
51Praca Socjalna nr 6(32) 2017, S. 51–73

AnnA jArkiewiCz

działania pracowniKów Socjalnych 
woBec Klientów „zaBurzonych 
pSychicznie”

aBStraKt

Przedmiotem tego artykułu są interakcyjne taktyki pracowników socjalnych 
wykorzystywane w pracy z „osobami zaburzonymi psychicznie”. Podstawą do 
formułowania wniosków są badania przeprowadzone w ośrodku pomocy spo-
łecznej, których zasadniczym celem była rekonstrukcja działań pracowników 
socjalnych z osobami kategoryzowanymi jako „zaburzone psychicznie”. Mate-
riał badawczy był gromadzony i analizowany na podstawie metodologii teorii 
ugruntowanej; składały się na to: notatki z obserwacji, rozmowy z pracowni-
kami socjalnymi, rozmowy pracowników z klientami oraz ze współpracowni-
kami. Przez sześć miesięcy obserwowałam pracowników socjalnych w trakcie 
wykonywania codziennej pracy ze szczególnym uwzględnieniem tej, która do-
tyczyła osób „zaburzonych psychicznie”. 
Słowa kluczowe: teoria ugruntowana, praca socjalna, taktyki, „zaburzenie 
psychiczne”

WProWadzenie

W prezentowanym tekście zostaną przedstawione wnioski badawcze 
pochodzące z przeprowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

badań, które dotyczyły działań pracowników socjalnych z osobami zabu-
rzonymi psychicznie. Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu skoncen-
truję się jedynie na fragmencie pracy socjalnej wykonywanej wobec tej gru-
py klientów, a będzie ona dotyczyć wykorzystywanych przez pracowników 
socjalnych taktyk1). Przedstawiane taktyki stanowią efekt analizy materiału 
empirycznego, na który składały się notatki z obserwacji pracowników so-

1) Przez taktykę rozumiem względnie ustrukturyzowany i ugruntowany element dzia-
łania wykorzystywany przez pracownika socjalnego. 
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cjalnych w trakcie prowadzenia pracy z tą grupą klientów, rozmów badacz-
ki z  pracownikami socjalnymi, rozmów pracowników z  innymi pracow-
nikami oraz analiza dokumentów, takich jak: kartoteki klientów, listy ze 
skargami klientów na pracowników socjalnych itp. Obserwacja badawcza 
trwała sześć miesięcy, przez ten czas miałam szansę obserwować codzienną 
pracę pracowników socjalnych i uczestniczyć we wszystkich prowadzonych 
przez nich działaniach na terenie ośrodka2). Materiał badawczy był groma-
dzony i analizowany na podstawie metodologii teorii ugruntowanej (Gla-
ser, Strauss, 2009; Gorzko, 2008; Konecki, 2000), a teoretyczną ramą od-
niesienia był paradygmat interpretatywny, zgodnie z założeniami którego 
„otaczający świat jest przez ludzi ustawicznie interpretowany; Interpretacje 
maj charakter społeczny (intersubiektywny) i w głównej mierze tworzone 
są lokalnie; Rzeczywistość społeczna to sieć interakcji, w których wytwa-
rzane są znaczenia i interpretacje; Ład społeczny opiera się na elastycznych 
i  dopasowujących się systemach znaczeń” (Granosik, 2006, s.  172). Wy-
korzystanie w badaniu paradygmatu interpretatywnego implikowało ko-
nieczność przyjęcia nieco odmiennej od normatywnej optyki postrzegania 
rzeczywistości społecznej i  działającego w niej człowieka, który „jawi się 
już nie jako element systemu, poruszający się w wyznaczonych ramach, ale 
jako aktor – choć ograniczony w pewnym stopniu rolą, to jednak mający 
wyraźną swobodę interpretacyjną” (tamże).

informacje na temat terenU badań oraz badanych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w  którym było prowadzone bada-
nie, jest podzielony na filie i  znajduje się w dużym mieście powyżej 500 
tys. mieszkańców. Każda filia zakresem swojej pomocy obejmuje inny re-
jon (dzielnicę) miasta. Filia OPS, w którym odbywało się badanie, mieści 
się w centrum miasta i w czasie badania pracowało w niej 42 terenowych 
pracowników socjalnych3) (w tym 39 kobiet i 3 mężczyzn). Wszyscy pra-

2) Ponadto, przed przeprowadzeniem badań, odbyłam 6-miesięczny staż zawodowy 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

3) Każdy z pracowników socjalnych w swoim rejonie ma ok. 120 środowisk, w tym ok. 
80–85 aktywnych. Liczba środowisk, w których jedna bądź więcej osób kategoryzowana 
była jako klient zaburzony psychicznie, wynosiła od 10 do 15, w tym ok. 30% z nich miało 
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cownicy zgodzili się na udział w badaniu i zostali nim objęci. Pracownicy 
socjalni byli osobami z różnym stażem zawodowym (od 1 miesiąca do po-
nad 30 lat) i różnymi doświadczeniami. Każdy z nich został poinformowa-
ny o zainteresowaniach badawczych, przedstawionych jako „praca socjalna 
z  osobami zaburzonymi psychicznie”. W  pierwszych dniach prowadze-
nia badania pracownicy opowiadali mi o swojej pracy i doświadczeniach 
z klientami zaburzonymi psychicznie, a następnie, wiedząc, że taka oso-
ba ma przyjść do ośrodka, zapraszali mnie do uczestniczenia w spotkaniu. 
Szczególnie interesujące wydało mi się, że większość klientów, którzy byli 
wskazywani przez pracowników jako „osoby zaburzone psychicznie”, nie 
posiadało diagnozy psychiatrycznej. Natomiast o tych, z oficjalną epikryzą 
psychiatryczną, bardzo rzadko mówili jako o „zaburzonych psychicznie”. 
Dalej zamieszczam fragment rozmowy z jednym pracowników socjalnych. 
Przeglądając4) karty klientów jednego z pracowników socjalnych natknęłam się 
na kilkanaście kart osób, w których znajdowała się oficjalna informacja o za-
burzeniu psychicznym. Ponieważ kilka minut wcześniej rozmawiałam z tym 
pracownikiem o jego klientach z zaburzeniami psychicznymi i pracy z nimi, 
zdziwiłam się, że nic nie powiedział o tych, których karty znalazłam, nato-
miast opowiedział mi wiele o innych osobach z rejonu, u których w oficjalnej 
dokumentacji nie było żadnej informacji na temat leczenia psychiatrycznego. 
Postanowiłam się go o to zapytać.

Pracownik socjalny: „A wiesz, że to dziwne. Sama nie wiem, dlaczego o nich 
ci nie powiedziałam, ale – wiesz – oni [mówi tu o osobach posiadających 
diagnozę psychiatryczną – AJ] tacy normalni są w porównaniu z tymi, co 
niby zaburzeni nie są. 

Podobna sytuacja powtórzyła się wielokrotnie. W związku z tym powsta-
ło pytanie o sposób definiowania przez pracowników socjalnych zaburzenia 
psychicznego i kategoryzowania klientów jako „zaburzonych psychicznie”.

oficjalną diagnozę psychiatryczną, pozostali byli o tego rodzaju problemy jedynie podejrze-
wani przez pracownika socjalnego. 

