretne cele – dbałość o równowa-
gę finansów publicznych;
rozwój i wykorzystanie potencjału organizacji i instytucji obywatel-•	
skich do prowadzenia programów aktywizacyjnych, które są najle-
piej zorientowane na potrzeby konkretnego rynku w celu wyrówny-
wania szans grupom defaworyzowanym.

Aktywna polityka społeczna często utożsamiana jest z koncepcją work-
fare (praca zamiast zasiłku) upowszechnioną w Stanach Zjednoczo-
nych w latach 80-tych XX wieku (A. Karwacki, M. Rymsza, 2011: 33).  
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Istotą aktywnej polityki społecznej i amerykańskiej workfare jest idea 
innego rozumienia państwa opiekuńczego oraz mobilizowanie jedno-
stek do zatrudnienia i wspierania nowych form pracy z jednoczesnym 
ograniczeniem środków publicznych na wspieranie wykluczenia spo-
łecznego (A. Karwacki, M. Rymsza, 2011: 33). 

Zdaniem Marka Rymszy „(…) workfare jest koncepcją wcześniejszą 
(…) dostarcza aktywnej polityce społecznej jedynie instrumentarium 
działania (programy aktywizujące), które są jednak osadzone w od-
miennej tradycji polityki społecznej, niż ta, która dominuje w Europie. 
Ma to o tyle istotne znaczenie, że implementowanie poszczególnych 
programów i instrumentów aktywizujących w ramach polityki work-
fare, bez ich osadzenia w szerszym kontekście działań państwa w sferze 
społecznej, nie pozwala mówić o prowadzeniu „nowej” polityki spo-
łecznej”(M. Rymsza, 2008: 50).

Reasumując, aktywna polityka społeczna ma charakter integracyjny, 
przejawiający się w europejskich programach aktywizujących związa-
nych z reintegracją społeczną i zawodową obywateli. Państwo ma obo-
wiązek aktywizowania swoich obywateli w celu polepszenia sytuacji eko-
nomicznej. Wsparcie polega m.in. na umożliwieniu subsydiowania miejsc 
pracy oraz utrzymywania takiego stanu przez dłuższy okres dla umożli-
wienia zatrudnienia osobom, którym jest znacznie trudniej na otwartym 
rynku pracy. Tak więc aktywna polityka społeczna to polityka włączenia 
osób na rynek pracy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
a nie kierowanie poszczególnych programów, w przypadku workfare, 
do grup największego ryzyka, gdzie najczęściej dochodzi do sytuacji wy-
łudzania środków publicznych (A. Karwacki, M. Rymsza, 2011: 34-35).

Czerpiąc z doświadczeń państw europejskich i nie tylko, pomoc 
społeczna w Polsce w ostatnim czasie ewoluuje od instytucjonalnego, 
bezpiecznego państwa opiekuńczego do nowych form aktywnej pomo-
cy społecznej i zaangażowania różnorakich instytucji, zrzeszeń niefor-
malnych, aż po inicjatywy oddolne lokalnych liderów najlepiej zorien-
towanych na potrzeby swoich mieszkańców (M. Grewiński, 2009).

W nowym pojęciu pomoc społeczną należałoby rozpatrywać jako 
„odpowiedzialne włączanie do świata pracy i większej odpowiedzialno-
ści jednostki za siebie i rodzinę” (A. Karwacki, 2008: 19).
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Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą 
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystu-
jąc własne uprawnienia, zasoby i możliwości” (Ustawa: art. 2 pkt. 1). 
Ustawodawca już na samym początku podkreślił, że instytucje pomocy 
społecznej mają jedynie być drogowskazem dla klientów w celu rozwią-
zywania problemów i przezwyciężania trudnych sytuacji. Podkreślił 
bardzo wyraźnie, że tak naprawdę do sprawczości można dojść jedy-
nie przez aktywność i zaangażowanie jednostki, jej odpowiedzialność 
nie tylko za siebie, ale i inne osoby np. pozostające na jej utrzymaniu. 
To właśnie ta aktywność może doprowadzić do stałej zmiany postrze-
gania i rozwiązywania problemów społecznych.

Dlatego w ustawie o pomocy społecznej kładzie się ogromny nacisk 
na pracę socjalną, kontrakt socjalny, wszelkiego rodzaju poradnictwo 
i integrację ze środowiskiem oraz aktywizację samych służb społecz-
nych, aby dowartościować wszechstronną praktykę zawodową (K. Pią-
tek, A. Karwacki, 2008). Te nowe możliwości zmusiły zarówno biernych 
beneficjentów pomocy, ale i samych pracowników socjalnych do ak-
tywnego współdziałania i uczestnictwa dla wspólnego celu – rozwiąza-
nia problemu. Ustawodawca działał z premedytacją i stworzył skutecz-
ny środek walki z wykluczeniem społecznym poprzez zmobilizowanie 
osób do działania w celu pokonania problemów życiowych oraz popra-
wy własnej sytuacji (A. Barczyk, 2004: 30).

Zdaniem Tadeusza Kamińskiego „Aktywna polityka społeczna 
ma zatem ścisły związek z działaniami odnoszącymi się do zatrudnie-
nia i funkcjonowania na rynku pracy, ale skierowana jest w pierwszej 
kolejności do tych osób, które mają trudności z samodzielnym odnale-
zieniem się na nim” (T. Kamiński, 2012: 85). 

Nowe instrumenty aktywnej integracji i działań w pomocy społecz-
nej zostały w naszym kraju zdefiniowane w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki oraz w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania 
projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej”. Projekty sys-
temowe zostały skierowane między innymi do: osób długotrwale bez-
robotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, nieaktywnych zawodo-
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wo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, uza-
leżnionych poddających się leczeniu lub po zakończeniu procesu lecze-
nia, osób z problemami w sprawach opiekuńczo–wychowawczych lub 
dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wie-
lodzietnej, młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzących 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z otoczenia, 
czyli członków rodzin prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, 
mieszkańców i sąsiadów zamieszkujących we wspólnym bloku czy osie-
dlu, osób ze wspólnego środowiska pracy czy osób należących do tych 
samych kategorii społecznych (np. osoby niepełnosprawne) oraz jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej i ich pracowników, w zakresie 
upowszechniania pracy socjalnej (M. Szuszman, 2010: 114).

Nowa formuła działań ośrodków pomocy społecznej w ramach pro-
jektów systemowych propagowała zdaniem Cezarego Miżejewskiego 
„(…) aktywne podejście i szereg rozmaitych nieszablonowych działań 
obejmujących nie wyłącznie kwestię zatrudnienia, a całokształt poten-
cjału człowieka, który w tym jednocześnie w pełni uczestniczy” (C. Mi-
żejewski, A. Ołdak, 2011: 347). 

Założenia metodologiczne badań własnych
Punktem wyjścia do zgłębienia wiedzy w tym zakresie było przepro-

wadzenie badań empirycznych we wszystkich instytucjach pomocy spo-
łecznej (14 miejsko-gminnych terenowych ośrodków pomocy społecz-
nej) na terenie powiatu konińskiego w całym okresie realizacji projek-
tów systemowych (2007-2013). Badaniami objęto osoby biorące udział 
w projektach systemowych (220 osób/ankiet), pracowników socjalnych 
(28 osób/ankiet), kierowników ośrodków pomocy społecznej (14 osób/
wywiadów IDI) oraz osoby z otoczenia społecznego (70 osób/ankiet). 
Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap był pilota-
żem przeprowadzonym w lutym i marcu 2011 roku, który obejmował 
okres realizacji projektów systemowych 2008-2010. Drugi etap – badań 
właściwych przypadał na marzec-kwiecień 2015 roku i obejmował okres 
realizacji projektów systemowych 2011-2013. Należy w tym miejscu nad-
mienić, że mimo możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach 
projektów systemowych od 2007 roku, w rzeczywistości faktyczna reali-



Aktywna polityka społeczna na przykładzie projektów systemowych POKL (…)

123

zacja projektów rozpoczęła się od 2008 roku Podjęcie badań wśród czte-
rech grup pozwoliło na uzyskanie perspektywy i oceny 360 stopni oraz 
informacji i opinii na temat realizacji projektów systemowych.

Przeprowadzone badania ukazują zarówno problemy, jak i efekty 
realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej 
w sposób kompleksowy, poczynając od beneficjentów projektów, kie-
rowników i pracowników socjalnych ośrodków, na otoczeniu społecz-
nym kończąc. Ważnym jest również ukazanie wartości dodanej, jaką 
projekty systemowe wniosły do samej pracy ośrodków pomocy spo-
łecznej. Ukazanie ogromnego znaczenia dla zmiany funkcjonowania 
instytucji ma znaczenie również z perspektywy dodatkowego źródła fi-
nansowania oraz rozwoju usług społecznych. Realizacja projektów sys-
temowych przyczyniała się do zmiany postaw pracowników socjalnych 
i wykonywania przez nich zintensyfikowanej pracy socjalnej. Ostatnim 
elementem badania była opinia otoczenia społecznego na temat funk-
cjonowania instytucji pomocy społecznej oraz przydatności aktywnej 
integracji w rozwoju lokalnym.

Wyniki i rekomendacje
Unikalność prezentowanych wyników badań polega na braku po-

dobnych opracowań opisujących sytuację ośrodków pomocy społecznej 
oraz ich działalności na rzecz aktywnej integracji mieszkańców powia-
tu konińskiego na tle paradygmatu polityki aktywizacji.

Uogólniając wyniki analizy z badań należy w tym miejscu podkre-
ślić, że respondenci stanowili całościowe spektrum realizacji projek-
tów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej na terenie powia-
tu konińskiego. Prezentowane wnioski stanowią opinię kierowników 
OPS-ów, pracowników socjalnych, uczestników projektów oraz osoby 
z otoczenia społecznego. Analizę i interpretację wyników badań wyko-
nała autorka artykułu, która bada tę problematykę w szerszym kontek-
ście wpływu działań Europejskiego Funduszu Społecznego na zmianę 
w systemie pomocy społecznej od kilku już lat.
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Rzeczywista skuteczność oddziaływania projektów 
systemowych POKL na beneficjentów ostatecznych
Projekty systemowe realizowane przez OPS-y z terenu powiatu ko-

nińskiego miały doprowadzić uczestników tych projektów do życio-
wego usamodzielnienia oraz zmiany postrzegania własnej sprawczo-
ści i możliwości poprawy sytuacji własnej oraz rodziny. Cztery grupy 
badanych respondentów wyraziły swoją opinię na temat uzyskanych 
kompetencji miękkich, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz 
usamodzielnienia się dzięki zdobyciu zatrudnienia przez beneficjen-
tów projektów systemowych.

Wykres 1. Rzeczywista skuteczność realizacji projektów systemowych 
przez OPS-y z terenu powiatu konińskiego w okresie 2008-2013 r.

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.

Wykres 1 prezentuje różnice pomiędzy opiniami poszczególnych 
grup objętych badaniami. Najwięcej optymizmu w zakresie znalezienia 
zatrudnienia po zakończeniu projektów przez beneficjentów wykazy-
wali kierownicy OPS-ów – 21,70%, najmniej sami odbiorcy pomocy – 
15,2%. Podobnie wyglądała sytuacja, gdy chodzi o pobudzenie własne-
go potencjału, które wykazało 34,3% uczestników projektów i 41,60% 
kierowników OPS-ów. Korzyści wynikające z podniesienia kwalifika-
cji zawodowych przez uczestników projektów zauważyła w 100% grupa 
samych beneficjentów oraz 66% kierowników ośrodków. Zaledwie 13% 
odpowiedzi pochodzących z otoczenia społecznego wynikało głównie 
z faktu braku zaangażowania tego otoczenia w realizację projektów sys-
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temowych na badanym terenie. Świadczy to również o niskiej wiedzy 
na temat rzeczywistej działalności ośrodków pomocy społecznej, po-
mimo istnienia tej instytucji od ponad 25 lat.

REKOMENDACJE DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

Podjęcie działań w ramach projektów systemowych, które zwiększą •	
liczbę osób podejmujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
po zakończeniu udziału w projekcie.
Zwiększenie wiedzy władz samorządowych (radnych, sołtysów) •	
na temat rzeczywistej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Uczestnictwo beneficjentów ostatecznych w projektach 
systemowych, a wyjście z sytuacji bezradności 
i odbudowanie ról społecznych
Osoby korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej naj-

częściej nie wykorzystują własnych możliwości do wyjścia z bezrad-
ności. Owa bezradność objawia się najczęściej strachem i lękiem przed 
jakimkolwiek, nawet najprostszym wyzwaniem, takim jak wyjście 
z domu. Dzięki projektom systemowym i zatrudnieniu odpowiednich 
specjalistów (psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny, asy-
stenta osoby niepełnosprawnej) uczestnicy projektów dostrzegli w swo-
im życiu szansę na zmianę swojej sytuacji. Wpłynęło to również zna-
cząco na relacje z poszczególnymi członkami rodziny. 

Pytania badawcze zadano trzem grupom respondentów tj. pracow-
nikom socjalnym, uczestnikom projektów oraz osobom z otoczenia 
społecznego. Pominięto kierowników OPS-ów, ponieważ ich odpowie-
dzi powielałyby się z odpowiedziami pracowników socjalnych. Ponad-
to w projektach czynny i ciągły kontakt z beneficjentami mieli właśnie 
ci pracownicy, a nie osoby zarządzające jednostką.

Jak wynika z analizy badań (wykres 2), sami uczestnicy projektów 
w realizacji nie widzą szansy na wyjście z bezradności. 8,6% z nich po-
twierdza większą odwagę, poczucie własnej wartości i zadowolenia 
z podjętych działań. 11% korzystających nauczyło się odpowiedzialno-
ści za podjęte działania. Samo uczestnictwo w projekcie dla niektórych 
beneficjentów było ogromnym wyzwaniem. 
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Wykres 2. Wyjście z bezradności i odbudowanie ról społecznych przez 
uczestników projektów systemowych realizowanych przez OPS-y z terenu 
powiatu konińskiego w okresie 2008-2013 r.

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.

Pracownicy socjalni natomiast w 58,3% uznali, że uczestnicy tę od-
powiedzialność posiadają. Dwie grupy badanych respondentów; pra-
cownicy OPS-ów (37,5%) i osoby z otoczenia (30%) odpowiedziały, 
że osoby kończące projekty systemowe mają więcej odwagi na aktywne 
poszukiwanie zatrudnienia i wykonywanie pracy, co również potwier-
dza opinia samych uczestników (21,4%). Respondenci wszystkich ba-
danych grup na niskim poziomie zauważyli poprawę relacji i spójności 
w rodzinach dzięki zastosowaniu w ramach projektów instrumentów 
aktywizacji systemowych. Projekty te były inwestycją w osoby znajdu-
jące się w trudnej sytuacji zawodowo–życiowej. Ich uczestnicy nie po-
nosili żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projek-
cie (koszty dojazdu, szkoleń, posiłków), poświęcali jedynie swój czas.

REKOMENDACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 
SYSTEMOWYCH:

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społecznej przez •	
uczestników projektów oraz osób z ich najbliższego otoczenia.
Włączanie w poszczególne etapy realizacji projektów systemowych •	
członków rodzin oraz innych osób z otoczenia społecznego.
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Wpływ projektów systemowych na sytuację życiową 
i usamodzielnienie się beneficjentów ostatecznych 
projektów
Analiza poniższych danych dotyczy usamodzielnienia się uczest-

ników projektów systemowych, rozumianego jako całkowite unieza-
leżnienie się od instytucji pomocy społecznej. Drugą grupę beneficjen-
tów stanowią osoby, które zaprzestały czasowo z korzystania z pomocy 
społecznej.

Wykres 3. Opinia na temat liczby usamodzielnionych uczestników pro-
jektów w wyniku realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy 
społecznej z terenu powiatu konińskiego w okresie 2008-2013

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.

Analiza danych zobrazowanych na wykresie 3 wskazuje, że uczest-
nictwo w projektach sprzyjało wyjściu z trudnej sytuacji zawodowej 
oraz możliwości usamodzielnienia się od instytucji pomocowych, 
a także czasowe zaprzestanie z korzystania z pomocy socjalnej. Zda-
niem kierowników OPS-ów oraz pracowników socjalnych całkowite 
uniezależnienie od instytucji pomocowych wykazywało 59,7% i 66,7% 
uczestników projektów. Sami beneficjenci odpowiedzieli, że w 21,4% 
podjęli pracę zarobkową i nie korzystają ze wsparcia ośrodka. Osoby 
z otoczenia społecznego także dostrzegły w 16%, że realizacja projek-
tów systemowych doprowadza odbiorców do życiowej samodzielności. 
Okresową rezygnację (dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu) z korzy-
stania z pomocy wykazuje 45,8% pracowników socjalnych oraz 32,4% 
samych beneficjentów. 
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REKOMENDACJE DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

Ośrodki pomocy społecznej powinny zwiększać działania aktywnej •	
pomocy społecznej w kierunku usamodzielniania klientów pomocy.
Należy stworzyć możliwości realnej współpracy z sektorem prywat-•	
nych przedsiębiorstw w obszarze zatrudniania osób defaworyzowa-
nych na rynku pracy.
Edukacja powinna być nastawiona na własny biznes, przedsiębior-•	
stwa społeczne i rozwój ekonomii społecznej z uwzględnieniem do-
finansowania nowo utworzonych miejsc pracy w okresie rozruchu 
przedsiębiorstwa lub działalności gospodarczej. 

Otoczenie społeczne wobec podjęcia inicjatywy realizacji 
projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej
Wcześniej opisane wyniki badań pokazały, że w powiecie koniń-

skim osoby z otoczenia społecznego w niewielkim stopniu orientowały 
się w sprawie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej projektów sys-
temowych. Niemniej, w ramach projektów, OPS-y podejmowały różne 
inicjatywy dla pobudzenia do aktywności mieszkańców poszczegól-
nych gmin powiatu. Poniższy wykres 4 przedstawia opinię osób z oto-
czenia oraz uczestników biorących bezpośredni udział w projekcie. 
Opinia obu grup wyraża zdanie części społeczności.

