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WSTĘP

Prezentowane opracowanie stanowi podsumowanie projektu „Twoja Szansa”,

realizowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Ministerstwa Pracy i

Polityki Społecznej i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach SPO RZL Priorytet I – Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej

poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Książka zawiera analizę empiryczną efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym, a materiał w niej przedstawiony został oparty na raportach

empirycznych z badań terenowych przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych i

klientów instytucji pomocy społecznej w województwie łódzkim. Jest to region, jak dowodzą

tego wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,

szczególnie zagrożony wykluczeniem społecznym całych grup i obszarów. Mimo że nasze

analizy empiryczne ograniczały się do jednego regionu, przedstawiamy je w kontekście

globalizacji i zmian zachodzących we współczesnych państwach opiekuńczych, bieda i

wykluczenie społeczne są bowiem wspólnym problemem krajów rozwiniętych. W epoce

industrialnej bieda związana z niemożnością zaspokojenia elementarnych potrzeb:

bezpieczeństwa, schronienia, pożywienia itd. W społeczeństwie postprzemysłowym

pauperyzacja oznacza ograniczenie możliwości – określane jest ono terminem „wykluczenie

społeczne”. W człowieku wykluczonym widzi się „człowieka zbędnego”, zdanego na

wegetację, życie ze świadczeń pomocy społecznej, pozbawionego możliwości korzystania ze

swoich praw obywatelskich. Przeciwdziałanie ekskluzji łączy się z ideą partycypacji,

włączenia wykluczonych w życie społeczne przez aktywizację zawodową m.in. w

spółdzielniach socjalnych. Kluczową rolę w realizacji tych koncepcji zajmuje pomoc

społeczna, która jest instytucją polityki społecznej państwa umożliwiającą jednostkom

ludzkim i grupom społecznym przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Tak rozumiana

publiczna, zinstytucjonalizowana pomoc społeczna rozwinęła się jako trwały element

porządku społeczno-ekonomicznego i kulturowego społeczeństwa industrialnego,

uzupełniający lub całkowicie zastępujący rodzinne systemy wsparcia i działania religijnych i
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świeckich organizacji charytatywnych czy instytucji rynkowych. Niezależnie od różnic

poglądów na rolę pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego, warunki jej

funkcjonowania uległy istotnej zmianie wraz z kryzysem państwa opiekuńczego (welfare

state) wywołanym przez zmiany gospodarcze, polityczne i społeczne. Pojawiły się nowe

koncepcje rozwiązywania problemów społecznych zastępujące centralnie tworzone i

realizowane strategie opiekuńcze działaniami lokalnych partnerów, aktywizacją społeczności

i jednostek w zarządzaniu własnym ryzykiem.

 Główne pytania, jakie postawiliśmy w naszym projekcie, dotyczyły skuteczności systemu

pomocy społecznej w zwalczaniu wykluczenia społecznego oraz oceny stopnia, w jakim

świadczenia społeczne spełniają oczekiwania korzystających z nich osób.

Wierzymy, że wyniki naszych analiz mogą przyczynić się do refleksji nad stanem i

perspektywami polityki społecznej i pomocy społecznej nie tylko w regionie łódzkim.
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Rozdział I 

Problemy biedy i wykluczenia społecznego w czasach globalizacji

1. Globalizacja a ubóstwo i wykluczenie społeczne

Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego można opisać na poziomie
makrostrukturalnym. Zdaniem wielu badaczy,1 te problemy współczesnego świata powiązane
są z procesem globalizacji. Szczególną rolę odgrywają napięcia, jakie tworzą się między
bogatymi państwami (nazwanymi tu „Północą”, czasami też „Zachodem”) a biednymi,
charakterystycznymi przede wszystkim dla kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego
(zwanymi często „Południem”, rzadziej „Trzecim Światem”). Ubóstwo z tej perspektywy jest
konsekwencją, zwłaszcza w teorii I. Wallersteina, określonych relacji między krajami
Centrum a peryferiami tego, co Wallerstein określa mianem „systemu światowego” (The
Modern World-System). System światowy stanowi jedność ekonomiczną, wytwarzając
globalny podział pracy. Jego cechą charakterystyczną jest zasada nieograniczonej akumulacji
kapitału, która powoduje tendencję do ekspansji, co prowadzi z kolei do nierówności
strukturalnych pomiędzy poszczególnymi obszarami. Centralne miejsce zajmują obszary tzw.
rdzenia (core). Z tych państw rozchodzą się wzory instytucji, ideologie, wiedza itd. Są to
rejony silne pod względem militarnym, zdolne narzucać innym swoje reguły. W początkach
obecnego systemu światowego, w wieku XVI, na owo centrum składały się Anglia, Francja i
Holandia. Wbrew głoszonym hasłom leseferyzmu osiągnęły one swoją pozycję dzięki
polityce protekcjonistycznej oraz za pomocą wyższego systemu podatkowego.
Przeciwieństwo rdzenia stanowią obszary peryferyjne, słabe politycznie i ekonomicznie. O ile
państwa centrum dysponują sprawną biurokracją i silną armią, o tyle peryferia charakteryzują
się niskim poziomem organizacji. Narzuca się im reguły gospodarki wolnorynkowej, tak aby
można było w prosty sposób wykorzystywać i eksploatować ich bogactwa naturalne.
Przykładem obszaru peryferyjnego w okresie tworzenia się nowoczesnego systemu
światowego była Polska. Pomiędzy tymi obszarami centrum i peryferii znajdują się
półperyferia, czyli obszary, które utraciły status rejonu centralnego, albo dążą do poprawy
swej sytuacji w ramach systemu. Wykorzystują one rejony peryferyjne, lecz zyski z tej
eksploatacji, w zamian za wysoko przetworzone towary, trafiają do obszaru rdzenia. W
XVI w. półperyferiami były: Portugalia, Hiszpania, Włochy. Zgodnie z teorią Wallersteina,
istnieją także obszary zewnętrzne funkcjonujące gospodarczo i politycznie poza systemem

1 Na przykład M. Frykowski wskazuje, że w rezultacie globalizacji ludność wielu regionów i krajów doświadcza
bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego. Por. Getting Out of Exclusion: Psychosocial Constraints of Social
Mobility, [w:] P. Starosta, E. Rokicka (red.), Social Mobility and Exclusion, Łódź 2004, s.13 („…jest on
rezultatem procesów globalizacji; dotyczących regionów i krajów, których populacja doświadcza nowych
modeli bezrobocia, ubóstwa i deprywacji” – tłum. aut.).
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światowym (w XVI w. takim państwem była Rosja). Koncepcja tego amerykańskiego autora
tłumaczy charakter współczesnego porządku kapitalistycznego i zawartych w nim
nierówności społecznych, a także ukazuje dynamikę kapitalizmu, którego okres wzrostu
datuje się od XVI w. do połowy XX w.2 Teoria Wallersteina zakłada upadek współczesnego
systemu kapitalistycznego pod wpływem specyficznych dla tego systemu sprzeczności.
Oto one:

1. Proces deruralizacji. Miejskie masy pracujące powstawały w wyniku migracji ze wsi.
Grupy te były zazwyczaj niezorganizowane, nie miały jasno określonych interesów,
stąd mogły pracować za niższe uposażenie. Po jakimś czasie jednak zaczęły się
organizować, tworzyć związki zawodowe, walczyć o wyższe wynagrodzenia, co
spowodowało wzrost realnych kosztów pracy. Gospodarka kapitalistyczna opiera się
na zasadzie maksymalizacji zysku i minimalizacji strat, czyli poszukiwaniu miejsc,
gdzie masy pracujące są niezorganizowane i skłonne do pracy za niską płacę. W
wyniku procesu urbanizacji i deruralizacji takich obszarów jest coraz mniej.

2. Kryzys ekologiczny. Jak zauważa Wallerstein, kapitaliści nie pokrywają wszystkich
kosztów związanych z produkcją. Część z nich jest eksternalizowana, rozkłada się na
całość populacji, która ponosi koszty związane z zanieczyszczaniem środowiska.
Liczba obszarów, które można zanieczyścić, ulega wyczerpaniu, co zmusza do
internalizowania kosztów dla uniknięcia katastrof ekologicznych. To jednak poważnie
zagraża zdolności do akumulacji kapitału.

3. Procesy demokratyzacji. W wieku XIX rozpoczął się, początkowo w Europie, a
następnie w innych rejonach rozwiniętego świata, proces demokratyzacji określany
mianem budowy państwa dobrobytu (welfare state), czyli proces rozwoju świadczeń
socjalnych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne.
Zdaniem Wallersteina, nie ma możliwości cofnięcia się do okresu sprzed „państwa
dobrobytu”, a nawet poziom oczekiwań socjalnych wzrasta, co odbywa się kosztem
akumulacji kapitału.

4. Kryzys fiskalny państwa. Demokratyzacja oraz kryzys ekologiczny podniosły
wymagania wobec państwa. Tak pisze o tym Wallerstein:

Jeżeli jednak obniżają one (państwa – przyp.autorów) wydatki, by zaradzić kryzysowi fiskalnemu, to
obniżają także swoją zdolność do regulacji systemu. Jest to błędne koło, w którym każde niedomaganie
państwa zmniejsza gotowość powierzenia mu zadań i prowadzi do ogólnej rewolty podatkowej. Gdy jednak
państwo staje się mniej wypłacalne, jeszcze gorzej wywiązuje się ze swych zadań 3.

Na problem globalizacji zwraca uwagę także Ulrich Beck.
Zdaniem autora Społeczeństwa ryzyka :

W czasach po zimnej wojnie neoliberalna globalizacja stałą się nie tylko ważną, ale wręcz rozstrzygającą i
polityczną siłą polityki światowej. Z ołtarzy wszechmocnego boga rynku powtarza się obietnicę, że
wszyscy, którzy podporządkują się przykazaniom rynku światowego, obdarzeni będą doczesnym
bogactwem4.

2 I. Wallerstein, The Modern World System, Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European
World-Economy in the Sixteenth Century, New York – London 1974..
3 Ibidem, s. 60. Tłumaczenie. autora
4 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005, s.
118.
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Zdaniem Becka, polityczne i normatywne aspiracje neoliberalizmu przyjmują postać

obietnicy, zgodnie z którą trzymająca się realiów polityka gospodarcza doprowadzi do

zniesienia globalnej hierarchii władzy i podziału pracy. Na ten „reżim neoliberalny” składają

się nie tylko polityczne zasady, popierające ekonomiczny egoizm, ale także pretensje do

zaprowadzenia w świecie nowej polityki sprawiedliwego podziału. Jak pisze Beck, reformy

polityczne, zgodne z duchem neoliberalizmu, powinny zmierzać do określonych celów

gospodarczych:

(...) niskiej inflacji, zrównoważonego budżetu, likwidacji przeszkód handlowych i ograniczeń dewizowych,
maksymalnej swobody kapitału, minimalnego regulowania rynku pracy oraz ograniczonej, elastycznej
pomocy ze strony państwa, aby maksymalnie zmusić obywateli do pracy5.

Ustrój neoliberalny, twierdzi dalej Beck, „walczy o świat pozbawiony granic: ale nie dla

pracy, lecz dla kapitału, a takie wizje neoliberalistyczne zaczynają być coraz ostrzej

krytykowane. Podnoszone są wątpliwości, czy ustrój neoliberalny potrafi się w ogóle

samoreprodukować”6.

Niestabilność finansowa systemu światowego wywołuje kryzysy finansowe w regionach i

państwach, które otworzyły się na rynek światowy. Bezrobocie i niepewna sytuacja na rynku

pracy stawia państwa przed dylematem wyboru między wysokim bezrobociem przy wolno

rosnącym ubóstwie (jak w większości krajów europejskich), a akceptacją nędzy przy niższym

bezrobociu (jak w przypadku Stanów Zjednoczonych). Nawet w obrębie bogatych

społeczeństw rośnie nierówność i ubóstwo, co staje się przyczyną wielu konfliktów

społecznych i politycznych. Rządom trudniej jest egzekwować prawa podatkowe wobec

aktorów gospodarki transnarodowej; a w konsekwencji coraz trudniej finansować dostatek,

zarówno w skali narodowej jak i globalnej. W efekcie narastają sprzeczności między

wolnością i kapitalizmem, demokracją i rynkiem.7 Niepokojącym zjawiskom społeczno-

₋gospodarczym towarzyszy wzrost zagrożeń ekologicznych i technologicznych.

Na negatywne skutki globalizacji wskazuje także Jadwiga Staniszkis:

Najważniejszym ośrodkiem władzy staje się dziś globalizacja. Globalizacja manipuluje czasem i
przestrzenią. Jej centra – najbardziej rozwinięte gospodarki i firmy – narzucają zapóźnionym peryferiom
procedury i instytucje odpowiadające swojemu własnemu czasowi historycznemu, czyli postindustrialnej
fazie kapitalizmu8.

5 Ibidem, s. 120.
6 Ibidem, s. 120
7 za Beckiem, Ibidem, s. 122.
8 Staniszkis J. O władzy i bezsilności, s. 215, Kraków 2006
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Taka sytuacja zaś nie zawsze jest korzystna z punktu widzenia gospodarek

zapóźnionych, rozwijających się. Ta słabość kapitalizmu peryferii oraz występowanie luk

instytucjonalnych związane z wymuszonym przeskakiwaniem stadiów rozwoju utrudniają

absorpcję zysków niesionych przez nowoczesne instrumenty finansowe. Zdaniem Staniszkis,

peryferia, także te postkomunistyczne, poddane są przemocy strukturalnej, będącej skrajną

formą władzy globalizacji. Jak pisze autorka:

Przemoc strukturalna może nawet przeorientować aktywność, zasoby i rynek jednego systemu na rzecz
pracy dla systemu innego. Taką rolę odegrała na przykład zrealizowana w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych przedwczesna liberalizacja sektora finansowego. Sprawiła ona, że polskie instytucje
finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne) przestały współdziałać z sektorem
produkcyjnym polskiej gospodarki9.

W Polsce tylko niewielka część środków finansowych gromadzonych w funduszach

emerytalnych powraca do gospodarki w postaci nakładów inwestycyjnych. Brak tego rodzaju

kapitału doprowadził do szybkiego wygaszenia produkcji oraz przyspieszył upadek wielu

branż przemysłu. System finansowy działa według własnej racjonalności charakterystycznej

dla późnej fazy kapitalizmu, w którym nowe formy aktywności gospodarczej oraz nowe

technologie pozwalają skutecznie zagospodarować kapitał i zasoby ludzkie uwolnione w

wyniku dezindustrializacji. Zdaniem Staniszkis:

Przykład polski ukazuje, w jaki sposób przemoc strukturalna niszczy sterowność, a czasem wręcz likwiduje
autonomiczny, systemowy charakter peryferyjnych państw i gospodarek. Zostają one przekształcone w
luźno powiązany i wylewający się poza nominalne granice państwa narodowego układ „pajęczyn”
(networków), realizujących cele właściwe dla innych obszarów czy etapów rozwoju10.

Na konsekwencje obecnego modelu globalizacji zwraca także uwagę Susan Weissman. Jej
zdaniem, skutkiem tego nowego, światowego podziału pracy są coraz bardziej widoczne
nierówności społeczne. Zwraca uwagę na takie problemy, jak poszerzające się obszary
ubóstwa, zwłaszcza wśród dzieci, co widać w najbogatszym mieście USA – Los Angeles,
gdzie jedno na troje dzieci żyje w biedzie. Badaczka twierdzi także, że następuje dynamiczny
wzrost kosztów utrzymania w miastach, gdzie ceny są na tyle wysokie, że na opłaty nie
starcza coraz większej grupie pracowników najemnych11. Weissman posuwa się nawet do
stwierdzenia, że obecny system można nazwać ekonomicznym apartheidem.

9 Ibidem, s. 215.
10 Ibidem, s. 216.
11 Jak zauważa Weissman: „Income differentials are gargantuan. The pay of the average corporate chief
executive officer has gone from 42 times to 442 times as much as the worker. The officials poverty rate (lower
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2. Globalizacja a państwo opiekuńcze

Globalizacja nie pozostaje bez wpływu na państwa opiekuńcze.

Wskazuje na to Jerzy Krzyszkowski:

Globalizacja zmieniła gospodarczy i społeczno-polityczny kontekst realizacji polityki społecznej.

Nowa, globalna cywilizacja, związana z hasłem: mniej państwa, więcej rynku, dla niektórych oznacza

upadek państwa opiekuńczego. Ta wizja zakłada brak rozwiązania alternatywnego dla rynku, wobec

którego państwo nie ma szans obrony, chyba że przyjmie służebną rolę w globalnej gospodarce12.

Na podstawie analizy wzajemnych relacji między państwem opiekuńczym a globalizacją

można wyróżnić w tym względzie trzy zasadnicze stanowiska.

Podejście deterministyczne. W tym ujęciu globalizacja ma fundamentalny wpływ na

państwo opiekuńcze przez wzrost znaczenia wolnego rynku. Włączenie państwa do

gospodarki światowej osłabia znaczenie roli opiekuńczej. Zmniejsza się autonomia państwa,

zarówno w dziedzinie politycznej, jak i ekonomicznej. Przejawia się to m.in. w braku kontroli

nad gospodarką narodową.

Ekspansja handlu wywołała bezrobocie w krajach o wyższych kosztach produkcji i zwiększyła nierówności

między grupami, państwami, regionami i kontynentami. Na globalizacji, tj. ekspansji handlu i technologii,

stracili dotychczasowi beneficjenci państwa opiekuńczego, pracownicy niewykwalifikowani i nisko

wykwalifikowani oraz przedstawiciele tradycyjnych zawodów w państwach rozwiniętych, ponieważ

zmniejszył się popyt na ich pracę13.

Globalizacja w znaczący sposób musi zatem wpływać na politykę społeczną. Rosnąca siła i
mobilność prywatnego kapitału zredukowała siłę państwa narodowego oraz zorganizowanego
świata pracy, ograniczyła zdolność państwa do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia,
utrzymania poziomu płac i wydatków socjalnych14. Nastąpiła także globalizacja problemów
społecznych, takich jak: narkotyki, migracje, choroby zakaźne (np. AIDS). Ich rozwiązanie
przekroczyło możliwości państwa narodowego. Stąd reakcja na globalizację powinna
odbywać się nie na poziomie państwowym, lecz ponadnarodowym. Należy połączyć
globalizację polityczną i społeczną poprzez powiązanie aktywności instytucji regionalnych
(takich jak np. Unia Europejska) z działaniami globalnych organizacji ponadnarodowych.

than actual poverty rate) is now 17% up from 10 – 11%. The richest 2.7 million Americans have the same
amount of wealth as the poorest 100 million”.
12 J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Łódź 2005, s. 63.
13 Ibidem, s. 63.
14 Ibidem, s. 63.
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Indeterminizm globalizacyjny. W tej perspektywie zakłada się, że proces globalizacji
nie wpływa znacząco na zadania i rolę państwa opiekuńczego. Państwa opiekuńcze są
koniecznym elementem gospodarki światowej jako przeciwwaga negatywnych konsekwencji
zmian gospodarczych. Erozja welfare state ma przyczyny ideologiczne i polityczne, a nie
gospodarcze15. Państwo opiekuńcze nie zostanie zlikwidowane, ale czeka je istotna
reorganizacja i modernizacja. W konsekwencji przejścia od produkcji przemysłowej do usług
zmniejszeniu uległy: a) tempo rozwoju gospodarczego oraz b) produktywność. Doprowadziło
to do narastających problemów finansowych związanych z utrzymaniem dotychczasowego
kursu w polityce społecznej. W państwach rozwiniętych systemy socjalne powiększyły zakres
usług i przyjęły większe zobowiązania, co wywołuje problemy budżetowe i naraża rządy na
utratę politycznej elastyczności. Starzenie się społeczeństw powoduje naruszenie równowagi
demograficznej przez zwiększenie proporcji ludzi starych w społeczeństwie połączone ze
zmniejszeniem ludności pracującej, dostarczającej finansowych środków do obsługi
zobowiązań socjalnych państwa opiekuńczego przy rosnących kosztach obsługi systemu
emerytalno-rentowego i opieki zdrowotnej16. Zdaniem zwolenników tego podejścia, zmiany
w państwie opiekuńczym są efektem politycznego procesu i zależą od doraźnych koalicji,
sojuszy, przetargów odbywających się w cyklu wyborczym.

Podejście pośrednie między stanowiskiem deterministycznym
a indeterministycznym. W tym podejściu podkreśla się, że globalizacja ma wpływ na
państwo opiekuńcze, ale jest on uzgadniany przez politykę i struktury organizacyjne danego
kraju. Zakłada się, że niektóre typy państwa są bardziej przygotowane do funkcjonowania w
warunkach globalnego rynku, inne mniej. Innymi słowy, różne typy państw opiekuńczych
różnie reagują na globalizację. Przyjmuje się tu, że największym problemem wywołanym
przez globalizację jest umiędzynarodowienie rynku niewykwalifikowanej lub nisko
kwalifikowanej pracy, sposoby walki z bezrobociem zależą jednak od polityki przyjętej przez
rząd danego kraju17. Za głównego reprezentanta tego nurtu uważa się twórcę klasycznej
typologii państw opiekuńczych – Gosta Esping-Andersena. Jego zdaniem, problem stanowi
przyzwolenie społeczne dla państwa opiekuńczego, które obejmuje całe społeczeństwo,
podczas gdy w założeniu było ono zorganizowane dla utrzymujących się z pracy najemnej.
Obok kryzysu gospodarczego najważniejszy jest kryzys koncepcyjny. Prezentowany wachlarz
sposobów i środków działania nie oferuje skutecznej pomocy w odniesieniu do wymogów
nowoczesnej gospodarki18. Państwo opiekuńcze utrzymuje się w niezmienionej formie w
wyniku działania czynników politycznych. Istnieją różne grupy interesu: pracownicy systemu

15 Ibidem, s. 64.
16 Ibidem, s. 64.
17 Ibidem, s. 65.
18 Ibidem, s. 65.
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społecznego i ich klienci, związki zawodowe, partie polityczne itp., które są zainteresowane
jego kontynuacją. Esping-Andersen nie widzi istotnych zmian jakościowych państwa
opiekuńczego, a raczej próbę zachowania obecnego status quo oraz dotrzymania przyjętych
niegdyś zobowiązań społecznych.