4) Kursywą oznaczam fragmenty materiału empirycznego, na który składały się, m.in. 
zapiski moich rozmów z pracownikami socjalnymi, opisy działań pracowników socjalnych, 
rozmowy pracowników z klientami itp. 
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Analiza materiału empirycznego pozwoliła na (re)definicję pojęcia „za-
burzenie psychiczne” i  „osoba zaburzona psychicznie”, które w kontek-
ście pracy pracowników socjalnych nie zawsze jest zbieżne z wyjaśnieniem 
medycznym czy psychologicznym. Tak więc „zaburzenie psychiczne” jest 
tu rozumiane jako konstrukt, który jest tworzony w  interakcji między 
jednostkami (w  tym przypadku pomiędzy pracownikiem socjalnym 
a klientem), a zatem przez pryzmat relacji z partnerami. Cechą charak-
terystyczną tak zakreślonego pojęcia „zaburzenie psychiczne” jest jego 
kontekstualność, a więc pewna różnorodność w sposobie jego społeczne-
go funkcjonowania, interpretowania i rozumienia. Nie znaczy to jednak, 
że za „zaburzenie psychiczne”5) mogło zostać uznane przez pracownika 
socjalnego wszystko, bo ramą odniesienia ograniczającą w pewien spo-
sób swobodę uczestników interakcji jest kontekst społeczno-kulturowy. 
W  każdej kulturze istnieje bowiem pewien wzór interpretacyjny, który 
charakterystyczny jest dla tego zjawiska. 

Ten sposób definiowania „zaburzenia psychicznego” włącza w  zakres 
konotacyjny tego zjawiska nie tylko klientów z diagnozą psychiatryczną6), 
lecz również osoby, które nigdy nie korzystały z usług lekarza psychiatry. 
Przyjmując taką definicję, warto nieco bliżej scharakteryzować samą kate-
gorię „klient zaburzony psychicznie”.

kategoria klientóW Pomocy SPołecznej – 
„klient zabUrzony PSychicznie” 
Zbieranie i porządkowanie informacji o konkretnej osobie prowadzi do 
przypisania jej kategorii. Badania Mariusza Granosika (2006) ujawniły 
istnienie w ośrodkach pomocy społecznej dwóch głównych rodzajów ka-
tegoryzacji klientów dokonywanych przez pracowników socjalnych: kate-

5) W dalszej części tekstu termin „zaburzenie psychiczne” będę pisała w cudzysłowie, 
pragnąc podkreślić, że nie należy go odczytywać przez pryzmat teorii medycznych. 

6) Na podkreślenie zasługuje fakt częstego niewłączania przez pracowników do kate-
gorii „klient zaburzony psychicznie” osób z psychiatryczną diagnozą. Spotkałam się rów-
nież z sytuacjami „zapomnienia” o diagnozie klienta, to znaczy, że nie miała ona znaczenia 
przy orientowaniu działania, a klientowi była przypisywana wewnętrzna kategoria „zwy-
kłego klienta”.
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goryzacji o charakterze wewnętrznym i uzewnętrznianym. „Wewnętrzne 
kategoryzacje klientów są wytworem środowiska pracowników socjalnych 
i tylko im są znane – osoba, której udzielana jest pomoc nie zdaje sobie 
z nich sprawy. Kategorie te często mają charakter pejoratywny. Z kolei 
kategoryzacje uzewnętrzniane funkcjonują zarówno wśród pracowników, 
jak i w kontaktach z klientem, dotyczą zwykle cech pozytywnych bądź 
charakterystycznych, ale nie ewidentnie stygmatyzujących” (Granosik, 
2006, s. 63).

Kategoria jest przypisywana klientowi na podstawie informacji, które 
pracownik socjalny systematycznie zbiera, interpretuje i nadaje im odpo-
wiednią rangę (kategorię). Żeby klient został skategoryzowany jako „zabu-
rzony psychicznie”, muszą w interakcji z nim pojawić się zachowania, które 
zostaną przez pracownika uznane za symptomatyczne7). 

Interesujące dla kategorii „zaburzenie psychiczne” są następujące związ-
ki. Po pierwsze, mogą być do niej zaliczani nie tylko klienci, którzy posia-
dają diagnozę psychiatryczną, lecz również tacy, którzy nigdy nie korzysta-
li z pomocy psychiatrów. Po drugie, epikryza medyczna (psychiatryczna) 
nie jest wystarczająca do uznania klienta jako „zaburzonego psychicznie” 
i  – aby do tego doszło – w  interakcji z  nim muszą zaistnieć dodatkowe 
elementy. W praktyce oznacza to, że klient posiadający diagnozę psychia-
tryczną może w strukturach ośrodka funkcjonować pod inną wewnętrzną 
kategorią. Dla rozjaśnienia przytoczę przykład z badań. Pracownik socjalny: 
(…) a wiesz, ta moja Pani X8) to niby ma coś tam zdiagnozowane [chodzi 
o diagnozę psychiatryczną – AJ], ale ona taka normalna jest, że trudno o niej 
myśleć jak o psychicznej, ona taka po prostu nieporadna życiowo jest.

Po trzecie, nadana klientowi tożsamość „osoby zaburzonej psychicznie” 
nie jest czymś stałym i w procesie interakcji może zostać przekształcona. 
Zazwyczaj dzieje się tak pod wpływem pojawienia się nowych okoliczno-
ści, które zmieniają dotychczasową interpretację i  tym samym zmieniają 

7) Warto zaznaczyć, że wśród pracowników pojawiają się niekiedy rozbieżności co do 
interpretacji sytuacji. To, co dla jednego będzie „zaburzeniem psychicznym”, dla innego 
może stanowić symptomy zupełnie innego problemu. Odmienności co do sposobu inter-
pretacji zdarzają się, jednak nie są one zjawiskiem powszechnym i, jeżeli nawet się pojawia-
ją, nie są przedmiotem sporu wewnętrznego. 

8) Imię klienta zostało zanonimizowane. 
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kategorię. Przykładem empirycznym może być sytuacja klienta, o  której 
opowiedział mi jeden z pracowników socjalnych: Pracownik socjalny: Jak 
zaczęłam pracę z X [imię klienta – AJ], to myślałam, że on jakiś psychiczny 
jest. Rzucał się, krzyczał, normalnie „sajgon” nam tutaj robił. Nieraz dzwoni-
łam już do psychiatry, aby po prostu go zamknęli. Na szczęście emocje potem 
opadały i nie zrealizowałam nigdy planu włączenia lekarzy. Okazało się po 
iluś tam miesiącach, że ten pan miał naprawdę ciężki okres, żona od niego ode-
szła, dzieci zabrała, firma zbankrutowała, taka równia pochyła. On po prostu 
nie odnajdywał się w nowych realiach, stąd te nerwy, frustracje itd. Teraz jest 
już inną osobą.