Wykres 4. Nastawienie osób z otoczenia społecznego do realizacji pro-
jektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu 
konińskiego

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.
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Świadomość osób z otoczenia społecznego w zakresie lokalnej po-
lityki społecznej potwierdziła, że realizacja projektów systemowych 
była pozytywnym działaniem na rzecz środowiska. Osoby z otocze-
nia (81,7%) oraz uczestnicy (80,5%) potwierdziły, że dzięki projektom 
można zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Różnica postrzegania 
działań integracyjnych w projektach, zdaniem obu badanych grup 
(osoby z otoczenia – 75%; uczestnicy – 48,6%), wynika głównie z faktu 
angażowania kadry OPS-ów do różnych działań integracyjnych na te-
renach poszczególnych gmin. Pracownicy socjalni są widoczni w śro-
dowiskach lokalnych, dlatego osobom z otoczenia społecznego trud-
no było oddzielić inicjatywy podejmowane tylko w ramach projektów 
systemowych. Sami uczestnicy zauważyli w 52,9% zmianę wizerunku 
osób korzystających z pomocy socjalnej w przeciwieństwie do dru-
giej grupy – 15%. Różnica w postrzeganiu przez otoczenie wzrostu 
prestiżu osoby uczestniczącej w projekcie wynikała głównie ze ste-
reotypów patrzenia na osoby wymagające wsparcia. Sami uczestnicy 
w 10,9% odpowiedzieli, że projekty nie wpłynęły z korzyścią na śro-
dowisko społeczne i wynika to z negatywnego postrzegania realizacji 
projektów ogółem.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ośrodki pomocy społecznej re-
alizowały projekty systemowe samodzielnie (100%), nie realizując pro-
gramów aktywności lokalnej (PAL). Przyczyniło się to do pewnego ro-
dzaju zamkniętego działania zarówno dla szerszej grupy klientów, jak 
i otoczenia społecznego. Rekrutacja do projektów odbywała się głównie 
poprzez wytypowanie przez pracownika socjalnego – 62,4%. Całkowi-
ty brak organizacji spotkań i debat społecznych skutkował tym, że oso-
by z otoczenia dowiadywały się o projektach w momencie ich zakoń-
czenia. Budującym jest fakt, że pracownicy jednostek samorządowych 
dostrzegają potrzebę pobudzenia aktywności lokalnej z nastawieniem 
na współpracę z liderami społecznymi, gdyż w 87,5% podejmowali po-
jedyncze akcje integracyjne.

REKOMENDACJE DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zwiększenie działań ośrodków pomocy społecznej na rzecz integra-•	
cji środowiska lokalnego.
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Podniesienie poziomu wiedzy kadry OPS-ów na temat budowania •	
partnerstw lokalnych. 
Inicjowanie większego zaangażowania liderów i partnerów lokal-•	
nych do działań integracyjnych OPS-ów.

Zmiany jakie zaszły w instytucjach OPS po zastosowaniu 
aktywnej integracji i upowszechniania pracy socjalnej 
w ramach projektów systemowych
Realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecz-

nej na terenie powiatu konińskiego przyczyniła się do zmiany samej 
instytucji pomagającej i jej głębszego spojrzenia na świadczenie pracy 
socjalnej oraz tego, jak wpływa ona na zmianę funkcjonowania insty-
tucji w środowisku lokalnym. 

Wykres 5. Zmiany jakie dokonały się w ośrodkach pomocy społecznej 
na terenie powiatu konińskiego po zastosowaniu aktywnej integracji 
i upowszechnianiu pracy socjalnej w ramach projektów systemowych re-
alizowanych w okresie 2008-2013

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.

Wyniki badań pokazują, że najlepszą skuteczność zastosowania ak-
tywnej integracji miało wykorzystanie narzędzia w postaci kontraktu 
socjalnego. 100% respondentów (uczestników, pracowników socjalnych 
i kierowników OPS-ów) wskazało, że podpisanie kontraktów socjalnych 
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przyczyniło się do upowszechnienia pracy socjalnej podczas realiza-
cji projektów. Lepszą skuteczność świadczonej pracy socjalnej wykazali 
w 100% – uczestnicy, w 83,3% – pracownicy socjalni i w 78,5% – kierowni-
cy. Związane jest to głównie z poświęcaniem odpowiednio długiego czasu 
pracy na rodzinę oraz zwiększeniem zasobów kadrowych w ramach pro-
jektów. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie badane grupy biorące czynny 
udział w projektach (kierownicy, pracownicy socjalni i beneficjenci) za-
uważyli w 100% zwiększenie liczby zawieranych kontaktów socjalnych, 
które nie tylko motywowały do działania samych klientów, ale aktywi-
zowały również kadrę ośrodków pomocy społecznej. Jeśli chodzi o do-
datkową wiedzę projektową, to pracownicy socjalni podnieśli kompe-
tencje zawodowe na najwyższym poziomie (66,6%) i wynika to głównie 
z bezpośredniego zaangażowania w pracę przy projekcie systemowym. 

Osoby z otoczenia społecznego, jak pokazały wcześniejsze dane, 
nie interesują się zbytnio funkcjonowaniem ośrodków pomocy spo-
łecznej, dlatego też wskaźnik dotyczący kontraktów socjalnych (20%), 
pracy socjalnej (23,3%) czy nowych umiejętności nabytych przez kadrę 
OPS-ów (15,5%) jest na niskim poziomie. 

Przeciwieństwo stanowi współpraca ośrodków pomocy społecz-
nej ze środowiskiem lokalnym, zauważana przez otoczenie społeczne 
w 75%, co wynika głównie z otwarcia się instytucji na wszelką dzia-
łalność integracyjną. Podobną opinię wyrazili pracownicy socjalni 
(83,3%) i kadra zarządzająca (71,4%). 

Sami uczestnicy projektów wskazali, że współpraca ze środowi-
skiem lokalnym (jedynie 35,24%) powoduje zaangażowanie osób z oto-
czenia bezpośrednio uczestniczących beneficjentów. Przykładem były 
wyjazdy integracyjne dla uczestników i osób towarzyszących organi-
zowane przez MGOPS w Kleczewie oraz GOPS w Kramsku.

REKOMENDACJE DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH:

Zwiększenie odpowiedzialności pracowników socjalnych zobowią-•	
zanych do świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
Pozyskanie wiedzy przez kadrę zarządzającą na temat organizacji •	
środowiska lokalnego.
Lepsza skuteczność w działaniach innowacyjnych.•	
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Zmiana wizerunku OPS po zastosowaniu projektów 
systemowych POKL
Ośrodki pomocy społecznej realizując projekty systemowe POKL, 

nie tylko zmieniły wizerunek instytucji na bardziej aktywizacyj-
ny, ale udowodniły również, że poza redystrybucyjnym charakterem 
udzielanych świadczeń udała się mobilizacja uczestników projektów 
do działania i aktywności.

Wykres 6. Zmiana wizerunku OPS-ów po zastosowaniu projektów sys-
temowych POKL

Źródło: badania własne – analiza z wielokrotnym wariantem odpowiedzi.

Wykres 6 ukazuje, że wszystkie grupy badanych respondentów wy-
soko oceniły zmianę wizerunku instytucji. Zmiana metody działania 
OPS-ów z pasywnej do aktywnej w ramach projektu, na trwałe przy-
czyniła się innego postrzegania instytucji pomagającej. Porównując 
odpowiedzi poszczególnych grup, najwyżej zmianę ocenili kierowni-
cy jednostek – 85,7% i osoby z otoczenia społecznego – 85%. Wyni-
ka to głównie z faktu ogromnego zaangażowania OPS-ów w realizację 
przedsięwzięcia, które nie umniejszyło dodatkowego wpływu na środo-
wisko lokalne. Zmiana działania aktywnego OPS-ów oraz otwarcie się 
na współpracę środowiskową stanowi wartość dodaną projektów syste-
mowych i przyniesie w najbliższych latach pozytywne skutki.

REKOMENDACJE DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 
I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zwiększenie liczby podejmowanych innowacyjnych przedsięwzięć •	
w ramach aktywnej polityki społecznej państwa.
Poprawa wizerunku i prestiżu pracownika socjalnego w opinii pu-•	
blicznej. 
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Zaangażowanie wszystkich aktorów życia społecznego danego śro-•	
dowiska, co skutkuje podejmowaniem działań zapobiegających wy-
kluczeniu społecznemu.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych na terenie powiatu konińskiego badań wyni-

ka, że przestrzeń realizacji projektów systemowych dotyczyła nie tylko 
zaangażowanych pracowników instytucji, osób bezpośrednio uczest-
niczących, ale również tych ze środowiska lokalnego. Wykorzystując 
potencjał ośrodków pomocy społecznej i miejsc realizacji projektów 
systemowych z uwzględnieniem różnorodności środowisk lokalnych, 
realizacja projektów systemowych na terenie powiatu konińskiego po-
zwoliła na wysunięcie następujących wniosków:

Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecz-•	
nej przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych klien-
tów pomocy społecznej w opinii 100% uczestników i pracowników 
ośrodka. 69% uczestników projektu odzyskało wiarę we własne siły 
na rynku pracy i w 15,2% przypadków możliwość znalezienia za-
trudnienia. 
Dzięki projektom systemowym realizowanym przez ośrodki pomocy •	
społecznej znaczna część beneficjentów usamodzielniła się i całkowi-
cie uniezależniła od instytucji pomocowych. Zdaniem kierowników 
OPS-ów było to 59,7% uczestników projektów, a według pracowni-
ków socjalnych – nawet 66,7%. Projekty systemowe przyczyniły się 
do usamodzielnienia klientów OPS-ów w taki sposób, że przez okre-
ślony czas nie korzystali oni ze wsparcia jednostek pomocowych. 
Każda badana grupa respondentów wskazała na inne wartości zwią-•	
zane z wyjściem z bezradności i odbudowaniem ról społecznych 
po zakończeniu projektu. Uczestnicy nie mieli odwagi do działa-
nia i posiadali niskie poczucie sprawstwa (8,6%). Uwagę pracowni-
ków socjalnych (58,3%), osób z otoczenia społecznego beneficjentów 
(11,7%) i beneficjentów (11%) zwróciła nauka uczestników projektów 
pewnej odpowiedzialności za siebie i swoich najbliższych.
Projekty systemowe były inwestycją w osoby znajdujące się w trud-•	
nej sytuacji zawodowo-życiowej. Osoby biorące udział nie wnosiły 
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żadnych opłat związanych z uczestnictwem (koszty dojazdu, szko-
leń, posiłków), poświęcały projektowi jedynie swój czas.
Mimo braku realizacji projektów systemowych w ramach partnerstw •	
lokalnych, przedsięwzięcia te wspierały integrację środowiska lokal-
nego. Otwartość instytucji na środowisko lokalne i podejmowanie 
innowacyjnych działań wykorzystujących potencjał liderów oraz 
władz samorządowych sprzyjały również poprawie wizerunku in-
stytucji.
W trakcie realizacji projektów systemowych nastąpiły widoczne •	
zmiany w funkcjonowaniu ośrodków pomocy społecznej przez: 

zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych; –
podejmowanie innowacyjnych działań związanych z podjęciem  –
trudu przygotowania i realizacji projektów systemowych przez 
OPS-y;
współpracę ze środowiskiem lokalnym; –
lepszą skuteczność zastosowanych narzędzi (kontrakt socjalny,  –
praca socjalna), która zmieniło postrzeganie zawodu pracowni-
ka socjalnego;
zwiększenie czasu poświęcanego na świadczenie pracy socjalnej  –
(diagnoza sytuacji rodziny).

Kwestią istotną z punktu widzenia paradygmatu aktywnej polityki 
społecznej jest kontynuacja działań i badań dotyczących aktywnej in-
tegracji w systemie pomocy społecznej w obszarze: wykorzystania in-
strumentów aktywnej integracji, programów aktywności lokalnej, włą-
czenia środowiska lokalnego oraz powiązania działań z lokalnymi stra-
tegiami rozwiązywania problemów społecznych (C. Miżejewski, 2011: 
116-117). Jak wynika z ważniejszych dokumentów ostatnich lat w za-
kresie polityki społecznej: „Nowa polityka integracji społecznej zmie-
rza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji społeczno–zawo-
dowej, które umożliwiają bardziej efektywne działania samorządu tery-
torialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sek-
tora usług społecznych w oparciu o podmioty gospodarki społecznej” 
(Krajowy Program 2006: 37). 
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Przedstawione badania nie wyczerpują w pełni analizowanej proble-
matyki, stanowią jedynie wycinek charakteryzujący w niewielkim stop-
niu ogromny obszar wart zainteresowania naukowców z różnych dzie-
dzin: pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii czy polityki społecznej. Po-
żądane byłoby przemyślenie przez ośrodki pomocy społecznej innych 
obszarów realizacji projektów systemowych POKL. Aby uzyskać pełny 
obraz badanego zjawiska warto rozwinąć kontekst badań przeprowa-
dzając więcej wywiadów pogłębionych (IDI) z innymi osobami uczest-
niczącymi bezpośrednio lub pośrednio w realizacji projektów. Nie ule-
ga wątpliwości, że projekty systemowe realizowane przez ośrodki po-
mocy społecznej z terenu powiatu konińskiego to ogromna przestrzeń, 
w której wiele jeszcze jest do odkrycia tym bardziej, że rozpoczyna się 
nowy okres programowania środków Unii Europejskiej.
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Summary  ____________________________________________
The topic of this article is connected with new functioning, not only in theory but also 
in practice, social assistance centers from the perspectives of realization systemic pro-
jects POKL. The author’s own research enabled to characterize all activities of social 
assistance centers in the range of active social integration. Despite of the fact that 
there are many various opinions concerning systemic projects, it is clear that they 
contributed in a significant way to the situation that all clients of the social assistance 
become independent by better using of social work tools. They permanently changed 
the image of the social assistance institutions in the range of providing new activating 
forms of supporting threatened or even socially excluded people. The systemic projects 
in social assistance are new forms of active services and response on formation new 
and modern activating social policy of the state.
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Przykłady dobrych praktyk 
realizowanych przez Dom Pomocy 
Społecznej we Wronińcu

Abstrakt
W artykule przedstawiono przykłady dobrych praktyk realizowanych przez 
Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu na rzecz jego mieszkańców oraz śro-
dowiska lokalnego. Przedstawione przykłady mogą być pomocne dla innych 
instytucji borykających się ze stereotypami ze strony środowiska lokalnego, 
bardzo często, zwłaszcza w małych miejscowościach, izolującego osoby nie-
pełnosprawne psychicznie, a nawet nastawionego wobec nich nieprzyjaźnie. 
Placówka, której podopiecznymi są osoby wykluczane społecznie, zatrudnia 
fachowy personel medyczny, opiekuńczy, terapeutyczny czy socjalny. W śro-
dowisku wiejskim można wykorzystywać jego potencjał do przełamywania 
uprzedzenia wobec osób na przykład psychicznie chorych, a jednocześnie, 
przedstawiając ciekawą ofertę „ na zewnątrz”, sprawić, by jego pensjona-
riuszy postrzegać jako ludzi pełnowartościowych, oferujących swojej spo-
łeczności bardzo ciekawe propozycje. Przykładem wzbudzającej zaintere-
sowanie formą integracji mieszkańców DPS jest współpraca z gimnazjum; 
wzajemność relacji przynosi długotrwałe obustronne korzyści, polegające 
na wytworzeniu integracji międzypokoleniowej, zmiany postrzegania osób 
chorych psychicznie przez młodzież gimnazjalną W młodych ludziach mo-
dyfikacja postawy wobec osób niepełnosprawnych buduje wzorce na całe 
życie, co bezsprzecznie uznać można za wartość dodaną dobrych praktyk 
przedstawionych w publikacji.
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Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych psychicznie 
świadcząc (zgodne z obowiązującymi przepisami prawa) usługi specja-
listyczne, nie tylko dla swoich mieszkańców, może wychodzić z cieka-
wą ofertą na zewnątrz, organizować środowisko lokalne poprzez zmia-
ny postrzegania pensjonariuszy DPS-u niepełnosprawnych psychicz-
nie, co jest szczególnie istotne w małym środowisku wiejskim. Dlatego 
korzystne jest pozyskanie partnerów takich jak uczniowie i nauczyciele 
gimnazjum położonego na wsi, rady sołeckie wraz z mieszkańcami wsi 
czy klub seniora prowadzony przez ośrodek pomocy społecznej, środo-
wiskowy dom pomocy i koła gospodyń wiejskich. 

Dobrym przykładem tego typu partnerstwa integracyjnego może 
być założenie, działającego przy domu pomocy społecznej, stowarzy-
szenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszyscy bo-
wiem, biorąc udział w poszczególnych przedsięwzięciach zmieniają 
swoje postrzeganie zarówno osób chorych psychicznie oraz miejsca, 
jakim jest dom pomocy społecznej w małym środowisku.

Na tym tle ciekawa wydaje się działalność Domu Pomocy Społecz-
nej we Wronińcu, placówki położonej w dorzeczu rzeki Odry i Baryczy, 
w powiecie górowskim województwa dolnośląskiego, z dala od aglome-
racji miejskich. Cały powiat liczy tylko 36 tysięcy mieszkańców, naj-
większa okoliczna miejscowość – Góra – niecałe 12 tysięcy, gmina Nie-
chlów, gdzie położony jest Wroniniec, ma niecałe 6 tysięcy. 

Dom znajduje się w środkowej części wsi, otoczony jest pięknym 
starym parkiem, między zabytkowym pałacem z XVI wieku a ru-
inami kościoła z drugiej połowy XVI wieku. Dom Pomocy Społecz-
nej we Wronińcu powołano zarządzeniem Wojewody Leszczyńskiego 
nr 89/91 z dnia 10 września 1991 roku. 

Oficjalne otwarcie nastąpiło prawie rok później, 20 października 
1992 roku. Do roku 2013 gościł 60 pensjonariuszy, obecnie ich liczba 
wzrosła do 74.

