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wykorzyStania doświadczeń polSkich

aBStrakt

Chociaż organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej za-
częło się rozwijać na Ukrainie jeszcze w  latach 90. XX wieku, to jednak – 
w przeciwieństwie do indywidualnej i grupowej metody – obecnie wypada do-
piero mówić o niesystematycznych próbach jego implementacji w działalność 
instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Celem artyku-
łu jest ustalenie możliwości wykorzystania doświadczeń polskich w obszarze 
pracy socjalnej ze społecznością lokalną na Ukrainie. Badanie, którego wyniki 
są przedstawione w  artykule, zostało ukształtowane jako tzw. desk research, 
z uwzględnieniem analizy ukraińskich oraz polskich publikacji naukowych, 
dokumentów, oficjalnych stron internetowych itd. Autor przedstawia histo-
ryczny kontekst rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej na Ukrainie 
oraz analizę ukraińskich aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia 
działań środowiskowych. W artykule dokonano przeglądu ukraińskich kon-
cepcji i modeli środowiskowej pracy socjalnej. Szczególną uwagę poświęcono 
ocenie możliwości wykorzystania doświadczeń polskich przy wdrażaniu me-
tody organizowania społeczności lokalnej na Ukrainie, w tym zarówno przez 
instytucje pomocy społecznej, jak i przez organizacje pozarządowe. Przeana-
lizowano możliwe strukturalno-instytucjonalne zmiany, możliwości wyni-
kające ze stosowania tej metody podczas realizacji programów rewitalizacji, 
doświadczenia tworzenia ogólnopaństwowego koła profesjonalistów zajmują-
cych się organizowaniem lokalnej społeczności. Autor dochodzi do wniosku, 
że wyzwania oraz bariery powstające przed środowiskową pracą socjalną w obu 
państwach są podobne, jednocześnie uznając za uzasadnione uwzględnienie 
doświadczeń polskich przy implementacji metody organizowania społeczności 
lokalnej w realiach ukraińskich.
Słowa kluczowe: organizowanie społeczności lokalnej, środowiskowa praca 
socjalna, praca socjalna na Ukrainie, praca socjalna w Polsce
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WStęP

J uż od kilku lat na Ukrainie są przeprowadzane szerokie reformy, któ-
rych jednym z celów jest zbliżenie się standardów ukraińskich, łącznie 

z polityką społeczną oraz z pracą socjalną, do standardów Unii Europej-
skiej. W 2014 r. zainicjowano reformę samorządową przewidującą decen-
tralizację władzy publicznej, przekazanie kompetencji oraz źródeł finanso-
wania przedstawicielom społeczności lokalnych, co z kolei stworzyło nowe 
możliwości i perspektywy stosowania środowiskowej metody pracy socjal-
nej w zmienionej rzeczywistości.

Znaczącą wartość naukową dla Ukrainy w tym kontekście ma badanie 
doświadczeń polskich w  zakresie organizowania społeczności lokalnych, 
szczególnie zważywszy na to, że badacze (Dudkiewicz, Bąbska, Skowroń-
ska, 2014, s.  24–29) wymieniają liczne korzyści z  wdrożenia tej metody 
w Polsce, takie jak: zmniejszenie postaw roszczeniowych, zwiększenie po-
czucia wpływu na podejmowanie decyzji, wzrost aktywności mieszkańców.

Celem artykułu jest ustalenie możliwości wykorzystania doświadczeń 
polskich w obszarze pracy socjalnej ze społecznością lokalną na Ukrainie. 

Badanie, którego wyniki przedstawiono w artykule, zostało ukształto-
wane jako tzw. desk research, z uwzględnieniem analizy ukraińskich oraz 
polskich publikacji naukowych, dokumentów, oficjalnych stron interneto-
wych itd. 

Wyjaśnienie terminologiczne

Naukowcy i  praktycy obu krajów posługują się rozmaitymi terminami, 
określając trzecią z tzw. klasycznych metod pracy socjalnej, m.in.: „metoda/
praca środowiskowa”, „organizowanie środowiska lokalnego”, „organizowa-
nie społeczności lokalnej” (dalej – OSL), „praca w społeczności”, „praca so-
cjalna ze społecznością”. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest wyróżnienie 
trzech podejść do interpretacji ich wzajemnych relacji: 

1) rozpatrywanie ich jako synonimów;
2) podkreślenie różnic między nimi;
3) domniemanie o niestosowności użycia któregokolwiek z terminów.
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Należy zwrócić uwagę na pewne trudności terminologiczne, które po-
wstają ze względu na to, że w języku ukraińskim pojęcie громада jest uży-
wane w odniesieniu do społeczności lokalnych (np. ukraińscy naukowcy 
do określenia środowiskowej pracy socjalnej często posługują się terminem 
cоціальна робота в громаді, czyli „praca socjalna w społeczności”), jak 
i  do jednostek podziału administracyjnego (об’єднана територіальна 
громада, czyli „zjednoczona gromada terytorialna”), co może powodować 
terminologiczny zamęt.

W polskojęzycznych źródłach także wielokrotnie są używane terminy 
„aktywizacja społeczności lokalnej”, „rozwój społeczności lokalnej”, „meto-
da animacji społecznej”, „praca społecznościowa” itd. Pojęcia z nimi zwią-
zane przeważnie wychodzą poza płaszczyznę zwykłej pracy socjalnej. 

Aby uniknąć nieporozumień terminologicznych, należy podkreślić, że 
przedstawiane badanie dotyczy przede wszystkim działalności w obszarze 
pracy socjalnej, „której adresatem jest społeczność jako całość, [polegającej 
na] asystowaniu społeczności oraz wspieraniu jej członków w podejmowa-
niu i prowadzeniu przez nich autonomicznych i kolektywnych działań słu-
żących zarówno podniesieniu jakości ich życia, jak i rozwojowi potencjału 
całej społeczności” (Bąbska i in., 2014, s. 106). 