3. Globalizacja a państwa postkomunistyczne

Z punktu widzenia naszych rozważań istotne stają się relacje między procesem
globalizacji a państwami postkomunistycznymi. Wpływ ten jest o tyle ważny, że globalizacja
wpływa na racjonalizację socjalnych funkcji państwa. Kapitalizm, a zwłaszcza ten oparty na
wolnej konkurencji, powoduje ubóstwo i marginalizację niektórych grup społecznych. To
prowadzi natomiast do niestabilnej sytuacji politycznej, zagrażającej nawet systemowi
demokratycznemu, gdyż powstałe w wyniku liberalizacji rynku różnice ekonomiczne
ograniczają możliwość społecznej współpracy. Zmarginalizowane grupy szukają wyjaśnienia
sytuacji, w której się znalazły, a przez to stają się podatne na różne destrukcyjne
oddziaływania polityczne, np. partii populistycznych. Stąd celem polityki społecznej powinna
być odpowiednia, wyrównująca redystrybucja dochodu. Głównym celem staje się tutaj walka
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Szczególnie trudne jest to w krajach
przechodzących transformację ustrojową, która polega przede wszystkim na zmianach
instytucjonalnych zachodzących w trzech podstawowych obszarach: polityce, gospodarce
i społeczeństwie. Chodzi tutaj o proces przejścia od: a) systemu autorytarnego do ustroju
demokracji liberalnej (instytucjonalizacja polityczna), b) gospodarki planowanej, nakazowo-

₋rozdzielczej do gospodarki rynkowej (instytucjonalizacja gospodarcza), c) społeczeństwa

homogenicznego, zamkniętego do społeczeństwa pluralistycznego, obywatelskiego
(instytucjonalizacja społeczno-kulturowa).

Przyjmuje się, że opór państw postkomunistycznych wobec procesów globalizacyjnych
jest znacznie mniejszy aniżeli w przypadku państw „starych demokracji”, państw
rozwiniętych gospodarczo. Wynika to przede wszystkim z:

 większej podatności gospodarek postkomunistycznych na procesy globalizacyjne,

 neoliberalnej orientacji rządów,

 słabości społeczeństwa obywatelskiego.
Na początku lat 90., kiedy dopiero rozpoczynał się wielki eksperyment społeczny, jakim

stała się transformacja ustrojowa, zakładano, że państwa postkomunistyczne będą mogły
swobodnie wybierać pomiędzy różnymi modelami rozwoju, w zależności od ich przed-
socjalistycznej oraz socjalistycznej przeszłości. Obecnie, w zdecydowanej większości krajów
regionu, tj. Europy Środkowowschodniej, dominuje neoliberalny sposób wprowadzania
zmian. Prowadzi to do prywatyzacji, urynkowienia państwowych usług socjalnych. Zabiegi te
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wyjaśnia się koniecznością zerwania z państwowym paternalizmem. Działania te mają w
konsekwencji przyczynić się do wzmocnienia samodzielności i zaradności ludzi.
Jednocześnie wyraźnie zarysowuje się w krajach tego regionu sprzeciw wobec przyjętego
modelu zmian społecznych. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać partie konserwatywne i
populistyczne, odwołujące się często do nacjonalizmu, dla których bardziej istotne są wartości
kolektywistyczne, stojące nierzadko w sprzeczności z regułami charakterystycznymi dla
wolnego rynku. Transformacja ustrojowa przyczyniła się do zmiany charakteru polityki
społecznej.
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Rozdział II 

Instytucje polityki społecznej państwa opiekuńczego

1. Polityka społeczna, pomoc społeczna

Nasze rozważania rozpoczniemy od prezentacji podstawowych pojęć, ich właściwe
rozumienie jest bowiem niezbędne dla dalszych bardziej szczegółowych rozważań, zarówno
tych teoretycznych, jak i tych popartych badaniami empirycznymi.

Pierwszym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest polityka społeczna. Może być ona
rozpatrywana jako dyscyplina naukowa oraz jako dziedzina praktyki. Jak zauważa
Kurzynowski, polityka społeczna jako dyscyplina naukowa ma wszystkie cechy
charakterystyczne dla innych dyscyplin, tj.:
1) posiada swoje podstawowe definicje, cele, zakres, klasyfikacje, różne teorie i przedmiot

badań;
2) jest przedmiotem wykładowym, w tym na uczelniach wyższych;
3) jest czynnikiem integracji środowiska naukowego specjalistów zajmujących się

upowszechnianiem wiedzy o rzeczywistości i sposobach jej zastosowania w praktyce;
4) na jej gruncie prowadzi się zarówno obiektywne badania warunków bytu społecznego, jak

i subiektywnych ocen tych warunków19.
W Małej encyklopedii PWN z roku 1995 znajdujemy następującą definicję pojęcia

polityka społeczna:

polityka społeczna, polityka socjalna, to celowa działalność państwa i innych instytucji publicznych w
dziedzinie kształtowania optymalnych warunków życia i pracy ludności oraz stosunków międzyludzkich;
także nauka o celowym oddziaływaniu na układ stosunków społecznych i przekształcaniu warunków życia
ludności [...]20.

19 Ibidem, s. 18.
20 Mała encyklopedia PWN, Warszawa 1995, s. 668 – 669.
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Na naukowy charakter pojęcia „polityka społeczna” zwracał już uwagę Stanisław
Rychliński, formułując następującą definicję:

Polityka społeczna jest to [...] usystematyzowany zbiór wskazówek, jak usuwać, a choćby łagodzić
niesprawiedliwości i szkody płynące dla jednostki i społeczeństwa z ustroju pracy najemnej, oraz jak
przeciwdziałać dalszemu narastaniu tych niesprawiedliwości i powstawaniu nowych szkód21.

W zakres tej nauki wchodzą: polityka ludnościowa i rodzinna, polityka zatrudnienia,
kształcenia, dochodów i struktury wydatków, wyżywienia mieszkańców, kulturalna, ochrony
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, walki z patologią społeczną oraz
zagadnienia prognozowania społecznego. W definicji Rychlińskiego polityka społeczna
traktowana jest jako nauka, która ma dostarczać decydentom politycznym określonych
wskazówek dotyczących wpływania na rzeczywistość społeczną.

Politykę społeczną tradycyjnie wiąże się z aktywnością państwa. Takie podejście
prezentował Wacław Szubert. W jego opinii przez politykę społeczną należy rozumieć:

celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i innych organizacji na istniejący układ,
zmierzające do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności
społecznych oraz podnoszenia kultury życia22.

Podobnie współcześnie Julian Auleytner przez politykę społeczną rozumie:
działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia
materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa
ekonomicznie i socjalnie najsłabszych23..

Podobnie politykę społeczną określa Adam Kurzynowski. Według niego, jest to:

działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych
warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych
opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na
dostępnym poziomie24.

Ta definicja wskazuje na dbałość o szeroko rozumiane warunki bytu i o prorozwojowe
struktury i stosunki społeczne. Zakłada, że działalność określonych podmiotów: państwa,
instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych ma służyć kształtowaniu
podstawowych warunków pracy i bytu ludności. Państwo i jego instytucje powinny zapewnić
ogólne podstawy umożliwiające społeczeństwu zaspokajanie potrzeb poprzez pracę
zarobkową. W przypadku osób niepracujących zawodowo instytucja państwa powinna
umożliwić utrzymanie się z rent i emerytur bądź innych świadczeń społecznych.

21 S. Rychliński, Polityka społeczna, [w:] L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Polityka społeczna,
Wrocław 2003, s. 15.
22 A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna, Warszawa 1979, s. 121.
23 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000,
s. 16.
24 A. Kurzynowski, Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres, [w:] A. Kuzynowski (red.), Polityka
społeczna, Warszawa 2006, s. 10.
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Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych oznacza natomiast dla Adama
Kurzynowskiego:

dążenie poszczególnych podmiotów do kształtowania struktury rodziny zapewniającej zastępowalność
pokoleń, odpowiedniej struktury wykształcenia ludności i struktury zawodowej, niezbędnych dla realizacji
bieżących i strategicznych zadań rozwojowych.25

Budowa sprawiedliwych stosunków międzyludzkich powinna być oparta na zasadzie
sprawiedliwości społecznej i równości szans. Zadanie państwa polega na tworzeniu
odpowiedniego prawa zapewniającego wszystkim obywatelom takie same możliwości. Jak
jednak zaznacza autor, możliwości te nie oznaczają, że przedstawiciele różnych grup
społecznych będą w jednakowym stopniu z nich korzystać. Jest to niemożliwe w gospodarce
wolnorynkowej, gdzie występują znaczne różnice dochodów. W takiej sytuacji rola polityki
społecznej wzrasta – powinna ona zwiększyć możliwości tych, którzy ze względów
materialnych nie mogą w pełni wykorzystywać zasady równych szans. Jest to niewątpliwie
jedno z najtrudniejszych zadań polityki społecznej, jak dotąd niezrealizowane w pełni w
żadnym kraju, ale traktowane jako ważny cel zapewniający posiadanie korzystnego
wizerunku i odbioru w społeczeństwie. Ponadto cel ów przyczynia się do rozładowywania
napięć i konfliktów społecznych. Polityka społeczna ma tutaj charakter progresywny i
perspektywiczny. Chce wpływać, jak pisze autor, na kształtowanie „prorozwojowych struktur
społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości
społecznej”26. Tak rozumiana polityka społeczna zawiera pewne cele polityczne, takie
chociażby jak egalitaryzm, jest więc jednocześnie w znacznym stopniu konstruktem
ideologicznym.

Reasumując, można stwierdzić, że przedstawione definicje pokazują podobny obraz
polityki społecznej. Jawi się ona jako nauka, czy też aktywność określonych podmiotów,
nastawiona na określony rozwój stosunków społecznych. W poszczególnych definicjach
przyjmuje się podobne założenia ontologiczne i antropologiczne. Zgodnie z nimi, jednostki
ludzkie są równe, a celem rozwoju społecznego jest w miarę egalitarne społeczeństwo oraz
państwo zaangażowane w likwidowanie negatywnych szkód wynikających ze stratyfikacji
społecznej. Przytoczone definicje w mniejszym bądź większym stopniu powiązane są z
liberalnym punktem widzenia.

Definicje polityki społecznej są uwarunkowane historycznie i aksjologicznie. Pojęcie
polityki społecznej oparte na (neo)konserwatywnym sposobie postrzegania rzeczywistości

25 Ibidem.
26 Ibidem.
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pomija wątki rozwoju egalitarnego społeczeństwa, a większy nacisk kładzie na
rozładowywanie napięcia i konfliktów społecznych. Jak pisze Kurzynowski:

[...] polityka społeczna i sposób jej realizacji staje się przedmiotem ostrych sporów w lokalnych,
regionalnych i ogólnokrajowych kampaniach wyborczych, w debatach parlamentarnych i w działalności
partii politycznych. To świadczy również o tym, że polityka społeczna jest oceniania przez wyborców oraz
polityków i dzięki temu jest wszechobecna w życiu społecznym27.

Zdaniem tego autora, najłatwiej można określić politykę społeczną jako: lewicową lub
prawicową, socjaldemokratyczną lub liberalną. Lewicowa uwzględnia w większym stopniu
kwestie związane ze społecznym egalitaryzmem. Zakłada interwencjonizm państwowy, co
przejawia się w położeniu szczególnego nacisku na udział państwa w zaspokajaniu potrzeb
społecznych. Koncepcja liberalna natomiast koncentruje się na wybranych grupach ludności
lub strukturach (np. rodzinie), które wymagają szczególnej pomocy czy uwagi. Zakłada się
tutaj, że rola państwa w pomocy społecznej powinna być ograniczona. Ponadto jeżeli już
dopuszcza się jego interwencję, to tylko w przypadku grup lub jednostek, które nie są w stanie
same zaspokoić swoich potrzeb, nie radzą sobie z grą rynkową.

Drugim pojęciem, które wymaga wyjaśnienia jest pomoc społeczna. O istocie działań
określanych w ten sposób pisze Piotr Błędowski.

W drugiej połowie XX wieku wprowadzenie nowych form współpracy z podopiecznym i jego rodziną oraz
rozpoczęcie długookresowych programów o charakterze prewencyjnym dało asumpt do odejścia od
terminu „opieka społeczna” i określenia prowadzonej działalności jako „pomoc społeczna”, której celem
nie jest wyłącznie udzielanie świadczeń materialnych (zwłaszcza w formie pieniężnej), ale również pomocy
w formie usług oraz pracy socjalnej, sprzyjającej społecznej reintegracji podopiecznych, rozwiązywaniu ich
problemów życiowych i trwałemu uniezależnieniu od instytucji pomocy28.

Zdaniem J. Piotrowskiego, pomoc społeczna to jeden z elementów zabezpieczenia

społecznego, obok: ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie osobowego i

majątkowego ludności, rehabilitacji inwalidów itd. W jego opinii zabezpieczenie społeczne to

„całokształt środków i instytucji publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się

zabezpieczyć swych obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem, przed groźbą

niemożności zaspokojenia podstawowych, społecznie uznanych za ważne potrzeb”.

Omawiane pojęcie definiuje również Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 kwietnia

2004 roku.

27 A. Kurzynowski, Polityka społeczna… s. 18.
28 P. Błędowski, Pomoc społeczna, [w:] A. Kuzynowski (red.), Polityka społeczna, s. 232.
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Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym
zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi29.

Ustawa ta określa też, co należy rozumieć przez trudną sytuację życiową. Chodzi zatem
przede wszystkim o: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego.

Ta kategoria „trudnych warunków społecznych” nie odgrywa jednak ważniejszej roli w
praktyce, ponieważ, jak pisze Piotr Błędowski:

pod naciskiem bieżących potrzeb, sytuacja dochodowa rodziny pozostaje decydującym kryterium
przyznawania świadczeń materialnych. Z tego względu pomoc społeczna nadal koncentruje się głównie na
świadczeniach uzupełniających lub zastępujących dochód, nie mogąc z braku środków i kadr rozwinąć
stosownie do potrzeb systemu świadczeń w formie usług i pracy socjalnej30.

Kategoria „trudnych sytuacji życiowych” odzwierciedla w dużym stopniu konsekwencje

związane z przemianami ekonomicznymi i społecznymi. Jak pokazują różnego rodzaju dane

statystyczne, coraz większą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby w wieku

produkcyjnym, takie, które zmuszone są do korzystania z pomocy społecznej ze względu na

brak dochodów lub mają zbyt niskie dochody z pracy. Bezrobocie, brak zatrudnienia, jest

jedną z najbardziej istotnych przyczyn korzystania z pomocy opieki społecznej. Liczną grupę

stanowią także rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne z małymi dziećmi.

W okresie przed 1989 r. wśród klientów pomocy społecznej dominowały osoby w wieku

poprodukcyjnym oraz niepełnosprawni, obecnie mamy do czynienia głównie z grupami

borykającymi się z problemami wynikającymi z długookresowego bezrobocia i niskich

dochodów. Zmiany, jakie zachodzą w strukturze korzystających z pomocy społecznej,

pokazuje tab. 1.

29 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 kwietnia 2004 r., s. 16 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593).
30 P. Błędowski, Pomoc społeczna, s. 233.
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Tabela 1. Rodziny objęte pomocą społeczną w latach 1991 – 1999 według powodów
przyznania świadczeń pomocy społecznej (w tys.)

Wyszczególnienie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ogółem a x x x 2 283 1 795 1 681 1 663 1 725 1 633
Ubóstwo x x x x x 630 659 706 712,2
Sieroctwo 9,8 10,5 8,3 8,3 6,9 7,3 7,5 7,4 14,2

Bezdomność 6,1 12,7 17,7 13,0 11,9 12,6 14,7 16,6 20,7
Ochrona macierzyństwa x x x 325,0 240,0 184,3 166,7 159,3 147,4

Bezrobocie 249,5 551,0 783,0 785,0 720,0 721,0 679,4 708,7 678,5
Niepełnosprawność 201,3 245,0 245,5 260,0 258,0 279,0 308,9 331,8 364,1

Pomoc postpenitencjarna 11,4 16,5 21,3 24,6 24,0 24,0 19,5 20,5 16,2
Klęski żywiołowe 3,5 5,6 4,0 0,8 1,3 5,5 33,0 8,9 2,5

Długotrwała choroba 211,0 228,0 246,0 330,0 352,0 376,0 355,9 370,0 355,7
Bezradność w prowadzeniu

gosp. domowego b 127,0 156,0 174,0 262,0 251,0 427,0 409,3 427,7 419,6

W tym:
Rodziny niepełne 144,0 215,0 200,0 229,0 228,0 179,5 180,5 188,4 188,6

Rodziny wielodzietne 172,3 245,0 239,0 254,0 226,0 185,4 171,0 168,7 159,8
Alkoholizm 65,8 94,0 106,0 123,0 122,0 122,3 115,3 122,4 119,1
Narkomania 1,4 2,0 2,3 2,4 2,7 3,0 2,9 2,9 3,2

a Do roku 1993 w sprawozdaniach nie ujmowano liczby rodzin, którym przyznano pomoc
b Do roku 1995 w liczbie rodzin objętych pomocą z tytułu bezradności nie uwzględniano rodzin
niepełnych i wielodzietnych.

Źródło: P. Błędowski, Pomoc społeczna, [w:] A. Kuzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa
2006, s. 238.

Ustawa o pomocy społecznej nawiązuje do polskich tradycji pomocy społecznej, w której

dużą rolę zajmowały kościoły i zwiazki wyznaniowe, głównie Kościół rzymskokatolicki. W

cytowanym fragmencie znajduje się odwołanie do tej instytucji. Podkreśla się także, że

pomoc społeczna ma na celu „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych

sytuacji życiowych”. Sformułowanie to nawiązuje implicite do katolickiej nauki społecznej,

gdzie główna rolę odgrywają w systemie społecznym nie tylko jednostki, ale też i rodziny.

Dlatego też jedną z zasad, którą kieruje się polski system społeczny, jest zasada

subsydiarności wywodząca się z katolickiej nauki społecznej. Zakłada ona, że osobie

potrzebującej wsparcia powinien udzielić krąg najbliższych, przede wszystkim rodzina.

Lokalna społeczność, czy też instytucje publiczne, włączają się w pomoc wówczas, gdy

pomoc najbliższych bądź nie jest udzielana, bądź jest niewystarczająca.

Polska podpisała 10 czerwca 1997 r. Europejską Kartę Społeczną. Dokument ten został

otwarty do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. Rządy-sygnatariusze (członkowie

Rady Europejskiej) zdecydowały się podjąć wspólne wysiłki na rzecz podniesienia jakości

życia mieszkańców Europy. W karcie tej możemy m.in. przeczytać:
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W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pomocy społecznej i medycznej, umawiające się
strony zobowiązują się:
1. zapewnić, by każdej osobie, która nie posiada dostatecznych zasobów i która nie jest zdolna do

zapewnienia ich sobie z innych źródeł, szczególnie poprzez świadczenia z systemu zabezpieczenia
społecznego, została przyznana odpowiednia pomoc oraz, w przypadku choroby, opieka konieczna ze
względu na jej stan;

2. zapewnić, by osoby otrzymujące taką pomoc nie cierpiały z tego względu ograniczenia ich praw
politycznych lub społecznych;

3. przewidzieć, by każdy mógł otrzymać od właściwych służb publicznych lub prywatnych taką poradę i
osobistą pomoc, jaka może być konieczna dla zapobieżenia lub usunięcia stanu potrzeby, lub ulżenia
sytuacji osobistej lub rodzinnej […]31.

Mimo że obserwujemy wzrost dobrobytu społecznego, liczba ludzi objętych
świadczeniami społecznymi nie wykazuje w większości krajów europejskich tendencji
malejącej. Zdaniem P. Błędowskiego, wynika to z „relatywizacji pojęcia ubóstwa i
rozszerzania zakresu podmiotowego i przedmiotowego pomocy”32. W takiej sytuacji wzrost
liczby świadczeniobiorców nie musi świadczyć o ubożeniu społeczeństwa. Da się go wyjaśnić
poprawą działania służb socjalnych, które docierają do nowych środowisk i wprowadzają
nowe świadczenia.

Świadczenia pomocy społecznej można podzielić na udzielane w środowisku
zamieszkania świadczeniobiorcy (pomoc środowiskowa) oraz na udzielane w domach
pomocy społecznej (pomoc instytucjonalna). Pomoc środowiskowa ma o wiele większy
zasięg, pełniąc istotną rolę integracji społecznej i pozwalając świadczeniobiorcy uzyskać
warunki do w miarę samodzielnej egzystencji w dotychczasowym środowisku. Jak pisze Piotr
Błędowski:

Ustawa o pomocy społecznej wymienia wśród świadczeń środowiskowej pomocy społecznej zasiłek stały,

zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w formie pieniężnej lub rzeczowej), zasiłek celowy na ekonomiczne

usamodzielnienie osoby lub rodziny, usługi opiekuńcze oraz sprawienie pogrzebu. Poza ustawą w ramach

realizacji odrębnych programów rządowych zmierzających do poprawy warunków bytu ludności,

wprowadzone zostały jeszcze dwa inne świadczenia, a mianowicie pomoc finansowa związana ze wzrostem

wydatków na leczenie oraz udzielana od 1993 r. pomoc finansowa na wydatki mieszkaniowe33.

Oprócz tego ośrodki pomocy społecznej zostały zobowiązane do udzielania pomocy
kobietom w ciąży i wychowującym dzieci (na mocy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). W ramach tych
obowiązków ośrodki udzielają pomocy prawnej i materialnej kobietom od ósmego miesiąca

31 Europejska Karta Społeczna, http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0067.htm; 2007.08.15
32 P. Błędowski, Pomoc społeczna, s. 240.
33 Ibidem, s. 245.
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ciąży do drugiego roku życia dziecka. Do korzystania z tego rodzaju świadczeń są
uprawnione kobiety, których dochód w rodzinie nie przekracza poziomu najniższej
emerytury. Ponadto Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych
i pielęgnacyjnych (Dz.U. z 1995 r., nr 4, poz. 17 z późn. zm.) nakłada na ośrodki pomocy
społecznej obowiązek ustalania i wypłacania zasiłków tym osobom, które nie otrzymują ich
ani w zakładzie pracy, ani w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w powiatowych
urzędach pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie badań „Sytuacja bytowa osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej” prowadzonych przez Katedrę Socjologii Pracy, Polityki Społecznej
i Zatrudnienia Szkoły Głównej Handlowej, organizowanych corocznie od 1992 do 1997 r.
stwierdzono, że coraz częstsza staje się konieczność ograniczania wysokości świadczeń.
Działania polegające na zmniejszeniu rozmiarów pomocy mogą prowadzić do szkodliwej
unifikacji świadczeń bez brania pod uwagę określonej sytuacji świadczeniobiorcy. Byłoby to
sprzeczne z fundamentalną zasadą pomocy społecznej – indywidualizacji świadczeń34.

Zakłada się, że w wyniku zmian demograficznych, zwłaszcza tych związanych ze
starzeniem się społeczeństwa, będzie zyskiwać inna forma świadczeń środowiskowych, a
mianowicie – usługi w miejscu zamieszkania. Ważną rolę odgrywają tu także względy
ekonomiczne, gdyż udzielanie pomocy środowiskowej jest mniej kosztowne niż tej
instytucjonalnej. Pełni ona funkcję motywacyjną w stosunku do świadczeniobiorców, a także
ułatwia organizację społeczności lokalnej na rzecz jej udzielania.