Przez ostatnie lata DPS, mając na uwadze uspołecznianie mieszkań-
ców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrację z mi-
kro środowiskiem wiejskim, podjął działania, które mogą stanowić 
przykład dobrych praktyk. Oto niektóre z nich wspierane za pośrednic-
twem programów MPiPS oraz samorządu wojewódzkiego:
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NESTOR 2005 rok – program Urzędu Marszałkowskiego Woje-•	
wództwa Dolnośląskiego pod hasłem: „STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ”. 
Otrzymana kwota – 11.8 tysiąca złotych. Udział w projekcie wzięło 
150 osób.
Realizowane zdania:

spotkanie integracyjne; –
warsztaty artystyczne; –
wyjazd do kina; –
pogadanka z psychologiem; –
pogadanka z lekarzem; –
święto pieczonego ziemniaka; –
40-lecie „Klubu Seniora”; –
wycieczka do Lichenia – I grupa; –
ćwiczenia rehabilitacyjne; –
warsztaty artystyczne; –
wieczór poezji, występy dzieci z gimnazjum w Naratowie; –
zakup materacy oraz klinów do masażu; –
zabawa andrzejkowa; –
wycieczka do Kórnika – II grupa; –
zajęcia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej szkoły w Naratowie; –
jasełka – występy dzieci z szkoły podstawowej w Witoszycach; –
wystawa szopek bożonarodzeniowych.  –

Uczestnicy: Klub Seniora z Góry, młodzież gimnazjalna z Naratowa, 
dzieci ze szkoły podstawowej w Witoszycach.
NESTOR 2007 rok – program Urzędu Marszałkowskiego Woje-•	
wództwa Dolnośląskiego pod hasłem: „Seniorzy i juniorzy – jako 
most pokoleniowy”. Przyznana kwota – 10 tysięcy złotych. Udział 
w projekcie wzięło 150 osób.
Realizowane zadania:

wizyty gościnne mieszkańców DPS we Wronińcu i DPS w Rości- –
sławicach;
upiększenie terenów zielonych (działania proekologiczne) – sadze- –
nie drzewek, grabienie wokół obiektu (udział wzięli mieszkańcy 
DPS-u i młodzież z OHP w Górze);
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gry i zabawy sportowe w sali gimnastycznej w Naratowie (uczest- –
niczyli seniorzy z Klubu Seniora w Górze, mieszkańcy wsi Ja-
strzębia, mieszkańcy DPS Wroniniec, młodzież z gimnazjum 
w Naratowie);
rozgrywki szachowe w świetlicy w Jastrzębii pomiędzy mieszkań- –
cami DPS Wroniniec i wsi Jastrzębia;
rehabilitacja seniorów ze środowiska lokalnego w DPS we Wro- –
nińcu;
spotkanie integracyjne – gry i zabawy w Ośrodku Pomocy Spo- –
łecznej w Górze (dla pensjonariuszy Domu Seniora i mieszkań-
ców DPS);
zabawa andrzejkowa wraz z zaproszonymi gośćmi z Domu Senio- –
ra, DPS-u Rościsławice i DPS-u z Rogowa;
występy artystyczne pod hasłem „młodzież starszym – starsi  –
dla młodzieży” (uczestnicy jak poprzednio);
wystawa szopek bożonarodzeniowych – wszyscy biorący udział  –
w projekcie.

dofinansowanie do fotela masującego w ramach wniosku „Polska wieś •	
2000 rok” w wysokości 9.900 złotych z Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Wsi w Warszawie w 2007 roku. Zgodnie z założeniami projektu, fotel 
był przez trzy miesiące udostępniany bezpłatnie osobom z zewnątrz.
dofinansowanie (dwa tysiące złotych) ze Środków Państwowego •	
Funduszu Osób Niepełnosprawnych sportu, turystyki i rekreacji, 
dzięki czemu zorganizowaliśmy Zjazd Rodzin połączony z roz-
grywkami sportowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej we Wronińcu i ich rodzin w 2008 roku i w 2011 roku.
W 2008 roku – konkurs MPiPS dla osób z zaburzeniami psychicz-•	
nymi pod nazwą „NIE JESTEŚ SAM”. Otrzymana kwota – 32 tysią-
ce złotych. Udział w projekcie wzięło około 150 osób w wieku od 13 
do 80 lat.
Realizowane były następujące zadania:

06.09.2008 roku – „Spotkanie rodzinne” i szkolenie rodzin – po- –
łączone z poczęstunkiem spotkanie integracyjne zorganizowane 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i ich krewnych; 
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zakup altany rekreacyjnej, z której mieszkańcy miejscowości  –
i DPS-u korzystają do dziś;
od września do grudnia 2008 roku wyjazdy osób z zaburzenia- –
mi psychicznymi do rodzin, które nie posiadają środków finanso-
wych na przyjazdy do swoich bliskich;
październik 2008 roku – zakup lampy BIOPTRON, dla niwelo- –
wania długotrwałej depresji, utrzymania dobrego samopoczucia 
psychicznego, odporności, a dzięki temu, polepszenia funkcjono-
wania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi;
październik 2008 roku – utworzenie zespołu muzycznego, zakup  –
mikrofonów, kolumn, perkusji, zatrudnienie pracownika;
09.10.2008 roku – rajd rowerowo-konny szlakiem doliny Baryczy  –
połączony z poczęstunkiem, dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi oraz osób ze środowiska i młodzieży szkolnej;
30.10.2008 roku – występy artystyczne młodzieży z gimnazjum,  –
seniorów z Klubu Seniora w Górze, osób z zaburzeniami psychicz-
nymi i upośledzeniem umysłowym z Domu Pomocy Społecznej 
we Wronińcu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze 
(na terenie szkoły w Naratowie);
19.11.2008 roku – szkolenie dla osób realizujących projekt; –
27.11.2008 roku – gry i zabawy sportowe w sali gimnastycznej  –
szkoły w Naratowie z udziałem młodzieży z gimnazjum w Nara-
towie oraz pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Górze, członków Klubu Seniora w Górze oraz mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu;
04.12.2008 roku – wykonywanie szopek bożonarodzeniowych,  –
przygotowanie jasełek;
19.12.2008 roku – wystawa szopek bożonarodzeniowych połączo- –
na z konkursem na najpiękniejszą stajenkę oraz najlepszą potrawę 
wigilijną, występy artystyczne młodzieży gimnazjalnej, wspólne 
kolędowanie na terenie placówki.

2009 rok – Konkurs MPiPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi •	
pod nazwą „Masz Przyjaciół”. Otrzymana kwota – 30 tysięcy zło-
tych. Udział w projekcie brało 120 osób w wieku od 12 do 80 lat.
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Realizowane zadania:
spotkanie integracyjne; –
21.10.2009 roku – gry i zabawy sportowe w sali gimnastycznej  –
gimnazjum w Naratowie;
od października do grudnia 2009 roku – wyjazdy osób z zaburze- –
niami psychicznymi do ich rodzin;
od października do grudnia 2009 roku – reaktywacja zespołu mu- –
zycznego w placówce oraz jego występy dla środowiska lokalnego;
20.11.2009 roku szkolenie dla uczestników projektu na temat nie- –
pełnosprawności psychicznej;
od listopada do grudnia 2009 roku – wykonywanie szopek i de- –
koracji bożonarodzeniowych – warsztaty artystyczne (udział bra-
ły mieszkanki wsi Chróścina i Witoszyce, młodzież szkolna oraz 
nasi mieszkańcy);
17.12.2009 roku – wystawa szopek bożonarodzeniowych połączo- –
na z konkursem stajenek i potraw wigilijnych, wspólne kolędowa-
nie, przedstawienie jasełek, występy zespołu muzycznego.

2011 rok – Konkurs MPiPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi •	
pod hasłem „RAZEM LEPIEJ”. Pozyskana kwota – 42 tysiące zło-
tych. Udział w projekcie wzięło około 150 osób.

Realizowane zadania:
wyjazdy osób z zaburzeniami psychicznymi do rodzin, przyjaciół  –
oraz na groby bliskich;
dalsze utrzymanie zespołu muzycznego, występy w szkole i w śro- –
dowisku lokalnym;
wycieczka do Częstochowy – mieszkańcy DPS-u, młodzież gim- –
nazjalna, mieszkańcy wsi,
rozgrywki w tenisie stołowym, piłce plażowej oraz inne gry i za- –
bawy ruchowe dla mieszkańców DPS-u i młodzieży;
wyjazd na kręgielnię – mieszkańcy DPS-u, młodzież gimnazjal- –
na, mieszkańcy wsi,
wykonywanie i wystawa szopek bożonarodzeniowych połączona  –
ze wspólnym kolędowaniem, występem artystycznym młodzieży, 
konkursem szopek i potraw wigilijnych;
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szkolenie mieszkańców DPS-u we Wronińcu, ich rodzin, znajomych,  –
osób zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Współpartnerami byli: szkoła gimnazjalna w Naratowie oraz miesz-
kańcy wsi Wroniniec.
2012 rok – Konkurs MPiPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi •	
pod hasłem „BĄDŹ Z NAMI”. Otrzymana kwota – 30 tysięcy zło-
tych. Udział w projekcie wzięło około 150 osób.
Realizowane zadania:

spotkanie integracyjne; –
wyjazdy osób z zaburzeniami psychicznymi; –
dalsze utrzymanie i rozwój zespołu muzycznego oraz jego wystę- –
py przed szerszą publicznością;
rajd rowerowo-konno-pieszy z kijkami nording-walking, –
dwudniowa wycieczka w Góry Sowie połączona z zajęciami pla- –
stycznymi – malowanie krajobrazu gór,
„Andrzejki” z wróżbami i konkursami; –
założenie kącika przyrodniczego; zakup królików i gołębi, bu- –
dowa klatek dla królików oraz gołębnika, do dziś odwiedzanego 
przez osoby i rodziny zamieszkałe w okolicy;
wykonywanie szopek – warsztaty artystyczne; –
szkolenie dla uczestników projektu; –
wystawa szopek bożonarodzeniowych połączona z wyborem naj- –
piękniej wykonanej, konkursem potraw wigilijnych oraz wystę-
pem artystycznym. 

2013 rok – Konkurs MPiPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi •	
pod hasłem „PRZEBUDZENIE”. Przyznana kwota – 31 tysięcy zło-
tych. Udział w projekcie wzięło około 150 osób.
Realizowane zadania:

spotkanie integracyjne; –
wyjazdy osób z zaburzeniami psychicznymi do rodzin oraz  –
na groby swoich bliskich;
utrzymanie i zwiększenie składu zespołu muzycznego; –
udział w spektaklu artystycznym (występy zespołu artystyczne- –
go z Krakowa);
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rajd rowerowo-konny; –
wycieczka do Karpacza; –
zabawa andrzejkowa; –
przygotowanie sztuki teatralnej pod nazwą „Przebudzenie” przez  –
osoby z zaburzeniami psychicznymi;
redagowanie gazetki „Nasz Dom”; –
wykonywanie szopek – zajęcia plastyczne; –
szkolenie mieszkańców oraz osób zajmujących się osobami z za- –
burzeniami psychicznymi;
wystawa – konkurs szopek bożonarodzeniowych i potraw wigi- –
lijnych, połączona z występami artystycznymi i wspólnym kolę-
dowaniem;
wydrukowanie kalendarzy na 2014 rok ze zdjęciami i opisem prze- –
prowadzonego projektu, (otrzymali je wszyscy uczestnicy oraz in-
stytucje i samorządowcy). 

Udział brali – mieszkańcy wsi Naratów i Wroniniec, młodzież gim-
nazjalna.
2013 rok – otrzymaliśmy środki z Wydziału ds. Osób Niepełno-•	
sprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go we Wrocławiu. Kwota – 10 tysięcy złotych. Udział w projekcie 
wzięło około 150 osób.
Realizowane zadania:

spotkanie informacyjno-integracyjne, –
zorganizowanie „Zjazdu Rodzin”, spotkania rekreacyjno-sportowe- –
go połączonego z występem teatralnym osób niepełnosprawnych,
rajd rowerowo-konny Doliną Baryczy, –
udział w dwóch spektaklach artystycznych. –

Wymienione przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego wyma-
gały od pracowników Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu wiele 
pracy i zaangażowania, bowiem siły pensjonariuszy były i są niewielkie. 

Cały rok 2015 przeznaczono na remont trzech kondygnacji budyn-
ku, trudno było więc inicjować nowe projekty, co nie znaczy, że DPS za-
mknięto dla środowiska lokalnego. Mieszkańcy DPS-u byli zaproszeni 
na opłatek do miejscowego gimnazjum, domu kultury, w samym Domu 
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Pomocy Społecznej także zorganizowano tradycyjne już spotkanie wi-
gilijne, w którym chętnie uczestniczyli wszyscy wcześniejsi beneficjenci 
projektów. Powstały zespół muzyczny był i jest zapraszany na okolicz-
ne uroczystości. W Domu organizowany jest „Mikołaj” dla okolicznych 
dzieci. Boisko do piłki plażowej i siatkowej, gry w kosza, stoły do teni-
sa stołowego, które znajdują się na terenie DPS-u są stale udostępnia-
ne okolicznym mieszkańcom. Ponieważ we Wronińcu nie ma kościoła, 
niedzielne i świąteczne msze odprawiane są w DPS-sie, przyczyniając się 
dodatkowo do integracji jego podopiecznych z lokalną społecznością.

Powyższe praktyki skutecznie zmodyfikowały postrzeganie osób 
niepełnosprawnych i samej placówki – Domu Pomocy Społecznej 
– w środowisku wiejskim Wronińca, gdzie wcześniej nie brakowało 
uprzedzeń wobec „innych” i powielania stereotypów zachowań w sto-
sunku do nich.

Summary  ____________________________________________
In the article we present several examples of good practices implemented by the Social 
Welfare Institution at Wroniniec for its inhabitants and the local community. Presented 
examples could be helpful for the institutions wrestling with stereotypes existing in local 
communities, especially in small towns, where mentally disabled people are isolated 
or even treated with hostility. This institution’s patients are affected by social exclusion. 
The Wroniniec Institution employs professional medical staff, social service workers, 
therapists. In rural community, the Institution’s potential can be used to eliminate pre-
judices against the mentally disturbed, offer certain activities that could help improve 
social perception of the institution’s patients, present them as fully able people, who 
could address the local community with interesting projects. One example of  social 
integration of the institution patients’ that is particularly interesting is co-operation 
with the local secondary school; relations with secondary-school children bring long-
standing mutual benefits: integration between generations and positive changes in 
youth’s perception of mentally handicapped people. Modification of attitude towards 
the disabled in young people creates life-long standards, which can unquestionably be 
regarded as added value of good practices presented in the article.
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Wsparcie od A do Z – Aktywizacja 
zawodowa osób bezdomnych 
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Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Założenia i rezultaty projektu na tle 
innych praktyk integracji społecznej 
i zawodowej bezdomnych

Abstrakt
Poniższa publikacja przedstawia założenia i wyniki programu zrealizowanego 
przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Wrocławskie na tle innych 
dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezdomnych oraz 
działań ukierunkowanych na ich integrację społeczną. Głównym celem projektu 
było nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych podopiecz-
nych z Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Omówiono 
sposób realizacji celu w opisie kolejnych etapów projektu. 

Przedstawiono poziom osiągnięcia wskaźników projektu. Wskazano na pro-
blemy i mocne strony projektu. Wymieniono istniejące już praktyki integracji 
społecznej i zawodowej bezdomnych. Wskazano na rolę organizacji pozarządo-
wych w tworzeniu struktur i narzędzi umożliwiających skuteczne wychodzenie 
z bezdomności.
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Zjawisko bezdomności istnieje w Polsce od dawna. Mimo to dopie-
ro od kilku lat jest ono przedmiotem rozważań i troski. W ostatnich 
latach zmieniło się w naszym kraju społeczne nastawienie do zjawiska 
bezdomności i osób bezdomnych. Dokonujące się przemiany społecz-
no-gospodarcze wyraźnie odsłoniły nierówności społeczne, które nie-
uchronnie część społeczeństwa doprowadziły do wykluczenia społecz-
nego i na margines życia.1 Sprawa bezdomności i ubóstwa staje się coraz 
głośniejsza. Wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie naukowe i poza-
naukowe tym problemem. Zauważyć można rosnącą liczbę publika-
cji poświęconych bezdomności, zwiększającą się liczbę realizowanych 
badań naukowych i coraz bardziej powszechną realizację programów 
europejskich skierowanych do osób bezdomnych. Debata społeczna 
o różnych obliczach bezdomności nie jest już tylko teoretyczna, ale co-
raz częściej znajduje swój wymiar praktyczny. Organizacje rządowe 
i pozarządowe podejmują wspólne wysiłki prowadzące do tworzenia 
gminnych strategii walki z bezdomnością czy do budowania progra-
mów profilaktycznych ograniczających jej skutki. 

Poniższa publikacja przedstawia założenia i wyniki programu zre-
alizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – Koło 
Wrocławskie na tle innych dobrych praktyk w zakresie aktywizacji za-
wodowej osób bezdomnych oraz działań ukierunkowanych na ich in-
tegrację społeczną.

Projekt „Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodowa osób bez-
domnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta” realizowano w latach 2012-2015. Działaniami objęto łącznie 
136 osób. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Unii w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Grupę docelową (26 kobiet, 120 mężczyzn) stanowiły osoby bez-
domne z placówek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło 
Wrocławskie, 55% z nich były to osoby w wieku 50-64 lata, 40% – oso-
by z niepełnosprawnością, 50% – osoby bezrobotne, 50% – osoby nie-
aktywne zawodowo. 

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności i kompetencji 
społeczno-zawodowych podopiecznych z Koła Wrocławskiego Towa-
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rzystwa Pomocy im. Brata Alberta, a przez to ograniczenie negatyw-
nych skutków wynikających z bezdomności.

Cele szczegółowe to: aktywizacja społeczna podopiecznych z placó-
wek Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koła Wrocławskiego, na-
bycie przez nich kompetencji umożliwiających poruszanie się na rynku 
pracy, wypracowanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie 
doświadczenia zawodowego.

Miarą efektywności realizowanego projektu miało być uzyskanie 
zatrudnienia przez 20% osób spośród uczestników na podstawie po-
miaru dokonanego pół roku po zakończeniu projektu (umowa o pracę, 
zaświadczenie o wyrejestrowaniu z Urzędu Pracy).

Organizacja i etapy projektu
Realizacja powyżej wymienionych celów odbywała się w kolejnych 

etapach projektu. 1

Na początku przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą skła-
dała się praca uliczna, wolontariat, spotkania z mieszkańcami w pla-
cówkach, kolportaż ulotek informacyjnych (200 szt. rocznie), rozwie-
szenie plakatów (250 szt. rocznie), informacja na stronie internetowej. 

Następnie dokonano rekrutacji uczestników do projektu (35 osób 
do jednej edycji projektu i 15 osób rezerwowych). Procedura rekruta-
cyjna obejmowała: deklarację udziału w projekcie i wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego, rozmowę kandydata z psychologiem ma-
jącą na celu określenie motywacji uczestnika i jego szans powodze-
nia w projekcie, rozmowę z doradcą zawodowym, który określał pre-
dyspozycje zawodowe w celu selekcji i dostosowania tematyki szko-
leń. Psycholog i doradca zawodowy utworzyli spis osób rekomendo-
wanych, który przekazali komisji rekrutacyjnej tj. personelowi za-
rządzającemu. Personel zarządzający przygotował ostateczną listę 
uczestników projektu oraz listę rezerwową. Kryteria naboru stano-
wił wiek, niepełnosprawność, parytet płciowy, karta pobytu w pla-
cówce, kolejność zgłoszeń.