Zgadzając się z ujęciem proponowanym przez zespół ekspertów Sto-
warzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (dalej – 
Stowarzyszenie CAL) oraz Fundacji Instytut Spraw Publicznych (dalej 
– ISP), według których znaczenia wymienionych terminów nie są iden-
tyczne, w tym artykule wydaje się jednak racjonalne, zwłaszcza ze wzglę-
dów stylistycznych, używanie jako synonimów takich terminów, jak: 
„praca socjalna ze społecznością lokalną”, „środowiskowa praca socjalna” 
oraz „OSL”.

KonteKSt hiStoryczny oraz uWarunKoWania 
Polityczno-PraWne 
Chociaż środowiskowa metoda jest stosunkowo nowa dla ukraińskiej pracy 
socjalnej, jej zwiastuny na Ukrainie były zauważalne już w drugiej połowie 
XIX wieku oraz na początku XX wieku i nosiły przeważnie oświatowy cha-
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rakter. Działalność w tym kierunku prowadziły towarzystwa „Gromada”, 
„Proswita”, ludowe domy, świetlicy, kluby itd. (Bezpal’ko, 2006, s. 154–
158). Należy jednak zwrócić uwagę na to, że – w przeciwieństwie do Pol-
ski – historia rozwoju takiej aktywności na Ukrainie jest znacznie krótsza, 
głównie z powodu włączenia Ukrainy do ZSRR. Trudniejsze było także 
zapoznanie się z zachodnimi doświadczeniami pracy socjalnej, w tym śro-
dowiskowej. Praca socjalna jako działalność zawodowa na Ukrainie zaczęła 
się formować dopiero po uzyskaniu niepodległości w latach 90. XX wieku 
(Yankovych, 2004, s. 23) i przeżywa w ciągu ostatnich dekad fazę inten-
sywnego rozwoju. Stwierdzenie to odnosi się jednak przede wszystkim do 
czynności niewykraczających poza ramy indywidualnej i grupowej metody. 

Znaczne oczekiwania w odniesieniu do wdrażania metody środowisko-
wej pracy socjalnej wzbudza reforma samorządowa, która weszła w życie 
w 2014 roku. Jej początek wiąże się z zatwierdzeniem przez Rząd Ukrainy 
1 kwietnia 2014 r. koncepcji reformowania samorządu lokalnego i teryto-
rialnej organizacji władzy na Ukrainie (Rozporyadzhennya, 2014), a praw-
nym fundamentem stała się ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o dobrowolnym 
zjednoczeniu gromad terytorialnych (Zakon, 2015). Główne założenie re-
formy polega na przeniesieniu części uprawnień z  władz centralnych na 
miejsca, w których są bezpośrednio realizowane, a  także stworzeniu jed-
nostek administracyjnych zdolnych do skutecznego zarządzania i  zapew-
nienia sobie zasobów, w  tym finansowych (Sorokivs’ka, Mosiy, Kuzhda, 
2017, s. 139). Ustawodawca przewiduje, że w wyniku realizacji wspomnia-
nych reform m.in. wzrośnie jakość i dostępność usług publicznych; zostaną 
stworzone warunki do szerokiego zaangażowania ludności w podejmowa-
nie decyzji zarządczych, a także do rozwoju form demokracji bezpośredniej; 
powstaną zjednoczone gromady terytorialne, zdolne do samodzielnego roz-
wiązywania lokalnych problemów; a także nastąpi społeczno-gospodarczy 
rozwój gromad terytorialnych (Rozporyadzhennya, 2014).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1997 r. o samorządzie terytorialnym 
na Ukrainie, która dotychczas była wielokrotnie nowelizowana, podstawo-
wym podmiotem samorządu terytorialnego oraz głównym nośnikiem jego 
funkcji i uprawnień jest gromada terytorialna (територіальна громада) 
wsi, osiedla typu miejskiego lub miasta. Takie gromady mogą łączyć się 
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w wiejskie, osiedlowe typu miejskiego oraz w miejskie gromady terytorial-
ne, tworząc wspólne organy samorządu lokalnego (Zakon, 1997). 

Własne (samorządowe) uprawnienia organów wykonawczych rad wiej-
skich, osiedlowych typu miejskiego i miejskich obejmują m.in.: opracowy-
wanie i realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego i kultural-
nego; zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego odpowiedniego 
terytorium i efektywnego wykorzystania zasobów; zaangażowanie przed-
siębiorstw, instytucji i  organizacji do udziału w  zintegrowanym rozwoju 
społeczno-gospodarczym itd. (tamże). Dalsze wytyczne w  tym kierunku 
zawierają zalecenia metodyczne do wypełnienia własnych (samorządowych) 
uprawnień zjednoczonej gromady terytorialnej w sferze pomocy społecznej, 
zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy 
z dnia 19 stycznia 2016 roku (Nakaz, 2016).

Z analizy aktów prawnych wynika, że ukraińskie zjednoczone gromady 
terytorialne są faktycznie odpowiednikami polskich gmin.

W  ukraińskim prawodawstwie nie istnieje jeden ogólny kodeks (albo 
ustawa), który zawierałby normy prawne dotyczące pomocy społecznej oraz 
pracy socjalnej z różnymi kategoriami adresatów, zamiast tego są one za-
warte w licznych aktach prawnych. Definicję pracy socjalnej podano tylko 
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o pracy socjalnej z rodzinami, dziećmi 
i młodzieżą, oczywiście pod względem orientacji na zawarte w tytule gru-
py docelowe. Ponadto podane tam określenie jest dość niejednoznaczne. 
Zgodnie z nim praca socjalna z rodzinami, dziećmi i młodzieżą to „działa-
nia upoważnionych organów, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, pro-
wadzących pracę socjalną z rodzinami, dziećmi i młodzieżą [nie do końca 
jasne jest, z jakiego powodu ustawodawca ponownie precyzuje te trzy grupy 
– przyp. O.P.], a także specjalistów w zakresie pracy socjalnej i wolontariu-
szy, które są skierowane na wsparcie społeczne rodzin, dzieci i młodzieży, 
zapewnienie ich praw i wolności, poprawę jakości życia, zaspokojenie zain-
teresowań i potrzeb” (Zakon, 2001). Takie określenie nie wyklucza możli-
wości prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej, chociaż w tym przypad-
ku społeczność lokalna nie została wymieniona jako bezpośredni adresat 
działań. Niemniej jednak jest konieczne wprowadzenie do ukraińskich 
aktów prawnych ogólnego określenia pracy socjalnej, bez wskazywania na 
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konkretne grupy docelowe, biorącego pod uwagę możliwość jej wykonania 
metodą środowiskową.