Pomocy instytucjonalnej udziela się głównie w domach pomocy społecznej, których
prowadzenie jest od początku 1999 r. zadaniem własnym powiatu. Jak zostało określone w
ustawie o pomocy społecznej, oferta tych placówek skierowana jest do konkretnej grupy
osób. I tak ustawodawca kieruje tę ofertę do osoby z powodu:

wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej

Art. 56. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie35.

Strukturę domów według typów wymienionych w art. 56 pokazuje tab. 2.

34 Ibidem, s. 244.
35 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 kwietnia 2004 r., s. 32.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/



21
21

Tabela 2. Liczba domów pomocy społecznej i mieszkańców według typów domów i
instytucji prowadzących w 1998r.

Ogółem Z tego:

Domy

państwowe

Domy jednostek

niepaństwowych
Typy domów Liczba

domów

Liczba

miesz-

kańców
Liczba

domów

Liczba

miesz-

kańców

Liczba

domów

Liczba

miesz-

kańców

Ogółem 722 69 024 560 58 815 162 10 209

Z tego dla osób:

starych 126 10 340 103 9 192 23 1 148

przewlekle somatycznie chorych 196 21 247 173 19 880 23 1 367

niesprawnych intelektualnie,

z tego:
263 23 340 178 17 882 85 5 518

dla dorosłych 150 14 878 127 13 217 23 1 661

dla dzieci 113 8 462 51 4 605 62 3 857

przewlekle psychicznie chorych 113 12 393 93 10 902 20 1 491

niepełnosprawnych fizycznie 12 1 188 7 669 5 519

samotnych matek i kobiet w ciąży 12 516 6 350 6 166

Źródło: dane Departamentu Pomocy Społecznej MPiPS, www.mpips.gov.pl.

Nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 kwietnia 2004 r. uwzględnia nowy podział

terytorialny w Polsce. Zadania pomocy społecznej są realizowane przez samorząd terytorialny

na poziomie gmin, powiatów i województwa, a także przez administrację rządową, zlecającą

najczęściej ich wykonywanie odpowiednim szczeblom samorządu terytorialnego.

Dokonująca się decentralizacja systemu opieki społecznej wynika z przekonania, że na

poziomie gminy możliwe jest pełniejsze rozpoznanie występujących potrzeb i dobór bardziej

efektywnych form udzielania pomocy.

Określone zadania poszczególnych poziomów samorządu pokazuje tab. 3.
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Tabela 3. Zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez poszczególne szczeble
administracji

Szczebel samorządu

terytorialnego:
Zadania:

Gmina

Zadanie własne gminy to:

 udzielanie schronienia, posiłku,

 udzielanie niezbędnego ubrania osobom

potrzebującym,

 świadczenie usług opiekuńczych,

 świadczenie usług specjalistycznych w miejscu

zamieszkania,

 pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

 praca socjalna.

Zadania gminy o charakterze fakultatywnym:

 prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków

wsparcia o zasięgu lokalnym,

 kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i

specjalnych zasiłków celowych,

 przyznawanie pomocy rzeczowej,

 przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne

usamodzielnienie,

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na

ekonomiczne usamodzielnienie,

 inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające

z rozeznanych potrzeb gminy.

Zadania zlecone gminy to:

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz

związanych z nimi dodatków i świadczeń,

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

gwarantowanych okresowych i specjalnych

okresowych,

 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby
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niepodejmujące lub rezygnujące z wykonywania

zawodu z powodu konieczności wychowywania

dziecka wymagającego stałej opieki oraz osoby

bezrobotne, które utraciły prawo do zasiłku, samotnie

wychowujące dziecko do lat 15,

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

przysługujących na podstawie przepisów o ochronie

zdrowia psychicznego,

 organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów

samopomocy,

 realizacja działań wynikających z rządowych

programów pomocy społecznej lub innych ustaw.

Powiat

Zadanie własne powiatu to:

 organizowanie i zapewnienie usług w określonym

standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu

ponadgminnym i kierowanie do nich osób ubiegających

się o przyjęcie,

 opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania

problemów społecznych,

 organizowanie specjalistycznego poradnictwa,

 udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania,

sprawienie pogrzeb osobom bezdomnym,

 prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

(np. domów dziecka).

Zadanie zlecone powiatu to:

 organizacja i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

 pomoc uchodźcom.

Województwo

Zadania nałożone na samorząd województwa dotyczą:

 sporządzania bilansu rozpoznanych na terenie

województwa potrzeb i niezbędnych środków,
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 wdrażania programów specjalnych,

 organizacji kształcenia kadr pomocy społecznej,

 identyfikacji przyczyn ubóstwa,

 inspirowania nowych rozwiązań w zakresie polityki

społecznej.

Do zadań wojewody, a więc reprezentanta administracji

rządowej zalicza się:

 działania o charakterze kontrolnym,

 nadzór i wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów

pomocy społecznej.

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z tab. 3, większość zadań realizowanych jest na poziomie gminy. Reforma
administracyjna, która spowodowała określone zmiany w polityce społecznej, stała się
obiektem krytyki. Stąd w latach 2003 – 2004 doprowadzono do kolejnych reform tego
sektora. Chodziło przede wszystkim o ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz poprawę
efektywności. Głównymi kierunkami tych reform są:

1. Budowa społeczeństwa opiekuńczego poprzez szersze wprowadzenie do działań publicznych
organizacji pomocy czynnika społecznego, uzupełnienie sektora samorządowej pomocy przez
organizacje pozarządowe i indywidualnych wolontariuszy (Ustawa o działalności pożytku
publicznego).

2. Wprowadzenie aktywnej polityki społecznej na rzecz zagrożonych wykluczeniem długotrwałych
klientów pomocy społecznej poprzez próbę ich aktywizacji zawodowej (Ustawa o zatrudnieniu
socjalnym z 2003 r.).

3. Upodmiotowienie użytkownika pomocy społecznej poprzez wprowadzenie zasady podpisywania
kontraktu jako warunku koniecznego przyznania wsparcia materialnego, co ma ułatwić przejście od roli
biernego klienta do aktywnej partycypacji w procesie pomagania i aktywizacji środowisk lokalnych36.

Obecnie znajdujemy się sytuacji zmiany jakościowej polskiego systemu opieki
społecznej. Uczestniczymy w transformacji tego systemu od instytucji ratownictwa
społecznego koncentrującego się na wybranych grupach klientów do podmiotu prowadzącego
aktywną politykę społeczną, czego przykładem są centra integracji społecznej tworzone dla
zatrudniania socjalnego klientów. Zdaniem Ewy Leś, mamy do czynienia z przejściem od
klientyzmu socjalnego do partycypacji społecznej grup wykluczonych. Nowy paradygmat
łączy w sobie elementy pomocy społecznej, ochrony socjalnej i przedsiębiorczości
społecznej37.

36 J. Krzyszkowski, Między państwem…, s. 150.
37 Ibidem, s. 150.
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2. Modele polityki społecznej i pomocy społecznej

W historii europejskiej polityki społecznej i pomocy społecznej wyróżnia się trzy modele,
które państwa przyjmowały w tej sferze życia społecznego.

Model liberalny (anglosaski). Państwo powinno ingerować w politykę społeczną w
stopniu minimalnym, odgrywając rolę „nocnego stróża”. Punkt ciężkości zostaje przeniesiony
z państwa na społeczeństwo: od ludzi zależy, czy będą chcieli pomagać innym, okazywać im
solidarność. Ważną rolę w krajach realizujących model liberalny odgrywają pozarządowe
organizacje charytatywne, fundacje i stowarzyszenia mające zarówno religijny, jak i świecki
charakter. Model ten wiąże się z typem społeczeństwa, w którym silne są wpływy
protestantyzmu, zwłaszcza jego bardziej ortodoksyjnych wersji (np. purytanizmu). Położenie
społeczne jednostki łączy się tu z ideą predestynacji, od człowieka zależy poprawa jego losu,
a każdy jest odpowiedzialny za swoje położenie. Zakłada się, że w interesie jednostki
znajduje się zmiana jej pozycji społecznej. Liberalizm nie namawia jednak do egoizmu, daje
raczej ludziom poczucie wolności – i to w dwojaki sposób. Ludziom, którym się względnie
powodzi, zostawia możliwość wyboru: albo pomoc innym i w ten sposób uzyskanie
określonych gratyfikacji (np. zbawienie po śmierci, społeczne uznanie), albo zachowanie
majątku, pieniądzy dla siebie. Osoby wykluczone społecznie nie są podporządkowywane
interwencyjnym działaniom państwa i zmuszane do udziału w różnych programach
społecznych. Głównymi wadami tego modelu jest brak gwarancji dla realizacji przez
społeczeństwo zasady solidarności w sytuacji wzrostu atomizacji i sekularyzacji. Wycofanie
się państwa ze sfery pomocy społecznej może przyczynić się do występowania skrajnej biedy
nawet w społeczeństwach bogatych, w których nierówności społeczne i istnienie biedy
uważane są za naturalne zjawiska.

Model motywacyjny (charakterystyczny dla społecznej gospodarki rynkowej Niemiec).
Dopuszcza ograniczenie wolności, zarówno jednostek, którym lepiej się powodzi, jak i osób
wykluczonych społecznie. Zakłada, że interwencja państwa może być w niektórych
sytuacjach czymś korzystnym, jeżeli ma poprawić położenie niektórych grup społecznych
bądź osób. Odpowiedzialności za swoje położenie nie ponosi wyłącznie jednostka, stanowi
bowiem ono wypadkową wielu czynników niezależnych od człowieka. Podziały klasowe są
naturalne, ale należy stwarzać kanały mobilności społecznej, aby jednostki z warstw niższych
miały możliwość uzyskania lepszej pozycji społecznej. Państwo nie odgrywa roli „dobrej
matki”, wskazującej, którą drogą należy pójść, co należy zrobić itd. Osoby niezainteresowane
podjęciem wysiłku dla zmiany pozycji społecznej nie są do tego namawiane. Postrzega się je
jako w pełni świadome, dojrzałe jednostki. Model motywacyjny opiera się na solidaryzmie
klasowym, a wspieranie mobilności społecznej stanowi jeden z czynników łagodzących
społeczne napięcia.

Model redystrybucyjny, socjaldemokratyczny (charakterystyczny dla państw
skandynawskich). W tym przypadku całkowicie inaczej podchodzi się do wolności, większy
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nacisk kładąc na jej rolę „pozytywną” niż „negatywną”. Celem państwa jest poszerzenie
możliwości jednostki, aby miała możliwość rozwoju osobistego. Zakłada się, że pozycja
społeczna jest wynikiem wielu czynników, lecz główną rolę odgrywają te, na które człowiek
ma mały wpływ. Bieda spowodowana może być pochodzeniem etnicznym, bądź społecznym
dyskryminacją płciową, miejscem zamieszkania, niepełnosprawnością itp. Państwo stara się
aktywnie uczestniczyć w przeciwdziałaniu wykluczeniu, tworząc programy, sposoby
działania, w których np. instytucje pomocy społecznej – często w sposób dyrektywny –
starają się „wyciągnąć” ludzi z ubóstwa. Duży nacisk kładzie się na jakość życia, analizując

możliwości rozwoju jednostki (np. zachęca się osoby starsze do różnego rodzaju aktywności,
która poprawiłaby ich samopoczucie). W tym modelu nie traktuje się nierówności
społecznych jako czegoś naturalnego, a wzorem jest społeczeństwo egalitarne, w którym
każda jednostka będzie miała możliwość rozwinięcia swoich zdolności.

Każdy z wymienionych modeli wiąże się z różnymi kosztami finansowymi. Najtańsza
wydaje się koncepcja liberalna, gdzie opiekuńczy charakter państwa jest bardzo ograniczony,
a odpowiedzialność za walkę z ubóstwem przerzucona zostaje na społeczeństwo i jego
organizacje pozarządowe, fundacje, itd. Minimalizacja funduszy na walkę z ubóstwem
powoduje jednak, że problem zaczyna wymykać się spod kontroli, co skutkuje kryminalizacją
biedy (przykładem są getta w amerykańskich miastach). Środki, które mogłyby być
przeznaczone na prowadzenie odpowiedniej polityki społecznej, są wydawane na środki
bezpieczeństwa, pensje dla coraz większej liczby policjantów oraz na budowę nowych
więzień. Model motywacyjny jest droższy, lecz przynosi wymierne korzyści. Zakłada się, że
bieda jest czymś złym i niegodnym w nowoczesnym społeczeństwie, a w związku z tym
należy przeznaczyć środki finansowe na jej zwalczanie. Niektórzy widzą w tym wyciszenie
wyrzutów sumienia społeczeństwa, pokazanie jedynie fasadowej solidarności z innymi,
fałszywe miłosierdzie. Nie zagłębiając się jednak w motywy, należy stwierdzić, że podejście
motywacyjne stwarza możliwości poprawy sytuacji społecznej niektórym grupom, czy
jednostkom, otwierając przed nimi kanały mobilności. Podobnie dzieje się w przypadku
modelu socjaldemokratycznego. Ze względu na duże koszty możliwy się on staje w
społeczeństwach bogatych, w których docenia się rolę jakości życia oraz współpracy
społecznej.

Prezentacja modeli polityki społecznej wskazuje na odmienność rozwiązań w sferze
usług socjalnych. Wspólne dla różnorodnych funkcjonujacych modeli polityki społecznej i
pomocy społecznej są natomiast wyzwania, które stoją dziś przed nimi. Przemianom
gospodarczym społeczeństw postindustrialnych, w których na skutek m.in. mechanizacji i
komputeryzacji wzrosło bezrobocie, a co za tym idzie pauperyzacja i marginalizacja
znacznych grup społecznych, towarzyszy indywidualizacja życia, w tym indywidualizacja
ryzyka socjalnego, co zwiększa negatywne konsekwencje braku pracy, biedy i ekskluzji.
Kryzys tradycyjnego systemu wsparcia, jakim od wieków była rodzina, oraz ograniczenie
opartych na pracy (ubezpieczenia pracownicze) bądź na działaniach zaopatrzeniowych
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państwa technik osłony socjalnej powodują wzrost znaczenia pomocy społecznej. Ta
instytucja polityki społecznej państwa opiekuńczego stanęła przed nieznanymi dotąd
zadaniami, jakimi są bieda, rozwój underclass, starzenie się społeczeństw, groźba terroryzmu
itp. Potrzeby gospodarki globalnej, konieczność ekonomiczna inkluzji, włączenia wszystkich
członków społeczeństwa w jego obręb, oraz zagrożenia pokoju społecznego spowodowały, że
pomoc społeczna zyskała miano instrumentu utrzymywania zrównoważonego rozwoju
(sustainable development). Skalę problemów społecznych i znaczenie służb społecznych w
ich rozwiązywaniu dostrzegły państwa – sygnatariusze Europejskiej Karty Społecznej,
zobowiązując się do zapewnienia swoim obywatelom prawa do korzystania z pomocy
społecznej. Po 1989 r. również w krajach postkomunistycznych uznano szczególną wagę
zabezpieczenia społecznego opartego na pomocy społecznej, budując, niekiedy od podstaw,
sieć służb społecznych jako ważny element wzmocnienia zmiany instytucjonalnej.

3. Pomoc społeczna w Polsce

Publiczna (państwowa i samorządowa) pomoc społeczna ma w Polsce tradycje sięgające
okresu między I a II wojną światową. Pierwsza ustawa o opiece społecznej została uchwalona
już w 1923 r. i, przynajmniej formalnie, obowiązywała przez cały okres socjalistycznego
welfare state38 do 1990 r. Na podstawie ustaleń Okrągłego Stołu podjęto prace nad ustawą o
pomocy społecznej przyjętą w 1990 r. W ten sposób nowy ład instytucjonalny objął swym
zasięgiem obszar zabezpieczenia społecznego. Powstała jakościowo nowa instytucja,
narzędzie polityki społecznej państwa. Stworzono nową strukturę organizacyjną, której
główną cechę stanowiła decentralizacja rozpoczęta w 1990 r. poprzez powołanie gminnych
ośrodków pomocy społecznej. Odtąd trwa przebudowa systemu pomocy społecznej. W
ramach reformy administracyjnej kraju wprowadzono w 1999 r. dwa nowe samorządowe
szczeble oraz rozszerzono obszar działania pomocy społecznej poprzez m.in. włączenie zadań
z zakresu opieki i wychowania dzieci i młodzieży. W 2003 r. przyjęto ustawę o działalności
pożytku publicznego, wolontariacie oraz o zatrudnieniu socjalnym, a w 2004 nową ustawę o
pomocy społecznej. W wyniku przyjęcia wymienionych aktów legislacyjnych stworzono
jakościowo nowe warunki dla funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariuszy
działających w obszarze pomocy społecznej oraz podjęto próbę wprowadzenia aktywnej
polityki społecznej przeciwdziałającej zagrożeniu trwałą marginalizacją klientów pomocy
społecznej.

Dotychczasowe reformy wywołują różnorodne komentarze ekspertów, którzy wskazują,
że wprowadzone zmiany nie poprawiły warunków funkcjonowania organizacji pomocy
społecznej, tak w obszarze funkcji zarządzających, jak i wykonawczych. Nie zmniejszyło się,
mierzone liczbą klientów, obciążenie pracowników socjalnych działających w rejonach

38 Socjalistyczne welfare state jest określeniem W. Nawojka, autora książki pod tym tytułem. Por. W. Narojek,
Socjalistyczne „welfare state”: Studium z psychologii społecznej Polski Ludowej, Warszawa 1991.
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opiekuńczych, a wzrosła biurokracja socjalna, co zwiększyło ogólne obciążenie pracą, a
samorządność w pomocy społecznej ze względu na niedostatek środków oraz odpowiednich
kadr pozostała w sferze deklaracji. W ramach reform instytucji pomocy społecznej podjęto
także działania na rzecz profesjonalizacji kadr publicznego systemu, którego pracownicy od
1990 r. muszą zdobywać niezbędne kwalifikacje na wybranych kierunkach studiów.

Kryzys państwa opiekuńczego wywołał burzliwą dyskusję nad koniecznością reformy
pomocy społecznej, usług w jej wymiarze prawnym, finansowym, a co najważniejsze
efektywnościowym. Dyskusja nad restrukturyzacją służb społecznych koncentruje się jednak
głównie na organizacyjnych, finansowych, prawnych i ekonomicznych aspektach
funkcjonowania państwa opiekuńczego, a zdecydowanie mniej jest refleksji nad
normatywnym, aksjologicznym wymiarem zalecanych lub realizowanych zmian w tym
obszarze życia społecznego. Pomoc społeczną krytykuje za wysokie koszty, nieefektywność i
biurokratyzację, która ogranicza pracę socjalną z jednostką, rodziną i społecznością lokalną.
W tym kontekście widzieć należy główne tendencje, kierunki zmian, jakie będą się pojawiać
w usługach socjalnych w najblizszych latach. Wśród nich jako najważniejsze, wymagające
szerszego omówienia, są: decentralizacja, aktywizacja i rozwój środowiskowych usług
opiekuńczych.

4. Decentralizacja i uspołecznienie usług socjalnych

W Polsce głównym kierunkiem zmian po 1989 r. była, jest, i – jak się wydaje – będzie w
najbliższej przyszłości, decentralizacja. U jej podstaw leży idea lokalizmu, zgodnie z którą
działania lokalnych partnerów, aktywizacja społeczności i jednostek w zarządzaniu własnym
ryzykiem w walce z wykluczeniem społecznym, lepiej służą rozwiązywaniu problemów
społecznych niż strategie opiekuńcze państwa39. Decentralizacja stanowi główny kierunek
przemian polityki społecznej rozwiniętych państw w ostatnim ćwierćwieczu, jest procesem,
dzięki któremu świadczenia i usługi socjalne realizuje jeden lokalny ośrodek władzy czy
jednostka administracyjna40. Delegacja władzy i odpowiedzialności na niższy, lokalny
(gminny czy powiatowy) poziom ma zapewnić sprawniejsze rządzenie i lepszą kontrolę
społeczną nad elitami politycznymi i pozostającymi w ich dyspozycji środkami publicznymi.
Decentralizacja wprowadzana pod hasłami potrzeby samorządności, odbiurokratyzowania,
deregulacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego itp. oznacza jednak także, jak to trafnie
wskazała Stanisława Golinowska41, zdjęcie z państwa troski o sprawy społeczne. Analiza
działań decentralizacyjnych wskazuje, że są one realizowane na różnych poziomach i w
różnych etapach. Również w Polsce pod hasłami decentralizacji państwa i tworzenia

39 Przykłady takiego podejścia w krajach UE można znależć w książce M. Geddes, J. B. Benington (red.), Local
Partnership and Social Exclusion in the European Union, London 2001.
40 J. Krzyszkowski, Między państwem…
41 S. Golinowska, Polityka społeczna okresu transformacji, [w:] Dekada polskiej polityki społecznej, Warszawa
2000, s.175.
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samorządu terytorialnego przeprowadzono dwie kluczowe reformy administracyjne w 1990 i
1999 r. Pierwsza reforma z 1990 r., określana zgodnie jako niedokończona decentralizacja,
wprowadziła jedynie ograniczoną podmiotowość samorządów terytorialnych w zakresie
polityki społecznej, a jej wady miała wyeliminować druga reforma administracyjna z 1999 r.
Ogólna ocena tej ostatniej reformy była i jest niejednoznaczna. Jej zwolennicy wskazują na
powstanie nowych instytucji publicznych na szczeblu lokalnym, rozwój nowych świadczeń i
usług socjalnych oraz budowę więzi między organizacjami obywatelskimi i instytucjami
samorządowymi42. Krytycy podkreślali brak środków na szczeblu lokalnym, fragmentację
oraz słabą koordynację działań nowych instytucji lokalnej infrastruktury społecznej.

Niezależnie od oceny reform administracyjnych przeprowadzonych w Polsce w latach 90.,
trzeba podkreślić, że spowodowały one jakościowe przeobrażenia w polityce społecznej,
wprowadzając lokalną i regionalną politykę społeczną. Adam Kurzynowski i Piotr
Błędowski43 uważają, że regionalna polityka społeczna jest realizowana przez uprawniony do
zarządzania regionem podmiot mający uprawnienia do dysponowania środkami przyznanymi
z budżetu i innymi pochodzącymi ze źródeł pozabudżetowych. Regionalna polityka społeczna
jest prowadzona przez podmioty szczebla regionalnego i jest nakierowana na rozwiązywanie
społecznych spraw regionu, w ramach ogólnych zasad polityki społecznej państwa. Z kolei
lokalna polityka społeczna odnosi się środowiska gminnego, w którym występuje
bezpośrednie, naturalne połączenie istniejących potrzeb oraz środków, które są przeznaczona
ich zaspokajanie. Terenem realizacji celów lokalnej polityki społecznej są gmina i powiat.
Skala powiatu jest właściwa do sformułowania pełnej diagnozy problemów społecznych i
wskazania sposobów ich rozwiązania przy racjonalnym wykorzystaniu infrastruktury
społecznej i odpowiednim gospodarowaniu środkami finansowymi i rzeczowymi. Zaletami
lokalnej polityki społecznej są m.in. szybkość reakcji podmiotów na ujawniające się problemy
społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych środowisk, lepsze możliwości
wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, uwzględnianie lokalnej specyfiki przy
formułowaniu diagnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjająca racjonalnej gospodarce
środkami materialnymi i zasobami ludzkimi.