Przeprowadzone przeze mnie badania umożliwiły wyróżnienie cech, 
które warunkują przypisanie osoby do kategorii „klient zaburzony psy-
chicznie”, należą do nich:

1) zaburzony format kontaktu – pracownik socjalny ze względu na 
specyficzne, niestandardowe czy wręcz dziwne zachowanie klienta 
ma utrudnioną interpretację i definicję sytuacji. Pracownik socjalny 
stara się odnaleźć w trudnej sytuacji i wypełniać obowiązki pomi-
mo zachowania klienta, które nierzadko wprawia go w zakłopotanie 
(np. jaskrawym przykładem zaburzonego formatu kontaktu może 
być sytuacja, kiedy klient – przychodząc do ośrodka – w ogóle się 
nie odezwał);

2) problematyczna bezpośrednia komunikacja na poziomie werbalnym 
(np. otwarte mówienie przez klienta o rzeczach, które są uznawane 
za niestosowane) i  niewerbalnym (postrzegana jako niecodzienna 
ekspresja ruchowa, głos, ton, siła głosu, modulacja i tempo mowy, 
mimika, ponadto skracanie dystansu w trakcie rozmowy); 

3) specyficzny, uznawany za dziwny sposób zachowania (np. obcho-
dzenie Wigilii latem); 

4) nietypowy wygląd zewnętrzny, określany często mianem „wyróż-
niający się z  tłumu” (np. kobieta w  starszym wieku ubierająca się 
tylko na różowo) oraz wygląd mieszkania (np. bardzo zaniedbane 
lub odwrotnie – przesadnie czyste).

Wszystkie wymienione powyżej elementy, jak ujawniła analiza materia-
łu empirycznego, decydowały o przypisaniu klienta do kategorii „zaburze-
nie psychiczne”. Warto zwrócić uwagę, że osoby, które przez pracowników 
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socjalnych zostają w  ten sposób skategoryzowane, najprawdopodobniej 
w innych kręgach społecznych, np. sąsiedzkich, są klasyfikowane w ten sam 
sposób. 

Kategoryzacja nie pozostaje bez znaczenia dla orientowania dalszej pra-
cy z taką osobą. W dalszej części tekstu scharakteryzuje niektóre z konse-
kwencji nadania klientowi przez pracownika socjalnego kategorii „klient 
zaburzony psychicznie”. 

konSekWencje nadania kategorii „klient zabUrzony 
PSychicznie”
Przypisanie klientowi kategorii „zaburzenie psychicznie” kontekstualizuje 
i w pewien sposób zamyka daną relację, ograniczając ją do skonstruowa-
nego wobec tej kategorii wzoru interpretacyjnego (zestawu procedur oraz 
działań). Chodzi tu o  praktyki, których celem jest zapobieżenie zdarze-
niom, które według pracowników mogą zaistnieć. Wśród pracowników so-
cjalnych na ogół panuje zgoda, że klient „zaburzony psychicznie” pod wie-
loma względami jest klientem ryzykowanym, a przynajmniej kłopotliwym. 
Ryzyko dotyczy np. możliwości popełnienia samobójstwa przez taką osobę, 
za które pracownik socjalny przynajmniej częściowo czuje się odpowiedzial-
ny, na zasadzie „może mogłem coś więcej zrobić, spróbować przyspieszyć 
procedurę” itp. Poza tym kiedy np. klient popełni samobójstwo lub zrobi 
krzywdę innej osobie, to pracownik, jako osoba bezpośrednio reprezentują-
ca instytucję pomocową, będzie musiał wytłumaczyć się z podjętych wobec 
tej osoby działań. Takie sytuacje budzą również zainteresowanie mediów, 
które przez pryzmat takich wydarzeń, przedstawiają pracę pracowników 
w niekorzystnym świetle9). Chcąc uchronić klienta, siebie i  innych przed 
nieprzyjemnymi sytuacjami, pracownicy często podejmują wysiłek, które-
go celem jest przeciwdziałanie wydarzeniom niepożądanym. 

Wyodrębnione w efekcie analizy materiału empirycznego podstawowe 
antycypacje oparte na wzorze interpretacyjnym to: antycypacja zacho-
wań agresywnych (wobec pracownika socjalnego i osób mających kontakt 

9) Na temat stosunku pracowników socjalnych do mediów piszą również: Dudkiewicz 
(2012), s 121–141; Racław (2011), s. 27–54; Szyszka (2013).
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z  klientem); antycypacja samobójstw oraz antycypacja zachowań niepo-
żądanych (np. demoralizujących czy zachowań, które mogą negatywnie 
oddziaływać na rozwój osób małoletnich pozostających pod opieką osoby 
„zaburzonej psychicznie”) wobec osób trzecich (dzieci, rodziców, sąsiadów).

Przykładem ilustrującym pierwszy typ antycypacji może być sytuacja, 
w której pracownik, spodziewając się ataku klienta, prosi współpracownika 
o pójście z nim na wywiad. Z kolei, ilustracją antycypacji samobójstw może 
być uruchomienie przez pracownika pomocy sąsiedzkiej (nieformalna kon-
trola) bądź zaangażowanie pomocy opiekunki10), która codziennie odwie-
dza klienta w miejscu jego zamieszkania. Ostatni typ antycypacji odnosi się 
do rodziny (dzieci, rodziców) osoby „zaburzonej psychicznie”. Pracownik, 
chcąc uchronić najbliższych przed niedogodnościami stałego przebywania 
z „osobą zaburzoną psychicznie”, organizuje np. zajęcia poza domem, albo 
przydziela opiekunkę, której nieformalnym zadaniem jest monitorowanie 
sytuacji w rodzinie i alarmowanie, jeśli ulega ona pogorszeniu. 

taktyki działania PracoWnikóW Socjalnych Wobec 
kategorii „klient zabUrzony PSychicznie” 
Poza antycypowaniem i podejmowaniem doraźnych działań zabezpiecza-
jących każdy pracownik wypracowuje taktyki bardziej systematycznego 
i  skutecznego działania, co jest też istotnym elementem profesjonalizacji 
pracy socjalnej11). W przypadku klientów „zaburzonych psychicznie” uwa-
runkowaniami decydującymi o  wyborze jednej z  nich są m.in.: stopień 
zaburzenia; oszacowanie ryzyka; postawa klienta wobec pracownika socjal-

10) Chodzi tu o  tzw. usługi opiekuńcze. Zadaniem opiekunki jest pomoc osobom 
w  wypełnianiu codziennych obowiązków, typu zakupy posprzątanie mieszkania. Dzię-
ki opiekunkom pracownicy dodatkowo są stale informowani o kondycji i stanie klienta. 
W przypadku osób z oficjalną diagnozą psychiatryczną można skorzystać również z tzw. 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

11) Profesjonalizacja jest tutaj rozumiana przez pryzmat podejść interpretatywnych 
(Becker, 1970; Schütze, 1992, s. 132–170; Granosik, 2006). Profesjonalizację w tej optyce 
należy rozumieć jako proces, którego zadaniem jest zdobycie doświadczenia i zrozumienie 
biografii klienta i jego obecnej sytuacji. Szczególną cechą profesji w tym ujęciu jest dyle-
matyczność działania oraz przymus elastycznego indywidualnego konstruowania planu 
pomocy.
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nego; rodzaj relacji powstający między nimi; dobrowolność uczestnictwa 
(klienta) w  strukturach ośrodka pomocy społecznej (np. czy klient sam 
zgłosił się do ośrodka, czy jest klientem z tzw. „interwencji”, oznacza to, że 
jego przypadek został zgłoszony przez osoby trzecie, np. sąsiadów).