W zmienionych (w  związku z decentralizacją władzy) realiach stopnio-
wo tworzy się nowy system pomocy społecznej oraz pracy socjalnej. W celu 
wprowadzenia zmian, w  szczególności dotyczących zarządzania usługami 
społecznymi, rozszerzenia uprawnień jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie świadczenia usług społecznych, podnoszenia statusu pracowników 
socjalnych itd. 17 stycznia 2019 r. została zatwierdzona nowa ustawa o usłu-
gach społecznych (Zakon, 2019). Zalecenia metodyczne dotyczące organiza-
cji i wspierania działalności zjednoczonej gromady terytorialnej w zakresie 
pomocy społecznej i ochrony praw dziecka, zatwierdzone rozporządzeniem 
Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy z dnia 14 czerwca 2018 r., przewi-
dują stworzenie w organach wykonawczych 40 pilotażowych zjednoczonych 
gromad terytorialnych oddziałów strukturalnych (albo wprowadzenie pozycji 
osób urzędowych), zapewniających realizację polityki państwa w dziedzinie 
pomocy społecznej, tworzenie lokalnych programów wsparcia społecznego, 
a także stworzenie służb w sprawach dzieci (Nakaz, 2018). 

Uzasadnione zatem wydaje się stwierdzenie, że mimo konieczności dal-
szych zmian prawnych współczesny ukraiński system legislacji już teraz za-
pewnia wiele możliwości wdrożenia metody OSL na Ukrainie. 

obecne KoncePcje oraz modele PraKtyKi

Do opisu koncepcji oraz metodologii pracy socjalnej ze społecznością lokal-
ną ukraińscy naukowcy sięgają przeważnie do amerykańskich oraz zachod-
nioeuropejskich źródeł, zawierających liczne próby usystematyzowania 
tego obszaru. Do często cytowanych należą: jedna z pierwszych typologii 
tego rodzaju rozwinięta przez Jacka Rothmana, schemat autorstwa Alana 
Twelvetreesa, typologia proponowana przez Keitha Popple’a, klasyfikacja 
modeli praktyki pracy środowiskowej Maire Weil i Dorothy Gamble itd. 
(Petrenko, 2013; Semyhina, 2004). 

Ukraińscy badacze podejmują próby adaptacji amerykańskich i zachod-
nioeuropejskich ujęć oraz opracowania własnych koncepcji prowadzenia 
pracy socjalnej ze społecznością lokalną. 
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Olga Bezpal’ko (2007, s. 15–16) jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wie-
ku przygotowała koncepcję oraz strukturalno-funkcjonalny model organi-
zacji pracy społeczno-pedagogicznej z dziećmi i uczniami w społeczności 
terytorialnej. Według jej założeń system organizacji pracy w tym przypad-
ku tworzą trzy podsystemy: członkowie społeczności lokalnej, obiekty in-
frastruktury społecznej dla dzieci i młodzieży oraz władze lokalne. Waż-
ną rolę w  połączeniu wyróżnionych podsystemów odgrywa mechanizm 
uczestnictwa członków społeczności na wielu etapach działalności różnych 
instytucji społeczności terytorialnej realizujących pracę społeczno-pedago-
giczną z dziećmi i uczniami (np. diagnostyka potrzeb i problemów dzieci 
i  uczniów; tworzenie grup inicjatywnych, opracowywanie planu zmian, 
projektów społecznych, programów; poszukiwanie zasobów i partnerów do 
ich wdrażania; monitorowanie i ocena wyników pracy). 

W ramach każdej społeczności lokalnej niezbędna jest realizacja progra-
mów profilaktyki społecznej, resocjalizacji, animacji społeczno-kulturalnej, 
wsparcia społeczno-pedagogicznego i ochrony socjalnej. Badaczka ustaliła 
także zasady (społeczno-polityczne, organizacyjno-administracyjne, funk-
cjonalne) oraz mechanizmy (administracyjno-polityczny, organizacyjny, 
prawny, naukowo-metodyczny, ekonomiczny) konieczne do prowadzenia 
społeczno-pedagogicznej pracy z dziećmi i uczniami w społeczności teryto-
rialnej (tamże, s. 34).

Koncepcja oraz strukturalno-funkcjonalny model organizacji pracy spo-
łeczno-pedagogicznej z dziećmi i uczniami w społeczności terytorialnej zo-
stały wdrożone w miastach Berdyczów i Sarny (tamże, s. 27).

W  tym kontekście należy wspomnieć także projekty: „Poprawa ja-
kości usług socjalnych na rzecz dzieci i rodzin w społeczności lokalnej” 
(2003–2006), „Praca socjalna: uogólnienie doświadczeń działalności 
modeli świadczenia usług społecznych w  społecznościach lokalnych” 
(2006–2008). W trakcie ich trwania opracowano i wdrożono sześć mode-
li świadczenia usług socjalnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w spo-
łeczności lokalnej, w tym model „Centrum pracy ze społecznością”. Do 
głównych kierunków działalności takiego centrum należą: świadczenie 
usług psychologicznych i pedagogicznych, propagowanie nowoczesnych 
form spędzania czasu wolnego, pomoc metodyczna i doradcza dla specja-
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listów w dziedzinie pracy społeczno-pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą 
i rodzinami, ocena potrzeb społeczności lokalnych, organizacja prezenta-
cji, okrągłych stołów na temat pracy społeczno-pedagogicznej z dziećmi 
i młodzieżą itp. (Bezpal’ko, Semyhina, 2007, s. 6, 14–15).