 1 J. Czapiński, Trzy typy wykluczenia społecznego, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza 
społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
2005, Warszawa.
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Etap I projektu służył zmniejszeniu i ograniczeniu negatywnych 
społecznych skutków bezdomności poprzez aktywizacje społeczną. Za-
łożono nabycie kompetencji społecznych przez 80% uczestników. Oce-
ny rezultatów dokonano na podstawie analizy testów psychologicznych 
na początku i na końcu projektu. Zajęcia miały charakter aktywizują-
cy, realizowane były przez dwa miesiące. Prowadzili je trenerzy zajęć 
sportowych, trenerzy zajęć artystycznych, psychoterapeuta, psycholo-
dzy, akompaniatorzy. Uczestnicy w I etapie projektu mieli zapewnione 
wyżywienie i materiały do zajęć.

Etap II projektu miał na celu nabycie kompetencji umożliwiających 
poruszanie się na rynku pracy. W ciągu 2 miesięcy uczestnicy otrzy-
mali konsultacje i przeszli treningi pracy przeprowadzone przez dorad-
ców zawodowych, odbyli warsztaty komputerowe prowadzone przez 
wykwalifikowanego trenera, spotkali się z przedsiębiorcami, otrzyma-
li doradztwo prawne oraz wsparcie akompaniatora. Założono zdobycie 
kompetencji i umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy przez 
80% uczestników. Rezultaty oceniono na podstawie testów samooce-
ny poziomu wiedzy przed i po szkoleniu. Uczestnicy II etapu otrzyma-
li wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz stypendium w przypadku 
obecności na zajęciach w liczbie stanowiącej 90% godzin.

Etap III projektu służył podniesieniu kwalifikacji zawodowych 
umożliwiających poruszanie się na rynku pracy. W okresie 2 miesię-
cy uczestnicy odbyli szkolenia zawodowe m.in.: spawacz MAG i TIG, 
konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych, 
konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP, pracownik ochrony 
z elementami obsługi recepcji i portierni, opiekun osób starszych – za-
leżnych, operator koparko – ładowarki, sprzedawca – magazynier z ob-
sługą wózka widłowego, opiekun zwierząt, pracownik działu logistyki 
i spedycji, sprzedawca – handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, instalator 
sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń 
gazowych, introligator. 

Założono, że na zakończenie III etapu 80% uczestników wykaże 
się certyfikatami i świadectwami szkoleń. Oceny efektów tego etapu 
projektu dokonano na podstawie badania ankietowego uczestników. 
W przypadku obecności na zajęciach w liczbie stanowiącej 90% godzin 
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uczestnicy otrzymywali stypendium oraz miesięczny bilet MPK. Przez 
cały okres szkoleń mogli liczyć na wsparcie akompaniatora.

Etap IV projektu służył zdobyciu doświadczenia zawodowego 
umożliwiającego poruszanie się na rynku pracy. Uczestnicy odby-
li od 3 do 6 miesięcznych staży zawodowych. Znaleźli je bezpośred-
nio u pracodawcy przy wsparciu akompaniatora. W czasie stażu pod-
opieczni otrzymali stypendium stażowe oraz miesięczny bilet MPK. 
Ocena efektów IV etapu projektu odbyła się na podstawia badania an-
kietowego przeprowadzonego wśród uczestników.

Omówienie i wnioski
W tabeli 1. przedstawiono założenia projektu oraz poziom osiągnię-

cia wymienionych wskaźników na zakończenie jego realizacji. Z poniż-
szych danych wynika realizacja założeń w zakresie: liczby osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 
(114,29%), liczby osób objętych działaniami aktywizującymi (116,19%), 
liczby godzin zajęć przewidzianych na każdym z etapów projektu 
(100,00%), liczby osób, które zakończyły udział w szkoleniach zawodo-
wych (138,67%), liczby osób objętych stażem zawodowym (109,88%), 
liczby osób objętych indywidualną ścieżką zawodową (129,52%), liczby 
osób, które podniosły swoje kompetencje społeczne (140,96%), liczby 
osób, które podniosły kompetencje związane z poszukiwaniem pracy 
(140,96%), liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w wyniku udziału 
w projekcie (25,00%). 

Tabela 1. Założenia projektu. Poziom osiągnięcia wskaźników

Lp. Założenia projektu

Stan  
osiągnięcia  

wskaźników  
na zakończenie  

projektu  
30.10.2015

Poziom  
osiągnięcia 

wskaźników 
(%)

1 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
które zakończyły udział w projekcie

120  
(24 K, 96 M) 114,29%

2 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach 
instytucji ekonomii społecznej

136  
(26 K, 120 M) 129,52%

3 Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w wyniku 
udziału w projekcie (efektywność zatrudnieniowa 20%)

34  
(9 K, 25 M) 25,00%
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4 Liczba osób objętych działaniami aktywizującymi 122  
(24K, 98 M) 116,19%

5 Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje 
społeczne (80%)

117  
(23 K, 94 M) 140,96%

6 Liczba osób objętych wsparciem w formie treningów 
pracy

117  
(22K, 95 M) 111,43%

7 Liczba osób objętych indywidualną ścieżką zawodową 136  
(26 K, 120 M) 129,52%

8 Liczba osób, które podniosły kompetencje związane 
z poszukiwaniem pracy (80%)

117  
(22K, 95 M) 140,96%

9 Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w formie 
szkoleń zawodowych

104  
(23 K, 81 M) 111,83%

10 Liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach 
zawodowych (80%)

104  
(23 K, 81 M) 138,67%

11 Liczba osób objętych stażem zawodowym 89  
(20 K, 69 M) 109, 88%

12 Liczba zajęć godzin sportowych (432h) 432 100%
13 Liczba zajęć godzin artystycznych (864h) 864 100%
14 Liczba indywidualnych psychologicznych (2520h) 2278 90, 40%

15 Liczba zajęć grupowych przypadających na jednego 
uczestnika w I etapie 144 h x 105 (15120) 16560 109,52%

16 Liczba indywidualnych zajęć przypadających 
na jednego uczestnika 24 h x 105 2278 90, 40%

17 Liczba godzin zajęć terapeutycznych 
–podsumowujących 108 100%

18 Liczba godzin wsparcia akompaniatora na 1 UP  
(12h x 105) – I etap (1260 h) 1260 100%

19 Liczba godzin zajęć grupowych (1296 h) 1236 95,60%
20 Liczba godzin zajęć rynek pracy (288 h) 288 100%
21 Liczba godzin zajęć kompetencje społeczne (288h) 288 100%
22 Liczba godzin zajęć komputerowych (540 h) 480 88, 88%
23 Liczba godzin spotkań z przedsiębiorcami (180 h) 180 100%
24 Liczba przeprowadzonych IPD 136 129,52%

25 Liczba godzin wsparcia akompaniatora na 1 UP  
(12h x 105) – II etap (1260 h) 1452 115,24%

26 Liczba zaświadczeń o ukończonym szkoleniu 
zawodowym (75 os) 104 138,67%

27 Liczba godzin wsparcia akompaniatora – 
 szkolenia zawodowe III etap (16h x 93 os =1488 h) 1488 100%

28 Liczba staży (81) 89  
(20K, 69 M) 109,88%

29 Liczba godzin wsparcia akompaniatora  
– staże zawodowe IV etap (48h x 80 =3840 h) 3894 101,41%
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Główną rolę w podniesieniu przez uczestników projektu kompe-
tencji zawodowych odegrało doradztwo zawodowe, kursy i staże zawo-
dowe dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika. Działania edu-
kacyjne wdrożone były we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym 
zakresie firmami i instytucjami. Piotr Olech2 zwraca uwagę, że „edu-
kacja bezdomnych wymaga wypracowania odpowiedniej metodologii 
i dydaktyki dostosowanej do zasobów i ograniczeń osób bezdomnych 
długotrwale pozostających bez pracy”. Uważa, że „edukacja powinna 
być realizowana w wymiarze zarówno zawodowym, jak i społecznym”. 
Fakt ten potwierdzają beneficjenci omawianego projektu. Braki w za-
kresie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych wymagają 
od nich stałego uczenia się. 

Nieocenione okazało się wsparcie psychologiczne. W wielu przy-
padkach umożliwiło ono budowanie podstaw rozwoju osobowego 
podopiecznych oraz nabycie przez nich umiejętności samodzielnego 
funkcjonowania. Zadania i działania w tej sferze były dostosowane 
do obiektywnych możliwości i zasobów osoby bezdomnej, podobnie 
jak podpowiada P. Olech. 2 Pomoc i wsparcie udzielane było przez pro-
fesjonalistów indywidualnie i grupowo. Realizacja działań w zakresie 
aktywizacji zawodowej, według cytowanego autora, z góry skazana 
byłaby na niepowodzenie w przypadku nieuruchomienia aktywności 
w zakresie pomocy psychologicznej.

W drodze na rynek pracy beneficjentom towarzyszyli akompania-
torzy, zapewniając wsparcie, poświęcając czas, motywując do podej-
mowania przez nich działań zmierzających do znalezienia zatrudnie-
nia. Akompaniatorzy stosowali metodę towarzyszenia. Metoda ta jest 
nowatorskim rozwiązaniem wprowadzonym w Polsce, które oznacza 
podmiotowe i partnerskie traktowanie bezdomnego. Nie polega na wy-
ręczaniu, lecz na wspieraniu jego działań. Podczas regularnych spotkań 
z osobą wspierającą, tzw. akompaniatorem osoba bezdomna ma szansę 
stać się samodzielna w rozwiązywaniu własnych problemów, rozwinąć 
swoje aspiracje i skonkretyzować plany życiowe. Wskaźnik zatrudnie-
nia osiągnięty w Projekcie „Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawo-
 2 P. Olech, Bezrobocie co robić?, Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, 2006, Warszawa.
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dowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta” byłby większy, gdyby akompaniatorzy zostali 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie takich zagadnień jak: wykluczenie 
społeczne, bezrobocie, uzależnienie, podstawy psychologii, budowanie 
relacji z osobami długotrwale bezrobotnymi. Jarosław Koral i Beata 
Szluz 3 wskazując przykład zastosowania metody towarzyszenia w pro-
jekcie „Wyprowadzić na prostą”, omawiają skuteczność działań akom-
paniatora w zależności od jego przygotowania. Osoba wspierająca po-
winna posiadać wysokie umiejętności interpersonalne, wykształcenie 
w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, posiadać wiedzę 
z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. Beneficjent często 
od podstaw uczy się funkcjonowania na rynku pracy i w środowisku lo-
kalnym. Dzięki pomocy akompaniatora może zmienić postawę wobec 
własnego bezrobocia, poprawić samoocenę, osiągnąć lepsze zdolności 
adaptacyjne w środowisku lokalnym, odczuć wzrost własnych umiejęt-
ności interpersonalnych, poprawić funkcjonowanie psychospołeczne, 
nauczyć się punktualności i odpowiedzialności za podejmowane dzia-
łania, stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. 

Realizacja projektu „Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodo-
wa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta” odsłoniła problemy osób bezdomnych z przystoso-
waniem się do zasad życia społecznego. Część z nich wykazała nie-
przystosowanie do pracy zawodowej. Problem ten dotyczył osób, które 
nie pracowały dłużej niż 5 lat lub w ogóle nie podejmowały pracy za-
robkowej. Istnienie zjawiska potwierdza Stanisław Słowik. 4 Autor za-
uważa, że tego rodzaju nieprzystosowanie „odnosi się do problemów 
psychospołecznych, które obserwuje się u tych osób, które nie potrafią 
przestrzegać elementarnych wymogów życia społecznego”.

Jedną z trudności w podjęciu pracy przez osoby bezdomne, pod-
opieczne Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta 
był brak kwalifikacji zawodowych, brak dokumentacji przebiegu pra-
cy zawodowej i niskie wykształcenie. Najliczniej beneficjenci reprezen-
 3 J. Koral, B. Szluz, Aktywizacja zawodowa bezdomnych, 2009, Seminare 26.
 4 S. Słowik, Problemy aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób bezdomnych, [w:] A. Duracz-
Walczak (red.), Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich, Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych, 2007, Warszawa.
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towali ponadgimnazjalny poziom wykształcenia – 63,9%, na drugim 
miejscu – podstawowy, gimnazjalny lub niższy – 20,4% w podobnym 
odsetku – pomaturalny, najrzadziej – wyższy (6,5%). Problem wydaje 
się dotyczyć szerszej populacji. Maciej Dębski 5 przedstawiając portret 
zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim wskazu-
je, że co piąty badany nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. 
Im starszy respondent, tym posiadanie przez niego kwalifikacji zawo-
dowych było częściej spotykane. Do rzadkości należało wykształcenie 
niepełne podstawowe oraz wyższe. 

Jak wynika z praktyki realizacji „Projektu „Wsparcie od A do Z – 
Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych” podjęcie pracy przez bez-
domnych utrudnia ich karalność, brak wsparcia ze strony rodziny, nie-
uregulowane zobowiązania finansowe. J. Koral i B. Szluz 6 twierdzą, 
że „trudna sytuacja materialna powoduje zanikanie motywacji i zda-
nie się na wsparcie uzyskiwane w placówce. Przedłużający się stan 
bezrobocia powoduje stopniowe zmniejszanie wysokości zasiłków, 
aż do utraty prawa do ich otrzymywania.” W konsekwencji – wskazu-
ją cytowani autorzy – „osoby te stają się klientami pomocy społecznej. 
Bierne przystosowanie się do takiej sytuacji powoduje dezaktualizo-
wanie się posiadanych kwalifikacji, a dla pewnej grupy osób bezrobo-
cie staje się sposobem na życie, łatwiejszym niż praca. Długotrwale 
udzielane wsparcie może zatem prowadzić do osłabienia motywacji 
i kolejnego problemu, tzw. wyuczonej bezradności.” 

Jedną z najbardziej dotkliwych kwestii towarzyszących bezdom-
ności jest choroba alkoholowa. Problemem ten nie ominął podopiecz-
nych Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta. Z powodu nie radzenia sobie z nałogiem oraz dodatkowych 
trudności 11-tu beneficjentów nie zakończyło udziału w projekcie 
„Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych”.  
Terapia alkoholowa w związku z charakterem i specyfiką problemu, 
według Olecha, powinna być immanentną częścią procesu integracyj-
nego zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej. 7

 5 M. Dębski, Portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim, raport socjo-
logiczny, POMOST – O bezdomności bez lęku, 2003, Gdańsk. 
 6 J. Koral, B. Szluz, Aktywizacja…, op. cit.
 7 P. Olech, Bezrobocie co robić?…, op. cit.
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Powrót na rynek pracy przez osoby bezdomne komplikuje fakt, 
że część z nich ma kłopoty natury psychicznej, a także inne problemy 
zdrowotne. Zły stan zdrowia fizycznego oraz zaburzenia osobowości 
to najczęstsze przeszkody wśród podopiecznych Wrocławskiego Koła 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które uniemożliwiły im 
powrót na rynek pracy.

Jaka część populacji osób bezdomnych jest w stanie podjąć i utrzy-
mać aktywność zawodową? Odpowiedź na to pytanie nie jest jedno-
znaczna. Na podstawie badań, przeprowadzonych przez Adriana Ma-
tuszczyka okazuje się, iż respondenci zapytani o przyszłość jako głów-
ną odpowiedź wskazali chęć podjęcia pracy zarobkowej. Ich celem było 
osiągnięcie stałego dochodu, co daje możliwość wynajęcia mieszkania 
i założenia rodziny. Wskazywali oni brak możliwości znalezienia pra-
cy adekwatnej do posiadanych kwalifikacji oraz nabytych umiejętno-
ści. 8 Z kolei na podstawie badań Moniki Oliwy-Ciesielskiej stwierdzo-
no, iż 40,5% respondentów uznało, że brak pracy jest dla nich korzyst-
ny. 9 W wyniku realizacji projektu „Wsparcie od A do Z – Aktywizacja 
zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Po-
mocy im. św. Brata Alberta” zatrudnienie podjęło 25% respondentów. 
Znający problematykę specjaliści wskazują na około 10-30% bezdom-
nych zdolnych wrócić na rynek pracy. Założenie takie obala Raport FE-
ANTSA Targeting homelessness in the streamlined EU Employment 
Strategy: A win-win approach to tackle homelessness through labour 
integration and to promote employment and an inclusive labour mar-
ket. 10 Czytamy tam, że, np. we Francji 34% do 48% osób bezdomnych 
może otrzymać i utrzymać pracę przechodząc zintegrowany program 
integracji społecznej i zawodowej (dane federacji FNARS). Natomiast 
doświadczenia organizacji OSW (Off the Streets into Work) z Londynu 
pokazują, że ze 1852 osób wspieranych w latach 2004 i 2005, 970 rozpo-
 8 A. Matuszczyk, Wspólnota „Barka” sposobem na zapobieganie występowaniu zjawiska bez-
domności, Praca Socjalna, 2003, 3, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”.
 9 M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdom-
nych, UAM, 2004, Poznań.
 10 Raport FEANTSA Targeting homelessness in the streamlined EU Employment Strategy: 
A win-win approach to tackle homelessness through labour integration and to promote employ-
ment and an inclusive labour market. http://www.biblioteka-rynekpracy.org
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częło pełnoetatową pracę lub innego rodzaju zatrudnienie, albo dalsze 
specjalistyczne treningi. Rezultaty te zostały osiągnięte w pracy z róż-
nymi kategoriami i profilami osób bezdomnych. 11 

Osoby bezdomne nie są grupą jednorodną. Zróżnicowanie dotyczy 
poziomu wykształcenia, doświadczenia, motywacji do pracy. Zasadni-
czym zadaniem w ramach aktywizacji zawodowej staje się przygotowa-
nie dla nich różnorodnej oferty. Aleksandra Dębska proponuje zastoso-
wanie oddziaływań psychoedukacyjnych mających na celu zapobiega-
nie dalszej alienacji społecznej (budowanie pozytywnego obrazu wła-
snej osoby, wzmacnianie osobistej skuteczności w zakresie integracji 
zawodowej, podniesienie samooceny, motywowanie do szukania pracy 
przy równoczesnym wzbudzeniu chęci do zmian we własnym życiu). 12  
Szczególnie skuteczną metodą oddziaływania wydaje się, stosowane 
m.in. w procesie oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych, od-
nalezienie i wzmocnienie tych zasobów, które dana osoba posiada (tzw. 
mocne strony, pozytywy). Aldona Chrapkowska-Zielińska udowodni-
ła, że podjecie obowiązków zawodowych przez osoby bezdomne powo-
dowało wyjście ze stanu bezczynności, podniesienie własnej wartości, 
uzyskanie zarobku i aktywizację życiową. 13

Omawiany projekt niesie za sobą doświadczenia zbliżone do pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie Szkoła Barki im. Hansa Christiana 
Kofoeda, Centrum Integracji Społecznej (CIS). 14 Wśród realizowanych 
przez CIS zadań podobnych do projektu A do Z można wymienić na-
stępujące: poradnictwo zawodowe i kształcenie w zakresie metod po-
szukiwania pracy, poszukiwanie kontaktów z potencjalnymi pracodaw-
cami, organizacje praktyk i staży dla uczniów CIS, pomoc w znalezie-
niu zatrudnienia na wolnym rynku, tworzenie spółdzielni socjalnych.