Analiza materiału empirycznego pozwoliła na wyłonienie kilku tak-
tyk wykorzystywanych przez pracowników socjalnych w pracy z klientem 
„zaburzonym psychicznie”: taktyki normalizacji i  normowania; taktyki 
eliminacji; taktyki odsunięcia; taktyki kolonizacyjne; taktyka „małych 
kroczków”; taktyka zmierzająca do wypracowania nowego porządku ry-
tualnego. Jako że stanowią one zasadniczą i najbardziej ustrukturyzowaną 
część działań skierowanych do klientów „zaburzonych psychicznie”, warto 
dokładniej je scharakteryzować.

taktyki normalizacji i normoWania

Normalizacja i normowanie to pojęcia zaproponowane przez Michaela Fou-
caulta (2010, s. 71–101) przy okazji jego analiz różnych rodzajów władzy. 
W przypadku normalizacji „wychodzi się od ustalenia, co jest normalne, 
a co nie, by następnie śledzić rożne krzywe normalności, przy czym norma-
lizacja polega na wygrywaniu jednych rozkładów przeciw innym, tak by te 
najbardziej niepożądane sprowadzić do akceptowalnego poziomu. Wycho-
dzi się więc od tego, co normalne i uprzywilejowuje pewne jego rozkłady, 
uznane – by tak rzec – za bardziej normalne, a w każdym razie: bardziej po-
żądane od innych. To właśnie te rozkłady funkcjonują jako norma”. Norma 
bierze się z pewnej gry w obrębie zróżnicowanych poziomów normalności 
(tamże, s. 82). W przypadku normalizacji norma wynika z  analizy tego, 
co normalne. Celem wykorzystania przez pracownika socjalnego taktyki 
normalizacyjnej nie będzie zatem chęć całkowitego czy częściowego wyeli-
minowania działań, które zostaną uznane przez niego jako niepasujące do 
normy. W jej ramach dopuszcza się różne warianty normalności, ale istotną 
częścią działania jest szacowanie związanego z ich przyjęciem ryzyka. Za-
stosowanie taktyk normalizacyjnych można zaobserwować w przypadkach 
pracy z klientami „zaburzonymi psychicznie”, w których pracownik socjal-
ny, zanim zdecyduje się na podjęcie określonego typu działania, najpierw 
stara się ustalić, co dla danej osoby jest normalne. Dopiero na podstawie tej 
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wiedzy są konstruowane dalsze działania. Empirycznym przykładem zasto-
sowania tej taktyki może być opis pracy z klientem, jednego z pracowników 
socjalnych. 

„Mam w swoim rejonie taką panią, której na początku, muszę przyznać 
szczerze, bardzo się bałam. Nie raz chodziło mi po głowie, że może powin-
nam poprosić o pomoc specjalistę [psychiatrę – AJ], no ale postanowiłam 
poczekać, poznać ją nieco bliżej. Jej dom i ona sama, to jak się ubiera, mówi 
i wygląda, to takie cofnięcie w czasie do epoki dajmy na to wiktoriańskiej. 
Ona mi różne dziwne rzeczy opowiadała, takie niepokojące, przy czym 
potrafiła zaprosić mnie do stołu, aby wspólnie z nią obchodzić Wigilię i – 
wiesz – samo w sobie to nie jest nic dziwnego, tylko to było np. w lipcu. 
A wiesz, na tym stole wszystkie potrawy wigilijne, choinka obok, jakaś tam 
szopka. No było to dla mnie trudne, ale po jakimś czasie zorientowałam 
się, że ona taka po prostu jest i poza tym, no że jest trochę dziwna, nie jest 
groźna”.

W powyższym przykładzie, tak jak i innych, które wpisują się w zakres 
taktyki normalizacji, ryzyko niepodejmowania specjalistycznych działań 
wobec sytuacji uznanych za dziwne czy nienormalne, zostało oszacowane 
jako niewielkie. 

Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku normowania, które według 
Foucaulta polega na „uprzednim ustanowieniu pewnego modelu, optymal-
nego modelu, nakierowanego na osiągnięcie określonego rezultatu. Chodzi 
o to, by ludzi, ich gesty i działania dopasować do owego modelu, za normal-
ne uznając to, co zdolne do takiego dopasowania do normy, za nienormalne 
zaś – to, co nie spełnia tego warunku” (Foucault, 2010, s. 75). Podejmowane 
w tym duchu działania, są zbieżne z postulatami i praktykami, które można 
określić jako dyscyplinujące, kontrolujące czy nadzorujące. Taktyka nor-
mowania polega zatem na eliminowaniu zachowań i zjawisk uznawanych 
za niepożądane czy wymykających się normie. Należy podkreślić, że ocenę 
i kwalifikację zachowań klienta dokonuje pracownik socjalny. Logika dzia-
łania, którą charakteryzuje się taktyka normowania, jest oparta na kory-
gowaniu zachowania klienta, przy użyciu różnych środków, do osiągnięcia 
stanu zadawalającego (np. do sprzątnięcia mieszkania, poddania się terapii). 
Standardowe użycie taktyki normowania dosyć łatwo sobie wyobrazić, war-
to jednak zwrócić uwagę na dwie szczególne okoliczności modyfikujące ten 
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prosty proceder: strach i bardziej wysublimowaną strategię gry z instytucją. 
Klienci budzący w pracowniku socjalnym strach, z uwagi na przypisywaną 
im niepoczytalność, mają poszerzone możliwości działania, to znaczy, że 
ich zachowanie, pomimo uznawania go za niedopuszczalne, nie będzie ko-
rygowane. Kiedy pracownik socjalny boi się klienta i poczytuje go za osobę 
„zdolną do wszystkiego”, nie będzie normował jego działań. Przykładem 
może być brak rekcji pracownika, kiedy jeden z klientów z niezrozumiałych 
powodów zrzucił wszystkie jego rzeczy z  biurka. Pracownik obawiał się, 
że jakakolwiek uwaga czy komentarz, zamiast powstrzymać klienta przed 
agresją, jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Innym wartym uwagi, szczegól-
nym wariantem działania pracownika socjalnego jest strategiczne (profesjo-
nalne) wykorzystanie taktyki powierzchownego normowania. Jako przy-
kład można podać działania eliminujące najbardziej widoczne (rzucające 
się w oczy) elementy, które przez inne osoby (np. sąsiadów) bądź instytucje, 
z pewnością zostałyby uznane za nienormalne i w związku z tym mogłoby 
powstać społeczne roszczenie wdrożenia rzeczywistych taktyk normowania 
(np. wymuszanie na pracowniku przez sąsiadów informacji na temat stanu 
zdrowia klienta i natarczywe sugerowanie konieczności jego hospitalizacji 
nierzadko pod groźbą zgłoszenia skargi, jeśli pracownik tego nie zrobi). 
Empirycznym przykładem może być sytuacja dwóch klientek, których styl 
życia pracownik socjalny nazywał: odbiegający od normy, ale niezagrażający 
nikomu. Dalej zamieszcza wypowiedź pracownika: te moje dwie kobitki (…) 
[matka i córka – AJ] one są takie nie z tego świata. Przez to, że są takie inne, 
mogą budzić strach. Ale wiesz, one tak naprawdę są zupełnie niegroźne, więc 
co ja mam nasyłać na nich psychiatrę i zamknąć je w szpitalu tylko dlatego, 
że różnią się od większości. Kazałam im nieco zadbać o swój wygląd [obciąć 
„nienormalnie” długie paznokcie – AJ] i zdjąć te worki na śmieci z okien, 
tak wiesz, żeby nikt od razu nie wziął ich za wariatki, a póki im i innym nic 
się nie dzieje, niech żyją sobie po swojemu. Warto w tym miejscu dodać, że 
w  toku zbierania informacji pracownik socjalny dowiedział się, że wspo-
mniane klientki, od pięciu lat nie opuściły swojego mieszkania. Ponadto 
ona (pracownik socjalny) była pierwszą od pięciu lat osobą, która została 
wpuszczona z zewnątrz do ich mieszkania. Do tej pory kobietami opieko-
wał się mąż jednej z pań, po którego śmierci brat zmarłego zgłosił się do 
pomocy społecznej z prośbą o pomoc dla wdowy i jej córki. Wiedząc o tym 
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wszystkim, pracownik, nie chcąc tracić zaufania kobiet, postanowił się po-
wstrzymać przed radykalnym działaniem do czasu, kiedy lepiej zrozumie 
całą sytuację. Liczył również na to, że przekona panie do wizyty u lekarza, 
którą przez cały czas prowadzenia sprawy, uważał za nieuniknioną. 