Tatiana Semyhina (2006, s.  61–62) opisała proces oraz komponenty 
modelu lokalnego planowania społecznego, uważając go za kierunek or-
ganizacji pracy socjalnej ze społecznością lokalną. Według badaczki model 
planowania społecznego obejmuje: angażowanie społeczeństwa w identyfi-
kowanie potrzeb i sposobów ich rozwiązywania, realizację działań; ocenę 
potrzeb społeczności lokalnej; ocenę zasobów i  możliwości społeczności 
lokalnej, istniejących instytucji i organizacji społecznych; opracowanie pla-
nów działalności, kontraktowanie lub zamówienie na usługi społeczne.

Analizując ukraińskie koncepcje oraz modele, należy odnotować ich 
dość ograniczone wdrożenie w praktyczną działalność instytucji pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych. W porównaniu z polskimi pro-
pozycjami (model OSL wypracowany przez zespół ekspertów CAL/ISP, 
model Centrum Aktywności Lokalnej, Programy Aktywności Lokalnej 
itd.) są one także mniej kompleksowe.

możliWości WyKorzyStania dośWiadczeń PolSKich 
na uKrainie

Obecnie istniejące na Ukrainie instytucje pomocy społecznej (centra służb 
społecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży, terytorialne centra świadczenia 
usług społecznych itd.) koncentrują się głównie na pracy z osobami, rodzi-
nami lub grupami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrze-
bują pomocy zewnętrznej. Chociaż w ich działalności można czasami zaob-
serwować elementy trzeciej klasycznej metody pracy socjalnej, jednak są to 
wyjątki. Zdaniem Bezpal’ko (2006, s. 224) we współczesnej praktyce pracy 
socjalnej na Ukrainie członkowie społeczności lokalnych jeszcze wciąż nie 
są upodmiotowieni, najczęściej występując jako przedmiot działań instytu-
cji pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę reformy, które mają na celu decentralizację, a także 
procesy zmian w systemie pomocy społecznej na Ukrainie, tworzenie przez 
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zjednoczone gromady terytorialne własnych podejść do świadczenia usług 
społecznych oraz struktury jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
mogą się okazać przydatne polskie doświadczenia z wdrażania środowisko-
wej metody pracy socjalnej. Warto zaakcentować, że już szeroko stosowa-
ny w praktyce polski model OSL, wypracowany przez zespół ekspertów 
CAL/ISP, zgodnie z założeniami swoich autorów (Bąbska i in., 2014, s. 32) 
„odwołuje się do idei decentralizacji polityki społecznej […], a  także do 
zasady pomocniczości państwa”.

Pracę socjalną metodą środowiskową w Polsce w większości przypadków 
prowadzą instytucje pomocy społecznej (gminne oraz miejskie ośrodki po-
mocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie itd.). Wynika to np. 
z  analizy informacji odnośnie do instytucji oraz organizacji, które otrzy-
mały certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej, a także z raportów 
z realizacji pracy w zakresie wdrażania OSL, znajdujących się na oficjalnej 
stronie Stowarzyszenia CAL (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL, b.d.). Należy podkreślić, że rzeczone stowarzyszenie jest jednym 
z głównych inicjatorów wdrożenia metody OSL w Polsce. Wszakże wspo-
mniana strona nie zawiera wyczerpującej listy instytucji oraz organizacji 
stosujących tę metodę, chociażby ze względu na to, że nie wszystkie z nich 
zgłaszają się, aby otrzymać taki certyfikat, a  także niekoniecznie pracują 
zgodnie z modelem OSL, oferowanym przez zespół ekspertów CAL/ISP.

W przypadku podjęcia przez instytucję pomocy społecznej decyzji o wdra-
żaniu metody OSL jest konieczne wprowadzenie wielu zmian w jej działal-
ności. Zdaniem Moniki Makowieckiej (b.d.) w pierwszej kolejności powinny 
one być skierowane na podniesienie wiedzy i umiejętności kadry, ale także na 
dostosowanie do specyfiki omówionej metody struktury organizacyjnej oraz 
zapisów w dokumentach regulujących funkcjonowanie instytucji. 

W kwestii poszerzenia wiedzy i umiejętności kadry należy zaznaczyć, że 
w Polsce od czasu do czasu, najczęściej z inicjatywy Stowarzyszenia CAL, 
odbywają się szkolenia oraz seminaria dotyczące metody OSL. Warto także 
wspomnieć o wielu programach akademickich, w ramach których studenci 
uczą się posługiwać środowiskową metodą pracy socjalnej. 

Analogiczne sposoby kształcenia przyszłych profesjonalistów pasują rów-
nież do ukraińskiej rzeczywistości. Wskutek reformy szkolnictwa wyższe-
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go ukraińskie uczelnie wyższe uzyskały możliwość układania rozmaitych 
programów akademickich, ponadto już teraz niektóre uniwersytety oferują 
programy w zakresie pracy socjalnej ze społecznością lokalną (np. Czernio-
wiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza). Nie ma żadnych 
przeszkód, aby przeprowadzać również właściwe szkolenia, seminaria oraz 
warsztaty, które zresztą już wcześniej odbywały się na Ukrainie (o  czym 
piszę w dalszej części artykułu). 

Możliwe rozwiązania w  odniesieniu do zmiany struktury organiza-
cyjnej ośrodków pomocy społecznej w zależności od ich wielkości oraz 
ich możliwości kadrowych i finansowych zawiera model OSL, wypraco-
wany przez zespół ekspertów CAL/ISP. Kluczową cechą wymienionego 
modelu jest orientacja na polską rzeczywistość oraz wyjściowa przydat-
ność do wdrożenia w ramach polskiego systemu pomocy społecznej. Jego 
autorzy (Bąbska i in., 2014, s. 83–84) wychodzą z propozycją utworzenia 
zespołów lub działów pracy ze społecznością lokalną, skupiających orga-
nizatorów społeczności lokalnej w dużych ośrodkach pomocy społecznej, 
a także odpowiednich działów albo przynajmniej samodzielnych stano-
wisk organizatora społeczności lokalnej w ośrodkach średniej wielkości, 
wprowadzenia funkcji organizatora społeczności lokalnej przypisanej 
jednemu lub kilku pracownikom socjalnym – w małych ośrodkach. Ze 
względu na swoją elastyczność, szczególnie pod kątem ograniczonych 
możliwości finansowania w  sferze pomocy społecznej, takie rozstrzy-
gnięcia mogą także być zastosowane w  realiach ukraińskich, np. na 
podstawie centrów służb społecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży czy 
terytorialnych centrów świadczenia usług społecznych albo w  ramach 
nowych instytucji pomocy społecznej, stworzonych w  zjednoczonych 
gromadach terytorialnych.