Organizacją, która od lat realizuje szerokie spektrum programów 
pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, od progra-
 11 http://www.homelesspages.org.uk/node/5194 (dostęp 05.10.2015)
 12 A. Dębska, Rola pomocy psychologicznej w integracji zawodowej i społecznej osób bezdom-
nych, [w:] A. Duracz-Walczak (red.), Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich, Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2007, Warszawa.
 13 A. Chrapkowska-Zielinska, Bezdomność kobiet na przykładzie Schroniska Matki z Dzieckiem 
w Bydgoszczy, [w:] T. Sołtysiak (red.), Poczucie nieegalitarności, ubóstwo, bezdomność a zjawiska 
patologii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju, 1999, Włocławek.
 14 http://www.cisskolabarki.org.pl (dostęp 10.09.2015)
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mów wspólnot, po szeroko rozumianą przedsiębiorczość społeczną jest 
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA. 

Dobrym przykładem działań o charakterze aktywizacyjnym i inte-
gracyjnym osób bezdomnych jest partnerski projekt Druga Szansa, re-
alizowany w ramach Wolskiego Zespołu Reintegracji Społecznej, gdzie 
aktywizacja i edukacja zawodowa połączona została z remontowaniem 
przyszłych własnych mieszkań. Jednym z liderów tego przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które zainicjowało także powsta-
nie jednej z pierwszych w Polsce spółdzielni socjalnych.

Znaczącym sukcesem zakończył się eksperymentalny projekt „12 
odważnych ludzi” – podróż ku aktywności zawodowej i rozwojo-
wi osobowemu ludzi bezdomnych, 15 realizowany w ramach progra-
mu PHARE (Polish Hungary Assistance for Restructuring their Eco-
nomies), pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści. W trakcie rocznych działań, osoby bezdomne zakwalifikowane 
do projektu „12 odważnych ludzi”, przeszły, podobnie jak w projek-
cie „Wsparcie od A do Z” specjalnie dla nich przygotowane szkole-
nia, warsztaty i konsultacje. W ramach projektu „12 odważnych ludzi” 
stworzono infrastrukturę techniczną i ramy instytucjonalne pozwala-
jące na kontynuacje takiego działania po jego zakończeniu. W efekcie 
stabilną sytuacje finansową i mieszkaniową miało 14 osób, z czego 7 
otrzymało stałą i stabilną pracę. 

P. Olech 16 zakłada, że „model aktywizacji zawodowej osób bezdom-
nych powinien uwzględniać szerokie spektrum działań w obszarze bez-
domności, bowiem oprócz bezrobocia nakłada się na nią specyficzna 
rzeczywistość psychologiczna, społeczna, administracyjna i prawna”. 
Według niego „samoistna aktywizacja zawodowa wśród osób bezdom-
nych może okazać się nieskuteczna i mało efektywna”. Wśród rekomen-
dacji metodologicznych wskazuje w pierwszym rzędzie na konieczno-
ści realizacji możliwie kompleksowej i pełnej diagnozy indywidualnej. 
Wymienia on czynniki wynikające ze źródeł bezrobocia osób bezdom-
nych i determinujące charakter pracy z tą grupą społeczną (rycina 1).
 15 P. Olech, Projekt „12 odważnych ludzi” – podróż ku aktywności zawodowej i rozwojowi oso-
bowemu ludzi bezdomnych, [w:] A. Duracz-Walczak (red.), Bezrobocie jako problem bezdomnych 
polskich, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2007, Warszawa.
 16 P. Olech, Bezrobocie co robić?…, op. cit.
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Rycina 1. 

Indywidualna diagnoza – czynniki determinujące charakter pracy z osobami bez-
domnymi 17

Ogólna sytuacja psychologiczna;•	
Motywacja do podjęcia pracy;•	
Metody realizacji potrzeb – rozwinięcie potrzeb „wyższego rzędu”;•	
Samoocena;•	
Percepcja – postrzeganie rzeczywistości;•	
Stopień socjalizacji;•	
Uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych;•	
Umiejętności społeczne i interpersonalne;•	
Umiejętności komunikacyjne;•	
Kwalifikacje zawodowe;•	
Poziom edukacji;•	
Doświadczenie zawodowe;•	
Okres pozostawania w bezdomności;•	
Okres pozostawania w bezrobociu;•	
Sytuacja rodzinna;•	
System wartości;•	
Doświadczenie życiowe;•	
Funkcjonowanie w różnych grupach społecznych;•	
Sprawność i możliwości fizyczne;•	
Stopień uzależnienia od pomocy;•	
Predyspozycje zawodowe;•	
Zadłużenie, a w tym zobowiązania alimentacyjne;•	
Karalność;•	
Zameldowanie w lokalu mieszkalnym.•	

Opierając się na wybranych wskaźnikach w ramach pogłębionej 
indywidualnej diagnozy, wyróżnia kilka kategorii osób w kontekście 
„ożywienia zawodowego” (wysoko rokujące, średnio rokujące i nisko 
rokujące) unaoczniając konieczność różnicowania i specjalizowania 
pomocy w zależności od potrzeb, zasobów i obiektywnych możliwości 
odbiorców pomocy. Olech przekonuje, że „aktywizacja zawodowa bez-
domnych powinna być skorelowana z innymi czynnikami, tj: edukacja, 
pomoc i wsparcie psychologiczne oraz mieszkalnictwo”. 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 18 postuluje 
hierarchizację placówek w oparciu o możliwości realnego wyjścia z bez-
 17 P. Olech, Projekt „12 odważnych ludzi”, op. cit.
 18 Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Fundacja Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Pomost – Bezdomność bez lęku, 2007, 
Gdańsk.



Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych (…)

159

domności (rycina 2). Forum przedstawia proces wychodzenia z bez-
domności w realizacji długofalowej pomocy. 

Rycina 2.

Hierarchizacja placówek w oparciu o możliwości wyjścia z bezdomności18

Noclegownia (bardzo niski standard, podstawowa praca socjalna).1. 
Schronisko (wyższy standard, praca socjalna, terapia, socjalizacja, praca).2. 
Mieszkanie treningowe (chronione) – nauka samodzielnego życia, monitorowanie.3. 
Mieszkania socjalne lub samodzielne – usamodzielnienie, pomoc w razie potrzeby.4. 
Grupy wsparcia, wspólnoty – oparcie psychiczne w sytuacjach kryzysowych.5. 

Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta kon-
tynuując działania rozpoczęte w ramach programu „Wsparcie od A do Z 
– Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych” planuje utworzyć spół-
dzielnię socjalną wraz z mieszkaniami treningowymi.

Zyski osiągnięte z tej działalności staną się środkiem do realizacji 
celów statutowych – aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej. 
Aktywizacja zawodowa i mieszkalnictwo ma stać się inkubatorem roz-
woju dla ludzi zagrożonych bezdomnością, klientów MOPS, byłych 
więźniów, osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Podsumowanie 
Aktywizację zawodową osób bezdomnych zaczęto rozwijać 

od 2003 roku, głównie w oparciu o fundusze Unii Europejskiej. Szyb-
ka i skuteczna pomoc udzielana jest bezdomnym przez organizacje ko-
ścielne i pozarządowe. 19 Obecnie organizacje pozarządowe przenoszą 
akcent swoich działań na bardziej perspektywiczny i związany z reali-
zacją procesu wychodzenia z bezdomności. Dotychczas aktywność ta 
ograniczała się do realizacji interwencji kryzysowej oraz podstawowej 
pomocy związanej z łagodzeniem skutków bezdomności. Do stworze-
nia całościowego i kompleksowego systemu pomocy ludziom bezdom-
nym brakuje systemu profilaktyki bezdomności oraz systemu umoż-
liwiającego realizację procesu integracji społecznej i zawodowej. Jest 

 19 M. Starzyński, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w systemie 
pomocy dla osób bezdomnych, w: Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządo-
wych w dziedzinie usług społecznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2002, Warszawa.
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to pole do zagospodarowania właśnie przez organizacje pozarządowe. 
Bezdyskusyjna pozostaje konieczność partycypacji sektora pozarządo-
wego w tworzeniu struktur i narzędzi umożliwiających skuteczne wy-
chodzenie z bezdomności. Przedstawione powyżej praktyki w realiza-
cji powrotu na rynek pracy osób bezdomnych, mogą wyznaczać stan-
dardy kompleksowej pomocy tej grupie osób, w sposób szczególny pre-
dysponowanej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Summary  ____________________________________________
Support from A to Z – Activation of homeless people from Wroclaw Wheels Aid 
Society of St. Brother Albert. Assumptions and results of the project to other 
practices of social and professional integration homeless.
This publication presents the assumptions and results of the program implemented 
by Aid Society Albert Circle of Wroclaw against other good practices in the field of 
professional activation of the homeless people and activities aimed attheir social in-
tegration. The main objective of the project was the skills and competences of socio-
professional charges from the Circle of Wroclaw’s Aid Society Brother Albert. Discusses 
how to attain the objective description of the subsequent stages of the project. Shows 
the level of achievement indicators project. It pointed out the problems and streng-
ths of the project. Lists the existing practice of social and professional integration ho-
meless. Indicated the role of NGOs in the development of structures and tools ena-
bling effective recovery from homelessness.
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Praca socjalna na uniwersytetach 
brytyjskich należących do Russell 
Group. Nienazwane nie istnieje?

Abstrakt
Wartości, cele i obszary działania pracy socjalnej wpisują się w misję szkolnictwa 
wyższego, a pracownicy socjalni wydają się być jedną z najlepiej przygotowa-
nych grup do pracy ze środowiskiem studenckim i, szerzej, akademickim. Praca 
analizuje usługi wspierające studentów na 24 najlepszych brytyjskich uniwersy-
tetach skupionych w Russell Group z perspektywy pracy socjalnej i poradnic-
twa specjalistycznego. W oparciu o teorie i metody pracy socjalnej, podejmuje 
próbę odpowiedzi na pytanie, czy dostarczane usługi wskazują na faktyczną 
realizację pracy socjalnej w instytucjach akademickich. 

Wprowadzenie
Wartości, cele i obszary działania pracy socjalnej wpisują się w mi-

sję szkolnictwa wyższego, a pracownicy socjalni wydają się być jedną 
z najlepiej przygotowanych grup do pracy ze środowiskiem studenckim 
i, szerzej, akademickim. Jako profesjonaliści wykształceni w kierunku 
wspierania osób i całych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, 
pracownicy ci mogą wzmacniać coraz bardziej różnicującą się społecz-
ność akademicką. Co więcej, przyświecające pracownikom socjalnym 
dążenie do sprawiedliwości społecznej może być realizowane w środo-
wisku akademickim, z poszerzaniem uczestnictwa jako „misją szkolnic-
twa wyższego wpisującą się centralnie w wartości i cele pracy socjalnej:” 1 
 1 J. Jones, R. Donovan, Counseling College Students: A New Arena for Social Work Practice, 
Social Service Review, 1986, Vol. 60, No. 2, s. 267, (tłumaczenie własne).
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System szkolnictwa wyższego i tworzące go instytucje podlegają wie-
lorakim przemianom wynikającym, z jednej strony, z wymogów społe-
czeństwa i gospodarki wiedzy, a z drugiej strony, ze zmiany sposobów 
tworzenia wiedzy. Równolegle, następuje proces dywersyfikacji popu-
lacji studentów, co wprowadza jakościowo nowe wyzwania dla funk-
cji instytucji akademickich i struktury systemu szkolnictwa wyższe-
go. Proces umasowienia kształcenia na poziomie wyższym powoduje 
otwarcie dostępu do nauczania akademickiego grupom wcześniej de-
faworyzowanym, takim jak kobiety, mniejszości, osoby o niższym sta-
tusie ekonomicznym, czy osoby, które jako pierwsze w rodzinie podej-
mują kształcenie na tym poziomie. Następuje również upowszechnie-
nie kształcenia ustawicznego i dokształcania, różnicując demograficz-
ną strukturę studentów. Ich populacja staje się coraz bardziej zróżni-
cowana ze względu na takie cechy jak płeć, wiek, pochodzenie etnicz-
ne czy dotychczasowe doświadczenie. Z kolei umiędzynarodowienie 
szkolnictwa brytyjskiego skutkuje zwiększeniem się udziału studentów 
o odmiennym pochodzeniu kulturowym, dla których język angielski 
nie jest językiem ojczystym. 

Tradycyjnie, w ramach systemu usług wspierających dla studentów, 
uniwersytety brytyjskie zapewniały przez doradców, tzw. welfare advi-
sers, pomoc dla studentów w rozwiązywaniu problemów w obszarach 
takich jak finansowanie nauki, zakwaterowanie, czy sprawy związane 
z pobytem osób z zagranicy. 2 Obecnie, presja nakładana na instytucje 
akademickie, wynikająca zarówno z globalnej konkurencji, jak i swo-
istej kultury audytu, powoduje silne włączenie systemu usług wspie-
rających studentów, takich jak poradnictwo i doradztwo, do narzędzi 
mających na celu budowanie osiągnięć uniwersytetu i jego renomy. Jed-
nakże, „o ile literatura przedmiotu w zakresie pracy socjalnej w szko-
łach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w zakresie poradnic-
twa psychologicznego jest szeroka, brak jest w zasadzie opracowań do-
tyczących pracy socjalnej w poradniach uniwersyteckich”, 3 a pracow-
nicy socjalni są proporcjonalnie niedoreprezentowani w uniwersytec-
 2 Welfare advisers zrzeszeni są w NASMA National Association of Student Money Advisers, 
www.nasma.org.uk.
 3 E. Vonk, M. Markward, E. Arnold, Social Work Practice in Higher Education: Two Case Stud-
ies, Journal of Social Education, 2000, 36, 2, s. 362, (tłumaczenie własne).
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kich centrach usług skierowanych do studentów. Już pod koniec lat 
70. XX wieku wskazano, że pracownicy socjalni są rzadko zatrudniani 
w poradniach uniwersyteckich. 4 Czy oznacza to jednak, że uniwersy-
tety nie są miejscem realizacji pracy socjalnej?

Teorie i metody pracy socjalnej
Według definicji amerykańskiego stowarzyszenia pracowników 

socjalnych, the National Association of Social Workers, praca socjal-
na to „działalność profesjonalna polegająca na pomaganiu jednost-
kom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odtwarzaniu 
ich zdolności społecznego funkcjonowania i tworzenia warunków spo-
łecznych sprzyjających osiąganiu ich celów”. 5 W tej i innych definicjach 
pracy socjalnej znajdujemy wspólne elementy. Wszystkie podkreślają, 
po pierwsze; profesjonalny charakter pracy socjalnej, jako działalności 
zmierzającej do wsparcia w rozwiązaniu konkretnego problemu i prze-
prowadzeniu zmiany. Po drugie; wskazują na wielość podmiotów obję-
tych pracą socjalną – jednostki, grupy społeczne, społeczność lokalną 
i szerzej, całe społeczeństwo. Po trzecie; jako cel podejmowanej w ra-
mach pracy socjalnej interwencji wskazują wzmacnianie kompetencji 
społecznych i funkcjonowania w środowisku społecznym. 