Podmiotami lokalnej polityki społecznej są organy samorządu terytorialnego realizujące
funkcje stanowiące (rada powiatu, rada gminy), funkcje wykonawcze (burmistrzowie,
wójtowie, starostowie i prezydenci – powiaty grodzkie) oraz wyspecjalizowane instytucje
samorządowe. Należą do nich samorządowe instytucje pomocy społecznej (gminne ośrodki
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej), placówki oświatowe (do poziomu
gimnazjum – gmina a wyżej – powiat), organizacje pozarządowe (szczególnie grupy
samopomocowe, które aktywizują środowiska lokalne). Do lokalnych podmiotów zaliczyć

42 E. Leś, Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, Warszawa 2002, s. 214 – 219.
43 A. Kurzynowski, P. Błędowski, Polityka społeczna…
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można także Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, lokalne zakłady
pracy itp.

Zadaniami gminy w sferze społecznej są m.in. zwalczanie ubóstwa i innych negatywnych
socjalnych skutków długookresowego bezrobocia, świadczenia materialne, zachowanie
samodzielności życiowej i ekonomicznej, integracja społeczna. Jak wskazuje Piotr
Błędowski, przeniesienie większości zadań w zakresie zwalczania biedy na poziom lokalny
(komunalny) grozi tzw. „komunalizacją biedy”, czyli utrwaleniem przekonania, że walka
z biedą jest głównie obowiązkiem samorządu terytorialnego, a stanowi ona przecież
najważniejsze zadanie państwa w sferze społecznej.

Pomoc społeczna powinna mieć jednak charakter terytorialny, bo popyt na materialne
i niematerialne świadczenia uzależniony jest od specyficznych cech powiatu lub nawet
gminy, tj. stopnia rozwoju gospodarczego, źródeł utrzymania większości mieszkańców,
struktury demograficznej (struktury gospodarstw domowych), zwyczajów lokalnych,
migracji itp.

Problemami lokalnej polityki społecznej są m.in. postępujące rozwarstwienie, powstanie
subkultury ubóstwa, przestrzenna koncentracja biedy, patologie w wyniku długotrwałego
bezrobocia, wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane formy pracy socjalnej. Polityka
lokalna jest prowadzona przez podmioty lokalne mające najlepsze rozpoznanie potrzeb
środowiska, rodzin, osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, cudzoziemców
przebywających na terenie gminy bez prawa stałego pobytu, dzieci i młodzieży, rynku pracy
itp.

Pomiędzy polityką społeczną realizowaną przez rząd i inne podmioty centralne, podmioty
regionalne oraz lokalne zachodzić powinna zgodność, gdy chodzi o ogólne cele polityki
społecznej w państwie przy równoczesnym nakierowaniu tych polityk na zaspokojenie
specyficznych potrzeb i rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla poszczególnych
regionów i środowisk lokalnych. W ujęciu Kurzynowskiego i Błędowskiego polityka
gospodarcza i społeczna państwa jest wewnętrznie spójna, co wynika z faktu, że każda
decyzja w sferze polityki gospodarczej wywołuje skutki społeczne, a decyzje w dziedzinie
polityki społecznej mają wpływ na gospodarkę i budżet państwa. Państwo ogranicza obecnie
swoją rolę organizatora i dawcy i przechodzi do roli pomagającego tam, gdzie to jest
niezbędne. Zgodnie z zasadą pomocniczości, ta zmiana roli państwa dokonuje się według
zasad liberalnej gospodarki. Rola państwa w polityce społecznej jest tu znacznie mniejsza, niż
w gospodarce rynkowej, w której państwo zachowuje istotną rolę w wyrównywaniu szans
startu zawodowego oraz zabezpieczeniu minimalnych standardów zaspokajania potrzeb.

Przesłankami lokalnej polityki społecznej są: szybkość reakcji podmiotów na ujawniające
się problemy społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych środowisk, lepsze
możliwości wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, a także uwzględnienie lokalnej
specyfiki przy formułowaniu diagnozy społecznej. Relacje między centralną i lokalną
polityką społeczną określają akty prawne dotyczące zadań i przepływu środków finansowych

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/



�1 31

na ich realizację oraz współpracy i kontroli, które wynikają z określonych ustaw oraz zasad
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Obok formalnych są także relacje nieformalne
rodzące się w efekcie realizacji programów specjalnych i zasilania finansowego. Rola
państwa zgodnie z zasadą subsydiarności jest pomocnicza, a uzasadnieniem lokalnej polityki
społecznej jest lokalny charakter potrzeb, a ponieważ w ich zaspokajaniu biorą udział
podmioty lokalne, staje się ona źródłem aktywizacji ekonomicznej i społecznej ludności.

Jak wskazują Kurzynowski i Błędowski, w relacjach pomiędzy centralną, regionalną oraz
lokalną polityką społeczną mogą występować deformacje. Mają one miejsce, gdy wyższy
rangą podmiot zawłaszcza prawo decydowania o sprawach niższego szczebla, gdy władze
centralne przekazują zadania i uprawnienia bez wystarczających środków do ich realizacji.
Jest tak także wtedy, gdy podmioty centralne nie realizują skutecznej polityki przestrzennego
wyrównywania szans i warunków bytu ludności, co prowadzi do powiększania się
zróżnicowania przestrzennego, zarówno materialnego jak i społecznego. Brak współpracy
podmiotów wszystkich szczebli uniemożliwia racjonalizację wydatkowania środków i
skuteczność działania. Zła realizacja celów polityki lokalnej i regionalnej destabilizuje z kolei
centralną politykę społeczną i może prowadzić do kryzysu społecznego i gospodarczego.
Dowartościowanie zdecentralizowanej polityki społecznej rodzi odpowiedzialność za rozwój
lokalny, co jest problemem w samorządach lokalnych o niskich dochodach.

Do obszarów lokalnej polityki społecznej zalicza się m.in. zwalczanie ubóstwa,
ograniczanie bezrobocia i poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy (szczególnie dla
długotrwale bezrobotnych), a także pomoc w organizacji życia starych w społeczności
lokalnej. Analiza skuteczności globalnej, regionalnej i lokalnej polityki społecznej wskazuje,
że dla dokonywania stałych ocen polityki społecznej niezbędne są:

1) ustalenie stałego zakresu informacji bieżącej dla analizy porównawczej w czasie,
2) prowadzenie stałych i okresowych badań empirycznych – monitoring,
3) prowadzenie badań dla ustalania poglądów mieszkańców na temat efektów polityki

społecznej,
4) przyjęcie określonej metody lub metod analizy i oceny polityki społecznej, ustalenie

schematu raportów.
Decentralizacja sprzyja zwiększaniu się udziału organizacji społecznych i wspólnot

lokalnych w usługach społecznych. Ta tendencja, łącząca działania państwa i samorządu z
aktywnością społeczeństwa, oznacza konieczność współpracy publicznego sektora z
niepublicznymi aktorami dla koordynacji działań. Uspołecznieniu towarzyszy tendencja
urynkowienia, reprywatyzacji usług witana z nadzieją przez tych polityków i ekonomistów,
którzy widzą w niej oszczędności dla budżetów lokalnych mających podstawowe problemy ze
sfinansowaniem usług socjalnych.

W Polsce specyfiką dziejów pomocy potrzebującym był brak zbytniego zaangażowania
państwa w budowę publicznych systemów wsparcia oraz szczególna rola organizacji
niepublicznych (na czele z Kościołem rzymskokatolickim) w działaniach pomocowych, która
ograniczona została dopiero w okresie PRL-u.
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5. Aktywizacja klientów pomocy społecznej

Najważniejszym trendem rozwojowym pomocy społecznej jest jednak kierunek działania
na rzecz upodmiotowienia i aktywizacji klientów. Klient korzystający ze swych praw
socjalnych pozostawał zdominowany przez pracowników publicznego systemu. W
konfrontacji z urzędem pomocy społecznej, klient był dotąd samotny. Jak napisał przed laty
amerykański badacz Michael Lipsky44, klienci są zawsze odizolowani jeden od drugiego.
Biurokracja publicznego systemu jest tak zorganizowana, że klienci nic nie wiedzą o innych
znajdujących się w tej samej sytuacji. W relacji z państwową instytucją pomocy społecznej
świadczeniobiorca nie ma wolnego wyboru, jaki ma klient, wybierając sklep i towar, który
chce kupić. Wraz z rozwojem służb socjalnych i form pomocy rosła kontrola nad klientem, a
specyfiką pomocy społecznej jest funkcjonowanie terenowych pracowników socjalnych, którą
Michael Lipsky określił mianem „street level bureaucrats” (biurokraci poziomu ulicznego).
Posiadają oni pewną autonomię w pracy, działając w dynamicznym środowisku i stosując
często niejednoznaczne i zmienne reguły. Funkcjonując w roli terenowego pracownika
socjalnego, muszą przestrzegać reguł i podlegają kontroli przełożonych, co istotnie ogranicza
możliwości ich działania, mimo tego, że oni sami najwięcej wiedzą o swych klientach i ich
problemach. Konieczność podporządkowania się regułom organizacyjnym państwowego
systemu pomocy społecznej dotyczy również zatrudnionych w tych instytucjach różnego typu
specjalistów (psychologów, prawników itp.). Każdy klient pomocy społecznej jest
postrzegany nie jako jednostka, ale jako członek rodziny, pracownik, członek grupy etnicznej,
związku zawodowego itp. Poziom dochodu klienta pomocy jest z kolei zawsze postrzegany
jako element dochodu jego rodziny, co okazuje się szczególnie kłopotliwe dla kobiet, których
potrzeby socjalne są określane i zaspokajane w zależności od ich sytuacji rodzinnej.
Rozwiązaniem alternatywnym wobec paternalizmu i kontroli społecznej publicznego systemu
może być zaangażowanie obywatelskie klientów pomocy społecznej. Zwolennicy opartego na
prawach obywatelskich zaangażowania klientów postulują radykalną deprofesjonalizację i
decentralizację połączoną z aktywną rolą klienta w codziennym dostarczaniu usług, ich
zarządzaniem oraz planowaniem polityki społecznej na poziomie lokalnym. Aby
urzeczywistnić zaangażowanie klientów, potrzebna jest jednak wola pracowników socjalnych
określenia partnerskich relacji z klientem, czyli podzielenia się z nim władzą. Muszą istnieć
także wspólne interesy pracowników socjalnych i klientów, co umożliwiałoby ich stałą
partnerską współpracę. Niezbędne jest nowe zarządzanie publicznym systemem, które
ułatwiłoby pełniejsze – nie tylko w granicach konsumeryzmu – upodmiotowienie klientów.
Nowe relacje między publicznym i prywatnym sektorem pomocy społecznej rodzą nowe
sprzeczności, ponieważ różne podmioty mają odmienne cele i odmienne relacje z klientem
(np. inne prawa klienta publicznych i prywatnych dostawców usług), co oznacza, że nowy

44 M. Lipsky, Street-level Bureaucracy. Dillemas of the individuali in public services, New York 1980.
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system musi negocjować sprzeczne interesy oraz istniejące podziały i nierówności społeczne.
Pamiętać jednak należy, że niektóre grupy klientów nie chcą żadnego z istniejących systemów
pomocy, domagając się pełnego upodmiotowienia, co wiąże się z koncepcją empowerment.

Pojęcie empowerment (umocnienie, uprawnienie) zostało wprowadzone po raz pierwszy
przez Barbarę Salomon w USA w związku ze sprawami rasowymi (black empowerment), a
potem zostało rozszerzone na wszystkie rodzaje ucisku i upośledzenia. Koncepcja
empowerment konkuruje w pracy socjalnej z dwiema innymi tradycjami, tj. paternalizmem i
tradycją postrzegania klientów jako ofiar porządku społecznego. Paternalizm oznacza
narzucenie klientom przez pracowników socjalnych ich systemu wartości, oznacza
konieczność dostosowania się klienta. Zgodnie z tą tradycją, klienci są personalnie naznaczeni
przez upośledzenie. Odmienna tradycja widzi klientów jako ofiary okoliczności życiowych.
W tej tradycji zmiany nie wymaga klient, ale jego otoczenie, środowisko, warunki życiowe.
Cechami empowerment w pracy socjalnej są:

1) partnerstwo pracowników socjalnych z klientami, grupami klientów i liderami
społeczności lokalnych;

2) nacisk na potencjał, zasoby klientów, a nie ich deficyty, braki;
3) koncentracja w pracy socjalnej zarówno na jednostkach, jak i ich środowisku

społecznym;
4) uznawanie klientów i grup klientów za aktywne podmioty posiadające swoje prawa,

obowiązki, potrzeby;
5) kierowanie działań pracowników socjalnych na upośledzone jednostki i grupy.
Empowerment to działanie mające na celu wzmocnienie pozycji klientów, jest to strategia

wybrana przez pracowników socjalnych dla swoich klientów. Brenda du Bois i Karla
Krogsrud Miley45 podkreślają podwójne znaczenie empowerment jako stanu umysłu i jako
realokacji władzy w społeczeństwie. W Finlandii, zdaniem I. Süriainen46, empowerment
stanowi strategię legitymizacji pracy socjalnej i główną zasadę praktyki. W latach 90., gdy
nadszedł kryzys gospodarczy, empowerment zaczął być używany jako argument ideologiczny
na rzecz przekazania przez państwo odpowiedzialności za pomoc społeczną społeczności
lokalnej. Używając pojęcia samookreślenia klienta, odnoszono je jednak wyłącznie do
obszaru życia klientów, a nie rozważano ich prawa do opinii na temat organizacji służb
społecznych lub procedur pracy socjalnej. Dowodem na takie podejście jest legislacja
socjalna w Finlandii i praktyka pracy socjalnej w tym kraju. Choć na poziomie prawodawstwa
znajdujemy deklaracje samodeterminacji, równości, partycypacji, wolontariatu, to analizy
empiryczne nie zawsze potwierdzają ich stosowanie. Najpopularniejsza obecnie koncepcja
aktywnej polityki społecznej oznaczająca odejście od pomocy społecznej opartej na
mechanicznych transferach socjalnych na rzecz upodmiotowienia i wzmocnienia
(empowerment) poprzez aktywizację zawodową biernych dotąd świadczeniobiorców

45 B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996.
46 I. Suriainen, Empowerment – a challenge for professionalization in social work, [w:] G. Flosser, H. Uwe-Otto
(eds.), Towards More Democracy in Social Services, Berlin, New York, 1998.
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zagrożonych wykluczeniem społecznym stawia wymóg czynnego włączenia klientów w
proces pomocy, co stawia przed kadrą publicznej pomocy społecznej nowe, wymagające
dużego profesjonalizmu, zadania.

Aktywna polityka społeczna jest tendencją ogólnoeuropejską, co wiąże się z europeizacją
pomocy społecznej. Proces europeizacji pomocy społecznej (w terminologii UE – służb
społecznych) rozpoczął się dopiero w latach 90. Zgodnie z Europejską Kartą Społeczną47,
dostęp do służb społecznych stał się prawem socjalnym obywateli, a według ustaleń z
Maastricht i Amsterdamu, pomoc społeczna winna być zorganizowana według zasady
subsydiarności. Rozwój transgranicznych działań służb społecznych, jako części wolnego
przepływu usług, pracy i kapitału, oraz rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa
postkomunistyczne stanowią nowe, poważne wyzwania dla tradycyjnych systemów pomocy
społecznej.

6. Specyfika polskiej pomocy społecznej

Rozbudowane struktury organizacyjne, masowa profesjonalizacja kadr oraz rosnące
znaczenie w systemie zabezpieczenia społecznego stały się nowym doświadczeniem w
historii polskiej pomocy społecznej. Powstała w 1990 r. publiczna pomoc społeczna szybko
zdominowała system zabezpieczenia społecznego, stając się, w sytuacji kryzysu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i ograniczania zakresu świadczeń i usług państwowych
przedsiębiorstw, niekiedy jedyną instytucją wspierającą ofiary transformacji.

Ustawa o pomocy społecznej (1990) określiła podstawy prawne i organizacyjne
publicznego systemu służb społecznych. Skuteczną opiekę potrzebującym świadczyć miały
głównie samorządowe, zorganizowane w każdej gminie, ośrodki pomocy społecznej
dysponujące szeroką gamą zasiłków finansowych oraz usług materialnych i niematerialnych.
Kluczowymi postaciami nowej instytucji publicznej pomocy społecznej mieli się stać
profesjonalnie przygotowani pracownicy socjalni. Rola organizacji pomocy społecznej
polegała w założeniu ustawodawcy na przywracaniu podopiecznym zdolności do
samodzielnego funkcjonowania oraz aktywizacji środowisk lokalnych do rozwiązywania ich
własnych problemów społecznych. Wyniki przeprowadzonych po 1990 r. badań
empirycznych wskazują jednak, że funkcjonowanie pomocy społecznej i praktyka zawodowa
pracowników socjalnych istotnie różnią się od zapisów ustawowych. W miejsce pracy
socjalnej i aktywizacji społeczności lokalnych pojawiła się biurokratyzacja systemu pomocy
społecznej i pracowników socjalnych. Działania zostały skoncentrowane na dystrybucji
świadczeń materialnych i rzeczowych przy zaniedbaniu pomocy niematerialnej, głównie
pracy socjalnej. U klientów zaowocowało to postawami bierności, wyuczonej bezradności i
rozwojem uzależnienia od pomocy społecznej. Negatywnymi skutkami ograniczenia

47 Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej, Warszawa 2002, s.156 i n.
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interwencji socjalnej do dystrybucji środków finansowych były także pogarszające się opinie
polityków i całego społeczeństwa o pomocy społecznej. Zaczęła być ona postrzegana jako
organizacja źle wydająca publiczne środki oraz utrwalająca (zamiast – rozwiązująca)
problemy społeczne poprzez utrzymywanie takich kategorii klientów, jak uzależnieni,
bezrobotni z wyboru itp. Krytycznie oceniana publiczna pomoc społeczna stała się obiektem
wielu reform mających na celu ograniczenie kosztów jej funkcjonowania oraz poprawę
efektywności.

Wprowadzane obecnie zmiany zmierzają w stronę aktywnej polityki społecznej, mają
pomóc w aktywizacji długotrwale bezrobotnych klientów zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ułatwić im przejście od roli biernego klienta do aktywnej partycypacji w
procesie pomagania i aktywizacji środowisk lokalnych. Instrumentem zmian publicznego
systemu pomocy społecznej jest także uzupełnienie jego działań przez organizacje
pozarządowe i indywidualnych wolontariuszy. Innymi metodami naprawy pomocy społecznej
stały się m.in. próby racjonalizacji i uszczelnienia zasiłków rodzinnych oraz aktywizacja
odbiorców poprzez wprowadzenie obok wsparcia materialnego możliwości podpisywania
kontraktu zobowiązującego klienta do współdziałania w procesie interwencji socjalnej.
Wymienione reformy świadczące o woli przebudowy publicznej pomocy społecznej
wymagają spełnienia dwóch warunków, by mogły być racjonalnie wdrożone i by zostały
osiągnięte zakładane rezultaty. Są nimi kapitał ludzki, czyli profesjonalny i przekonany do
słuszności zakładanych zmian systemu personel zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej,
oraz kapitał społeczny, czyli zasoby kontaktów społecznych organizacji pomocy społecznej
służących budowie partnerstwa organizacji i aktywności członków społeczności lokalnej na
rzecz rozwiązywania swych problemów społecznych. W podejmowanych próbach
rekonstrukcji państwa opiekuńczego poprzez połączenie działań publicznego sektora ze
społecznymi systemami wsparcia kluczową rolę odgrywają lokalne organizacje
środowiskowej pomocy społecznej i zatrudnieni w nich pracownicy socjalni. Gminne ośrodki
pomocy i ich pracownicy zajmują szczególną pozycję między państwem opiekuńczym,
którego są urzędnikami, a opiekuńczym społeczeństwem, którego są członkami. Ta sytuacja
wymaga zdolności adaptacyjnych oraz profesjonalizmu kadr środowiskowej pomocy
społecznej, a także posiadania przez nich odpowiednich zasobów kapitału społecznego dla
podjęcia skutecznych działań na rzecz potrzebujących pomocy.

Klasyczny model interwencji w pracy socjalnej, który odwołuje się do rodziny oraz
pracowniczej biografii, traci swoją rację bytu i musi być zastąpiony przez elastyczne,
zindywidualizowane metody pomocy. Deregulacja, tj. odejście od standaryzowanych modeli
polityki socjalnej i pomocy społecznej, jest potrzebą chwili. Indywidualizacja oparta na
ocenie sytuacji życiowej klienta oraz na pluralizmie podmiotów pomocy społecznej powinna
uwzględniać dwa wymiary, tj. obiektywne warunki życiowe oraz subiektywne szanse
życiowe jednostek. Kluczowa jest bliskość instytucji pomocy społecznej dla obywatela, tj.
dostępność instytucji pomocy i oferowanych przez nie usług. Chodzi o dostosowanie
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organizacji pomocy społecznej do popytu, o organizację usług socjalnych zorientowanych na
klienta, tj. taką, która spełnia walory dostępności, adekwatności i kompletności świadczeń.
Współczesne wyzwania wobec pomocy społecznej i pracy socjalnej wymagają nowych
modeli polityki społecznej, nowych rozwiązań organizacyjnych w pomocy społecznej oraz
nowej jakości. Modernizacja służb społecznych powinna jednak łączyć racjonalność
ekonomiczną ze skutecznością działania.

Mimo wzrostu znaczenia pomocy społecznej odczuwa się ciągle brak większego
zainteresowania badaczy tą problematyką. Prezentacja pomocy społecznej w opracowaniach
poświęconych polityce społecznej w Polsce ogranicza się niekiedy do przedstawienia
legislacji socjalnej oraz struktury organizacyjnej systemu. Pomoc społeczna ciągle pozostaje
bardziej terenem badań niż ich przedmiotem, zdecydowanie częściej podejmuje się bowiem
analizy klientów, odbiorców pomocy społecznej lub pracowników socjalnych niż ośrodków
pomocy, domów pomocy społecznej czy schronisk dla bezdomnych. Brak wiedzy opartej na
studiach empirycznych skutkuje utrwalaniem się stereotypów, niezrozumieniem specyfiki
pomocy społecznej. Brak wiedzy o pomocy społecznej, jej pracownikach i wykonywanej
przez nich pracy socjalnej łączy się z jej powszechną krytyką.