Należy podkreślić, że w Polsce istnieją także inne podejścia w odniesie-
niu do możliwych strukturalno-instytucjonalnych zmian przy wdrażaniu 
środowiskowej metody pracy socjalnej.

Prezydencki projekt ustawy o  realizowaniu usług społecznych przez 
centrum usług społecznych, który jednak dopiero jest procedowany w par-
lamencie i musi zostać uchwalony, przewiduje możliwość przekształcenia 
ośrodków pomocy społecznej na centra usług społecznych z wyodrębnie-
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niem w ramach ich struktury organizacyjnej stanowisk organizatorów spo-
łeczności lokalnej (Projekt ustawy, 2018).

Tomasz Kaźmierczak i  Marek Rymsza (2012, s.  224) sugerują prze-
kształcenie ośrodków pomocy społecznej w  dwie oddzielne instytucje: 
biura ds. dochodu podstawowego oraz ośrodki służb społecznych, a także 
skoncentrowanie tych ostatnich na pracy socjalnej, w tym OSL. 

Wymienione ujęcia są szczególnie interesujące w  odniesieniu do idei 
stworzenia zintegrowanych centrów usług społecznych na bazie centrów 
służb społecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz terytorialnych cen-
trów świadczenia usług społecznych na Ukrainie.

Kazimiera Wódz zakłada również, że problematyka organizowania 
środowiska może być włączona w zakres działalności wydziałów czy biur 
ds. współpracy samorządu z organizacjami obywatelskimi, jednak w tym 
przypadku raczej chodzi o wykraczające poza obszar pracy socjalnej czyn-
ności (Wódz, Kowalczyk, 2014, s. 206).

Zmiany struktury organizacyjnej instytucji pomocy społecznej wywo-
łują z kolei zmiany w dokumentach określających ramy ich działania oraz 
obowiązki ich współpracowników (statucie, regulaminie organizacyjnym 
itp.), a  także w dokumentach strategicznych gromady/gminy (strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych, lokalnych programach ukierun-
kowanych na poszczególne grupy lub problemy itp.) (Makowiecka, b.d.). 
Przy wprowadzaniu zmian w  działalności instytucji pomocy społecznej 
jest także potrzebne przeorganizowanie norm i struktury czasu pracy pra-
cowników socjalnych w  celu uzgodnienia ich z  zasadami środowiskowej 
pracy socjalnej (Banaszak-Dankowska i in., 2005, s. 92). Etapy wdrożenia 
metody OSL w działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym dokumen-
towanie procesu OSL, zostały bardziej szczegółowo przeanalizowane przez 
Barbarę Bąbską (Dudkiewicz, Bąbska, Skowrońska, 2014, s. 41–70). 

Na Ukrainie podmioty trzeciego sektora, przede wszystkim dzięki 
wsparciu międzynarodowych i zagranicznych partnerów, są de facto głów-
nymi promotorami rozwoju środowiskowej pracy socjalnej. Na przykład 
wiele projektów w jakimś stopniu jej dotyczących zostało zrealizowanych 
z inicjatywy oraz przy udziale organizacji charytatywnej „Fundacja Ukra-
ińska Dobrobyt Dzieci”. Były to m.in.: „Poprawa jakości usług socjalnych 
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na rzecz dzieci i rodzin w społeczności lokalnej” (2003–2006), „Praca so-
cjalna: uogólnienie doświadczeń działalności modeli świadczenia usług 
społecznych w  społecznościach lokalnych” (2006–2008), „Zapobieganie 
handlowi ludźmi poprzez rozwój pracy socjalnej i mobilizację społeczności 
lokalnych” (2009–2014), „Wzmocnienie roli społeczeństwa w rozwiązywa-
niu lokalnych kwestii społecznych” (2010–2013) (Ukrayins’kyy fond Bla-
hopoluchchya ditey, b.d.). Pierwsze dwa z wymienionych projektów zostały 
zrealizowane przy wsparciu Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpra-
cy. Do ich rezultatów można zaliczyć: opracowanie i zaaprobowanie inno-
wacyjnego programu szkolenia dla pracowników socjalnych „Teoria i prak-
tyka pracy socjalnej w społeczności”, opracowanie i pilotaż sześciu modeli 
świadczenia usług socjalnych na rzecz dzieci i rodzin w społeczności lokal-
nej (m.in. model „Centrum pracy ze społecznością”, stworzony w 2004 r. 
w celu aktywizacji mieszkańców miasta Sarny dla poprawy sytuacji dzieci, 
rodzin i młodzieży), stworzenie trzech mobilnych grup konsultacyjnych, 
centrów zasobów, poradni itd. (Bezpal’ko, Semyhina, 2007). 

Tatiana Semyhina (2006, s.  63, 66) konstatuje, że praktyka planowa-
nia społecznego z  zaangażowaniem mieszkańców społeczności lokalnych 
na Ukrainie nie została jeszcze rozpowszechniona, jednak już zgromadzo-
no pewne doświadczenia związane ze stosowaniem jego elementów (w tym 
oceny potrzeb społeczności lokalnych z udziałem ich członków) w różnych 
regionach, w pierwszej kolejności w ramach projektów międzynarodowych. 
Oprócz omówionych wcześniej projektów badaczka wskazuje także projekt 
„Promowanie reformy usług socjalnych na Ukrainie”, który został zrealizo-
wany przy wsparciu brytyjskiego Ministerstwa ds. Rozwoju Międzynarodo-
wego w wybranych społecznościach terytorialnych obwodów chmielnickiego 
i charkowskiego. Jednym z jego wyników był model kartograficzny, przedsta-
wiający poziom samopoczucia społecznego mieszkańców określonego teryto-
rium i jakość działalności podmiotów świadczących usługi społeczne.