Obszary działania pracy socjalnej są bardzo różnorodne. Na przy-
kład Edyta Adamczyk wyróżnia ich dziesięć: pracę socjalną na rzecz 
zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych, zapewnie-

 4 J. Steiner, P. Moore, vide: J. Jones J., R. Donovan, op. cit. 
 5 Vide: Słownik pojęć z zakresu pracy socjalnej, Roczniki teologiczne, tom LXI, zeszyt 1 – 2014. 
W Polsce pojęcie pracy socjalnej definiuje ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z kolei 
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w lipcu 2014 r. przyjęło następującą definicję pracy 
socjalnej: „Praca socjalna jest profesją opartą na praktyce i akademicką dyscypliną, która promuje 
zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz empowerment [upodmiotowienie – M. D.] 
i wyzwolenie ludzi. Głównymi zasadami pracy socjalnej są prawa człowieka, wspólnotowe po-
czucie odpowiedzialności i poszanowanie dla różnic. Praca socjalna oparta na własnych teoriach, 
naukach społecznych i humanistycznych oraz na rdzennej wiedzy angażuje ludzi i struktury spo-
łeczne do występowania przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu”. 
Zobacz również: J. Krzyszkowski, Analiza dotychczasowych doświadczeń (desk research) w obszarze 
pracy socjalnej i polityki społecznej, projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i in-
tegracji społecznej http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/Krzyszkowski_Jerzy_Ana-
liza_dotychczasowych_ doswiadczen_w_obszarze_pracy_socjalnej.pdf, [pobrano 1.07.2015].
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nie godziwych warunków mieszkaniowych, rozwiązywanie problemów 
bezrobocia, poprawę stanu zdrowia, zapewnienie opieki osobom star-
szym i niepełnosprawnym, wykorzystanie uprawnień osób niepełno-
sprawnych, zagwarantowanie właściwego rozwoju psychospołecznego 
dzieci i młodzieży, poprawę funkcjonowania osób chorych psychicznie, 
polepszenie funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu i ich ro-
dzin oraz grupę innych działań, takich jak pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych czy działania interwencyjne w środowisku. 6 

W klasycznym ujęciu wyróżnia się trzy metody pracy socjalnej: 
po pierwsze, metodę indywidualną lub metodę indywidualnych przy-
padków, czy pracy z przypadkiem (case study). Po drugie, metodę pracy 
grupowej (group work). Po trzecie, metodę środowiskową lub organi-
zowania społeczności lokalnej (community work). Metoda indywidual-
nych przypadków stanowi dominujące podejście w pracy socjalnej i po-
lega na tym, że „poprzez systematyczne i celowe doświadczenia współ-
pracy z pracownikiem socjalnym pomaga jednostkom wzbogacić ich 
funkcjonowanie społeczne i lepiej radzić sobie z ich osobistymi, rodzin-
nymi, grupowymi, czy społecznymi problemami”. 7 Z kolei metoda gru-
powa niejako wspiera metodę indywidualną, ponieważ „dostarcza ona 
kontekstu, w którym jednostki pomagają sobie wzajemnie; jest to me-
toda pomagania grupom, jak i osobom; daje ona jednostkom i grupom 
możliwość wpływania na i zmiany problemów osobistych, grupowych, 
organizacyjnych oraz społecznych”. 8 

Natomiast metoda środowiskowa koncentruje się na pracy z całą 
społecznością – na jej rzecz lub na rzecz innej społeczności. 9 Metoda 
środowiskowa w wąskim ujęciu polega na tym, że „działania środowi-
skowe mają charakter interwencyjny, ratowniczy i są prowadzone przez 
 6 E. Adamczyk, Praca socjalna, [w:] Poradnik dla pracowników socjalnych, MCPR w Zamo-
ściu, 2008, http://www.mcpr.zamosc.pl/programyefs/PORADNIK_MARZEC.pdf, [pobrano 
1.07.2015].
 7 R. Szarfenberg, Standardy pracy socjalnej. Wprowadzenie, Projekt 1.18 Tworzenie i rozwi-
janie standardów usług pomocy i integracji społecznej http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/
download/SPS%20 wprowadzenie_2601.pdf, [pobrano 1.07.2015], s. 6.
 8 Ibidem, s. 7.
 9 O modelach pracy socjalnej vide: R. Szarfenberg, Ewaluacja organizowania i rozwoju spo-
łeczności lokalnej, czyli o odmianach i sprawności trzeciej metody pracy socjalnej, http://rszarf.ips.
uw.edu.pl /pdf/ewaluacja OSL.pdf, [pobrano 1.07.2015.]
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jedną grupę lub instytucję wobec jednego wybranego obiektu, czy pro-
blemu. Z szeroką metodą środowiskową mamy do czynienia, gdy dzia-
łania są podejmowane kompleksowo wobec całego środowiska z udzia-
łem jego członków.” 10 

W brytyjskiej refleksji teoretycznej dotyczącej metody środowi-
skowej pojawiają się rozważania na temat pojmowania społeczności 
i roli pracowników socjalnych. Społeczność może być rozumiana jako, 
po pierwsze, wspólnota terytorialna, gdzie pracownicy socjalni pełnią 
funkcje animatorów. Po drugie, jako wspólnotowa tożsamość z pra-
cownikami socjalnymi wspierającymi ruchy na rzecz praw dyskrymi-
nowanych. Po trzecie, jako społeczność oparta na rozpoznaniu proble-
mów społecznych, gdzie pracownicy socjalni wspierają rozwiązywanie 
zaistniałych problemów. 11 

Podsumowując, praca socjalna obok poradnictwa specjalistycznego 
jest niepieniężnym świadczeniem pomocy społecznej. Za jej wyróżniki 
istotne w dalszej analizie uznaję, w pierwszej kolejności, elementy de-
finiujące pracę socjalną: profesjonalny charakter działań, wielość pod-
miotów działań oraz naczelny cel, jakim jest wzmacnianie kompetencji 
społecznych i funkcjonowania w społeczności. Po wtóre, obszary dzia-
łań pracy socjalnej, pomocniczo posługując się zestawieniem dziesięciu 
obszarów wyróżnionych przez E. Adamczyk. Po trzecie, metody pracy 
socjalnej, w ich tradycyjnym podziale na metodę indywidualnego przy-
padku, pracę grupową i metodę środowiskową. 

Russell Group 
Brytyjski system szkolnictwa wyższego tworzą różnorodne instytu-

cje o wysokim poziomie autonomii prawnej i swobodzie w zarządza-
niu. W 1992 roku, na mocy the Further and Higher Education Act, status 
uniwersytetów nadano ówczesnym politechnikom, co przyczyniło się 
do wytworzenia swoiście binarnego systemu uniwersyteckiego. Uniwer-
sytety dzieli są na „stare”, czyli mające status uniwersytetu przed 1992 
roku, nadany najczęściej aktem królewskim (Royal Charter). Zalicza się 
do nich zarówno najstarsze instytucje akademickie, takie jak założone 
 10 A. Kamiński, za: J. Krzyszkowski, op. cit., s. 5.
 11 Vide: R. Szarfenberg, Ewaluacja organizowania…, op. cit.
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w XII i XIII wieku Uniwersytety w Oxford i Cambridge, jak i instytucje 
powstałe w latach 50. i 60. XX wieku. Z kolei mianem „nowych” uniwer-
sytetów określa się instytucje, które otrzymały ten status po 1992 roku, 
mimo że część dawnych politechnik ma wieloletnie tradycje, oparte 
na instytucjach kształcenia zawodowego (vocational colleges). Ponadto, 
oprócz uczelni akademickich, brytyjski system szkolnictwa wyższego 
tworzą różnorodne instytucje nie-uniwersyteckie (further education).

Wielość i różnorodność sektora szkolnictwa wyższego powoduje 
jego fragmentaryzację. Najlepsze uniwersytety skupione są w Russell 
Group, obejmującej 24 instytucje o najwyższym poziomie badań na-
ukowych i kształcenia akademickiego. Stanowią one około 15% wszyst-
kich instytucji sektora wyższego w Wielkiej Brytanii. Do Russell Group 
należą University of Birmingham, University of Bristol, University of 
Cambridge, Cardiff University, Durham University, University of Edin-
burgh, University of Exeter, University of Glasgow, Imperial College 
London, King’s College London, University of Leeds, University of Li-
verpool, London School of Economics & Political Science, University of 
Manchester, Newcastle University, University of Nottingham, Univer-
sity of Oxford, Queen Mary University of London, Queen’s University 
Belfast, University of Sheffield, University of Southampton, University 
College London, University of Warwick, University of York. Wszystkie 
instytucje znalazły się wśród 150 najlepszych uniwersytetów na świecie 
w roku akademickim 2014/15, a cztery z nich w pierwszej szóstce. 12 

Uniwersytety skupione w Russell Group wyróżniają się na tle brytyj-
skich instytucji akademickich. W roku akademickim 2012/13 średni rocz-
ny przychód uniwersytetu Russell Group wynosił £560 milionów, pod-
czas gdy pozostałe instytucje akademickie miały średni przychód na po-
ziomie £119 milionów. Średnio każdy z uniwersytetów z Russell Gro-
up pozyskał £143 miliony w konkursach grantowych organizowanych 
na poziomie krajowym, Unii Europejskiej oraz przez brytyjski przemysł. 

Każda z instytucji oferuje około 300 różnorodnych kursów na po-
ziomie licencjackim, a ponadto posiada bogatą ofertę studiów magister-
skich, umożliwia uzyskanie stopnia doktora w wielu dziedzinach i pro-
wadzi studia podyplomowe. Średnio na każdym z uniwersytetów kształci 
 12 QS World University Rankings 2014/15, www.topuniversities.com. 
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się 24 tysiące studentów, podczas gdy średnia dla pozostałych uniwersy-
tetów kształtuje się na poziomie 13 tysięcy słuchaczy. Instytucje Russell 
Group zatrudniają przeciętnie 6,2 tysiąca pracowników, a stosunek pra-
cowników do studentów kształtuje się na poziomie 8:1. Dla pozostałych 
uniwersytetów wskaźniki wyniosły odpowiednio 1,7 tysiąca i 16:1. 13

Uwzględniając teoretyczne i metodologiczne podstawy pracy so-
cjalnej rozpatrzmy teraz, czy usługi wspierające studentów świadczone 
na uniwersytetach Russell Group mają cechy pracy socjalnej. 

Usługi wspierające czy praca socjalna?
Usługi wspierające kierowane do społeczności studenckiej w więk-

szości instytucji Russell Group są zintegrowane i tworzą system tzw. 
student services, student support (services), czy student wellbeing (servi-
ces). Obejmują usługi dostępne dla wszystkich studentów oraz wspar-
cie dedykowane poszczególnym ich grupom. Cechą wspólną jest funk-
cja wspierająca wobec misji edukacyjnej instytucji akademickiej, któ-
rej są częścią. Presja nakładana na uniwersytety w wyniku globalnej 
konkurencyjności środowiska naukowego i szkolnictwa wyższego, jak 
również wzmocnienie mechanizmów kontroli i audytu w szkolnictwie 
wyższym, spowodowało włączenie systemu usług wspierających stu-
dentów do „zestawu narzędzi” mających na celu budowanie osiągnięć 
uniwersytetu i jego renomy. 

Usługi wspierające oferowane studentom Russell Group świadczo-
ne są zarówno przez akademickich i nieakademickich pracowników 
uniwersytetów, w ramach wydzielonych przez uniwersytety komórek, 
jak również w ramach działań samorządów i organizacji studenckich 
– przez studentów. Pracownicy akademiccy zaangażowani są przede 
wszystkim w działania wspierające kształcenie, takie jak tutoring czy 
laboratoria językowe oraz służą jako osoby pierwszego kontaktu w sy-
tuacjach nagłych, szczególnie dla osób korzystających z bazy mieszka-
niowej na kampusie uniwersyteckim. 

Natomiast pracownicy nieakademiccy zaangażowani są w różnorod-
nych obszarach o charakterze administracyjno-organizacyjnym, dorad-
czym i poradniczym. Należą do nich między innymi doradcy, tzw. welfare 
 13 Profile of the Russell Group of Universities, www.russellgroup.ac.uk.
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advisers, zapewniający wsparcie w rozwiązywaniu problemów w obsza-
rach takich jak finansowanie nauki, zakwaterowanie, czy sprawy zwią-
zane z pobytem osób z zagranicy. Pracownicy nieakademiccy przewa-
żają również wśród personelu uniwersyteckich poradni specjalistycz-
nych, także psychologicznych. Ponadto, personel nieakademicki świad-
czący usługi wspierające studentów stanowią również osoby duchowne 
lub świeckie, działające w szeroko pojętym obszarze wiary i duchowości. 

Z kolei działania podejmowane przez samorządy studenckie i orga-
nizacje prowadzone są dwojako. Wykonują je albo tzw. student union 
sabbaticals, studenci wybrani na roczną kadencję do pełnienia okre-
ślonej funkcji, najczęściej odpłatnie i w pełnym wymiarze czasu pracy, 
albo przez studentów kontynuujących naukę i angażowanych w ramach 
wolontariatu. Zakres działań prowadzonych przez organizacje studenc-
kie jest zróżnicowany w zależności od uczelni. Albo są one komplemen-
tarne wobec usług świadczonych w ramach struktury instytucjonalnej 
uniwersytetu, albo pokrywają się z usługami zapewnianymi przez uni-
wersytet, ale mają mniej sformalizowany charakter i formę. 

Z perspektywy teorii pracy socjalnej, aby podejmowane działania 
mogły zostać uznane za pracę socjalną muszą być prowadzone w pro-
fesjonalny sposób, co wiąże się zarówno z wymogami odnośnie kwa-
lifikacji formalnych i przygotowania merytorycznego, jak również od-
powiedniego umocowania w strukturze instytucjonalnej. Tym samym, 
działania podejmowane przez pracowników zatrudnionych przez uni-
wersytety spełniają kryterium profesjonalizmu. Wątpliwości powsta-
ją w odniesieniu do powołanych student union sabbaticals, które o ile 
spełniają kryterium umocowania w strukturze formalnej, nie spełniają 
kryterium kwalifikacji formalnych. Równocześnie, studenci działający 
na zasadach wolontariatu w ramach działalności organizacji i samorzą-
du studenckiego, nie spełniają ani kryterium formalnych kwalifikacji, 
ani umocowania w strukturze instytucjonalnej. 

Usługi świadczone studentom pełnią funkcję wspierającą wobec na-
czelnej misji uniwersytetów, jaką jest kształcenie. Szeroko pojęte porad-
nictwo i doradztwo „w środowisku edukacyjnym jest procesem nasta-
wionym na prowadzenie jednostki do osiągnięcia oczekiwanych celów 
życiowych. Ma wyposażyć jednostkę w wiedzę i umiejętności, które 
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pozwolą jej zidentyfikować i odnaleźć sposoby przewidywania i roz-
wiązywania trudności.” 14 Janet Bochaberi Komenda i inni wyróżni-
li siedem obszarów poradniczo-doradczych w środowisku edukacyj-
nym: doradztwo edukacyjne, zawodowe, psychologiczne, społeczne, 
dostarczane przez współstudentów, duchowe oraz w sprawach admi-
nistracyjno-organizacyjnych. 15 Zestawiając obszary poradniczo-dorad-
cze w środowisku edukacyjnym z obszarami pracy socjalnej i odnosząc 
do nich usługi wspierające świadczone przez uniwersytety Russell Gro-
up, sprawdzę po pierwsze, czy działania podejmowane na uniwersyte-
tach wpisują się w obszary pracy socjalnej, a tym samym, czy mogą po-
tencjalnie świadczyć o jej realizacji faktycznej. Po wtóre, przeanalizuję 
jakiego typu działania podejmowane są w poszczególnych obszarach. 
Uwzględnię również metody pracy stosowane przy dostarczaniu usług 
wspierających studentów, tak by odnieść je do metod pracy socjalnej.

Usługi dostarczane przez uniwersytety w sferze zapewnienia/uzy-
skania niezbędnych środków materialnych obejmują informowa-
nie i indywidualne doradztwo w zakresie możliwości sfinansowania 
studiów w systemie kredytowym i stypendialnym, prowadzone przez 
doradców finansowych. Ze względu na odpłatność za studia wyższe 
w Wielkiej Brytanii (poza Szkocją) obciążenia finansowe wynikające 
z podjęcia tych studiów stanowią długoterminowe i istotne zobowią-
zanie. Poza spersonalizowanym doradztwem finansowym w dziedzinie 
pokrycia kosztów studiowania, niektóre uniwersytety oferują również 
doradztwo i działania edukacyjne, najczęściej warsztatowe, w zakresie 
edukacji finansowej, planowania finansowego i zarządzania budżetem. 
Usługi te realizowane są najczęściej przez pracowników student servi-
ces, a na niektórych uczelniach wsparcie w tym obszarze oferują rów-
nież organizacje studenckie.

W dziedzinie zapewnienia warunków mieszkaniowych, uniwersy-
tety oferują bazę noclegową, najczęściej dostępną dla wszystkich stu-
dentów pierwszego roku oraz części studentów lat wyższych. 
 14 J. Bochaberi Komenda, J. M. Momany, R. Okero, The Link Between University Counselling 
Services And Students’ Needs, International Journal Of Current Research, 2011, Vol 3, Issue, 10, 
s. 108, (tłumaczenie własne).
 15 Vide: Ibidem, 



Praca Socjalna na uniwersytetach brytyjskich należących do Russell Group

171

Ponadto uniwersytety oferują wsparcie o charakterze informacyjno-
doradczym przy znalezieniu zakwaterowania poza kampusem uczel-
nianym. Niektóre uczelnie proponują również specjalistyczne wspar-
cie w rozwiązywaniu konfliktów związanych z zamieszkiwaniem poza 
kampusem studenckim, przede wszystkim w obszarze spornych kwe-
stii finansowych w relacji z najemcą. 

Z kolei usługi wspierające w sferze rozwiązywania problemów bez-
robocia mają na uniwersytetach charakter prewencyjny i ukierunkowa-
ne są na wzmocnienie zatrudnialności przyszłych absolwentów na kon-
kurencyjnym rynku pracy. Realizowane są przez centra kariery i obej-
mują kompleksowy system usługi doradczych (careers services). Cen-
tra kariery koncentrują się na połączeniu potrzeb studentów, firm za-
trudniających absolwentów oraz społeczności akademickiej. Ich główną 
działalność stanowią usługi takie jak doradztwo zawodowe, wsparcie 
w wyborze ścieżki kariery i jej rozwoju, pomoc w poszukiwaniu pra-
cy, między innymi poprzez doradztwo w zakresie przygotowania do-
kumentów, warsztaty wzmacniające kompetencje potrzebne na etapie 
rekrutacji i informowanie o dostępnych ofertach zatrudnienia, praktyk 
i staży, a także animowanie środowiska poprzez łączenie studentów, in-
stytucji akademickiej i pracodawców. Uniwersyteckie usługi doradztwa 
zawodowego zintegrowane są z główną działalnością uniwersytecką, 
co wynika przede wszystkim z oczekiwań społeczeństwa wiedzy wobec 
roli edukacji uniwersyteckiej w aktywności zawodowej absolwentów. 

Wsparciem dla usług świadczonych przez centra kariery są usługi 
poradni specjalistycznych. Badanie ankietowe studentów korzystają-
cych z poradnictwa specjalistycznego wykazało, że dla niemalże 79% 
ankietowanych poradnictwo stanowiło pomoc w rozwinięciu umiejęt-
ności kluczowych dla znalezienia zatrudnienia. 16 

W sferze poprawy zdrowia uniwersytety świadczą usługi głównie 
poprzez oddziały publicznej służby zdrowia, National Health Services. 
Ponadto, dzięki poradnictwu w obszarze zdrowia fizycznego i psychicz-
nego, oferują wsparcie w przypadkach zagrożenia lub zaistnienia uza-

 16 Vide: P. Wallace, The impact of counselling on academic outcomes: the student perspective – 
final research findings, implications and further developments, University & College Counselling 
Journal, November 2012, s. 6-11. 
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leżnień czy chorób zakaźnych. Z kolei poprzez animowanie współpracy 
środowiska akademickiego z lokalnymi instytucjami takimi jak służby 
porządkowe, uniwersytety angażują się w usługi na rzecz zwiększania 
bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

Z kolei asysta w obszarze zapewnienia opieki osobom starszym 
i niepełnosprawnym oraz wykorzystania uprawnień osób niepeł-
nosprawnych, koncentruje się głównie na niepełnosprawnych. Można 
się jednak spodziewać, że wraz z upowszechnieniem kształcenia usta-
wicznego pojawią się również usługi nakierowane na osoby starsze. 
Na rzecz osób z niepełnosprawnościami kompleksowe usługi wspie-
rające dostarczane są najczęściej przez uniwersyteckie centra na rzecz 
osób niepełnosprawnych, disability services (centers). W większości 
uniwersytetów Russell Group obejmują także pomoc dla osób z dys-
leksją i dysgrafią. 