Autorzy krytyki stosują argumenty ekonomiczne, społeczno-kulturowe, polityczne
i efektywnościowe. Argumenty ekonomiczne, używane głównie przez ekonomistów
o orientacji liberalnej, wskazują na zbyt wysokie koszty utrzymywania pomocy społecznej,
finansowania transferów socjalnych w kraju budującym podstawy gospodarki rynkowej.
Podkreślić należy, że oceny kosztów działania pomocy społecznej dokonywane przez
polityków społecznych nie potwierdzają w pełni krytyki ekonomistów. Stanisława
Golinowska wskazuje, że należy rozdzielić wyraźnie dwa etapy funkcjonowania pomocy
społecznej. W pierwszej fazie, tj. w latach 1990-1993, nastąpił wzrost wydatków na
świadczenia socjalne (z 0,2% PKB w 1990 do 0,6% PKB w 1993) i liczby
świadczeniobiorców (z 4,3% ludności w 1990 do 7,8% w 1993). W drugiej fazie,
po nowelizacji ustawy w 1996 r. zmniejszył się radykalnie, o połowę, udział wydatków na
pomoc w PKB oraz zmalała o jedną trzecią liczba beneficjentów. Oszczędności odbywają się
kosztem zmniejszenia podmiotowego i wartościowego świadczeń oraz spadku liczby usług (z
20,1% w 1980 r. do 3,8% w 1999 r.)48.

Zwolennicy argumentów społeczno-kulturowych ostrzegają przed uzależnianiem
klientów od pomocy społecznej, a tym samym zmniejszaniem ich jednostkowej
odpowiedzialności.

Wysuwający argumenty polityczne pokazują wpływ polityki na działania pomocy
społecznej, czego dowodzi strategia przyznawania niskich świadczeń o szerokim zakresie
podmiotowym (dawanie wielu niewiele) bez konieczności wyborów, w wyniku których

48 Por. S. Golinowska, I Topińska, Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002,
s. 28 i n.
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pozbawieni dotychczasowych uprawnień do dóbr czy usług mogą stać się przeciwnikami
politycznymi49.

Obiektem krytyki jest także niska skuteczność pomocy społecznej w usamodzielnianiu
klientów, odzyskiwaniu przez nich utraconej zaradności życiowej, co miało być, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, jej głównym celem działania. Analiza funkcjonowania
podstawowych i najliczniejszych w systemie publicznej, samorządowej pomocy społecznej,
gminnych organizacji środowiskowej pomocy społecznej wskazuje, że koncentrują one swą
działalność na wypłacie zasiłków. Aktywizację klientów utrudnia niedostatek pracy socjalnej,
opartej na współpracy ze środowiskiem lokalnym i jego zasobach. Niska efektywność
działania grozi utrwalaniem sytuacji zależności od pomocy społecznej, marginalizacji,
i wykluczenia całych grup społecznych i regionów naszego kraju. Rozwiązaniem
alternatywnym dla dotychczasowej praktyki środowiskowej pomocy społecznej wydaje się
praca socjalna, której głównym działaniem powinno być budowanie kapitału społecznego
w społeczności lokalnej dla rozwiązywania jej problemów społecznych. Jak dotąd, pojęcie
kapitału społecznego nie było łączone z pomocą społeczną i pracą socjalną na szczeblu
lokalnym. Znaczenie kapitału społecznego jest szczególnie widoczne w usługach
opiekuńczych.

7. Usługi opiekuńcze – przyszłość usług socjalnych

Zgodnie z definicją przyjętą przez Barbarę Rysz-Kowalczyk50, usługi opiekuńcze są
częścią usług społecznych, które z kolei stanowią jedną z form świadczeń społecznych, czyli
wszelkich środków pieniężnych, dóbr materialnych i usług, służących zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin, uzyskiwanych bezekwiwalentnie, czyli
finansowanych ze środków publicznych. W Polsce głównym organizatorem usług
opiekuńczych jest publiczna pomoc społeczna. Usługi opiekuńcze są wykonywane w miejscu
zamieszkania, a także w domach dziennego pobytu. Szeroko rozumiane usługi opiekuńcze są
w znacznym zakresie realizowane też wobec mieszkańców domów pomocy społecznej, domy
te zapewniają bowiem całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe
i zdrowotne.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 1 maja 2004 r., usługi opiekuńcze wykonywane
w miejscu zamieszkania stanowią zadanie własne gminy. Oznacza to praktyce, że w każdej
gminie w Polsce ośrodek pomocy społecznej świadczy usługi opiekuńcze we współpracy
z działającymi w tym obszarze organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi.
Pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze
mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie

49 Ibidem, s. 61.
50 Leksykon polityki społecznej (red. B. Rysz-Kowalczyk), Warszawa 2001.
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może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje
pomocy. Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

1. Pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie,
załatwianie spraw w urzędach itp.

2. Mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw,
prześcielanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dostosowane do rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności (terapia, rehabilitacja
fizyczna itp.)

Wysokość opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez samorządową pomoc społeczną

bądź na jej zlecenie zależy od kilku następujących czynników.

1. Miejsca zamieszkania, świadczeniobiorcy, ponieważ zasady odpłatności zależą od władz
gminy.

2. Dochodu netto, ponieważ zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej wydatki na usługi
opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
(od 1 maja 2004 wynosi ono 316 PLN na osobę). Oznacza to w praktyce, że gdy dochód
nie przekracza 316 PLN, usługi świadczone są nieodpłatnie, a gdy kryterium dochodowe
jest przekroczone, usługobiorca płaci określony procent ceny usługi.

3. Sytuacji osób ubiegających się o usługi: zdarzenie losowe, konieczność korzystania z
różnych rodzajów usług, dodatkowe ponoszone koszty mogą być powodem częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze.
Gminy mogą zlecać realizację usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym lub

osobom prywatnym (także organizacjom wyznaniowym), o ile ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, lub prowadzą one działalność
pożytku publicznego. Jeśli gmina dokona wyboru organizacji, która nie spełnia tych
wymogów wówczas musi stosować się do przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Ludność Polski liczy 38,23 mln (mieszkańcy miast stanowią 61,76% a wsi – 38 ,24%). Od
połowy lat 80. spada tempo przyrostu ludności, a od 1998 r. zmniejsza się bezwzględna liczba
ludności. Maleje liczba urodzeń (w okresie 1983 – 1997 o 43% spadła liczba urodzeń), a
wśród przyczyn tego procesu wskazuje się na zmniejszającą się liczbę zawieranych
małżeństw, zmiany w strukturze populacji kobiet w wieku rozrodczym oraz obniżenie
płodności kobiet poprzez unowocześnianie sposobów kontroli urodzeń. Przedłuża się
edukacja oraz kariera zawodowa kobiet oraz wzrasta akceptacja społeczna dla bezdzietności,
czego wskaźnikiem wydaje się wzrost liczby kobiet bezdzietnych do końca ich wieku
rozrodczego. Wyraźny jest proces starzenia się społeczeństwa, na co wskazuje liczba ludności
w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej), która wynosi 5,7 mln, tj. 15% populacji.
Wydłużeniu uległa przeciętna długość trwania życia mężczyzn (68,9) i kobiet (77,3), co
wskazuje na ciągle utrzymującą się różnicę między kobietami a mężczyznami pod tym
względem. Oznacza to problemy społeczne wynikające z konieczności opieki nad samotnymi
starszymi, przedwcześnie owdowiałymi kobietami. Według prognozy demograficznej, w
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2030 r. liczba ludzi w wieku emerytalnym wzrośnie z 14,7% do 24%. Najszybszy przyrost
ludności w wieku poprodukcyjnym wystąpi w latach 2010-2018, kiedy w wiek emerytalny
będą wchodzić osoby urodzone w czasie pierwszego powojennego wyżu demograficznego.
Jak wskazuje Marek Okólski51, Polska w latach 90. weszła w fazę długoterminowej stagnacji,
stabilizacji demograficznej wyrażającej się niskim poziomem płodności oraz niskim
poziomem mobilności przestrzennej, czego dowodem jest fakt, że od początku okresu
transformacji, tj. od początku lat 90., obniżeniu ulegają płodność i umieralność. Na zmiany
demograficzne i ich wpływ na przebudowę rynku wskazują ekonomiści, podkreślając, że
starsi ludzie potrzebują nowych usług i produktów. Według szacunków, rynek dla starszych w
Polsce ma obecnie wartość ponad 2 mld PLN obrotów rocznie, ale w przyszłości będzie
gwałtownie rósł. Sprzyja temu nie tylko starzenie się społeczeństwa, ale i wzrost dochodów.
Obecnie średni dochód osoby w wieku poprodukcyjnym wynosi 4000 USD rocznie, ale
według szacunków za 25 lat powinno to być trzy razy więcej. O wschodzącym charakterze
rynku dla seniorów świadczy rosnąca oferta pensjonatów opiekuńczych, geriatryczne
preparaty farmaceutyczne, przyrządy rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne i bytowe. Jak
uważa Hanna Jędykiewicz, przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Towarzystwa
Gerontologicznego, wśród ludzi starszych około 1,5 mln osób ma ograniczoną mobilność, a
ponad 120 tys. to ludzie leżący, co stwarza duże możliwości świadczenia usług w miejscu
zamieszkania. Potencjalnym odbiorcą usług opiekuńczych jest przede wszystkim 1,5 mln
ludzi starych mieszkających w gospodarstwach jednoosobowych.

Wzrastający popyt na usługi opiekuńcze wynika, obok starzenia się społeczeństwa, z
dużej liczby osób niepełnosprawnych. Ogółem stanowią one 14,3% ogółu populacji, w tym
blisko połowę (48,4%) populacji osób w wieku 75 i więcej lat oraz jedną trzecią (37,1%)
populacji w wieku 60 – 74 lata. Prawnie i biologicznie niepełnosprawni stanowią 7,4% ogółu,
w tym co czwarta osoba (23,8%) jest w wieku 75 lat i więcej oraz co piąta osoba (19,7%) w
wieku 60 – 74 lata. Dwie trzecie osób najstarszych mieszkających w rodzinie
jednopokoleniowej albo samotnie jest zagrożonych brakiem codziennego wsparcia ze strony
rodziny. Wzrost liczby tzw. starych starych (czyli osób po 75. roku życia) oznacza
zwiększony popyt na pomoc. W zakresie ciężkich prac domowych takiej pomocy wymaga
55% osób po 75. roku życia, 44% przy zakupach, 30% przy kąpieli, a 6% w zakresie
podstawowej samoobsługi (jedzenie, ubranie, korzystanie z WC). W 1993 r. stwierdzono po
raz pierwszy po II wojnie światowej ujemny bilans małżeństw, tj. nadwyżkę małżeństw
rozwiązanych (przez śmierć, rozwód, emigrację itp.) nad zawartymi. Spadkowi liczby
zawieranych małżeństw towarzyszył wzrost liczby rodzin niepełnych, tj. samotnych matek i
ojców, oraz duży wzrost udziału urodzeń pozamałżeńskich – choć polskie społeczeństwo jest
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej zdecydowanie bardziej tradycyjne (co wyraża się
w dominacji małżeństwa jako praktyki życia rodzinnego), a pozamałżeńskie związki

51 M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.
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heteroseksualne stanowią jedynie 2,1% ogółu wszystkich związków. Wzrósł poziom
wykształcenia kobiet, czego dowodzi wskaźnik skolaryzacji i wyższa niż mężczyzn liczba
kobiet uczących się na poziomie wyższym. Mimo ogólnie lepszego wykształcenia kobiet,
stanowią one większość bezrobotnych a ich aktywność zawodowa koncentruje się na
zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Aktywizacja zawodowa kobiet nie zmieniła
tradycyjnego podziału pracy w polskich rodzinach, tzn. faktu, że praca domowa pozostaje
domeną kobiet i do ich obowiązków należy gotowanie, pranie, opieka nad dziećmi i innymi
potrzebującymi pomocy członkami rodziny. Badania GUS wskazują, że średni czas, który
kobiety poświęcają na prace domowe wynosi dziennie 4,5 godziny, podczas gdy mężczyźni
przeznaczają na takie obowiązki tylko 53 minuty.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wskazują na wzrost liczby
gospodarstw domowych (z 18,3% do 24,8%) oraz zmniejszenie przeciętnej liczby osób w
gospodarstwie domowym (z 3,1 do 2,84 osób). Gospodarstwa z osobami starymi, tj. powyżej
60. roku życia, stanowiły 35,99% ogółu. Natomiast liczba gospodarstw domowych
jednoosobowych osób w wieku powyżej 60 lat wynosiła 46,2% ogółu, a zamieszkujących
samodzielnie osób w wieku powyżej 60 lat – 23,1%. Liczba gospodarstw dwuosobowych
złożonych z osób w wieku powyżej 60 lat i więcej zamieszkujących samodzielnie wynosiła
62,98% ogółu gospodarstw dwuosobowych. Według prognoz, w ciągu najbliższych lat
zmniejszy się liczba gospodarstw domowych z dziećmi, a wzrośnie liczba gospodarstw
domowych osób w wieku 60 lat i więcej. Wydłużenie się przeciętnego trwania życia przy
równoczesnym zmniejszaniu się dzietności rodzin powoduje, że coraz częściej w rodzinie
wielopokoleniowej jest więcej osób starszych niż dzieci, co powoduje wzrost znaczenia
funkcji opiekuńczych realizowanych przez kobiety. Problemy związane ze świadczeniem
usług opiekuńczych przez rodzinę występują w sytuacji nierównowagi między potrzebami
człowieka starego w zakresie opieki a możliwością świadczenia przez rodzinę adekwatnych
do skali potrzeb usług. W tej sytuacji postuluje się poradnictwo i wspieranie rodziny w
realizacji przez nią usług opiekuńczych. Chodzi głównie o naukę umiejętności
pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, co ograniczy konieczność hospitalizacji. Działania
naturalnych systemów rodzinnych muszą być jednak wspierane przez systemy pozarodzinne,
głównie publiczną pomoc społeczną: środowiskową oraz instytucjonalną.

W tradycji polskiej rodzina spełniała funkcje opiekuńcze wobec starszych,
niepełnosprawnych czy chorych członków. Jeszcze badania Anny Kotlarskiej-Michalskiej52 w
latach 80. potwierdziły tę rolę rodziny mimo rozwoju placówek opiekuńczych i instytucji
pomocy społecznej. Rodziny przewlekle chorych, inwalidów oraz starych świadczyły usługi
opiekuńcze w domach, wykonując takie czynności domowe, jak: sprzątanie, gotowanie,

52 A. Kotlarska-Michalska, Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych,

Poznań 1990.
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pranie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz przez wsparcie duchowe. 87% osób
starszych otrzymywało opiekę i pielęgnację ze strony rodziny, a tylko 13% - od sąsiadów i
innych instytucji. Najważniejsze formy pomocy ze strony rodziny to opieka i pielęgnacja w
chorobie, co było zgodne z oczekiwaniami osób starszych (tylko 2% osób po 60. roku życia
oczekiwało w takich sytuacjach pomocy pielęgniarki). W okresie transformacji (1989 – 2004)
nastąpiły jednak znaczące zmiany we wzorach życia rodzinnego: zmniejszył się odsetek
małżeństw, a wzrosła liczba rozwiedzionych. Pracownicy socjalni sygnalizują problem
zaniedbań opiekuńczych występujących w rodzinach, w których żyją osoby starsze, co
potwierdzają badania Zofii Kawczyńskiej-Butrym przeprowadzone wśród reprezentacyjnej
grupy 495 pracowników socjalnych we wschodnich regionach Polski. Większość (81%)
badanych pracowników socjalnych potwierdziła, że w środowiskach ich podopiecznych
występuje brak zainteresowania losem własnych rodziców.

Analiza sytuacji społeczno-demograficznej wskazuje, że w wyniku starzenia się
społeczeństwa, wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, przemian składu rodziny, wzorców
dzietności i zatrudnienia oraz osłabienia więzi społecznych rośnie popyt na usługi
opiekuńcze. Tradycyjne systemy wsparcia: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i inni nieformalni
opiekunowie świadczący nieodpłatnie usługi potrzebują wsparcia – nauki udzielania pomocy,
podjęcia czynności w czasie nieobecności lub w przypadku niesprawności członków rodziny,
zapewnienia usług opiekuńczych, informacji i doradztwa, pomocy w rozwiązywaniu
problemów emocjonalnych oraz pomocy i wsparcia w organizacji opieki domowej.
Konieczne jest tu określenie możliwości rodziny, a także pomoc i wsparcie w trudnej sytuacji
bytowej przez m.in. dostosowanie środków pielęgnacji i wymogów terapii do możliwości
finansowych rodziny. Prognozy wydatków socjalnych przygotowane w związku z pracami
nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013 wskazują, że w latach 2004 – 2020
spodziewany jest realny wzrost publicznych wydatków socjalnych, jednak na poziomie
niższym niż wzrost PKB. Relacja wydatków socjalnych do PKB zmaleje o ponad 9 punktów
procentowych (z 22,6 % PKB w 2004 do 13,3% PKB w 2020), co tłumaczy się spadkiem
wydatków na emerytury i renty w konsekwencji reformy systemu emerytalnego (1999).

 Głównym organizatorem usług opiekuńczych są samorządowe ośrodki pomocy
społecznej, znajdujące się w 2478 gminach, ponieważ usługi opiekuńcze stanowią zadanie
własne gminy. Pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku,
choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione. Usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Wysokość opłat za usługi opiekuńcze świadczone
przez samorządową pomoc społeczną bądź na jej zlecenie zależy od miejsca zamieszkania,
świadczeniobiorcy, ponieważ zasady odpłatności zależą od władz gminy i dochodu netto
usługobiorcy. Wysokość opłat zależy także od sytuacji osób ubiegających się o usługi:
zdarzenie losowe, konieczność korzystania z różnych rodzajów usług, dodatkowe ponoszone
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koszty mogą być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi
opiekuńcze.

Rosnący popyt na usługi opiekuńcze i prognozy demograficzne rynku nowych usług i
produktów dla ludzi starych powodują rozwój sektora niepublicznych organizacji
pozarządowych i prywatnych przedsiębiorców. Ponieważ gminy mogą zlecać realizację usług
opiekuńczych organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym (także organizacjom
wyznaniowym), o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie
pomocy społecznej lub prowadzą one działalność pożytku publicznego, to właśnie samorządy
lokalne są głównym partnerem niepublicznego sektora opieki. Opinie pacjenta i jego
opiekunów nieformalnych nie zawsze są uwzględniane przy wyborze podmiotu świadczącego
usługi. Przy planowaniu opieki nie docenia się także praw i potrzeb podopiecznych i ich
opiekunów, a decyduje jedynie kryterium ekonomiczne.

Występuje duże zróżnicowanie ilości i jakości usług opiekuńczych ze względu na miejsce
zamieszkania klienta. Na wsi brakuje środków oraz personelu do świadczenia usług, a główną
formę pomocy stanowią zasiłki finansowe lub kierowanie do domu pomocy społecznej. W
warunkach miejskich lepiej rozwinięte są usługi opiekuńcze tak w sektorze publicznym jak i
niepublicznym (pozarządowym i prywatnym), zarówno w miejscu zamieszkania, w formie
półstacjonarnej (domy dziennego pobytu), jak i stacjonarnej (domy pomocy społecznej).
Podniesieniu jakości usług opiekuńczych nie sprzyja brak standardów opieki w środowisku
zamieszkania a system kontraktowania usług prowadzi do ograniczania i ubożenia oferty: jej
ograniczenia do osób niezamożnych i usług zaspokajających najbardziej elementarne
potrzeby. Dostęp do usług opiekuńczych jest także nierówny ze względu na poziom
dochodów. Paradoksalnie staje się on trudniejszy dla osób o wyższym nieco statusie
materialnym, zamożniejszych, ponieważ nie kwalifikują się one do usług finansowanych
przez samorządowe ośrodki pomocy społecznej, a nie są w stanie zapłacić za nie
samodzielnie. W ten sposób, zdaniem Józefiny Hrynkiewicz, segment rynku usług dla średnio
zamożnych potencjalnych klientów jest niezagospodarowany. Istnieje potrzeba reorganizacji
niewydolnego systemu opieki zdrowotnej i społecznej nad człowiekiem starym, bowiem, jak
wskazują badania zespołu Zofii Bień, w sytuacji rozdzielonych kompetencji służby zdrowia i
pomocy społecznej usługi opiekuńcze nie są skoordynowane. Dowodzi tego brak przekazu
informacji o chorych opuszczających oddziały opieki krótkoterminowej do placówek opieki
podstawowej i ośrodków pomocy społecznej. Brakuje także stacjonarnych zakładów opieki
długoterminowej, a prywatne placówki nie spełniają zasad profesjonalizmu i kompleksowości
świadczeń ukierunkowanych na usprawnianie. Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna jest
dostępna jedynie w dużych miastach, co powoduje powikłania chorobowe u osób jej
pozbawionych.

Badania rynku pracy dowodzą, że główny problem społeczno-gospodarczy Polski stanowi
bezrobocie, które dotyka najbardziej osoby młode, kobiety i ludzi o niskim poziomie
wykształcenia. W tej sytuacji zatrudnienie w sektorze usług opiekuńczych niewymagającym
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dotąd wysokich formalnych kwalifikacji wydaje się interesującym, otwierającym się rynkiem
pracy dla wielu kategorii pracowników. Dotąd zdominowany przez kobiety w wieku średnim,
bez kwalifikacji, rynek usług opiekuńczych zaczął być regulowany w wyniku wprowadzenia
w 2003 r. nowych zawodów: opiekunki środowiskowej, opiekuna w domu pomocy społecznej
oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Kształcenie do nowych zawodów podjęły policealne
szkoły pracowników służb społecznych, doświadczone placówki edukacyjne przygotowujące
dotąd kadry pracowników socjalnych dla publicznego systemu pomocy społecznej. Zofia
Kawczyńska-Butrym53 wskazuje na trzy zagrożenia związane z realizacją usług
opiekuńczych:
a) kwestię finansową – kwoty planowane na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przeznacza

się na rozwiązywanie tych kwestii, które w samorządach są zakwalifikowane jako
ważniejsze i priorytetowe,

b) kwestię organizacji opieki – zbyt duża liczba klientów przypadająca na jednego
pracownika socjalnego oraz zbyt duża liczba podopiecznych przypadająca na opiekunki
środowiskowe,

c) jakość opieki: tradycja i względy psychospołeczne (trudności adaptacji do instytucji,
izolacja, poczucie krzywdy) oraz względy ekonomiczne (niższe koszty opieki) każą
pozostawiać chorych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania, ale względy
rodzinne – trudności rodziny w zapewnieniu niezbędnej opieki, czyli ograniczony poziom
wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny, i względy organizacyjne – łatwość
zorganizowania stałej, wysoce profesjonalnej opieki przemawiają za pomocą
instytucjonalną. W świetle wcześniejszej analizy działań podejmowanych w innych
krajach UE zasadne wydaje się rozwijanie opieki pielęgnacyjnej i budowy
środowiskowego systemu integracji ludzi wymagających pomocy. Rozważenia wymaga
także aspekt ubezpieczeniowy – system finansowania usług opiekuńczych dla osób ich
wymagających. Potrzebne są także rozwiązania pozwalające na godzenie aktywności
zawodowej z opieką nad członkiem rodziny. Doświadczenia zachodnioeuropejskie
wskazują także na potrzebę promocji środowiskowych form opiekuńczych, a także
rozwiązań okresowo wyręczających opiekunów rodzinnych. Rozbudowy wymagają także
usługi transportowe, gastronomiczne, znoszenie barier urbanistycznych, rozszerzenie
dostępu do informacji i opieki zdrowotnej nad osobami starymi umożliwiającej przeżycie
większej liczby lat w pełnym zdrowiu, co zwiększa aktywność i mobilność, szkolenie
profesjonalnych kadr zajmujących się opieką środowiskową. Poprawę jakości opieki
środowiskowej można uzyskać poprzez opracowanie standardów i nadzór nad ich

53 Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze: Pracownicy socjalni i pielęgniarki,

Olsztyn 2001.
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realizacją, a także szkolenie profesjonalnych kadr zajmujących się opieką środowiskową.
Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, w celu wykorzystania
potencjału osób starszych w środowisku lokalnym, powinna być realizowana przez
promowanie i wspieranie rozwiązań służących pełniejszej integracji społecznej osób w
wieku poprodukcyjnym. Chodzi o wpieranie i wzmacnianie lokalnych społeczności
sąsiedzkich osób starych, działających w ramach samopomocy, wspieranie różnych form
samoorganizacji, samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym, promowanie
wartości uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, upowszechnienie dostępu do
edukacji dla osób starszych (rozwój placówek i form kształcenia i oświaty) i tworzenie
systemu edukacji i oświaty dla dorosłych uwzględniającego potrzebę aktywizacji osób
starszych. Ważna są także działania wspierające więzi międzypokoleniowe i poczucie
odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad osobami starszymi z otoczenia
rodzinnego i sąsiedzkiego.
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Rozdział III

Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w

województwie łódzkim.