Pracownicy uciekając się do tego typu profesjonalnych zabiegów two-
rzą nad klientami swoistą barierę ochronną (parasol), której zadaniem jest 
umożliwienie im życia w  sposób uznawany przez nich za normalny i  sa-
tysfakcjonujący. Ponieważ tego typu działania są rodzajem gry z  instytu-
cją (często nawet z instytucjami), podejmowanie ich jest związane niestety 
z istotnym ryzykiem dla pracownika, który, w przypadku urzeczywistnie-
nia negatywnego scenariusza i błędnie oszacowanego stopnia zagrożenia, 
poniesie odpowiedzialność za źle zaplanowane działanie. 

taktyki eliminacji 
Wśród wielu różnych wariantów kategorii klientów uznawanych za „zabu-
rzonych psychicznie” są i tacy, wobec których żadne działania „naprawcze” 
nie są skuteczne. W takich przypadkach zastosowanie znajduje taktyka eli-
minacji, która polega na podjęciu działań zmierzających do przeniesienia 
kłopotliwego klienta z rejonu, którym zajmuje się dany pracownik socjalny. 
Należy podkreślić, że ten rodzaj taktyk stosowany jest wobec „kłopotliwych 
klientów”, którzy nie wyrażają zgody na działania zaproponowane przez 
pracownika socjalnego i  stawiają wobec nich opór, jednak nie są niebez-
pieczni, to znaczy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracownika. 
Potencjalna zemsta klienta uznawanego za niebezpiecznego powstrzymuje 
od zastosowania tej taktyki. Egzemplifikację mogą stanowić słowa jednego 
z pracowników socjalnych. Z prezentowaną w nich w różnych kontekstach 
opinią spotkałam się wielokrotnie. Pracownik socjalny: z takimi jak on lepiej 
uważać. Myślałam kiedyś o  skierowaniu sprawy o  przymusowe leczenie, ale 
ryzyko, że nie odniosłabym sukcesu było zbyt duże, już miałam takich psychia-
trów, co orzekli mi, że klient zdrowy niby jest i potem musiałam się z nim mę-
czyć ja, a potem co tylko czekać na zemstę, że go do czubków chciałam wysłać. 

W  związku z  tym skierowanie na przymusowe leczenie („eliminacja” 
czasowa), bądź zgłoszenie wniosku o umieszczenie w domu pomocy spo-
łecznej (rozwiązanie trwale „eliminujące” klienta z rejonu pracownika) jest 
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możliwe w odniesieniu do klienta kłopotliwego, ale niezagrażającego życiu 
bądź zdrowiu pracownika. Ponadto powyższe procedury są uruchamiane 
tylko w uzasadnionych przypadkach, takich które są uznawane za „niero-
kujące”. Większość pracowników niechętnie z nich korzysta, ponieważ są 
czasochłonne, obciążające emocjonalnie i nie zawsze kończą się sukcesem, 
co stanowi problem przy dalszej konieczności pracy z klientem. 

Przedstawiana tu taktyka jest również problematyczna ze względu na 
typ relacji łączącej uczestników interakcji. Kiedy bowiem klient jest uzna-
wany za osobę sympatyczną i lubianą, podjęcie taktyki eliminacji wiąże się 
z dużym kosztem emocjonalnym. Wykorzystanie zewnętrznego przymusu 
i władzy skutkuje utratą zaufania i często jest rozpatrywane w kategoriach 
krzywdy wyrządzonej klientowi – pomimo że podjęcie radykalnego dzia-
łania jest uznane za nieuniknione. Inaczej jest w  sytuacji osoby, z  którą 
pracownik nie nawiązał pozytywnej relacji. Skorzystanie z tej taktyki jest 
wtedy znacznie łatwiejsze. 

taktyki odSUnięcia 
Taktyki odsunięcia są działaniami, które polegają na organizowaniu cza-
su pracownika związanego z jego pracą z klientami w terenie. W trakcie 
dyżuru w Ośrodku zgłaszają się do pracownika klienci, których następnie 
musi on odwiedzić w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowi-
skowego. Osób zgłaszających się jest wiele, w  związku z  tym koniecz-
ne jest przeprowadzenie profesjonalnej selekcji klientów, która polega na 
nadawaniu ważności zgłoszonym sprawom i systematycznym ich rozwią-
zywaniu, zaczynając od tych pilnych. Selekcja jest dokonywana na pod-
stawie wiedzy i doświadczenia pracownika. Odsunięcie w czasie konkret-
nej sprawy oznacza, że przypadek jest postrzegany jako niewymagający 
natychmiastowej interwencji. 

Z drugiej strony wykorzystanie tej taktyki wiążę się z pewną interak-
cyjną grą toczącą się pomiędzy pracownikiem a klientem. Zastosowanie 
jej dotyczy klientów, np. tzw. roszczeniowych. Pracownik, chcąc zmienić 
zachowanie klienta, odsuwa zaplanowaną wizytę, manifestując jednocze-
śnie swoją pozycję w tej relacji. Empirycznym przykładem może być na-
stępująca sytuacja. 
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Rozmowa pomiędzy klientem [kategoryzowanym jako „zaburzony psy-
chicznie” – AJ] a pracownikiem dotycząca ustalenia terminu wizyty pra-
cownika w domu klienta. Miejsce OPS.
Klient: Może Pani przyjść jutro, będę czekał od 12 na Panią.
Pracownik socjalny: Panie X, przyjdę do Pana na pewno, ale nie jutro.
Klient: A co Pani robi jutro? Przecież, ja widzę, nie ma Pani teraz dużo 
pracy.
Pracownik socjalny: Panie X, proszę mnie tu nie rozliczać, przyjdę w odpo-
wiednim czasie. A teraz do widzenia, bo inne osoby czekają.
Kiedy klient wychodzi, pracownik zwraca się do mnie.
Pracownik socjalny: On to zawsze tak, przyjdzie i wszystko trzeba rzucić, bo 
pan i władca przyszedł. Niech poczeka, mam dwa tygodnie, więc nie spieszy 
mi się, a u niego też nagle jakiejś tragedii nie ma.