Warto także wspomnieć projekt „Opracowanie koncepcji oraz funkcjo-
nalno-strukturalnego modelu zintegrowanego systemu pomocy społecz-
nej na Ukrainie w kontekście reformy decentralizacji władzy”, realizowa-
ny przez brytyjską firmę konsultingową Oxford Policy Management we 
współpracy z partnerstwem „Kozhniy dytyni”, inicjowany i finansowany 
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przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci na Ukrainie przy 
wsparciu Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Do jego zadań należy 
m.in. wzmocnienie potencjału zjednoczonych gromad terytorialnych przez 
szkolenia, w tym w zakresie rozwoju sfery społecznej (Oxford Policy Mana-
gement i Partnerstvo Kozhniy dytyni, 2017).

Należy jednak stwierdzić, że żadna z organizacji oraz instytucji nie zaj-
muje się kompleksowo rozwojem oraz rozpowszechnieniem metody OSL 
na Ukrainie. Dlatego wymienione projekty, a  także działalność innych, 
niewspomnianych w tym artykule organizacji, nie wywarły dotychczas de-
cydującego, systemowego wpływu. 

Warto zaznaczyć, że na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, funkcjonuje 
znaczna liczba organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością, 
którą można określić jako pracę społecznościową lub rozwój społeczności 
lokalnych, wykraczającą poza obszar pracy socjalnej.

W Polsce – oprócz wspomnianego już Stowarzyszenia CAL, które sprzy-
ja rozwojowi metody OSL, w tym jej wdrożeniu przez instytucje pomocy 
społecznej – istnieją także inne pozytywne przykłady działania organiza-
cji pozarządowych w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, ad exemplum 
działalność Stowarzyszenia „Mocni Razem” z Katowic, które „za pomocą 
OSL pracuje m.in. z zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańca-
mi” (Lukasek-Sompolska, 2016, s. 10). Stowarzyszenie to było jednym ze 
współorganizatorów Ogólnopolskiego Seminarium „Społeczności w zmia-
nie”, Mocarze z Mocni Razem – o dokonywaniu zmian w sobie, w ludziach 
i w społecznościach lokalnych” we wrześniu 2018 r. (Ogólnopolskie Forum 
Organizatorów Społeczności Lokalnej [OFOSL], b.d.). Interesujące są tak-
że doświadczenia działalności organizacji pozarządowych w Częstochowie, 
którym w styczniu 2016 r. zostało przekazane zadanie OSL na terenie dziel-
nic miasta w ramach projektu unijnego „Zmieniając dziś, projektujesz lep-
sze jutro”, realizowanego przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie, 2017, s. 17). Warto zaakcentować, że jako niezbędny 
warunek zlecenia w całości lub części OSL organizacjom pozarządowym 
eksperci CAL/ISP (Bąbska i  in., 2014, s.  87–88) wskazują obligatoryjny 
udział w procesie OSL profesjonalnego pracownika socjalnego lub innego 
odpowiednio przygotowanego specjalisty. 
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Do zalet realizacji pracy socjalnej ze społecznością lokalną przez orga-
nizacje pozarządowe należą: ich otwartość na innowacje i łatwość dokona-
nia w nich zmian strukturalnych (co jest szczególnie ważne w warunkach 
ukraińskich), duża szybkość dostosowania do potrzeb mieszkańców, róż-
norodność źródeł finansowania takich organizacji, zaangażowanie w  ich 
działalność wolontariuszy (Wejcman, 2011, s. 62–64). Korzyścią jest rów-
nież niezależność zatrudnionych przez NGO organizatorów społeczności 
lokalnej od władz publicznych (samorządowych), co jest istotne zwłaszcza 
w sytuacjach konfliktu między interesami przedstawicieli społeczności lo-
kalnej a instytucji pomocy społecznej (Wódz, 2011, s. 49). 

Znaczne możliwości niesie też ze sobą stosowanie metody OSL pod-
czas realizacji różnego rodzaju programów rewitalizacji. Jak uważa Witold 
Mandrysz (2012, s.  257–259), takie programy, oprócz działań material-
nych, powinny także angażować mieszkańców we wspólne wskazywanie 
ich kluczowych problemów, wypracowanie rozwiązań i ich realizację. Ba-
dacz dostrzega również podobieństwo funkcji pełnionych przez organiza-
tora społeczności lokalnej oraz animatora/operatora działań rewitalizacyj-
nych. Zdaniem Kazimiery Wódz (2011, s. 45–47) metoda OSL w ramach 
programów rewitalizacyjnych może być stosowana w celu mobilizowania 
mieszkańców, tworzenia pomostów między władzą a różnymi instytucjami 
czy organizacjami, budowania koalicji na rzecz określonych projektów itd. 
Badaczka odnotowuje jednak, że nawiązania do OSL w takich programach 
w Polsce wciąż zdarzają się dość rzadko, chociaż pierwsze kroki w kierunku 
upowszechnienia tej metody zostały już podjęte w Programach Aktywności 
Lokalnej. Na Ukrainie programy rewitalizacji społecznej na większą skalę, 
czyli np. odnoszące się do całych miast czy ich dzielnic, w ogóle są w pew-
nej mierze innowacją.

W dłuższej perspektywie dla Ukrainy mogą być również cenne polskie 
doświadczenia w zakresie tworzenia ogólnokrajowego koła profesjonalistów 
zajmujących się środowiskową pracą socjalną – Ogólnopolskiego Forum Or-
ganizatorów Społeczności Lokalnych (dalej – OFOSL). Zostało ono powoła-
ne 14 czerwca 2013 r. w celu stymulowania rozwoju społeczności lokalnych 
przez wykorzystanie metody OSL, a także zwiększania kompetencji organi-
zatorów społeczności lokalnej (Statut Ogólnopolskiego Forum, 2013). 
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OFOSL powstał w ramach realizacji w latach 2009–2014 projektu syste-
mowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji spo-
łecznej” na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej, w znacznej mierze wskutek ogólnopolskich 
spotkań organizatorów społeczności lokalnej, a jego funkcjonowanie jest do-
brym przykładem wskazującym na trwałość projektu, czyli kontynuowanie 
działalności już po jego zakończeniu (Skrzypczak, 2016, s. 170).