Zobowiązania instytucji szkolnictwa wyższego wobec środowiska 
osób niepełnosprawnych rozszerzono w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
W 2001 roku the Special Educational Needs and Disability Act rozcią-
gnął ustawodawstwo antydyskryminacyjne na obszar edukacji. W 2002 
roku rozszerzono ustawę the Disability Discrimination Act z 1995 roku 
na dziedzinę edukacji, gwarantując prawnie dostęp i uczestnictwo 
w szkolnictwie wyższym osobom niepełnosprawnym. W 2005 roku 
znowelizowano the Disability Discrimination Act, rozszerzając między 
innymi definicję niepełnosprawności poprzez zniesienie wymogu kli-
nicznego rozpoznania choroby psychicznej (mental illness). Ponadto, 
zobowiązano instytucje szkolnictwa wyższego do włączenia środowi-
ska niepełnosprawnych do opracowania planów umożliwiających ich 
szersze uczestnictwo w kształceniu wyższym. 

Co więcej, osoby niepełnosprawne uprawnione są do świadczenia 
dla studiujących z systemu zabezpieczenia społecznego: Disabled Stu-
dent Allowance. Świadczenie to umożliwia nie tylko zakup laptopa ma-
jącego ułatwić pracę osobie niepełnosprawnej, ale służy sfinansowaniu 
mentora oraz tutora pomagającego w przygotowywaniu wypowiedzi 
pisemnych. Instytucje uniwersyteckie świadczą usługi doradcze wspie-
rające uzyskanie Disabled Student Allowance oraz zapewniają dostęp 
do mentorów i tutorów wspomagających kształcenie osób niepełno-
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sprawnych. Dodatkowo, poradnie uniwersyteckie oferują usługi porad-
nictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego wspomagające osoby  
niepełnosprawne w kształceniu wyższym.

Dla zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci 
i młodzieży, uniwersytety świadczą usługi wspierające studentów rodzi-
ców i przyszłych rodziców. Część uczelni prowadzi poradnictwo i do-
radztwo dla studentek w ciąży i młodych rodziców. Obejmują one za-
równo wypracowanie działań umożliwiających kontynuację nauki i go-
dzenia obowiązków studenckich i rodzicielskich, jak również wsparcie 
społeczne i psychologiczne. Ponadto, uniwersytety dysponują punktami 
dziennej opieki nad dziećmi, a niektóre również przedszkolami. 

Natomiast w zakresie poprawy funkcjonowania osób chorych psy-
chicznie, uniwersytety oferują usługi zarówno poprzez centra wspar-
cia osób niepełnosprawnych, jak również przez specjalistyczne porad-
nictwo psychologiczne. Zmiany w prawodawstwie w zakresie niepeł-
nosprawności, nacisk na włączanie społeczne grup defaworyzowanych 
oraz kierunek rozwoju polityk publicznych w obszarze zdrowia spowo-
dowały uwypuklenie kwestii zdrowia psychicznego studentów. O ile 
w 2002 roku tylko dwa uniwersytety w Wielkiej Brytanii zapewniały 
w kampusie poradnictwo psychologiczne, 17 obecnie czynią to wszystkie  
należące do Russell Group. 

Udział studentów z niepełnosprawnością psychiczną wzrósł z 5,9% 
w roku akademickim 2007/08 do 11,1% w roku akademickim 2012/13. 18 
Uniwersytety zapewniają specjalistyczną pomoc osobom z niepełno-
sprawnością psychiczną, prowadzoną przez Mental Health Advisors. 
Jednakże poradnie akademickie oferujące poradnictwo psychologicz-
ne oraz inne rodzaje specjalistycznego i socjalnego poradnictwa propo-
nują usługi skierowane przede wszystkim do studentów samodzielnie 
poszukujących pomocy psychologicznej lub innych form poradnictwa. 
Według badania ankietowego Mental Distress Survey Overview prze-
prowadzonego przez the National Union of Students w 2013 roku nie-
 17 M. Katzensteiner, P. Ferrer-Sama, G. Rott, (red.), Guidance and Counselling in Higher Educa-
tion in European Union Member States, Narayana Press, 2007.
 18 Vide: R. Caleb, Anxiety and depression – universities must respond to demand, The Telegraph, 
13.02.2015, http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/student-life/11409362/
Anxiety-and-depression-universities-must-respond-to-demand.html, [pobrano 1.07.2015].
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malże 10% studentów skorzystało z usług poradnictwa świadczonych 
przez uniwersytety. Jednocześnie, około 12% nie wiedziało, gdzie szu-
kać wsparcia. 19 

Odsetek studentów korzystających z poradnictwa specjalistycznego 
systematycznie się zwiększa. Na przestrzeni lat akademickich 2003/04 
– 2013/14 udział studentów sięgających po usługi poradnictwa wzrósł 
z 4% do 9% i jest to trend zgodny z tendencjami odnotowywanymi 
w innych częściach sektora. 20 Ponadto, przyczyny wzrostu odsetka stu-
dentów korzystających z takiego poradnictwa nie muszą być związane 
ze wzrostem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy stany lęko-
we. Mogą wynikać także ze zwiększonego poziomu stresu związanego 
na przykład z obciążeniami finansowymi czy niepewnością na rynku 
pracy. Korzystaniu z poradnictwa sprzyja także większa społeczna ak-
ceptacja tej formy wsparcia. 

Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, na „starych” 
uniwersytetach stanowi najczęściej wyodrębnioną w strukturze orga-
nizacyjnej działalność, na „nowych” często jest częścią szerszego syste-
mu usług wspierających studentów (student services). Według badania 
przeprowadzonego w 2003 roku przez The Royal College of Psychiatri-
sts, wspólne elementy systemów poradnictwa psychologicznego na uni-
wersytetach brytyjskich obejmują wymagania dotyczące kwalifikacji 
pracowników, przeprowadzanych warsztatów, standardów superwizji, 
oparcia na podejściu terapeutycznym (a nie na doradztwie), wdrażaniu 
modeli teoretycznych oraz, ze względu na kontekst akademicki, prowa-
dzonej działalności. Różnice pojawiają się z kolei w poziomie finanso-
wania, doświadczeniu kadry, profesjonalizacji usług, wyszkoleniu za-
trudnionych, akcentowaniu i eksponowaniu poszczególnych elemen-
tów pracy oraz w osadzeniu teoretycznym. 21

Zakres działań poradni specjalistycznych obejmuje nie tylko indy-
widualną terapię czy interwencje kryzysowe, ale także działania długo-
falowe, takie jak warsztaty, szkolenia, treningi kompetencji czy wreszcie 
 19 Vide: National Union of Students, http://www.nus.org.uk.
 20 Vide: J. Grove, Oxford students’ demand for counselling shoots up, Times Higher Education, 
12.03.2015, https://www.timeshighereducation.co.uk/news/oxford-students-demand-for-coun-
selling-shoots-up/2019010.article, [pobrano 1.07.2015].
 21 Royal College of Psychiatrists Report 2003, vide: M. Katzensteiner, P. Ferrer-Sama, G. Rott, 
op. cit..
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działalność aplikacyjną. Rozpatrując poradnictwo z perspektywy stoso-
wanych metod, uwidacznia się dominacja samopomocy, pracy z indy-
widualnym przypadkiem i pracy z grupą, najczęściej w formie warsz-
tatów. Część uczelni oferuje specjalistyczne poradnictwo dla studentów 
zagranicznych, co wynika z ich odmiennych potrzeb i jednocześnie co-
raz liczniejszej reprezentacji na brytyjskich uczelniach. Odpowiednio 
około 20% i 50% studentów studiów licencjackich i magisterskich (un-
dergraduate, postgraduate) na uniwersytetach Russell Group pochodzi 
z krajów innych niż Wielka Brytania. Ponadto, część z uniwersytetów 
oferuje pomoc w sytuacjach kryzysowych, najczęściej w formie działa-
jących przez całą dobę infolinii. Tylko kilka uczelni podejmuje działa-
nia współpracy ze społecznością studencką. Ponadto, w przeważającej 
liczbie uniwersytetów, oferowane są usługi poradnictwa dla ich pracow-
ników. Z kolei usługi oferowane w obszarze poprawy funkcjonowania 
osób uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień obejmują przede 
wszystkim poradnictwo, działania prewencyjne oraz współpracę z lo-
kalnymi organizacjami. Oprócz prewencji, doradztwa i poradnictwa 
specjalistycznego dla studentów, część uniwersytetów oferuje również, 
w zakresie problemów związanych z podjętą edukacją uniwersytecką, 
doradztwo dla ich rodzin. Różnorodne działania podejmowane przez 
uniwersytety w ramach usług wspierających studentów kwalifikują się 
do obszaru innych działań pracy socjalnej. Obejmują między innymi 
konsultacje akademickie i tutoring, wsparcie w sprawach administra-
cyjno-organizacyjnych, usługi skierowane do studentów zagranicznych 
oraz animowanie środowiska akademickiego poprzez np. programy 
wprowadzające dla nowych adeptów. Ponadto, część instytucji zapewnia 
specjalistyczne usługi takie jak mediacje czy wsparcie dla ich bliskich. 

Doradztwo akademickie dotyczy wsparcia w zakresie planowa-
nia ścieżki kształcenia i kariery, uczestnictwa w programach wymia-
ny międzynarodowej, korzystania z oferty praktyk i staży oraz podej-
mowania decyzji o dalszym kształceniu. Usługi wspierające naucza-
nie obejmują również specjalne centra kompetencji w sferze wypowie-
dzi pisemnej (w tym jej konstruowania), dyspozycji matematycznych 
i językowych, czy też zarządzania czasem lub radzenia sobie ze stre-
sem egzaminacyjnym. Z kolei system tutoringu (Admission Tutor,  
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Tabela 3. Poradnictwo specjalistyczne dla studentów i pracowników 
uczelni brytyjskich.

Uczelnia

Poradnictwo specjalistyczne
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University of Birmingham X X X X
University of Bristol X X X X X X
University of Cambridge X X X X X X
Cardiff University X X X X X X
Durham University X X X X
University of Edinburgh X X X X X
University of Exeter X X X X X
University of Glasgow X X X X X
Imperial College London X X X X
King’s College London X X X
University of Leeds X X X X
University of Liverpool X X X X
London School of Economics 
& Political Science X X X X

University of Manchester
Newcastle University X X X X
University of Nottingham X X X X

University of Oxford X X X
Studencka  

grupa 
wsparcia

X

Queen Mary University  
of London X X X X

Queen’s University Belfast X X X
University of Sheffield X X X X
University of Southampton X X X X
University College London X X X
University of Warwick X X X X
University of York X X X X

* Część uczelni nie upowszechnia danych dotyczących form poradnictwa. 

Źródło: opracowanie własne.
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Personal Tutor) stanowi integralną i obligatoryjną część kształcenia 
akademickiego, zwłaszcza na tradycyjnych uniwersytetach. Tutoring 
wspiera akademickie doświadczenia każdego ze studentów, umożliwia-
jąc indywidualny kontakt z tutorem – pracownikiem naukowym uczel-
ni, przydatnym dodatkowo w procesie zdobywania wykształcenia i in-
tegracji ze środowiskiem akademickim. 

Zintegrowanie się ze społecznym środowiskiem uniwersyteckim, 
które tworzą formalne i nieformalne struktury i grupy społeczne, jest 
jedną z determinant sukcesu akademickiego, a jego brak może wpły-
nąć na decyzję o rezygnacji z kontynuowania nauki. 22 Doradztwo aka-
demickie wspierane jest w tym zakresie przez poradnictwo specjalistycz-
ne, w tym psychologiczne, by wzmacniać studentów w przezwyciężaniu 
trudności związanych z życiem akademickim. Według badań ankieto-
wych przeprowadzonych na grupie 5.537 studentów, którzy korzysta-
li z różnych rodzajów poradnictwa, 81% stwierdziło, że przyczyniło się 
ono do decyzji o pozostaniu na uniwersytecie, a 71% oceniło poradnic-
two jako przyczyniające się do osiągnięcia lepszych wyników w nauce. 23 

Podsumowanie
Jak trafnie zauważa Max Siporin, „praca socjalna poszukuje własnej 

tożsamości. Nie ma zgody co do jej misji, metod i zaplecza teoretycz-
nego.” 24 Niemniej, w próbach definicyjnych i literaturze przedmiotu 
wskazuje się jako wyznaczniki pracy socjalnej po pierwsze, jej profesjo-
nalny charakter, po drugie, koncentrację na pomocy jednostkom, gru-
pom i społecznościom oraz dostosowanie metod do odbiorcy, po trzecie, 
na cel pracy socjalnej, jakim jest wzmacnianie zdolności funkcjonowa-
nia w środowisku społecznym. Charakter pracy socjalnej determinuje 
również przyświecające jej dążenie do sprawiedliwości społecznej. 

Biorąc pod uwagę bogactwo literatury w zakresie pracy socjalnej 
w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym oraz opracowań 
dotyczących specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na uczel-
niach wyższych, zastanawiający jest, z jednej strony, brak zainteresowa-
 22 Za: J. Jones J., R. Donovan, op. cit., s. 251-271.
 23 Za: P. Wallace, op. cit. 
 24 M. Siporin, [w:] D. Howe, Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, IRSP, Warszawa 
2011, s. 99. 
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nia badaczy pracą socjalną w szkolnictwie wyższym, a z drugiej strony, 
proporcjonalnie niewielki odsetek zatrudnienia pracowników socjal-
nych na uniwersytetach. Nie oznacza to jednak automatycznie, że praca 
socjalna nie jest prowadzona w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Analiza usług wspierających studentów na 24 najlepszych brytyj-
skich uniwersytetach skupionych w Russell Group rzuca światło na ten 
obszar badawczy. Po pierwsze; usługi (pozaakademickie) wspierające 
studentów świadczone są w większości przez wykwalifikowanych i od-
delegowanych do tego pracowników. Dominuje skupienie usług wspie-
rających w wyodrębnionych w strukturze uczelni centrach usług stu-
denckich czy centrach pomocy studentom. Część usług wspierających 
dostarczana jest także przez organizacje studenckie w zakresie pokry-
wającym się lub komplementarnym. Jeśli jednak skoncentrujemy się 
na usługach świadczonych przez struktury uniwersyteckie, warunek 
profesjonalizacji prowadzonych działań można uznać za spełniony.

Po wtóre, obszary usług wspierających studentów wpisują się w ob-
szary pracy socjalnej. Fakt, że nie pokrywają się z nimi całkowicie wyni-
ka ze specyfiki grupy docelowej, do której kierowane są usługi uniwersy-
teckie, a jaką stanowi społeczność studentów i, szerzej, społeczność aka-
demicka. Usługi oferowane studentom pełnią funkcję wspierającą wo-
bec realizacji misji edukacyjnej instytucji akademickich. Z tej przyczyny 
koncentrują się na obszarach istotnych z perspektywy jakości kształcenia 
i osiąganych wyników, wzmacniania retencji i zapobiegania przedwcze-
snemu kończeniu nauki oraz wspierania integracji studentów w środowi-
sku akademickim. Skupiają się na obszarach takich jak doradztwo finan-
sowe, mieszkaniowe i zawodowe, poradnictwo dla określonych grup spo-
łecznych, w tym osób niepełnosprawnych lub osób przeżywających trud-
ności natury psychologicznej, studentów zagranicznych, czy też na do-
radztwie edukacyjnym i administracyjno-organizacyjnym.

Wreszcie; stosowane metody świadczenia usług wspierających są 
tożsame z metodami pracy socjalnej. Dominuje metoda indywidualne-
go przypadku, niezależnie od tego, czy usługi mają charakter informa-
cyjny, doradczy czy poradniczy. Często stosowana jest również meto-
da pracy z grupą, zarówno o charakterze wspierającym, pomocowym, 
edukacyjnym, jak i informacyjnym. Stosunkowo rzadko stosowana jest 
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natomiast forma pracy ze społecznością lokalną i w relacji do niej, nie-
mniej jest ona obecna na uniwersytetach. 

Rozpatrywana ze względu na teorię i metodologię, praca socjalna 
okazuje się dziedziną bogatą w perspektywy teoretyczne. 25 Obecnie 
podejście ekologiczne/ekosystemowe staje się „dominującym mode-
lem pracy socjalnej, której celem jest poprawa systemów społecznego 
wsparcia przez działanie środowiskowe oraz wzmacnianie kompetencji 
osobistych klientów.” 26 Z podejścia ekologicznego wywodzi się koncep-
cja środowiskowa, person-in-environment, która uzależnia podejmowa-
nie interwencji od oceny zależności zachodzących między jednostką 
a jej otoczeniem społecznym. W odniesieniu do środowiska akademic-
kiego, w tej perspektywie wymaga się aktywnego podejścia osób świad-
czących usługi wspierające studentów, a nie reaktywnego odpowiada-
nia na problemy indywidualne. 

W pracy socjalnej na uniwersytetach kluczowa wydaje się umie-
jętność współpracy z innymi członkami społeczności akademickiej, 
a efektywność podejmowanych działań uzależniona jest od umocowa-
nia jej w szerszym systemie szkolnictwa wyższego. Mimo tego, według 
dotychczasowych badań uniwersyteckiego poradnictwa specjalistycz-
nego, nieznaczna część pracowników poradni specjalistycznych jest 
równocześnie częścią kadry naukowej czy szerzej pojmowanej społecz-
ności akademickiej. Skutkuje to odseparowaniem poradnictwa od śro-
dowiska akademickiego, chociaż poradnictwo „wydaje się być najbar-
dziej efektywne, jeśli jest zintegrowane ze wsparciem w sferach akade-
mickiej i kształcenia.” 27 

Pracownicy socjalni zatrudnieni na uniwersytetach mogą dostar-
czać informacji i doradztwa w zakresie dostępnego na uczelni systemu 
wsparcia studentów, możliwości rozwoju zawodowego, poradnictwa fi-
nansowego, wsparcia psychologicznego, społecznego i duchowego, czy 
rozwoju naukowego. Niezależnie od profilu akademickiego słuchaczy, 
pracownicy socjalni mogą mieć pozytywny wpływ zarówno na po-
szczególnych studentów, jak i na całą społeczność akademicką. Mogą 
ich wesprzeć w lepszym radzeniu sobie z obowiązkami akademickimi 
 25 Vide: D. Howe, op. cit.
 26 J. Krzyszkowski, op. cit., s. 9.
 27 M. Katzensteiner, P. Ferrer-Sama, G. Rott, (red.), op. cit., s. 317, (tłumaczenie własne).
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i osobistymi oraz w przezwyciężaniu trudności w realizacji i godzeniu 
wielu ról społecznych. 