1. Teren badań

Województwo łódzkie pod względem wielkości zajmuje 9. miejsce wśród innych
województw. Łącznie ma powierzchnię 18 219 km2, co stanowi 5,8% powierzchni kraju.
Liczba ludności szacowana jest na 2 643 385 mieszkańców. W tej liczbie co trzecia osoba to
mieszkaniec wsi (35%). Łącznie na wsi żyje 927 617 osób, a w miastach 1 705 265.
Administracyjnie obszar województwa jest podzielony na 24 powiaty, w tym 3 miasta na
prawach powiatu oraz 177 gmin, z czego 135 jest gminami wiejskimi.

Charakterystyczna tendencja demograficzna województwa łódzkiego polega na stałym
spadku liczby ludności (1% w ciągu roku, w 2003 r. przyrost naturalny był najniższy w kraju
– minus 3,4‰) oraz jej sfeminizowanie. Stopień sfeminizowania jest tu najwyższy w kraju –
na 100 mężczyzn przypada 109,1 kobiet, podczas gdy średnia krajowa wynosi: na 100
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mężczyzn – 106 kobiet. Zmniejsza się również liczba osób w wieku produkcyjnym.
W końcu października 2005 r. w woj. łódzkim zarejestrowanych było 192,376 tys. osób

bezrobotnych (7,09% wszystkich bezrobotnych w kraju). W porównaniu z październikiem
2004 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się jednakże o 9,07%. Również liczba długotrwale
bezrobotnych zmniejszyła się od stycznia do października 2005 r. o 13,2%. Stopa bezrobocia
w październiku 2005 r. wyniosła 17,4% i zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 1,6%.

Uwarunkowania demograficzne i, mimo spadkowych tendencji, nadal utrzymujący się
wysoki stopień bezrobocia w regionie determinują warunki życia zamieszkującej go ludności.
W związku z procesami restrukturyzacji wiele rodzin i osób znalazło się w trudnej sytuacji
wymagającej zorganizowanej pomocy. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy
społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji
rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Zadania samorządów związane z wypełnieniem tego
obowiązku są wspierane przez określone działania organizacji pozarządowych. Niestety
brakuje wiarygodnych danych ilustrujących skalę tej współpracy. Ze wsparcia rządowych i
samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie woj. łódzkiego w
2003 r. skorzystało w sumie 127,3 tys. rodzin (375,8 tys. osób), czyli 14,5% populacji
województwa.

Większość zadań wynikających z ustawowego obowiązku pomocy dla osób
potrzebujących wsparcia realizowana jest przez miejskie, gminne i miejsko-gminne ośrodki
pomocy społecznej, oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Ponadto osoby wymagające
specjalistycznej opieki objęte są kuratelą innych ośrodków wsparcia działających na mocy
ustawy. Należą do nich m.in.: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
₋wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, środowiskowe domy samopomocy.

Na terenie woj. łódzkiego w rządowych i samorządowych ośrodkach pomocy społecznej
w 2003 r. pracowało w sumie 8291 osób, z czego 2393 w ośrodkach pomocy społecznej i 220
w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Najwięcej zatrudnionych osób notowano w
domach pomocy społecznej: 3946. Kolejną znaczą grupę tworzyły osoby zatrudnione w
ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych: 1212. Niestety brakuje danych na temat osób
zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych działających w woj. łódzkim w
zakresie pomocy społecznej.

Przytoczone dane ilustrują skalę problemu wykluczenia społecznego w woj. łódzkim i
zakresu organizowanego wsparcia instytucjonalnego, którego zadaniem jest przeciwdziałanie
temu zjawisku. Rzeczywistość wyłaniająca się z tych danych liczbowych wskazuje na
znaczną dysproporcję w wielkości potrzeb i zastosowanych środków. Sytuacja ta wymaga
podejmowania działań mających na celu poszukiwanie najbardziej efektywnych środków
wsparcia umożliwiających skuteczne wyjście z trudnej sytuacji egzystencjalnej osobom, które
się z różnych względów w niej się znalazły.
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2. Informacje o projekcie „Twoja Szansa”

Projekt „Twoja Szansa” – „Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” jest projektem badawczo-szkoleniowym realizowanym przez
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w ramach Priorytetu I – Aktywna polityka
rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Program realizowany jest na terenie
województwa łódzkiego, pod nadzorem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Główny cel projektu polega na analizie efektywności form wsparcia udzielanych osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym. W kręgu zainteresowań znalazła się także
efektywność form pomocy proponowanych przez instytucje opieki społecznej interesującym
nas grupom społecznym. Projekt składa się z dwóch modułów – badawczego i
szkoleniowego.

W ramach modułu pierwszego przeprowadzono badania ankietowe wśród dwóch grup
respondentów:

1) pracowników instytucji pomocy społecznej (400 respondentów),
2) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3600 respondentów).

W konsekwencji powstały trzy raporty badawcze dotyczące usług świadczonych przez
instytucje pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Utworzono listę form wsparcia uznanych przez badanych za najskuteczniejsze w
rozwiązywaniu ich problemów.

Drugi moduł projektu „Twoja Szansa” miał charakter szkoleniowy, w jego ramach
zorganizowano warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla
pracowników socjalnych. Zakres szkoleń w przypadku pierwszej grupy obejmował:
 rozwijanie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych, analitycznych i osobistych;
 aktywne poszukiwanie pracy;
 korzystanie z nowych technologii.
Warsztaty skierowane do pracowników opieki społecznej miały na celu:
 podniesienie wiedzy dotyczącej zwiększenia efektywności świadczonych form wsparcia;
 pobudzenie świadomości ciągłego dokształcania się i konieczności zwiększania

aktywności zawodowej.
Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane i rozpowszechnione w instytucjach

świadczących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym za pomocą publikacji,
strony internetowej oraz konferencji regionalnej podsumowującej realizację projektu.
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3. Moduł badawczy

Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w województwie

łódzkim.

3.1. Metodologia badania. Charakterystyka badanej zbiorowości

Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Twoja Szansa” dotyczyło osób
wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykorzystano w nim
metody ilościowe. W tym opracowaniu oś rozważań dotyczących pomocy społecznej stanowi
pojęcie „osoby wykluczone społecznie”. Zarówno Narodowa Strategia Integracji Społecznej,
a zwłaszcza wytyczne do Działania 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod terminem
„wykluczeni społeczni” rozumieją takie grupy ludzi, jak:
 osoby bezrobotne, niepracujące więcej niż 24 miesiące i nieposiadające prawa do zasiłku

dla bezrobotnych;
 osoby w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu czy narkotyków lub takie, które

ukończyły leczenie w ciągu ostatniego roku;
 osoby bezdomne;
 osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy opuściły zakład karny;
 osoby, które pochodzą z innego kraju i mają problem z przystosowaniem się do polskiej

rzeczywistości;
 młodzież w wieku 15 – 24 lat, wychowująca się w domu dziecka/rodzinie zastępczej lub

innej instytucji opiekuńczo-wychowawczej, młodzież nieucząca się, niepracująca i
niezarejestrowana jako bezrobotna lub taka, która uczy się w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawia trudności wychowawcze
i ma poważne kłopoty w nauce;

 młodzież w wieku 15 – 24 lat, która pochodzi z rodzin ubogich, zagrożonych
dysfunkcjami społecznymi lub wchodząca w kolizje z prawem.
Problematyka badania związana jest z kwestią skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu. Głównymi założeniami badawczymi było rozpoznanie rodzaju i zakresu
wsparcia oferowanego w instytucjach świadczących pomoc dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wyniki badania mają posłużyć dokonaniu analizy
poszczególnych form wsparcia oferowanych przez instytucje pomocy społecznej pod kątem
ich efektywności. Efektywność ta rozumiana jest jako skuteczność określonych form wsparcia
(oferowanego przez instytucje pomocy społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym) w rozwiązywaniu konkretnych problemów egzystencjalnych wywołujących to
zagrożenie. Wyznacza ją ponadto sprawność w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia
społecznego konkretnych grup osób poprzez zastosowanie określonych form wsparcia.
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Analiza będzie przeprowadzona na podstawie dokonanej przez pracowników instytucji
pomocy społecznej, subiektywnej oceny skuteczności poszczególnych form wsparcia
oferowanego określonym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Harmonogram projektu zakładał realizację badania w ostatnim kwartale 2005 r. Na
początku października 2005 r. zostały przeprowadzone cztery wywiady pilotażowe z
pracownikami Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Badanie
właściwe zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada 2005 r., metodą
bezpośrednią za pomocą kwestionariusza wywiadu przygotowanego specjalnie na potrzeby
badania.

Założeniem badawczym było pozyskanie opinii pochodzących zarówno od pracowników
działających w strukturach instytucji rządowych i samorządowych, jak i tych
zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie woj.
łódzkiego (także miasta Łodzi). Punktem wyjścia dla przygotowania narzędzia badawczego
diagnozującego przydatność różnych rodzajów wsparcia adresowanego do osób zagrożonych
wykluczeniem stały się zapisy Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. określające
podstawowe ramy działania systemu pomocy społecznej. Kwestionariusz wywiadu w
znacznej mierze powstał przy wykorzystaniu opisu struktury form wsparcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zawartego w art. 36 tej ustawy. Wsparcie udzielane
przez organizacje pozarządowe, mimo iż nie podlega rygorom wspomnianej ustawy, równie
łatwo wpisuje się w przyjęty w niej podział świadczeń.

W ramach projektu „Twoja Szansa” przeprowadzono badania wśród 3600 respondentów –
klientów pomocy społecznej oraz 400 pracowników instytucji pomocy społecznej – zarówno
rządowych, samorządowych, jak i organizacji pozarządowych.

3.2. Klienci pomocy społecznej

Badani klienci pomocy społecznej pochodzili z różnych grup ryzyka społecznego, były to:
1. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób

korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:

a) osoby długotrwale bezrobotne (24+),

b) alkoholicy i narkomani poddający się procesowi leczenia,

c) bezdomni,

d) byli więźniowie,

e) uchodźcy z problemami z integracją,

f) młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
rodzinach zastępczych.

2 Osoby w wieku 15-24 lat, które;

a) nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,
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b) uczą się w szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale
sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce,

c) pochodzą ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną (w tym z
rodzin niezaradnych, wchodzących w kolizję z prawem).

Największą grupę (1520 osób) tworzyli długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy). O
połowę mniejszą grupę stanowiły osoby bezdomne (537 osób) oraz uzależnione od alkoholu,
będące w trakcie leczenia (472 osoby), pozostałe grupy liczyły po ok. 300 osób. Najmniej
liczną grupę stanowili uchodźcy mający problemy z przystosowaniem się do życia w Polsce
(53 osoby). Szczegółową strukturę badanych ze względu na przyczynę wykluczenia
społecznego ilustruje wykr.1.

Wykres 1. Charakterystyka respondentów wg grupy ryzyka społecznego54

Objaśnienia:
1 – osoby długotrwale bezrobotne, niepracujące, nieposiadające prawa do zasiłku,
2 – osoby w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu,
3 – osoby w trakcie leczenia uzależnienia od narkotyków,
4 – osoby bezdomne,
5 – osoby, które w ciągu ostatniego roku opuściły zakłady karne,
6 – uchodźcy z problemami z integracją z polskim społeczeństwem,
7 – młodzież w wieku 15 – 24 lata, wychowująca się w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,
8 – młodzież w wieku 15 – 24 lata nieucząca się, niepracująca, niezarejestrowana w PUP-ach,
9 – młodzież w wieku 15 – 24 lata, ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

sprawiająca trudności wychowawcze, mająca problemy w nauce,
10 – młodzież w wieku 15 – 24 lata, pochodząca z ubogich rodzin, zagrożonych społecznymi

dysfunkcjami, wchodząca w konflikty z prawem.

54 Źródło wszystkich prezentowanych wykresów: opracowano na podstawie badań własnych.
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Ponad 1/3 badanych (40,0%) stanowiły kobiety. Wśród respondentów dominowały osoby
młode – do 35. roku życia, mieszkające w Łodzi55, 43,6% respondentów stanowili
mieszkańcy małych i średnich miast położonych na terenie województwa łódzkiego, a co
dziesiąty badany pochodził ze wsi.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym
(41,10%) oraz zasadniczym zawodowym (31,60%). Respondenci z wykształceniem średnim
(ogólnokształcącym lub technicznym) stanowili 1/5 badanej zbiorowości (20,2%). Pozostali
badani posiadali wykształcenie niepełne podstawowe (4,50%) lub wyższe (1,40%). Strukturę
wykształcenia respondentów ilustruje wykr. 2.

41,1%

4,5%
1,4%

0,2% 1,0%

10,3%
9,9%

31,6%

niepełne podstawowe podstawowe zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące średnie techniczne wyższe zawodowe
wyższe magisterskie brak odpowiedzi

Wykres 2. Struktura respondentów wg wykształcenia; N=3600

3.3 Pracownicy instytucji pomocy społecznej

W trakcie badań zrealizowano 400 wywiadów z pracownikami różnego typu placówek
pomocy społecznej; rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu
woj. łódzkiego. Respondentami byli pracownicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio zajmują
się pomocą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wywiady przeprowadzono z
jednym z pracowników każdej wybranej do badania instytucji.

32,8%

67,2%

Instytucje rządowe lub samorządowe; n=269 Organizacje pozarządowe; n=131

Wykes 3. Struktura placówek pomocy społecznej, w których przeprowadzono badania;
N = 400

55 Szczegółową strukturę ilustrują wykr. 3-5.
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Prawie połowa państwowych instytucji pomocowych oraz tych prowadzonych przez
samorządy lokalne funkcjonowała na terenach wiejskich (44,8%). W przypadku organizacji
pozarządowych proporcje te były bardzo nierówne i wypadały na korzyść terenów miejskich
(98%). Wynikało to z dysproporcji pomiędzy liczbą placówek organizacji pozarządowych
zlokalizowanych w miastach i na wsiach.

Największą grupę badanych stanowili pracownicy ośrodków pomocy społecznej i
powiatowych centrów pomocy rodzinie (67,3% pracowników państwowych i
samorządowych). Badaniem objęto także pracowników urzędów pracy (8,6% pracowników
państwowych i samorządowych). Co 10. badany był zatrudniony w instytucjach udzielających
pomocy młodzieży (10,8% wszystkich wywiadów prowadzonych z pracownikami placówek
rządowych i samorządowych).

7,4%
5,6% 5,9%

8,6%

10,0%
6,7%

8,2%

47,6%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego i Socjalizacyjnego
Urząd Pracy
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Inne

Wykres 4. Struktura badanych placówek instytucji rządowych lub samorządowych;
N = 269

W trakcie badania przeprowadzono 131 wywiadów z pracownikami placówek

prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wśród pracowników tych placówek

dominowały osoby zaangażowane w pracę w organizacjach abstynenckich, ośrodkach

profilaktyki i leczenia uzależnień. Kolejną grupą byli pracownicy organizacji charytatywnych

działających na rzecz osób ubogich i potrzebujących wsparcia, głównie materialnego, oraz

placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż.
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15,3%
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Caritas lub inna placówka charytatywna prowadzona pod kuratelą Kościoła katolickiego
Placówka charytatywna innych wyznań lub wspólnot kościelnych
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Polski Czerwony Krzyż
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Organizacja działająca na rzecz młodzieży
Organizacja abstynencka
Organizacja działająca na rzecz osób ubogich i potrzebujących pomocy
Inne

Wykres 5. Struktura placówek organizacji samorządowych, z których wywodzili się
respondenci badania; N = 131

Badaniem objęto wszystkie powiaty województwa łódzkiego. W każdej placówce
przeprowadzono wywiad z jednym pracownikiem socjalnym. Wśród ankietowanych osób
zdecydowanie dominowały kobiety. Wywiadów udzieliły łącznie 333 kobiety (83,3%) i 67
mężczyzn (16,8%). Zawód pracownika socjalnego jest silnie sfeminizowany, toteż takie
skrzywienie struktury jest typowe dla badań pomocy społecznej.

Średnia wieku respondentów wynosi 43 lata. Największą grupę stanowiły osoby w
przedziale wiekowym od 40 do 49 lat (43,3%). Zaledwie co 10. badany zaliczał się do
pracowników młodych, tj. w wieku do lat 29 (11,0% ogółu respondentów).
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Wykres 6. Struktura badanych osób ze względu na płeć i wiek; N = 396
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Ustawodawca szczegółowo określił wymagany poziom wykształcenia kadr pomocy
społecznej56. Wprowadzając obowiązek przygotowania zawodowego, dopuszczono jednak
różnorodność ścieżek edukacyjnych. Wykształceniem oczekiwanym jest przygotowanie na
poziomie wyższym zawodowym o kierunku pracy socjalnej, dopuszczono jednak możliwość
pracy osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego lub wymaganego wykształcenia
wyższego, ale zatrudnionych w pomocy społecznej przed wejściem w życie wspomnianej
ustawy. Pracownicy ci powinni mieć specjalizację z zakresu pracy socjalnej lub organizacji
pomocy społecznej.

 Wśród badanych przez nas respondentów dominowały osoby posiadające wykształcenie
wyższe (64,5%), co trzeci badany miał wykształcenie średnie (33,5%).
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średnie techniczne

wyższe zawodowe

wyższe magisterskie

Wykres 7. Struktura ankietowanych ze względu na wykształcenie; N = 399

Prawie 1/3 respondentów uzyskała wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego
(28,5%), podobną liczebnie grupę stanowili absolwenci pedagogiki (27,8%), zawodu
uznanego przez Ustawę o pomocy społecznej jako kierunkowy. Kolejne grupy legitymujące
się wykształceniem kierunkowym były zdecydowanie mniej liczne: ekonomiści (8,3%) oraz
socjolodzy (5,8%). Pozostali badani nie posiadali wymaganego ustawą kierunku
wykształcenia.

56 Ustawa o pomocy społecznej z 1999 r. (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593).
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Wykres 8. Struktura respondentów wg zawodów wyuczonych; N = 398

Wśród respondentów dominowały osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych;
kierownicy (49,8%) i dyrektorzy (20%), zwykle z dużym stażem pracy, oraz pracownicy
socjalni (16,9%) i pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze (8%).

Pracownicy socjalni udzielali informacji dotyczących stosowanych w ich placówkach
form pomocy, oceniali kryteria jej udzielania oraz formułowali własne subiektywne opinie
oparte na doświadczeniu w pracy w pomocy społecznej na temat ich skuteczności.

4. Formy wsparcia oferowane osobom wykluczonym społecznie

Struktura wsparcia oferowanego przez instytucje pomocowe dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oparta jest na podziale wszystkich rodzajów świadczeń na trzy
główne kategorie: świadczenia pieniężne, świadczenia niepieniężne oraz usługi opiekuńcze.

Zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, realizacja tych świadczeń może nastąpić w
przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co
najmniej jednej z w/w okoliczności.57

Od dnia 1 października 2006 r. kryterium dochodowym dla osoby samodzielnie prowadzącej
gospodarstwo domowe jest dochód nieprzekraczający 477 zł (netto), w przypadku osoby
zamieszkującej w rodzinie, kwota ta wynosi 351 zł (netto)58. Samorządom przysługuje
możliwość podwyższenia kwot uprawniających do zasiłku okresowego i celowego. Pomoc
społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
 zasiłek stały – otrzymywany w regularnych odstępach czasu, w sposób ciągły, udzielany

osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których dochody są poniżej minimum
socjalnego;

 zasiłek okresowy – zasiłek pieniężny otrzymywany okresowo, przysługuje w
szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego;

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – zasiłek pieniężny udzielany w celu
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, który może być przyznany w szczególności na
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w
mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;

 zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – udzielane osobie albo rodzinie,
gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego
usamodzielnienia; pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia
może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej
pożyczki;

 jednorazowa pomoc losowa – zasiłek celowy przyznawany osobie albo rodzinie, które
poniosły straty w wyniku jednorazowego zdarzenia losowego;

 okresowa pomoc losowa – zasiłek celowy przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły
straty w wyniku okresowych zdarzeń losowych, np. utrata pracy, powodzie itp.

 pomoc dla rodzin zastępczych – pomoc pieniężna udzielana rodzinom zastępczym
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

 pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki – pomoc pieniężna przeznaczona
na kontynuowanie nauki w celu przygotowania do wykonywania określonej pracy
umożliwiającej usamodzielnienie ekonomiczne;

 pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – pomoc pieniężna
przeznaczana na stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych;

 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – pomoc pieniężna przeznaczona na
wyposażenie mieszkania w sprzęt niezbędny do normalnej egzystencji;

 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – pomoc pieniężna przeznaczona np. na pokrycie

57 http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=28; 2007.08.15
58 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593.
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kosztów szkolenia umożliwiającego podjęcie pracy;
 świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka

polskiego dla uchodźców – pomoc pieniężna przeznaczona dla uchodźców mających
problemy z integracją w społeczeństwie przeznaczona na naukę języka polskiego oraz
tymczasowe utrzymanie.
Świadczenia pieniężne realizowały w naszych badaniach głównie placówki rządowe i

samorządowe (191). Jedynie kilka instytucji pozarządowych (6) udzielało tego typu pomocy
dla interesującej nas grupy osób zagrożonych wykluczeniem. Są jednak wśród nich i takie
(np. „Caritas”), w których ten rodzaj pomocy był dość powszechny.