OFOSL nadal inicjuje spotkania organizatorów społeczności lokalnej, 
z  których ostatnie odbyło się podczas Ogólnopolskiego Seminarium pt. 
„Społeczności w  zmianie”, Mocarze z  Mocni Razem – o  dokonywaniu 
zmian w sobie, w ludziach i w społecznościach lokalnych, które odbyło się 
27–28 września 2018 r. w Katowicach. O tym, że działalność OFOSL cie-
szy się uznaniem, świadczy także zaproszenie jego przedstawicieli do udzia-
łu w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym już wspomnianego projektu 
ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecz-
nych (OFOSL, b.d.). 

Znaczenie funkcjonowania OFOSL w Polsce doskonale uwydatnił Boh-
dan Skrzypczak (2016, s. 170), konstatując, że w obecnej sytuacji, podczas 
gdy dalej brakuje „ustawowych regulacji związanych z szerszym wprowa-
dzeniem modelu OSL do instytucji pomocy społecznej”, to przede wszyst-
kim „społecznościowo zarządzane” OFOSL zapewnia i stymuluje wykorzy-
stanie wymienionej metody w systemie pomocy społecznej.

WyzWania oraz bariery PoWStające Przed 
środoWiSKoWą Pracą Socjalną

Zastanawiając się nad możliwościami implementacji metody OSL na Ukra-
inie, szczególną uwagę należy poświęcić trudnościom oraz wyzwaniom, 
które powstają w związku z jej wdrażaniem w Polsce. 

Zdaniem Patrycji Lukasek-Sompolskiej (2016, s.  10), „by w  pełni wy-
korzystać potencjał i  możliwości, jakie niesie za sobą praca środowiskowa 
[…], konieczna jest zmiana podejścia do kwestii samej pomocy społecznej”, 
w szczególności zmiana przeświadczenia polityków, przedstawicieli samorzą-
dów, instytucji pomocy społecznej oraz obywateli „o skuteczności wyłącznie 
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pasywnego systemu pomocy społecznej”. Należy także wspomnieć o jeszcze 
wciąż obecnych w Polsce stereotypach, „iż instytucje pomocy społecznej zaj-
mują się wyłącznie bezwarunkowym «rozdawnictwem» pieniędzy wszelkim 
«nieudacznikom życiowym»” (Durasiewicz, 2010, s. 366–367), wzmacniając 
bierność społeczną, brak wiary w poprawę sytuacji czy postawy roszczenio-
we, a  także niski poziom zaufania społecznego wśród Polaków (Lukasek-
-Sompolska, 2016, s. 9–10) oraz o deficycie kapitału społecznego w polskim 
społeczeństwie (Wódz, Kowalczyk, 2014, s. 204). Jak wskazuje Magdalena 
Dudkiewicz (2014, s. 63), konieczna jest także zmiana sposobu postrzegania 
adresatów pracy socjalnej, przejście od stosunków na osi opiekun–podopiecz-
ny (albo profesjonalista od pomagania–klient) do relacji partnerskich.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia obecnie na Ukrainie, zwłaszcza 
w związku z trwałymi tradycjami paternalizmu w ukraińskim społeczeń-
stwie. Te zjawiska bez wątpienia powodują pewne trudności we wdrażaniu 
OSL, ale jednocześnie sama metoda dość dobrze nadaje się do ich prze-
zwyciężania. Trzeba jednak pamiętać, że środowiskowa praca socjalna nie 
jest uniwersalnym remedium na przeciwdziałanie pasywności społecznej, 
ponieważ, jak słusznie zauważa Wódz (1998, s.  155), może ona „służyć 
rozbudzaniu aktywności samorządowej, ale nie może jej zastąpić”, a więc 
„możliwości zastosowania metody środowiskowej warunkuje typ społecz-
ności, w której [ta metoda] jest realizowana” (Krzyszkowski, 2010, s. 170).

Kolejne (wynikające z poprzedniego) wyzwanie wiąże się z wprowadze-
niem zmian w  ustawodawstwie obu państw, w  celu tzw. prawnej insty-
tucjonalizacji środowiskowej pracy socjalnej. Niezbędnym warunkiem do 
realizacji tego zadania jest dostrzeżenie przez polityków oraz mieszkańców 
konieczności podjęcia takich reform, a  także zauważenie wynikających 
z nich nowych możliwości. Potwierdzeniem tych wniosków jest chociażby 
fakt, że od zakończenia realizacji w Polsce projektu systemowego „Tworze-
nie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” minęły 
już około cztery lata, a odpowiedne przepisy prawne wciąż są jedynie roz-
patrywane w sejmie jako część prezydenckiego projektu ustawy odnośnie 
do usług społecznych.

Inny poważny problem, który, biorąc pod uwagę obecny stan prawny, 
z dużym prawdopodobieństwem pojawi się na Ukrainie, stanowi przekona-
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nie przedstawicieli władz samorządowych o zasadności wdrożenia metody 
OSL, przy szczególnym uwzględnieniu tego, że nie zapewnia ona osiągnię-
cia szybkich rezultatów. Wielu z nich jest przekonanych, iż praca socjalna 
jest drugorzędna w  stosunku do gospodarki, a  więc sądzą, że może ona 
być finansowana na zasadzie rezydualności. Taka postawa doprowadziła już 
do likwidacji wielu istniejących ośrodków służb społecznych na Ukrainie, 
mianowicie centrów służb społecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży, m.in. 
w Lubomlu (Lyuboml’s’ka RDA, 2018), Wołoczysce, Latyczowie, Nowej 
Uszyce, Połonnem, Starej Sieniawie, Niecieszynie (V oblasti likvidovano, 
2017). W Polsce podobne problemy są o wiele mniej wyraźne, chociaż lo-
kalne władze również nie zawsze dostrzegają sens wdrażania metody OSL.