W tym świetle, „wydaje się, że poradnie uniwersyteckie mogłyby 
stanowić środowisko, gdzie pracownicy socjalni mogliby prowadzić 
działania i na poziomie interpersonalnym, i na poziomie makro, uży-
wając zarówno tradycyjnych metod klinicznych, jak i modelu współpra-
cy uczelnia-społeczność-student. Środowiskowy model pracy sprawdza 
się w tego rodzaju otoczeniu, gdzie kluczowe jest wsparcie rozwoju po-
szczególnych studentów w coraz bardziej zróżnicowanej społeczności 
akademickiej.” 28 W porównaniu do innych pracowników uniwersytec-
kich centrów usług wspierających studentów, pracownicy socjalni mają 
odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe, 
które pozwoli im pomóc studentom w adaptacji do specyficznych wa-
runków społeczności akademickiej oraz radzeniu sobie z wymagania-
mi wynikającymi ze społecznej roli studenta. Tym samym, pracownicy 
socjalni mogą wzmacniać socjalizację studentów i wzmocnić środowi-
sko akademickie, w którym są zatrudnieni. 
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Summary  ____________________________________________
Social work at Russell Group universities. 
Values and goals of social work are in line with mission of higher education, and social 
workers as professionals seem to be well prepared to work with students and in acade-
mic environment in general. The article analysis supporting services available at Russell 
Group universities (24 best universities in the United Kingdom) from the perspective of 
social work and counselling. Based on theories and methods of social work, the article 
seeks to answer the question if the services delivered in academic institutions can be 
perceived as social work. 
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji na temat: 

„Polsko-Czeskie doświadczenia 
   w zakresie pomocy społecznej”

Bielsko Biała 18 maja 2016 rok

18  maja tego roku w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Bia-
łej odbyła się jednodniowa międzynarodowa konferencja na-

ukowa „Polsko-Czeskie doświadczenia w zakresie pomocy społecznej 
(Polsko-České zakušenosti v oblasti socjalni péče”). Zorganizowały ją 
wspólnie Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej oraz Vysokà 
Skola Sociàlně Spràvní, Havířov z Republiki Czeskiej. Jej celem było za-
prezentowanie obustronnych rozwiązań prawnych w obszarze pomo-
cy społecznej i opieki socjalnej, poznanie stanu badań nad problema-
tyką świadczenia pomocy społecznej. Chodziło także o wymianę do-
świadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizowania pomocy społecz-
nej i opieki socjalnej w środowiskach lokalnych oraz podjęcie dyskusji 
nad sposobami rozwiązywania problemów występujących w instytu-
cjach i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Polsce i Cze-
chach. Zaproponowane do rozważań zagadnienia dotyczyły: pomocy 
społecznej jako elementu praktyki społecznej państwa w Rzeczypospo-
litej Polskiej, opieki społecznej jako komponentu sektora publicznego 
w Republice Czeskiej, aspektu finansowego pomocy społecznej, inte-
gracji społecznej w rozwiązywaniu problemów socjalnych społeczno-
ści lokalnych oraz praktyki funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej w świetle wyników badań.
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Spotkanie miało charakter otwarty, a uczestnictwo w nim było nie-
odpłatne. Zaproszenia do udziału dostały jednostki organizacyjne po-
mocy społecznej z województwa śląskiego. Patronat honorowy objęli – 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Ślą-
skiego oraz starosta bielski. Referaty mówców poprzedziło podpisanie 
przez rektorów uczelni organizujących konferencję – ks. prof. dr hab 
Manfreda Uglorza (WSA) oraz dr hab. Josefa Fialę VŠSS – umo-
wy o współpracy. Tym sposobem oficjalnie sformalizowano trwającą 
od kilkunastu lat kooperację obydwu szkół wyższych.

Konferencję otworzył rektor WSA w Bielsku Białej ks. prof. dr hab. 
Manfred Uglorz, witając jednocześnie uczestników, zaproszonych go-
ści oraz przybyłych słuchaczy. Wspomniał o długim historycznym ro-
dowodzie instytucji pomocy społecznej, datujących się od starożytno-
ści. Przywołał przykłady cywilizacji Umerów z jej przepisami o pomo-
cy społecznej oraz starożytnego Egiptu, w którym funkcjonowało już 
rozwinięte prawodawstwo socjalne. 

Dr hab. Josef Fiala – rektor VŠSS z Havířova, kolejny lektor, scharak-
teryzował dotychczasową współpracę obydwu uczelni, zwracając uwagę 
na podobieństwo problemów związanych z funkcjonowaniem pomo-
cy społecznej w obu naszych państwach. Wicestarosta bielski – Grze-
gorz Szatyński mówił o ciągle powiększającym się obszarze zadań sto-
jących przed pomocą społeczną w regionie. Zwrócił uwagę, że ze wzglę-
du na ograniczenia związane z finansowaniem pobytu pensjonariu-
szy domów pomocy społecznej, spowodowane skromnymi budżeta-
mi gmin wchodzących w skład powiatu bielskiego, korzystają z nich 
w dużo większym stopniu osoby z terenu powiatów sąsiadujących, dys-
ponujący możliwością większych nakładów finansowych na ten cel. 

Krótki wstęp wygłosił następnie przewodniczący konferencji, 
prof. dr hab. Leszek Ogiegło z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencję podzielono na trzy panele dyskusyjne. W pierwszym 
z nich swój referat „Pomoc społeczna w ujęciu prawnym” przedsta-
wiła dr Elżbieta Maj (WSA Bielsko Biała). Dotyczył on zakończonego 
ogólnopolskiego projektu badawczego, realizowanego wspólnie z Wy-
działem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Przedstawi-
ła krótko analizę aktów prawnych, a także inne kwestie prawne finan-
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sowania zadań pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonych 
w skali krajowej badań naukowcy starali się scharakteryzować pomoc 
społeczną w kontekście zasady subsydiarności, natomiast problem ba-
dawczy skoncentrował się na stosowaniu i poziomie realizacji tej za-
sady. W badaniach postawiono hipotezę, iż nie wszystkie obszary po-
mocy społecznej realizują zasadę subsydiarności. Zasada subsydiarno-
ści (pomocniczości), to przekazanie jednostce możliwości zaspokajania 
jej potrzeb, a dopiero po stwierdzeniu niemożności ich samodzielnego 
zaspokajania, włączanie pomocy samorządu lokalnego. Na koniec swo-
jego wystąpienia scharakteryzowała wymiary tej pomocy w aspekcie 
ustrojowo-organizacyjnym, finansowym, socjalno-społecznym (moty-
wacyjnym) oraz orzeczniczym.

Referat dra Tadeusza Wojtuszka (WSA Bielsko Biała) nosił tytuł 
„Wyniki badań przeprowadzonych na obszarze województwa śląskie-
go na temat stosowania zasady subsydiarności w pomocy społecznej”. 
Było to dosyć obszerne sprawozdanie z badań przeprowadzonych me-
todą sondażu diagnostycznego. Do badań tych wybrano odpowied-
nią grupę klientów pomocy społecznej. Dostali oni ankiety z pytania-
mi otwartymi, dającymi możliwość przedstawienia własnych dodat-
kowych spostrzeżeń. Do najważniejszych kwestii badawczych zaliczo-
no: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), sytuację 
dochodową, rodzaj sytuacji kryzysowej, źródła wiedzy na temat praw 
socjalnych, ewentualne wcześniejsze korzystanie z pomocy społecznej 
(MOPS, PCPR), zatrudnienie przy jednoczesnym korzystaniu ze wspar-
cia pomocy społecznej, ocenę działania systemu pomocy społecznej 
i załatwiania swoich spraw w tych placówkach, stopień zaspokojenia 
potrzeb, przejawy dyskryminacji jako konsekwencji korzystania z po-
mocy społecznej. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycz-
nego uznano, iż większą liczbę beneficjentów pomocy stanowią kobie-
ty. Ponad 65% objętych badaniem zamieszkiwało na terenach wiejskich 
i tyleż samo swoją sytuację dochodową oceniło jako niewystarczającą. 
Spośród korzystających z jakiejkolwiek formy pomocy 73% nie było ni-
gdzie zatrudnionych, a 8% stanowili emeryci i renciści. 40% ankieto-
wanych potwierdziło swoją niepełnosprawność. W kwestii oceny dzia-
łania systemu pomocy społecznej 65% badanych uznało ją za wystar-
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czającą, 20% za zadowalającą, a 12 oceniło ją jako słabą. W odpowiedzi 
na pytanie o stopień zaspokojenia swoich potrzeb przez pomoc społecz-
ną, 60% oceniło go jako wystarczający, a 20 określiło jego poziom jako 
zadowalający. Obawy o ewentualną możliwość dyskryminacji przez 
otoczenie z powodu korzystania z pomocy społecznej okazały się bez-
podstawne – 89% wskazało na brak tego typu negatywnych reakcji. 
Jedynie 11% ankietowanych uznało, że są w jakimś stopniu stygma-
tyzowani, ze względu na otrzymywanie wsparcia publicznego. Na za-
kończenie referatu przedstawione zostały spostrzeżenia, wśród których 
na uwagę zasługują: konieczność dokładniejszej weryfikacji osób ubie-
gających się o zasiłki, potrzeba większej pomocy w uzyskiwaniu za-
trudnienia, kwestie zbyt dużego odsetka osób bezrobotnych korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecznej. Wniosek jaki wypływa z cało-
ści przeprowadzonych badań wskazuje na to, iż wsparcie dla osób naj-
uboższych nie wypełnia zasady subsydiarności, przynajmniej w ujęciu 
ustrojowym. Pod względem subsydiarności, choć różnią się w detalach, 
systemy polski i czeski oceniono jako bardzo do siebie zbliżone.

W drugim z paneli konferencji głos zabrała ponownie dr Elżbie-
ta Maj, przedstawiając referat „Pomoc społeczna jako element polity-
ki społecznej państwa”. Podjęła w nim kwestię umiejscowienia pomo-
cy społecznej w systemie prawa polskiego, modele polityki społecznej 
w ujęciu teoretycznym i ich ewolucję. Wskazała i opisała funkcjonowa-
nie trzech takich modeli: liberalnego – z prymatem obowiązków pań-
stwa, kładącego nacisk na system zasiłkowy (właściwego dla Wielkiej 
Brytanii), motywacyjnego, obowiązującego obecnie w Polsce oraz re-
dystrybucyjnego, typowego dla bogatych państw skandynawskich, mo-
gących udźwignąć ich ciężar. Prelegentka przypomniała także filary, 
na których opiera się polityka społeczna; działalność edukacyjna, po-
lityka zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, rodzinna i ochrony 
zdrowia. Wskazała też na jej konstytucyjne podstawy (art. 67 Konsty-
tucji RP) oraz obecność w innych ustawach szczególnych, właściwych 
dla obszaru działania służb społecznych.

Jako pierwszy reprezentant czeskiej uczelni głos zabrał dr hab. Josef 
Fiala, wygłaszając referat „Edukacja pracowników socjalnych w VŠSS 
w Havířov”. Przedstawił funkcjonowanie Wyższej Szkoły Służb Socjal-
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nych w aspekcie organizacyjnym, opisując jej dwa kierunki kształcenia; 
politykę i pracę społeczną oraz zarządzanie w sferze socjalnej. Zauwa-
żył, że z upływem kolejnych lat wzrasta w Republice Czeskiej zapo-
trzebowanie na pracę społeczną i pracowników socjalnych. Wspomniał 
o istnieniu wielu definicji pracy społecznej, spośród których przedsta-
wił uczestnikom definicję prof. Matouška. Według tego autora celem 
pracy społecznej jest odsłanianie i łagodzenie problemów społecznych, 
bezrobocia, nawiązywanie do solidarności społecznej. Podstawą dzia-
łania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Republice Cze-
skiej jest ustawa o służbach socjalnych – Zakon č 108/2006 zber o so-
cialnich službach. Omawiając program studiów obowiązujący na kie-
rowanej przez siebie uczelni, wskazał na takie przedmioty jak polityka 
społeczna, zabezpieczenie socjalne, formy i metody pracy socjalnej, psy-
chologia i socjologia, prawo rodzinne i administracyjne, służby i usługi 
społeczne, polityka dotycząca obcokrajowców, a także języki obce.

Kolejnym z prelegentów strony czeskiej była dr Viera Vavrečkova 
z VŠSS. Przedstawiała referat pt „Opieka nad dziećmi w trakcie rozwo-
du rodziców”. Prezentowane uwagi nawiązywały do doświadczeń z tego 
obszaru zdobytych na terenie Śląska Cieszyńskiego i Śląska Ostrawskie-
go. Badaczka opowiedziała się za zasadą, aby dziecko, w trakcie rozwo-
du, jak i po jego orzeczeniu, mogło przebywać w jednym miejscu, u jed-
nego z rodziców. Zapobiega się w ten sposób jego „wędrówce” pomię-
dzy domami rodziców, co zdaniem Czeszki nie sprzyja jego adaptacji 
do nowych warunków. Pracę z dzieckiem rozpoczyna się w Czechach 
od 2 do 4 tygodni po rozwodzie, przy czym nie dotyczy to dzieci do 3 
roku życia, ze względu na ich stopień rozwoju. Pobyt dziecka w jednym 
miejscu służy temu, aby to rodzic przyjeżdżał do niego, a nie odwrotnie. 
Referat zawierał szereg szczegółowych zagadnień powiązanych z tą nie-
typową formą kurateli nad dzieckiem, obcą naszemu systemowi opieki.

Z kolei dr Vojtěch Beck z VŠSS przedstawił temat „Przedsiębiorczość 
w zakresie opieki socjalnej Republiki Czeskiej”. Poruszył problemy fi-
nansowania pomocy społecznej, także w aspekcie rozwiązań prawnych. 
Wyjaśnił na czym polega w Czechach wspomaganie ekonomiczne poli-
tyki socjalnej przez podmioty publiczne. Opisał też zasady współdzia-
łania służb, od których zależy pomoc społeczna. 
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Ostatnim tematem, jaki poruszono w drugim panelu był referat dra 
Zygmunta Kukuły z WSA „Przykłady negatywnych zjawisk występu-
jących w praktyce działalności jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej w Polsce”. Autor zwrócił uwagę, iż na świadczenia z po-
mocy społecznej wydatkowane są spore kwoty z budżetu publicznego, 
więc ich dystrybucja powinna się odbywać zgodnie z przeznaczeniem. 
Jednak, co podkreślił, bez względu na ustrój polityczny czy gospo-
darczy, dochodzi w tym obszarze do nadużyć. Przeprowadzone przez 
autora referatu pierwsze ogólnopolskie badania nad przestępczością 
w jednostkach pomocy społecznej, potwierdziły występowanie prze-
stępstw i nadużyć. Wynika z nich, że w świadomości beneficjentów 
pomocy społecznej, pomoc kojarzy się bardziej z koniecznością walki 
o swoje interesy niż z opieką państwa. Wynika z tego, że znaczącym 
osiągnięciem tzw. polskiej kultury ubóstwa nie jest pasywność i bier-
ność w oczekiwaniu na przyznanie świadczeń, ale swoista przedsię-
biorczość skierowana na ich pozyskanie. Najczęściej dotyczy to sięga-
nia po nienależne zasiłki okresowe zasiłki; stałe, rodzinne, świadcze-
nia opiekuńcze, a w pewnych przypadkach także po dodatki miesz-
kaniowe i stypendia. Tym co może niepokoić, to postępujący od 2012 
roku systematyczny przyrost przestępstw i nadużyć wynikających 
z chęci zdobycia dodatkowego nienależnego dochodu. Wskazywano 
na wadliwość samych przepisów w ustawach socjalnych, które „za-
chęcają” do popełniania przestępstw i nadużyć (np. różnie skonstru-
owana definicja gospodarstwa domowego w różnych ustawach socjal-
nych). Podkreślono, że sprawy związane z zasiłkami i zasadami ich 
przyznawania są zawsze nośne politycznie. Polityka społeczna stano-
wi ważny element strategii działalności partii politycznych, a wszel-
kie próby ograniczenia dotychczasowego kręgu świadczeniobiorców, 
pociągają za sobą ryzyko odpływu i utraty elektoratu. Skutkiem tego 
utrzymuje się powszechna tolerancja nieszczelności systemu pomocy 
społecznej. Brak woli politycznej i systemowej koncepcji walki z nad-
użyciami utrwala to niekorzystne zjawisko na dosyć wysokim, choć 
wciąż nie oszacowanym poziomie.

Po przerwie przystąpiono do dyskusji w trzecim panelu konferencji, 
nazwanym eksperckim. Kierowniczka MOPS w Szczyrku – mgr He-
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lena Byrdy-Przybyła przedstawiła funkcjonowanie pomocy społecznej 
w gminie Szczyrk w perspektywie historycznej, a następnie omówi-
ła zadania zlecone i własne gminy oraz problemy usług opiekuńczych 
w aspekcie finansowym. Kierowniczka Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Bielsku Białej, mgr Katarzyna Olszyna zaprezentowa-
ła zadania PCPR na szczeblu powiatu, postępowanie z dziećmi kwa-
lifikowanymi do umieszczenia w rodzinach zastępczych, dofinanso-
wanie pobytu do turnusów rehabilitacyjnych. W ostatniej kolejności 
w dyskusji wzięli udział przedstawiciele MOPS w Bielsku Białej – mgr 
Aleksandra Ciaciura oraz mgr Małgorzata Polak. Przedstawione przez 
nie kwestie nawiązywały do wydatkowania środków na zadania z po-
mocy społecznej, z podziałem na zadania własne i zlecone. Poruszo-
no zagadnienie realizacji programu Rodzina 500+, analizę wydatków 
Ośrodka na przestrzeni kilkunastu lat wraz z powodami wzrostu tych 
wydatków. Odrębnym tematem było finansowanie wydatków z tytu-
łu pieczy zastępczej. Uczestnicy i zaproszeni goście z Republiki Cze-
skiej wymieniali swoje doświadczenia, niektórzy z nich zgłosili wła-
sne propozycje rozwiązań niekoniecznie wymagające zmian prawnych, 
ale mogących usprawnić dotychczasowy sposób wykonywania zadań 
pomocy społecznej.
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