Wśród 400 pracowników socjalnych objętych badaniem 197 osób potwierdziło udzielanie
świadczeń pieniężnych. Ponieważ pomocy finansowej dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym udzielają głównie placówki rządowe i samorządowe, zwłaszcza ośrodki pomocy
społecznej, a są one zlokalizowane w każdej gminie, nie ma znacznych dysproporcji w
zakresie dostępności do tego typu pomocy zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich,
choć ich ilość i wysokość może zależeć od budżetów poszczególnych samorządów, a te
zwykle są zróżnicowane na korzyść obszarów miejskich.

Lokalizacja

55,3%

44,7%

Obszar wiejski

Obszar miejski

Wykres 9. Struktura placówek oferujących świadczenia pieniężne ze względu na rodzaj i
miejsce lokalizacji; N = 197

Tego typu pomoc dla klientów spełniających ustawowe kryteria oferują wszystkie ośrodki
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Udzielanie wsparcia finansowego
zadeklarowali również pracownicy organizacji działających na rzecz osób bezrobotnych (9),
zwłaszcza urzędy pracy.

Pracownicy zatrudnieni w organizacjach pozarządowych wskazywali na świadczenia
pieniężne jako jedną z form pomocy stosowaną w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
choć udzielaną sporadycznie (6 z 131 badanych). Stosowały ją głównie instytucje
prowadzone przez Kościół, np. „Caritas”, oraz organizacje działające na rzecz ubogich.
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Wykres 10. Struktura placówek oferujących świadczenia pieniężne; N = 197

Wykres 10 prezentuje strukturę placówek oferujących świadczenia pieniężne. Tak mały
udział organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy finansowej wynika z faktu, że
dysponują one znacznie mniejszymi budżetami niż placówki rządowe i samorządowe, a w
związku z tym preferują niepieniężne formy pomocy.

Najbardziej powszechnymi formami pomocy finansowej są: zasiłek okresowy oraz
celowy, pomoc na uzyskanie zatrudnienia, jednorazowa pomoc losowa. Do najmniej
powszechnych świadczeń należy pomoc finansowa dla uchodźców przeznaczona na
utrzymanie i naukę języka polskiego, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, której
udzielanie potwierdziło tylko 14 respondentów. W pozostałych przypadkach odsetek
udzielania poszczególnych świadczeń na przyjętej skali częstości jest dość proporcjonalny.

Ankietowani pracownicy instytucji pomocy społecznej wskazali jako grupę, której
najczęściej udzielano pomocy, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby uzależnione od
alkoholu, którzy poddają się procesowi leczenia. Wsparcie dla tych grup zadeklarowało
odpowiednio 68,3% i 66,5% respondentów. Następną grupę stanowiła młodzież pochodząca z
rodzin ubogich wchodząca w konflikt z prawem.

Najrzadziej występującą o pomoc grupą zagrożonych wykluczeniem społecznym są
uchodźcy mający problemy związane z integracją społeczną. Jedynie w 24 placówkach
(6,0%), z których wywodzili się badani pracownicy socjalni, udzielane jest wsparcie dla tej
grupy klientów. Kolejną rzadko wspieraną grupą są osoby uzależnione od narkotyków, które
poddają się procesowi leczenia. Wsparcie dla tej grupy osób zadeklarowało jedynie 70 z 400
ankietowanych osób.
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1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych
6. "Caritas" lub inna placówka charytatywna prowadzona pod kuratelą

Kościoła Katolickiego
7. Organizacja działająca na rzecz osób ubogich i potrzebujący
8. Inne
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego i Socjalizacyjnego

Całkowita liczba respondentów z danej placówki

Liczba respondentów danej placówki oceniająca świadczenia
pieniężne.
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5. Dominujące formy pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5.1. Świadczenia pieniężne

Świadczenia udzielane poszczególnym grupom klientów pomocy społecznej są
zróżnicowane i wydają się dostosowane do ich specyficznych potrzeb. I tak:
 osoby długotrwale bezrobotne oraz bezdomne: zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, będące w trakcie leczenia (oraz tacy,

którzy ukończyli leczenie w ciągu ostatniego roku): zasiłek okresowy i specjalny zasiłek
okresowy, jednorazowa pożyczka losowa;

 osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy opuściły zakład karny: jednorazowa pomoc
losowa, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;

 uchodźcy, imigranci, którzy mają problem z dostosowaniem się do polskiej
rzeczywistości: świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego;

 osoby w wieku 15 – 24 lata, wychowujące się w domu dziecka, rodzinie zastępczej lub
innej instytucji opiekuńczo-wychowawczej: pomoc dla rodzin zastępczych, zasiłek
celowy i specjalny zasiłek celowy;

 młodzież nieucząca się, niepracująca i niezarejestrowana jako bezrobotna: pomoc w
uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki, zasiłek
celowy i specjalny zasiłek celowy;

 młodzież ucząca się, mająca problemy w nauce i sprawiająca problemy wychowawcze
oraz osoby w wieku 15 – 24 lata w trudnej sytuacji finansowej, wchodzące w konflikt z
prawem: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy; ta ostatnia grupa
uzyskuje dodatkowo pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Dominującymi, jak widać z przedstawionej listy, formami pomocy są – zdaniem naszych
badanych – takie instrumenty, jak:

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;
 zasiłek okresowy.

5.2. Świadczenia niepieniężne

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poza świadczeniami pieniężnymi, mogą
korzystać z innego niż finansowe wsparcia. W Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., nr 64 poz. 593, ze zm.) wymienia się następujące
świadczenia niepieniężne:
 praca socjalna,
 bilet kredytowany,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne,
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 składki na ubezpieczenie społeczne,
 pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie,
 sprawienie pogrzebu,
 poradnictwo specjalistyczne,
 interwencja kryzysowa,
 schronienie,
 posiłek.

Świadczenia niepieniężne są najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy, zarówno w
placówkach rządowych i samorządowych, jak również w placówkach organizacji
pozarządowych (84,5% badanych).

Osoby długotrwale bezrobotne, leczące się z uzależnień, bezdomni i byli więźniowie
najczęściej korzystali z posiłków oraz poradnictwa specjalistycznego. Oprócz tego często
otrzymywali oni pomoc w formie schronienia czy niezbędnego ubrania. Młodzież w wieku 15
– 24 lata uzyskiwała zabezpieczenie w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania.

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, ze wśród ogółu
respondentów najczęstszymi świadczeniami niematerialnymi były:
1) poradnictwo specjalistyczne,
2) posiłki,
3) niezbędne ubrania,
4) praca socjalna,
5) schronienie.

Świadczenia niepieniężne stanowią najczęstszą formę pomocy stosowaną we wszystkich
placówkach pomocowych, a przede wszystkim w organizacjach pozarządowych. Wszyscy
respondenci wywodzący się z: organizacji działających na rzecz osób bezrobotnych,
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz środowiskowych domów samopomocy, placówek
charytatywnych innych wyznań i wspólnot kościelnych zadeklarowali udzielanie świadczeń
zgrupowanych w tej kategorii. Wyjątkiem są tutaj placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego. Wśród 24 badanych placówek tego typu jedynie w jednej
udzielane było wsparcie niepieniężne. Wynika to ze specyficznego profilu tego typu
placówek, które koncentrują swoje działanie głównie na udzielaniu wsparcia w postaci usług
opiekuńczych.

Najrzadziej występującym świadczeniem w tej grupie jest bilet kredytowany (forma
udzielana w 19 instytucjach). Równie rzadko świadczoną pomocą było
sprawienie pogrzebu. Dotyczy ono głównie osób bezdomnych i jest udzielane przez ośrodki
pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanych świadczeń należały działania związane z dystrybucją
żywności w formie posiłku lub produktów żywnościowych. Powszechność tej formy pomocy
wynika z faktu, że wiąże się z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb człowieka.
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Z drugiej strony powszechność tej formy wsparcia świadczy o skali ubóstwa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. łódzkim. Do najbardziej powszechnych
świadczeń należy również poradnictwo specjalistyczne oraz praca socjalna. Świadczenia te
wynikają z charakteru pracy pracowników socjalnych. Często są one utożsamiane ze sobą,
ponieważ udziela ich ta sama osoba, jednakże każda z tych form wsparcia ma swoją odrębną
specyfikę i zadania. Nie w każdym zakresie pracownik socjalny czuje się kompetentny do
udzielania fachowych porad, często zatem kieruje swoich podopiecznych do innych osób,
które mogą im pomóc we własnej placówce lub innych instytucjach.
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Wykres 11. Struktura oferowanych świadczeń niepieniężnych ze względu na częstość

udzielania; N = 338

Objaśnienia:

1. Praca socjalna
2. Bilet kredytowany
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4. Składki na ubezpieczenie społeczne
5. Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie się
6. Sprawienie pogrzebu
7. Interwencja kryzysowa
8. Schronienie
9. Posiłek
10. Ubranie
11. Poradnictwo specjalistyczne
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Za najczęściej udzielane w swoich placówkach poradnictwo specjalistyczne respondenci

uznali:

 pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 udzielanie poradnictwa prawnego,

 poradnictwo duchowe związane z problemami dotyczącymi wiary i moralności.

Wykres 12. Struktura udzielanego wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego;

N = 338

5.3. Usługi opiekuńcze

Ustawa o pomocy społecznej wymienia usługi opiekuńcze, na jakie mogą liczyć osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to:
 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 mieszkanie chronione,
 opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym,
 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-

opiekuńcze.
Usługi opiekuńcze dla wspomnianych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

są najmniej powszechne. Spośród ogółu badanych placówek świadczenia zgrupowane w tej
kategorii oferowało łącznie 157 placówek, w dosyć zrównoważonym podziale – 86 placówek
instytucji rządowych i samorządowych oraz 71 placówek prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. Zważywszy jednak na zdecydowanie mniejszą liczbę placówek organizacji
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15,3% 32,9%
3,3%7,3%

17,3%

psychologiczno - pedagogicznego prawnego
duchownego doradztwa zawodowego
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pozarządowych w badanej próbie, można wnioskować, iż usługi opiekuńcze są zdecydowanie
bardziej powszechne w tego typu placówkach.

W rządowych i samorządowych placówkach pomocy społecznej objętych badaniem
usługi opiekuńcze stanowią najmniejszy odsetek ogółu udzielanych świadczeń (17,1%, zob.
wykr. 15), natomiast w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe obejmują
one już 37,8% ogółu świadczeń i stanowią obok świadczeń niepieniężnych drugą główną
grupę świadczeń udzielanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Istnieje niestety duża dysproporcja w strukturze placówek oferujących usługi opiekuńcze
ze względu na ich lokalizację (zob. wykr. 34), ponieważ tylko 36 (22,9 %) respondentów
wywodzących się z placówek zlokalizowanych na terenach wiejskich potwierdziło udzielanie
świadczeń zgrupowanych w kategorii. Dysproporcja ta wynika m.in. z mniejszej liczby
placówek udzielających wsparcia w postaci usług opiekuńczych zlokalizowanych na terenach
wiejskich, zwłaszcza tych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, niższych budżetów
samorządów wiejskich przeznaczonych na dość kosztowne świadczenia zgrupowane w
ramach tej kategorii wsparcia, a także mniejszej liczby osób zaangażowanych w działania
związane ze specjalistyczną pomocą społeczną, której usługi opiekuńcze wymagają.

6. Ocena efektywności świadczeń

„Efektywność” jest terminem używanym głównie na gruncie nauk ekonomicznych i
oznacza rezultat podjętych działań, opisywany relacją uzyskanych efektów do poniesionych
nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży i promocji. Pomiaru
efektywności dokonuje się, wykorzystując cząstkowe, syntetyczne wskaźniki produktywności
wykorzystania zasobów (pracy, kapitału). Efektywność można określać ex post i ex ante.
Obliczając efektywność ex ante, szacuje się przewidywane efekty przy zaangażowaniu
określonych środków i czasu. Efektywność ex post dotyczy określania rezultatów
konkretnych działań. Pomiar, a także badanie efektywności należy do głównych działań
rachunku ekonomicznego.

Wyrazem bliskoznacznym w stosunku do terminu „efektywność” jest pojęcie
skuteczności. W Słowniku PWN przez „skuteczny” rozumie się: „dający pożądane wyniki,
taki, którego działalność przynosi efekty”. Efektywność w odniesieniu do form
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oznaczałaby zatem stosunek rezultatów danych
działań społecznych do środków finansowych przeznaczonych na te działania. Jak widać, to
ekonomiczne podejście implikuje pewnego rodzaju ograniczenia. Nie wszystkie efekty, skutki
oddziaływania określonej formy można przełożyć na język matematyki, liczb. Poza tym
należałoby mieć na uwadze nie tylko same rezultaty określonych działań, ale także ich koszty
wyjściowe.

Ocena efektywności udzielanej pomocy to zadanie trudne i słabo mierzalne. Odchodząc
od mierników ekonomicznych, można do jej pomiaru zastosować wskaźniki indywidualne –
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odnoszące się do analizy przypadku, badając metodą monograficzną skuteczność i sposób
wykorzystania pomocy przez poszczególnych klientów oraz opisując ich strategie
wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Innym sposobem jest oparcie się na wskaźnikach
globalnych – odnoszących się do bezrobocia, wychodzenia z bezdomności itp. Każda z tych
metod ma pewne wady. Pierwsza jest pracochłonna i wymaga długich badań, nie pozwala na
ocenę skutków w szerszej skali. W drugiej metodzie trudno jest określić czynniki
indywidualne wpływające na skuteczność form pomocy.

Na potrzeby tego opracowania wybraliśmy wyjście trzecie, i oparliśmy się na
subiektywnych opiniach, obserwacjach i odczuciach pracowników socjalnych i klientów.
Interesowało nas, w jakim stopniu określone formy przeciwdziałania wykluczeniu spełniają
oczekiwania grup społecznych, do których są kierowane. Ocena efektywności mierzona jest
więc w tym opracowaniu subiektywną oceną badanych dotyczącą ich zadowolenia z
uzyskanej pomocy. Przyjrzymy się takim ocenom w poszczególnych kategoriach świadczeń.
Zestawiając opinie dwóch stron procesu udzielania pomocy społecznej, wskażemy na pewne
różnice.

7. Kryteria przyznawania świadczeń

Efektywność pomocy zależy w dużej mierze od różnorodności dostępnych środków.
Możliwość wykorzystania poszczególnych form pomocy jest wyznaczona przez ustawodawcę
i uzależniona od spełniania przez klienta określonych w aktach prawnych kryteriów. W
placówkach rządowych i samorządowych reguluje je Ustawa o pomocy społecznej.
Samorządy wyposażono w prawną możliwość wprowadzania dodatkowych kryteriów
przyznawania świadczeń. W placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
niedziałających na mocy ustawy, kryteria przyznawania pomocy określane są w statutach tych
organizacji  bądź w wewnętrznych regulaminach konkretnych placówek.

Wsparcia finansowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym udzielają
głównie placówki rządowe i samorządowe, zwłaszcza ośrodki pomocy społecznej. Ze
względu na fakt, iż są one zlokalizowane w każdej gminie, nie ma znacznych dysproporcji w
zakresie dostępności do tego typu pomocy, zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich,
choć ich liczba i wysokość może zależeć od budżetów poszczególnych samorządów, a te
zwykle są zróżnicowane na korzyść obszarów miejskich. Na pomoc pieniężną gwarantowaną
ustawowo mogą liczyć w równym stopniu mieszkańcy miast i wsi.

W przypadku instytucji rządowych i samorządowych działających na mocy Ustawy o
pomocy społecznej wsparcie finansowe udzielane wykluczonym społecznie w placówkach
tych instytucji jest jednym ze spoczywających na nich obowiązków wynikającym z
obowiązującej ustawy. Ustawa określa kompetencje poszczególnych placówek działających
na jej mocy w zakresie objęcia przez każdą z nich konkretnych grup osób kwalifikujących się
do udzielania określonego wsparcia pieniężnego. Wśród tych placówek zdecydowana
większość świadczeń pieniężnych udzielana jest przez ośrodki pomocy społecznej, częściowo
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
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Organizacje pozarządowe dysponują znacznie mniejszymi budżetami niż placówki
rządowe i samorządowe, skala udzielanego przez nie wsparcia finansowego jest zatem
również znacznie mniejsza. Organizacje te preferują raczej inne, niepieniężne formy pomocy,
uważając je za bardziej efektywne.

W większości przypadków (173) podczas udzielania świadczeń pieniężnych w
placówkach pomocowych stosuje się wyłącznie ustawowe kryteria ich przyznawania. Istnieją
jednak placówki (18), które oprócz kryteriów ustawowych posiadają także dodatkowe własne,
wynikające bądź z polityki społecznej poszczególnych samorządów, bądź z wypracowanej
własnej strategii działania. Dla przykładu, w kutnowskim Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej wnioski o pomoc finansową rozpatruje się w perspektywie pomocy udzielanej
rodzinie, a nie tylko każdej zwracającej się o nią osoby.

Czy w Pana/i placówce istnieją określone kryteria przyznawania świadczeń

pienieżnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Wykres 13. Rodzaje kryteriów udzielania świadczeń pieniężnych*

* Podstawę stanowią instytucje udzielające pomocy finansowej (N=197)
W blisko 3/4 przypadków (73,1%) pracownicy socjalni uznali istniejące kryteria

udzielania świadczeń pieniężnych za właściwe, co czwarty respondent określał je jednak jako
częściowo właściwe. Zaledwie 1,0% badanych nie zgadzało się całkowicie z istniejącymi
kryteriami przyznawania świadczeń pieniężnych (wykr. 21).

Wykres 14. Ocena kryteriów przyznawania świadczeń pieniężnych w oczach
pracowników socjalnych; N = 195
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Wątpliwości budziły kryteria związane z progami dochodowymi i wysokością tzw.
minimum socjalnego. Ankietowani pracownicy uważali, że minimum socjalne jest zbyt niskie
i nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. Wiele
kontrowersji budzą różnice w przyznawaniu wsparcia finansowego dla osób samotnych i
żyjących w rodzinach, a głównie ustalanie progu dochodowego na podstawie dochodów
wszystkich członków gospodarstwa domowego. Pracownicy socjalni podkreślali, że każdy
przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, w związku z tym postulowali większą
swobodę w decydowaniu o udzielaniu danego rodzaju świadczenia dla każdej konkretnej
osoby. Wówczas oferowana pomoc może stać się bardziej efektywna, albowiem jest większe
prawdopodobieństwo, że trafi do osób naprawdę jej potrzebujących.

We wszystkich placówkach rządowych i samorządowych obowiązują również kryteria
przyznawania świadczeń niepieniężnych zapisane w Ustawie o pomocy społecznej.
W przypadku placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe w blisko połowie z
nich stosuje się ustawowe kryteria udzielania świadczeń, mimo iż nie są one do tego
zobligowane prawnie. Pozostałe placówki wypracowały własne zasady udzielania wsparcia,
zapisane zwykle w statutach, bądź wewnętrznych regulaminach.

Znaczna ilość placówek rządowych i samorządowych posiada dodatkowe pozaustawowe,
własne kryteria przyznawania świadczeń niepieniężnych dostosowane do przyjętych przez
niektóre samorządy lokalne lub kierownictwo poszczególnych placówek bardziej
szczegółowych zasad udzielania pomocy.

Czy w Pana/i placówce istnieją określone kryteria przyznawania świadczeń

niepienieżnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Wykres 15. Kryteria udzielania świadczeń niepieniężnych; N = 338

Zdecydowana większość pracowników socjalnych (95%) pozytywnie oceniła istniejące
kryteria przyznawania świadczeń niepieniężnych, uznając je za właściwe.

Pomoc w formie usług opiekuńczych nie jest tak powszechna, jak poprzednio omówione
formy. W rządowych i samorządowych placówkach pomocy społecznej objętych badaniem
usługi opiekuńcze stanowią najrzadszą formę pomocy, w przeciwieństwie do placówek
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prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których stanowią stanowią obok świadczeń
niepieniężnych drugą główną grupę świadczeń udzielanych osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. W większości z nich stosowane są również określone ustawowo
kryteria przyznawania świadczeń, choć organizacje pozarządowe, zwłaszcza te o
ugruntowanej pozycji i tożsamości, mają jednocześnie własne kryteria świadczenia usług
opiekuńczych. Często są one zbieżne lub tożsame z kryteriami zapisanymi w Ustawie o
pomocy społecznej.

Czy w Pana/i placówce istnieją określone kryteria przyznawania usług opiekuńczych

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Wykres 16. Kryteria udzielania usług opiekuńczych; N = 157

Respondenci oceniający kryteria przyznawania świadczeń w postaci usług opiekuńczych

w swoich placówkach (137 ankietowanych) w zdecydowanej większości wyrazili do nich

stosunek pozytywny (98,5%). Jedynie dwie osoby spośród ankietowanych wyraziły swoje

zastrzeżenia do niektórych kryteriów, jednakże bez konkretnego uzasadnienia uwag.

Klientom pomocy społecznej trudno było oceniać kryteria udzielania pomocy, gdyż, jak

ustaliliśmy podczas badań, większość z nich nie znała tych zasad, a co za tym idzie, nie

wiedziała, z jakich form pomocy i w jakich sytuacjach może skorzystać. W każdej z badanych

grup wykluczonych społecznie ponad połowa klientów deklarowała brak wiedzy na ten temat.

Największą grupę osób niedoinformowanych stanowiła w tym przypadku młodzież w wieku

15 – 24 lat. Nie miał tu znaczenia czynnik przestrzenny (miasto/wieś), co ilustruje wykr. 17.

Co drugi badany wiedzę na temat przysługujących mu form pomocy uzyskiwał od

pracownika instytucji pomocy społecznej, co czwarty zdobył informacje samodzielnie.

Pozostali badani otrzymali informacje od znajomych lub kogoś z rodziny. Źródłem informacji

dla nielicznych badanych klientów były media.
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Czy wie Pan/i z jakich rodzajów pomocy moze Pan/i skorzystac
w instytucjach pomocy spolecznej? (miasto/ wies).
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Wykres 17. Wiedza respondentów nt. dostępnych rodzajów pomocy

Przyczyn tego stanu rzeczy można, jak się zdaje, upatrywać w kilku płaszczyznach:

 niskim zainteresowaniu badanych innymi formami pomocy niż wsparcie finansowe,

 roszczeniowej postawie klientów połączonej z przerzuceniem odpowiedzialności za dobór

środków na instytucję pomocową,

 małej dostępności informacji na temat świadczeń (tablice ogłoszeń w instytucjach

pomocowych),

 dysonansie poznawczym wynikającym z hermetyczności języka ustaw i braku

zrozumienia ich treści przez zainteresowanych.