Innym powodem odsunięcia może być zwykła niechęć do załatwiania 
spraw konkretnego klienta, który dla pracownika jest osobą problematyczną 
i to nie tylko ze względu na skomplikowanie przypadku, ale przede wszyst-
kim ze względu na trudną relację łączącą go z nim. Zastosowanie taktyki 
odsunięcia wiąże się z  narastającym napięciem pomiędzy pracownikiem 
a osobą korzystającą z pomocy społecznej. Efektem, niekiedy oczekiwanym 
przez pracownika, jest pojawienie się klienta w ośrodku w celu wywołania 
awantury. Dalej słowa jednego z pracowników: Pracownik socjalny zwraca 
się do innych pracowników w pokoju. 

Pracownik socjalny: Dziewczyny niedługo spodziewajcie się tu rozróby, dwa 
dni temu był u  mnie ten X, ten taki jakby zaburzony. Cztery dni, a  ja 
jeszcze u niego nie byłam, pewnie zaraz wpadnie tu z awanturą12), tak że 
lojalnie Was uprzedzam, chowajcie się pod biurka, jak go zobaczycie.

Reakcja, pomimo że przewidywana, jest w  opinii pracownika przed-
wczesna. Jest również dowodem na kłopoty z prowadzeniem danego przy-
padku oraz na istnienie problemu „zaburzenia psychicznego”, ponieważ 
jaki „normalny człowiek” oczekuje, aby jego sprawą zajęto się dwa dni od 
momentu jej zgłoszenia. 

12) Wspomniany klient w trakcie jednej z takich awantur rzucił w pracownika dziur-
kaczem. 
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Szczególnym wariantem zastosowania tej taktyki jest intencjonalne 
niepodejmowanie interakcji z klientem. Wariant ten jest stosowany wobec 
osób wykazujących tendencje do maksymalnego wydłużania czasu wizyty, 
która w opinii pracownika nie zawsze jest konieczna. Należy podkreślić, że 
są to klienci bardzo dobrze znani w ośrodku, ich sytuacja od lat nie uległa 
zmianie, w związku z tym łatwo jest przewidzieć efekt spotkania. Zastoso-
wanie „odsunięcia” ma na celu przyspieszenie pracy i podniesienie jej sku-
teczności, w żadnym przypadku nie jest lekceważeniem. Przykładem może 
być przypadek mężczyzny korzystającego z usług opiekuńczych, który zgła-
szał się do ośrodka zawsze wtedy, kiedy opiekunka spóźniała się na wizytę. 
Należy dodać, że spóźnienia były niewielkie (10–15 minut). Pracownik, 
widząc klienta, zamiast angażować się w rozmowę z nim, od razu dzwonił 
do opiekunki, w celu uprzedzenia jej, że klient jest w Ośrodku. Po rozmo-
wie z opiekunką, pracownik przekazywał klientowi informację o czasie jej 
przyjścia, co cieszyło klienta, który po tych słowach wracał do domu. 

taktyki kolonizacyjne

Nadanie klientowi tożsamości osoby „zaburzonej psychicznie” rozszerza 
w znaczący sposób przestrzeń interakcyjną pracownika socjalnego, to zna-
czy wolno mu podejmować działania, które nie mogłyby zostać podjęte 
w stosunku do innych klientów (tzw. „normalnych”). Część tych działań 
nazwałam taktykami kolonizacyjnymi, ich mechanizm polega bowiem na 
instytucjonalnym „kolonizowaniu” przestrzeni prywatnej. Mając na uwa-
dze „dobro” klienta, ogranicza się jego pole decyzyjne, a czasem nawet dzia-
ła wbrew jego woli. Z czasem jego wolność i swoboda w miejscu zamiesz-
kania są kontrolowane przez pracownika13). Specyficzność tej kategorii jest 
połączona z przejmowaniem odpowiedzialności i symbolicznym ubezwła-
snowolnianiem. Cechy, które są przypisywane osobom „zaburzonym psy-
chicznie”, dyskredytują postrzeganie ich jako osób w  pełni zdolnych do 
podejmowania decyzji, co uzasadnia jednocześnie działanie w ich imieniu. 
Jeden z pracowników w  rozmowie z  innymi wspominał o wydarzeniach 

13) Przykładem może być przypadek klienta „zaburzonego psychicznie”, któremu pra-
cownik sprawdzał porządek w szafie. 
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w domu jednej z klientek, która według niego była „zaburzona psychicznie”. 
Zastosowane przez niego działanie jest przykładem taktyki kolonizacyjnej. 
Pracownik socjalny: Byłam dzisiaj u tej mojej Pani. Nie uwierzycie. Pamięta-
cie, ona miała takiego konkubenta, który pięknie układał sobie przy niej życie, 
wykorzystując ją, jak się da. Myślałam, że doszłam z nią do porozumienia 
i zerwała z nim. A tu... jestem u niej i słyszę jakiś hałas za ścianą. Pytam się jej, 
co to, a już zaczęłam coś podejrzewać, ona, że sąsiad remont robi, ja mówię do 
niej, że sprawdzę, ona – żeby tam nie wchodzić. Wtedy już miałam pewność, 
kogo tam zobaczę i się nie pomyliłam. Otwieram, a tam Pan Mareczek [imię 
zmienione – AJ]. Jak mnie zobaczył, to zaraz się zawinął.

Uwarunkowania przedstawianych tu taktyk mają jednak również szerszy 
zakres, wykraczający poza kontekst instytucjonalny. Chodzi tu o społecz-
ne roszczenia do nadzorowania i kontroli osób „zaburzonych psychicznie”. 
Znaczna część społeczeństwa, opierając się na potocznych wyobrażeniach 
na temat takich osób, domaga się wdrożenia konkretnych procedur. 
W związku z tym niepodjęcie interwencji w takim przypadku, mimo prze-
konania pracownika socjalnego o  jej niezasadności, może zostać uznane 
za zaniedbanie. Poniżej zamieszczam słowa jednego z pracowników, który 
tłumaczył się z działania podjętego wobec jednego klienta „zaburzonego 
psychicznie”. Pracownik socjalny: no i co ja miałam zrobić. Kurcze, na pierw-
szy rzut oka widać, że z nim coś nie tak, ale on w ogóle, w ogóle agresywny nie 
był, no ale tłumacz to tym sąsiadom. Jakbym nic nie zrobiła, to gotowi by byli 
o jakieś zaniedbanie mnie oskarżyć.