W celu zwiększenia skuteczności środowiskowej pracy socjalnej ważne 
jest nawiązywanie współpracy z  innymi instytucjami publicznymi oraz 
organizacjami pozarządowymi, których działalność jest związana ze spo-
łecznością lokalną. Zdaniem Dudkiewicz (2014, s. 74, 77), najprostszym 
sposobem ich angażowania do udziału w takiej pracy partnerskiej jest uwy-
datnienie ewentualnych korzyści, jakie mogą one zyskać, w tym także tzw. 
profitów medialnych. Podobne działania mogą być podejmowane również 
w celu zainteresowania przedstawicieli samorządów lokalnych.

Dokonując próby wdrażania różnych modeli pracy socjalnej ze spo-
łecznością lokalną na Ukrainie, należy zwrócić szczególną uwagę na za-
pewnienie apolityczności organizatorów społeczności lokalnej, zważywszy 
na już istniejący precedens wykorzystania tzw. okręgowych pracowników 
socjalnych do prowadzenia agitacji politycznej w roku 20121) (12 tysyach 
sotspratsivnykiv Tihipka…, 2012).

Możliwe sposoby zmiany struktury organizacyjnej instytucji pomocy 
społecznej przy wdrażaniu metody OSL zostały już wcześniej przeanalizo-
wane. Jak podkreśla Dudkiewicz (2014, s. 67–69), aby przeprowadzić takie 
zmiany, niezbędne jest odpowiednie nastawienie kierownictwa placówki, 
a  do ich skuteczności przyczynia się koordynacja działań organizatorów 

1) Chodzi o  przypadki prowadzenia agitacji politycznej na korzyść Partii Regionów 
przez okręgowych pracowników socjalnych podczas kampanii wyborczej do Parlamentu 
w 2012 roku.
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społeczności lokalnej z innymi współpracownikami, a także budowanie re-
lacji partnerskich między nimi.

W  odniesieniu do procesów migracyjnych przed pracą socjalną ze 
społecznością lokalną w Polsce i na Ukrainie stoją odmienne wyzwania. 
W  pierwszym przypadku istotne są przede wszystkim kwestie związane 
np. z integracją społeczną imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, 
w drugim natomiast – zagadnienie uchodźców wewnętrznych oraz radze-
nie sobie na poziomie społeczności lokalnej z konsekwencjami emigracji. 

WnioSKi

Podsumowując rozważania, należy skonstatować, że polskie instytucje oraz 
organizacje zarówno publiczne, jak i pozarządowe prowadzą działalność śro-
dowiskową metodą pracy socjalnej znacznie częściej niż ukraińskie. W przy-
padku organizacji ukraińskich wypada dopiero mówić o niesystematycznych 
próbach jej implementacji, podczas gdy w Polsce istnieją już przykłady zapla-
nowanego, długotrwałego zastosowania tej metody. Ogólnie rzecz ujmując, 
polskie koncepcje teoretyczne oraz modele zostały bardziej kompleksowo i na 
szerszą skalę wdrożone w praktyczną działalność różnych instytucji. W pew-
nym stopniu wynika to z lepszych warunków do ich rozwoju w Polsce (znacz-
nie wcześniej wprowadzona reforma samorządowa, przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej itd.), ale także z obecności organizacji celowo zaangażo-
wanych w promowanie OSL (przede wszystkim Stowarzyszenia CAL), jak 
i wyjściowego nastawienia na opracowywanie rozwiązań mających zastoso-
wanie w polskich warunkach (np. model OSL, wypracowany przez zespół 
ekspertów CAL/ISP). Jednocześnie wyzwania oraz bariery powstające przed 
środowiskową pracą socjalną w obu państwach są dość podobne. Istotne jest 
także to, że ukraiński system prawny, biorąc pod uwagę trwającą reformę 
samorządności, zapewnia wiele możliwości do wdrożenia środowiskowej me-
tody pracy socjalnej na Ukrainie. 

Zważywszy na taki stan rzeczy, a także na to, że polska reforma samorządo-
wa często jest przywoływana jako wzór podczas wprowadzenia decentraliza-
cji na Ukrainie, uzasadnione wydaje się uwzględnienie doświadczeń polskich 
przy implementacji metody OSL w realiach ukraińskich, szczególnie podczas 
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opracowywania możliwych zmian struktury organizacyjnej instytucji pomo-
cy społecznej, wprowadzenia odpowiednich poprawek do ustawodawstwa, re-
alizacji programów rewitalizacji społecznej, kształcenia profesjonalistów oraz 
tworzenia ogólnopaństwowego koła organizatorów społeczności lokalnej itd.
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Social work with the local coMMUnity in Ukraine 
and the poSSiBility of USing poliSh experience

aBStract

Although community organizing as a method of social work began to develop 
in Ukraine in the 1990s, but unlike individual and group social work, the at-
tempts to introduce it into the activities of social welfare institutions and non-
governmental organizations were unsystematic and not very successful. The aim 
of the article is to determine the possibilities of Polish experience of commu-
nity social work implementation in Ukraine, taking into account the ongoing 
reform of local self-government. The study, the results of which are presented 
in the article, was designed as a so-called desk research and based on the results 
of  the comparative analysis of Ukrainian and Polish scientific publications, 
documents, official websites, etc. The historical background of community so-
cial work development in Ukraine is outlined, the analysis of Ukrainian legal 
acts regarding norms and principles on community organizing is conducted. 
The article provides an overview of Ukrainian concepts and models of com-
munity social work. Particular attention is paid to the possibilities of Polish 
experience’ application, while implementing community organizing into prac-
tice of social welfare institutions as well as of NGOs. Possible structural and 
institutional changes related to the implementation of community organizing 
in social work practice and its benefits for the revitalization programs were 
analyzed. Polish experience of establishing a nationwide circle of community 
social work professionals was described. The author concludes that the chal-
lenges and barriers arising before community social work in both countries 
are quite similar and assumes that it is reasonable to take into account Polish 
experience, while implementing community organizing in Ukrainian realities.
Keywords: community organizing, community social work, social work in 
Ukraine, social work in Poland