Zatem stosowani taktyk kolonizacyjnych jest wsparte na różnie usytu-
owanych uzasadnieniach społecznych, które umożliwiają ich podejmowa-
nie. Po pierwsze, przypadki takie są traktowane jako ryzykowne, związane 
z trudnym do przewidzenia zagrożeniem, stąd już samo „zaburzenie psy-
chiczne”, a nie konkretny czyn, jest postrzegane jako wskaźnik do wzmoże-
nia działań nadzorujących i kontrolujących. Po drugie, kształtowane przez 
lata prawne i instytucjonalne zalecenia w tej kwestii są jednoznaczne i prze-
kładają się często na zestandaryzowane i podejmowane niemal automatycz-
nie sekwencje działań. Po trzecie, sami pracownicy socjalni są też członkami 
społeczeństwa i w pewnym stopniu ich analiza sytuacji przebiega standar-
dowo, a nawet jeżeli próbują się dystansować do społecznych wyobrażeń, 
to jednak próbują chociaż uniknąć społecznego posądzenia o złe wykony-
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wanie obowiązków. W efekcie nadzorowanie klientów „zaburzonych psy-
chicznie” właściwie nie jest społecznie rozpoznawane jako nadużycie wła-
dzy czy pogwałcenie praw jednostki. Za zaglądaniem do lodówki klienta, 
otwieraniem jego szaf i  drzwi do zamkniętych pokoi stoi argumentacja, 
która w odniesieniu do tej kategorii osób zostanie zrozumiana i uznana za 
podjęcie koniecznych środków. Jednak mimo dość spójnych społecznych 
i  instytucjonalnych oczekiwań nie wszyscy pracownicy socjalni podziela-
ją pogląd o zasadności tak dużej ingerencji w życie klienta. Uważają oni, 
że „zaburzenie psychiczne” nie powinno być postrzegane jako precedens 
do automatycznego ograniczania swobody i  wolności takiego człowieka. 
Mając jednak świadomość marginalności swoich poglądów, nie krytykują 
w sposób otwarty tych, którzy stosują taktyki kolonizacyjne. Tym bardziej 
że w wielu obszarach pomocy społecznej dosyć powszechne jest postrze-
ganie działań kolonizacyjnych jako wskaźnika profesjonalnej skuteczności.

taktyka małych kroczkóW 
Nowi, całkowicie nieznani klienci w codziennym funkcjonowaniu ośrodka 
pomocy społecznej zdarzają się stosunkowo rzadko. W celu ich poznania 
pracownicy socjalni stosują strategię, którą jeden z pracowników nazwał, 
„taktyką małych kroczków”. Taktyka ta znajduje zastosowanie zwłaszcza 
wtedy, kiedy klienci sprawiają wrażenie wycofanych i  przestraszonych. 
Wobec osób, co do których istnieje podejrzenie „zaburzenia psychiczne-
go”, taktyka ta przybiera szczególną formę, musi być bowiem poprzedzona 
ustaleniem normy właściwej dla danego przypadku (osoby) oraz potwier-
dzeniem słuszności wstępnej interpretacji. Stopniowe budowanie zaufania, 
niespieszność w podejmowaniu zdecydowanych kroków, skupienie się na 
działaniach doraźnych to niektóre z  elementów charakteryzujących ten 
wstępny etap pracy. 

Pracownicy socjalni szczególnie pilnują się, aby nie poruszać tematów 
drażliwych, które mogłyby demaskować ich robocze podejrzenia (np. na 
początku zwykle nie pada pytanie, czy klient korzystał z pomocy psychia-
trycznej). Często stosują też mechanizm „taktownej ślepoty”14), który w tym 

14) Terminu „taktowna ślepota” używam za Goffmanem (2006).
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kontekście oznacza pozorne niezwracanie uwagi na dziwactwa klienta (np. 
niezwracanie uwagi na ekscentryczny strój), ujawnienie swoich podejrzeń 
może bowiem zranić klienta, zadać mu ból, który z kolei mógłby zniechęcić 
go do dalszej współpracy, komunikacji, a nawet skłonić do wycofania się 
z interakcji w ogóle. Ilustracją do wcześniejszych słów może być opowiada-
nie pracownika o jednym ze swoich klientów. Pracownik socjalny: Z panem 
X na początku było bardzo ciężko. Wiesz, on taki płochliwy i przestraszony 
był, że autentycznie bałam się go spłoszyć. On zadania nie ułatwiał, bo miał, 
no i ma cały czas, taki tik, wysuwał co jakiś czas język. Ciężko było tego nie 
zauważyć, ale starałam się z całych sił nie zwracać na to uwagi, bo się bałam, 
że jak on zauważy, że się gapię, to mi chłopina ucieknie.

Do momentu pozyskania zaufania pracownik zajmuje się innymi kwe-
stiami, które można nazwać technicznymi (np. wyrabianiem dokumentów, 
pomocą w uzyskaniu świadczeń). Jak często podkreślają sami pracownicy, 
działania te są niezwykle istotne, gdyż to właśnie dzięki nim udaje im się 
stopniowo udowadniać klientowi, że może im ufać i że przejmują się jego 
kłopotami. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie wszyscy klienci „zaburzeni 
psychicznie” sami zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej. Niektórzy 
z nich stali się klientami wbrew własnej woli, co oznacza, że pracownik 
podjął pewne działania na prośbę innych osób (np. sąsiadów). W takiej sy-
tuacji ostrożna praca nad budowaniem zaufania staje się wręcz zadaniem 
pierwszoplanowym.

Taktyka „małych kroczków” jest stosowana nie tylko wobec nieznanych 
klientów. Pracownicy socjalni korzystają z  niej również, współpracując 
z osobami dobrze znanymi, jednak trudno akceptującymi zmiany i nowe 
pomysły na rozwiązanie ich problemów. Dobrze ilustruje to przypadek ko-
biety, która uległa wypadkowi. Pracownik próbował ją przekonać do walki 
o  odszkodowanie. Kłopotliwość związana była z  nieuczciwością sprawcy 
wypadku, który widząc, że ma do czynienia z osobą „zaburzoną psychicz-
nie”, podsunął jej do podpisu mało wiarygodne oświadczenie winy (w miej-
scu „rejestracja pojazdu” wpisał: LOLEK BOLEK). Mimo to pracownik 
namawiał klientkę do ubiegania się o  odszkodowanie, jednak zanim się 
to udało, minął miesiąc. Taktyka „małych kroczków” jest czasochłonna, 
wymaga od pracownika niezwykłej cierpliwości i wyrozumiałości. Należy 
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jednak podkreślić, że w przypadku klientów z „zaburzeniem psychicznym” 
często nie ma alternatywy, przyspieszenie sprawy nie gwarantuje bowiem 
sukcesu, a  czasem wręcz przeciwnie – niweluje szansę na pomyślność jej 
rozwiązania. 

taktyki zmierzające do WyPracoWania noWego 
PorządkU rytUalnego

Spotkania z klientami w ośrodku przebiegają zazwyczaj w podobny spo-
sób. Klient przedstawia pracownikowi cel wizyty, pracownik socjalny za-
daje pytania, przegląda dokumenty, mówi, co należy jeszcze donieść. Na 
koniec umawiają się na kolejne spotkanie, zwykle już w miejscu zamiesz-
kania klienta. Kłopotliwość pracy z klientami „zaburzonymi psychicznie” 
polega na trudności w utrzymaniu zakreślonego wcześniej wypracowanego 
instytucjonalnie porządku rytualnego. Nieprawidłowości w jego przebiegu 
dotyczą często spraw elementarnych, jak niemożności zrozumienia klien-
ta. Cały proces rozumienia zaczyna się, jak pisze Zdzisław Krasnodębski 
(1986, s.  54–55): „wstępnym założeniem intencjonalności interpretowa-
nego podmiotu, które może następnie być pogłębiane i przeformułowane, 
a zdarza się, że okazuje się całkowicie fałszywe, ale mimo to stanowi zawsze 
warunek dalszego procesu rozumienia”. 

Przekonanie o  intencjonalności każdego podmiotu jest, jak się wydaje, 
oczywiste, jego oczywistość, jak z kolei zauważa Garfinkel (2007, s. 52), jest 
bowiem rozstrzygana na poziomie teoretycznym albo po prostu zakładana 
(wiedza teoretyczna). Jednakże również oczywiste wydaje się przypisywanie 
osobom „zaburzonym psychicznie” zachowań nieprzewidywalnych, dziw-
nych czy niewłaściwych, co oznacza, że prawdopodobnie każdy świadek zda-
rzenia za takie by je uznał. W obliczu konfliktu tych dwóch oczywistości 
rozumienie podmiotu „zaburzonego psychicznie” wyraźnie się komplikuje 
i zamiast przebiegać intuicyjnie, przybiera formę raczej celowego działania 
czy nawet pracy z jedynie ograniczonymi nadziejami na pełny sukces. Trud-
nościami wskazywanymi przez pracowników socjalnych w pracy z klientami 
„zaburzonymi psychicznie” są: problematyczna komunikacja i kłopotliwość 
w interpretacji ich zachowań. Prawdopodobnie dość wyraziście ilustruje to 
przypadek klientki, która w trakcie wizyty w ośrodku w ogóle się nie odzywa-
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ła, a jej twarz nie wyrażała żadnych rozpoznawalnych emocji. Jak wspominał 
pracownik, w  trakcie ich spotkania kobieta nawet ani razu nie mrugnęła. 
Trudno w takich okolicznościach podejmować wysiłek rozumienia intencji 
podmiotu, bo samo założenie intencjonalności obserwowanych działań co 
najmniej nie jest oczywiste. Interakcja, której przyszłego przebiegu nie da 
się przewidzieć, wzbudza w pracownikach dyskomfort oraz potrzebę jej ze-
wnętrznego znormalizowania. Taka normalizacja jest możliwa poprzez uru-
chomienie procesu zewnętrznego nadawania znaczeń (np. jak we wspomnia-
nym wyżej przykładzie, pracownik zaczyna intepretować, że klientka nie 
reaguje na jego pytania, ponieważ może być „zaburzona psychicznie”; inter-
pretacja ta pomaga mu odnaleźć się w trudnej sytuacji, do pewnego stopnia 
zrozumieć ją i dostosować działania), co w efekcie umożliwi półinterakcyjne 
(bo oparte na aktywności głównie jednej strony) rozumienie, a  właściwie 
wytworzenie schematu działania klienta (Granosik, 1997). Dzięki temu jest 
możliwe odzyskanie poczucia wpływu na sytuację i względne zapanowanie 
nad nią. W tym celu niezbędne jest wypracowanie z klientem nowego po-
rządku rytualnego. Przy czym warto podkreślić, że są to starania pracowni-
ka, klient nie widzi bowiem prawdopodobnie istniejących problemów, a brak 
jego orientacji co do ich występowania, jest postrzegany jako symptomatycz-
ny dla „zaburzeń psychicznych”. 

Wytworzenie nowego porządku rytualnego jest oparte na próbie przy-
pisania znaczenia komunikacyjnego sygnałom wysyłanym przez klienta, 
z którym „normalna interakcja” jest utrudniona bądź niemożliwa. Pracow-
nik socjalny przyjmuje tu założenie, że klient ma jednak potrzebę dotarcia 
do rozmówcy i w tym celu używa dostępnych mu sposobów komunikowa-
nia, które często odbiegają od standardowych zachowań interakcyjnych. 
W  takich sytuacjach obserwujemy zagęszczenie pracy nad interpretacją. 
Pracownicy starają się odkryć pewne zależności w zachowaniu klienta, któ-
re łączą się z jego emocjami, potrzebami. Dzięki temu próbują zrozumieć, 
co czuje dana osoba i co chce im zakomunikować. Odkrycie zależności za-
czyna być rozumiane jako akt komunikacyjny, co daje szansę na wypraco-
wanie nowego porządku rytualnego, który oznacza powstanie specyficznej 
i zawężonej do danego przypadku formy komunikacji.

Odkrywanie rzeczywistości ukrytej poza zasięgiem oczywistego zało-
żenia intencjonalności i przypisanie jej znaczeń dających się przekładać na 
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konkretną aktywność jest istotnym elementem diagnostycznym, ale po-
nadto świadczy o profesjonalizacji działania danego pracownika.

Rozszyfrowanie komunikatów klienta i  nadanie im znaczenia pozwa-
la nie tylko interpretować go bardziej podmiotowo, ale również włączyć 
(przywrócić) do przestrzeni komunikacyjnej, co w znacznym stopniu spra-
wia, że etykieta „zaburzenie psychiczne” traci na znaczeniu. Świat komu-
nikacji jednostki, postrzeganej pierwotnie jako „zaburzonej psychicznie”, 
staje się światem opanowanym i oswojonym przez pracownika socjalnego.

zakończenie

W artykule starałam się zaprezentować fragment pracy socjalnej odnoszą-
cy się do działań pracowników wobec osób „zaburzonych psychicznie”. 
W ostatnich latach coraz więcej polskich badaczy, zainteresowanych pra-
cą socjalną, zajmuje się tym tematem, jednak mimo to obszar tej działal-
ności nadal wymaga systematycznych studiów, których rezultaty mogły-
by pomóc praktykom w orientowaniu działań. Trudno bowiem nie ulec 
wrażeniu, że praca socjalna z  tą kategorią klientów, niewątpliwie przez 
samą definicję problemu, jest zdominowana przez rekomendacje medycz-
ne, które nierzadko jawią się pracownikom socjalnym jako oderwane od 
kontekstu społecznego, który z kolei jest aż nazbyt widoczny przez repre-
zentantów pracy socjalnej. Zadaniem szeroko rozumianej pracy socjal-
nej jest właśnie uwrażliwianie społeczeństwa na te elementy życia, które 
przez lekarzy są często pomijane. Dlatego też pracownicy socjalni nieco 
śmielej powinni mówić o swojej pracy i doświadczeniach w pracy z osoba-
mi zaburzonymi psychicznie, aby ich głos został w końcu usłyszany przez 
profesjonalistów z innych specjalizacji i żeby wspólnie z nimi przygoto-
wywali plan działania, który skupiałby się na tych aspektach życia, któ-
re z uwagi na odmienne przygotowanie zawodowe, np. lekarzy, obecnie 
jest pomijany. Prowadzenie badań w  tym obszarze i upublicznianie ich 
wniosków pracownikom socjalnym z pewnością może wzmocnić ich rolę 
i znaczenie w zespole interdyscyplinarnym. 
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actionS of Social worKerS towardS the patientS 
with “mental diSorderS” 
aBStract

The article addresses the issue of interactive practices of the social workers 
with people who are “mentally disturbed”. In the study, the author applied 
the grounded theory (Glaser, Strauss, 2009). Due to the nature of the selected 
method, it was essential that the daily routine of the social workers become 
also the daily routine of the author. The research was conducted at the Social 
Welfare Center and the author spent 6 months in the social work institution 
and additionally, the first 6 months at the internship in the same location. 
In the research, the following material sourcing techniques have been used: 
observation, document analysis and interviews (conversations) with the social 
workers. 
Key words: Grounded Theory, social work, tactics, “mental disorder”