8. Ocena efektywności świadczeń pieniężnych w subiektywnych ocenach badanych

8.1. Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni za najbardziej efektywną uznali pomoc dla rodzin zastępczych.

Stosunkowo wysoko oceniono również efektywność pomocy pieniężnej przeznaczonej na

zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz okresowej pomocy losowej. Wysoka ocena

świadczenia wynika z właściwego – celowego wykorzystania związanych z nim środków

finansowych. To ostatnie świadczenie pozwala na w miarę skuteczne rozwiązanie

pojawiających się okresowo problemów związanych np. z zakupem opału, przyborów

szkolnych etc.

Najniżej oceniono efektywność pomocy na uzyskanie odpowiednich warunków

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

68

Czy wie Pan/i z jakich rodzajów pomocy moze Pan/i skorzystac
w instytucjach pomocy spolecznej? (miasto/ wies).

28,4%

71,5%

0,1%

31,4%

68,3%

0,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

miasto wieś

tak nie brak odpowiedzi

Wykres 17. Wiedza respondentów nt. dostępnych rodzajów pomocy

Przyczyn tego stanu rzeczy można, jak się zdaje, upatrywać w kilku płaszczyznach:

 niskim zainteresowaniu badanych innymi formami pomocy niż wsparcie finansowe,

 roszczeniowej postawie klientów połączonej z przerzuceniem odpowiedzialności za dobór

środków na instytucję pomocową,

 małej dostępności informacji na temat świadczeń (tablice ogłoszeń w instytucjach

pomocowych),

 dysonansie poznawczym wynikającym z hermetyczności języka ustaw i braku

zrozumienia ich treści przez zainteresowanych.

8. Ocena efektywności świadczeń pieniężnych w subiektywnych ocenach badanych

8.1. Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni za najbardziej efektywną uznali pomoc dla rodzin zastępczych.

Stosunkowo wysoko oceniono również efektywność pomocy pieniężnej przeznaczonej na

zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz okresowej pomocy losowej. Wysoka ocena

świadczenia wynika z właściwego – celowego wykorzystania związanych z nim środków

finansowych. To ostatnie świadczenie pozwala na w miarę skuteczne rozwiązanie

pojawiających się okresowo problemów związanych np. z zakupem opału, przyborów

szkolnych etc.

Najniżej oceniono efektywność pomocy na uzyskanie odpowiednich warunków
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mieszkaniowych. Niska ocena tego świadczenia może wynikać z faktu, iż (zdaniem

pracowników socjalnych) wiele osób, którym zostało udzielone tego typu wsparcie, nie

wykazuje należytej troski o otrzymane lokale mieszkaniowe, doprowadzając często ich stan

do znacznego zniszczenia. Ponadto respondenci bardzo nisko ocenili efektywność zasiłku

okresowego. W praktyce często świadczenie to nie jest wsparciem, które rozwiązuje

pojawiający się okresowo problem, a staje się po prostu dodatkowym źródłem środków na

bieżące wydatki ubiegających się o nie osób.

Poszukując czynników powiązanych z oceną form pomocy przez pracowników

socjalnych, odnotowaliśmy zróżnicowanie w ocenie określonych świadczeń w

poszczególnych powiatach. Wynika to z faktu, że powiaty woj. łódzkiego nie są jednorodne

pod kątem zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej. Podobne oceny skuteczności

wsparcia finansowego występują u respondentów z powiatów, w których ludność zamieszkuje

głównie obszary miejskie oraz analogicznie w tych, gdzie większość mieszkańców mieszka

na wsiach.

Na obszarach wiejskich za bardzo efektywny uznano zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne

usamodzielnienie się, w miastach tego typu wsparcie zostało ocenione o połowę niżej.

Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, iż w miastach więcej osób korzysta ze wsparcia

instytucji pomocowych i trudniej zweryfikować autentyczne potrzeby osób ubiegających się o

pomoc, zdarza się zatem, że bywa ona niewłaściwie wykorzystywana.

8.2. Klienci

W największym stopniu oczekiwania osób wykluczonych społecznie spełniają

następujące formy pomocy: pomoc na usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie oraz pomoc dla rodzin zastępczych.

Najniższe oceny uzyskały zasiłki pieniężne (okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek stały) oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Tak niska ocena pomocy pieniężnej

wynika z nieco innych motywacji niż w przypadku pracowników socjalnych. W naszych

badaniach klienci często dokonywali swoich ocen w zestawieniu z oczekiwaniami (zawsze

oczekuje się więcej środków finansowych niż otrzymuje). Często osoba otrzymująca pomoc

finansową porównuje ją z zarobkami innych osób, np. pracujących i w konsekwencji nie jest

zadowolona z ich ilości. Zaobserwowaliśmy także zróżnicowanie ocen skuteczności

uzyskiwanej pomocy ze względu na miejsce zamieszkania klienta. Mieszkańcy miast byli

bardziej krytyczni w swoich ocenach, co można tłumaczyć wyższymi kosztami życia w

miastach.
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9. Ocena świadczeń niepieniężnych

9.1. Pracownicy socjalni

Za najbardziej efektywną formę pomocy niepieniężnej ankietowani pracownicy uznali

pomoc żywnościową, udzielaną w formie produktów żywnościowych lub gotowych posiłków.

Pracownicy organizacji pozarządowych bardzo wysoko ocenili efektywność pomocy

udzielanej w formie schronienia, jednakże mimo iż jest to pomoc podstawowa, pilna i

niekiedy wręcz konieczna dla ratowania zdrowia i życia ludzi, to jednak nosi znamiona

tymczasowości.

Kolejna wysoko oceniona forma wsparcia to poradnictwo specjalistyczne. W

przeciwieństwie do dwóch poprzednich poradnictwo specjalistyczne ma na celu pracę

związaną pomocą umożliwiającą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym trwały

powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Za najmniej efektywne uznano

świadczenia w postaci interwencji kryzysowej oraz pomoc rzeczową na ekonomiczne

usamodzielnienie się. Niska ocena tego ostatniego świadczenia wynika z przekonania

pracowników socjalnych, że często sprzęty stanowiące wyposażenie mieszkania osób

usamodzielniających się są przez te osoby sprzedawane lub zastawiane, a pieniądze z ich

sprzedaży przeznaczane na bieżącą konsumpcję. Tym niemniej świadczenie to w wielu

przypadkach pozwala na zabezpieczenie normalnej egzystencji osobom, które nie posiadają

środków na dokonanie napraw bądź zakup urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie

mieszkania, w którym przebywają.

9.2. Klienci

Większość form pomocy tej kategorii zostało ocenione na poziomie dostatecznym. Ocena

skuteczności świadczeń była wyraźnie zróżnicowana przestrzennie. Tak jak w przypadku

świadczeń pieniężnych, mieszkańcy miast byli bardziej krytyczni w swoich ocenach. Za

najbardziej skuteczną formę wsparcia uznano pomoc w sprawieniu pogrzebu, udzielenie

schronienia, posiłek oraz poradnictwo specjalistyczne. Najniższe oceny otrzymały takie formy

pomocy, jak: bilet kredytowany, praca socjalna oraz interwencja kryzysowa. Niskie oceny

tych ostatnich form pomocy każą zastanowić się nad jakością pracy socjalnej realizowanej

przez pracowników socjalnych. Stanowi ona istotę zawodu i na niej, jako na specyficznych

czynnościach i usługach powinna opierać się pomoc.
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W badaniach realizowanych przez Jerzego Krzyszkowskiego59 znajdujemy uzasadnienie

tych ocen, poparte wynikami badań

Praca socjalna jest jednak w powszechnej opinii procesem wymagającym dłuższego czasu, umiejętności i

zaangażowania obydwu stron relacji pomagania, tj. pracowników i klientów, a większość klientów

oczekuje, zdaniem pracowników socjalnych, pomocy finansowej (87% odpowiedzi) i pomocy w znalezieniu

pracy (21,2% odpowiedzi). Jedynie nieliczni (14% odpowiedzi) oczekują pomocy niematerialnej w

rozwiązywaniu ich problemów osobistych, codziennych, życiowych. W tej sytuacji, w zgodnej opinii

większości pracowników socjalnych (65% odpowiedzi), oczekiwania ich klientów nie mogą być spełnione

ze względu na niewystarczające środki finansowe i brak miejsc pracy dających gwarancję dochodu

pozwalającego na usamodzielnienie się60.

10. Ocena efektywności usług opiekuńczych

Ankietowani pracownicy instytucji pomocy społecznej za najbardziej efektywne

świadczenia w kategorii usług opiekuńczych uznali specjalistyczne usługi opiekuńcze w

miejscu zamieszkania. Świadczenie to jest najwyżej oceniane zwłaszcza przez respondentów

z placówek organizacji rządowych i samorządowych. Tego typu usługi na obszarach

wiejskich świadczone są rzadziej niż w mieście oraz są nieznacznie niżej oceniane. Wysoką

ocenę respondenci wystawili opiece i wychowaniu w rodzinie zastępczej oraz w placówce

opiekuńczo-wychowawczej, stosunkowo wysoko zostały ocenione szkolenia, poradnictwo i

terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Najniżej w kategorii usług opiekuńczych respondenci ocenili wsparcie w postaci

mieszkania chronionego, zwłaszcza ci wywodzący się z terenów wiejskich. Jak można

przypuszczać, wynika to ze specyfiki życia społecznego na wsi, gdzie ta forma jest udzielana

dużo rzadziej niż w miastach. Charakterystyczna jest niska ocena skuteczności pomocy w

uzyskaniu zatrudnienia, choć ta forma udzielana jest w największej liczbie placówek. Jej

niepowodzeń należy upatrywać w specyfice rynku pracy w województwie łódzkim (bardzo

wysoki wskaźnik bezrobocia). Tak jak w przypadku poprzednich świadczeń, respondenci z

terenów wiejskich biorący udział w badaniach zazwyczaj wyżej oceniali usługi opiekuńcze

aniżeli respondenci z miasta.

11. Różnice w ocenie oferowanych świadczeń

59 J. Krzyszkowski, Między państwem…
60 Ibidem.
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Najwięcej kontrowersyjnych oraz rozbieżnych ocen uzyskały świadczenia pieniężne.

Mimo wielu ocen negatywnych, zarówno pracownicy jak i klienci, podkreślali, że oferowane

świadczenia pieniężne są potrzebne, a ich wartość w procesie rozwiązywania problemu

zagrożenia wykluczeniem społecznym, choć nie jest decydująca, to w wielu przypadkach jest

ogromna. Świadczenia pieniężne to najczęściej udzielane formy pomocy, a te z nich, których

skuteczność jest oceniana nisko zarówno przez klientów jak i przez pracowników są

świadczeniami udzielanymi najczęściej (zasiłek okresowy, stały, pomoc w uzyskaniu

zatrudnienia).

Wykres 18 ilustruje zaobserwowany przez nas stopień rozbieżności w ocenie skuteczności

udzielanych świadczeń pieniężnych występujący między klientami i pracownikami

socjalnymi.
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Wykres 18. Różnice w ocenie efektywności uzyskiwanych świadczeń pieniężnych w

ocenie klientów i pracowników socjalnych

Łatwo zauważyć, że formy oceniane najwyżej przez klientów wzbudzają największe

wątpliwości pracowników socjalnych. Dotyczy to przede wszystkim świadczeń
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Najwięcej kontrowersyjnych oraz rozbieżnych ocen uzyskały świadczenia pieniężne.

Mimo wielu ocen negatywnych, zarówno pracownicy jak i klienci, podkreślali, że oferowane

świadczenia pieniężne są potrzebne, a ich wartość w procesie rozwiązywania problemu

zagrożenia wykluczeniem społecznym, choć nie jest decydująca, to w wielu przypadkach jest

ogromna. Świadczenia pieniężne to najczęściej udzielane formy pomocy, a te z nich, których

skuteczność jest oceniana nisko zarówno przez klientów jak i przez pracowników są

świadczeniami udzielanymi najczęściej (zasiłek okresowy, stały, pomoc w uzyskaniu

zatrudnienia).

Wykres 18 ilustruje zaobserwowany przez nas stopień rozbieżności w ocenie skuteczności

udzielanych świadczeń pieniężnych występujący między klientami i pracownikami

socjalnymi.
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Wykres 18. Różnice w ocenie efektywności uzyskiwanych świadczeń pieniężnych w

ocenie klientów i pracowników socjalnych

Łatwo zauważyć, że formy oceniane najwyżej przez klientów wzbudzają największe

wątpliwości pracowników socjalnych. Dotyczy to przede wszystkim świadczeń
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otrzymywanych przez klientów w formie gotówki, tj. zasiłku i pożyczki na ekonomiczne

usamodzielnienie, pomocy udzielanej w celu poprawy warunków mieszkaniowych oraz

zasiłku okresowego. Spostrzeżenia te są zgodne z wynikami badań J. Krzyszkowskiego61, w

których ustalono na podstawie wypowiedzi pracowników socjalnych, że klienci oczekują

przede wszystkim pomocy finansowej i rzeczowej. Ponad 1/3 badanych wówczas klientów

pomocy społecznej oceniła negatywnie otrzymywaną pomoc finansową, a główną przyczyną

niezadowolenia była jej wysokość.

Pracownicy socjalni wyraźnie preferują te formy pomocy, które wiążą się z refundacją

kosztów lub przeznaczeniem na konkretny cel. Wiąże się to z utrwalonym (powtarzanym w

wielu badaniach) przekonaniem pracowników socjalnych, że pomoc finansowa w formie

gotówki może powodować nadużycia, gdyż nie ma konkretnego, „namacalnego” charakteru, a

sposób wydawania środków może być nieracjonalny. Powoduje uzależnienie klienta i utrwala

w nim poczucie bezradności. Zwracano uwagę na fakt, że w rodzinach zastępczych często

„pieniądze są przejadane, nie są odkładane na dalszą naukę dziecka, dokształcanie itp.”

Wątpliwości budziły również kryteria przyznawania zasiłku stałego osobom uzależnionym od

alkoholu. Na podstawie doświadczenia, pracownicy socjalni twierdzili, że „osoby

nadużywające alkoholu, z orzeczoną niepełnosprawnością otrzymują wysokie świadczenia,

które często jednak marnują wydając na alkohol.”

Ponadto zwrócono uwagę na występowanie szarej strefy w korzystaniu ze świadczeń

pieniężnych. Zauważono, że „bardzo łatwo otrzymać status osoby bezrobotnej, a tym samym

korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.”

61 Ibidem, s. 264.
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klienci pracownicy

Wykres 19. Różnice w ocenie efektywności uzyskiwanych świadczeń niepieniężnych

w ocenie klientów i pracowników socjalnych

Jak łatwo zauważyć, różnice w ocenie efektywności uzyskiwanych świadczeń

niepieniężnych nie są już tak wyraźne jak w poprzednim przypadku, choć prawie zawsze

pracownicy oceniają je wyżej niż klienci. Osoby wspierane przez instytucje pomocy

społecznej w formie świadczeń niepieniężnych są zmuszone do poszukiwania innych źródeł

dochodu w formie gotówki, niezbędnej do życia na pewnym poziomie minimum

egzystencjalnego, stąd mogą wynikać niższe oceny ze strony klientów.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/



�� 75

12. Ocena efektywności w kontekście uzależnienia od pomocy społecznej

Głównym celem pomocy społecznej jest usamodzielnienie ekonomiczne i społeczne
jednostki, która została wykluczona z życia społecznego. W badaniu realizowanym w ramach
projektu „Twoja Szansa” zadaliśmy respondentom – pracownikom pomocy społecznej –
pytania dotyczące tego zjawiska. W opinii ankietowanych pracowników socjalnych
świadczenia pieniężne w dużym, a niekiedy bardzo dużym, stopniu powodują uzależnienie
korzystających z nich osób od wsparcia instytucji pomocowych, ponieważ są formą wsparcia,
która nie wymaga od odbiorców znacznego wysiłku. Mimo iż charakter zasiłków pieniężnych
powinien być raczej tymczasowym rozwiązaniem problemów finansowych dla większości
osób, którym są przyznawane, w rzeczywistości dla wielu z nich stają się sposobem
zapewniającym pewien minimalny poziom egzystencji. Zasiłki, zwłaszcza stałe, zwiększają
zagrożenie ukształtowania się pewnej postawy bierności i pasywności. Często znacznie
osłabiają u otrzymujących je osób zdolność do samodzielnego rozwiązywania własnych
problemów finansowych. W przypadku świadczeń niepieniężnych i usług opiekuńczych
zdania były już podzielone. Respondenci uważali, że ich siła uzależniania od pomocy
społecznej nie jest tak duża jak w przypadku środków finansowych (wykr. 19). Świadczenia
niepieniężne udzielane są zazwyczaj w formie rzeczowej, co sprawia, że korzystające z niej
osoby nie mogą traktować takiej formy pomocy jako jedynego źródła zapewnienia swoich
podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Uzależnienie od świadczeń niepieniężnych polega
na przyzwyczajeniu osób objętych wsparciem do zaspokajania pewnych konkretnych
rzeczowych potrzeb w oferujących je instytucjach pomocy społecznej. Wiele osób, mimo iż
osiągnęło już pewien stopień samodzielności życiowej pozwalający na autonomiczną
egzystencję, nadal korzysta ze stałej pomocy rzeczowej oferowanej przez instytucje, np. w
formie produktów żywnościowych lub posiłków, ubrań, sprzętów domowych itd., która
pozwala im na pewne oszczędności w skromnych domowych budżetach.

Respondenci nie potrafili jednoznacznie określić, czy wsparcie udzielane osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym w postaci usług opiekuńczych powoduje uzależnienie
tychże beneficjentów od instytucji pomocy społecznej (patrz wykr. 20). Jednakże największy
odsetek oceniających (26,8%) uznał, iż usługi opiekuńcze nie powodują tegoż uzależnienia.
Trzeba tutaj podkreślić, iż wiele świadczeń zgrupowanych w kategorii usług opiekuńczych
jest związanych z taką sytuacją egzystencjalną otrzymujących je osób (np. z chorobą), której
nie można wyeliminować, zatem mówienie o uzależnieniu od pomocy społecznej nabiera tu
innego sensu. Skala tego zjawiska jest i tak zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku
świadczeń pieniężnych, czy usług opiekuńczych.
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Wykres 20. Ocena wpływu pobieranych świadczeń na uzależnienie klienta od pomocy

społecznej w oczach pracowników socjalnych

Widać wyraźnie, że w opinii pracowników socjalnych pomoc finansowa jest najbardziej

demoralizująca. Zróżnicowanie ocen dotyczących świadczeń niepieniężnych oraz

opiekuńczych jest zdecydowanie mniejsze. Uznano, że pomoc tego rodzaju spełnia swoje

przeznaczenie bez skutków ubocznych.

Nie sposób mówiąc o efektywności świadczeń, pominąć problemu współpracy między

instytucjami pomocowymi mającej na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb klienta.

Współpraca miedzy placówkami pomocowymi na obszarze woj. łódzkiego jest zjawiskiem

powszechnym, a jej brak notuje się raczej sporadyczne. Stopień nasilenia współpracy

międzyinstytucjonalnej zależy od rodzaju świadczeń. Placówki udzielające wsparcia

pieniężnego w większości przypadków współpracują w realizacji konkretnych świadczeń z

instytucjami państwowymi (65,5%). Współpracę nawiązuje się zwykle, gdy udziela się

wsparcia pieniężnego w ramach zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego (142

przypadki), a także zasiłku okresowego (145 przypadków). Jeśli chodzi o organizacje

pozarządowe, to one są z reguły inicjatorami współpracy z instytucjami państwowymi w celu

znalezienia środków finansowych niezbędnych dla wsparcia pieniężnego swoich

podopiecznych.

Ponadto placówki pomocowe tworzą tzw. koalicje, czyli zrzeszenia różnych instytucji,

sponsorów i prywatnych darczyńców, które współpracują w pozyskiwaniu środków

finansowych przeznaczonych na jeden konkretny, ale zwykle kosztowny, cel, np. remont
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pomieszczeń, zakup pieca CO, operację etc. Wsparcie tego typu może dotyczyć zarówno osób

prywatnych jak i placówek prowadzących działalność społecznie użyteczną, np. świetlic,

domów kultury, przedszkoli, domów dziecka itp.

W realizacji świadczeń niepieniężnych proporcje współpracy są różne i zależą od statusu

prawnego placówek i ich lokalizacji. Placówki rządowe lub samorządowe podejmują

najczęściej współpracę z instytucjami państwowymi (57,2%), nieco rzadziej z organizacjami

pozarządowymi (33%). Ta dysproporcja jest jeszcze bardziej widoczna na obszarach

wiejskich, gdzie organizacji pozarządowych jest znacznie mniej. Placówki prowadzone przez

organizacje pozarządowe w większości współpracują w tym zakresie zarówno z innymi

organizacjami pozarządowymi, jak również z instytucjami państwowymi (51,2%).

Współpracę tylko z innymi organizacjami pozarządowymi zadeklarowało jedynie (15,9%)

respondentów, a wyłącznie z instytucjami państwowymi – 19,7%.

Usługi opiekuńcze najczęściej udzielane są w placówkach specjalne w tym celu

powołanych, tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego,

oraz w rodzinach zastępczych, co potwierdzili wszyscy pracownicy biorący udział w badaniu

wywodzący się tych placówek.

Respondenci wskazali, że ich placówki w realizacji usług opiekuńczych współpracują

najczęściej z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednakże współpracę tylko z tymi

instytucjami zadeklarowało w sumie 39% ankietowanych. Niewiele mniejszy odsetek

respondentów (34,7%) potwierdził współpracę swych placówek zarówno z instytucjami

państwowymi i samorządowymi, jak i z innymi organizacjami pozarządowymi.

Placówki rządowe i samorządowe częściej podejmują współpracę tylko z instytucjami

państwowymi (51,5%), natomiast te prowadzone przez organizacje pozarządowe

współpracują zarówno z instytucjami państwowymi, jak i z innymi organizacjami

pozarządowymi (49,2%). Rzadsza współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenach

wiejskich wynika z faktu, że są one tam zdecydowanie mniej liczne niż w obszarach

miejskich.

Podsumowując, można stwierdzić, że wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym udzielane w formie świadczeń pieniężnych jest w wielu wypadkach niezbędne,

jednakże istnieją pewne zagrożenia w efektywnym wykorzystaniu tej pomocy. Jednolitość i

sztywność kryteriów udzielania tej pomocy powoduje, że często trafia ona nie tam, gdzie

może zostać efektywnie wykorzystana. Innym zagrożeniem efektywności świadczeń

pieniężnych jest duże ryzyko wywołania wśród korzystających z nich osób pewnej

pasywności, bierności wobec własnych problemów oraz uzależnienia od pomocy społecznej.
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Dlatego też wiele placówek, zwłaszcza prowadzonych przez organizacje pozarządowe,

koncentruje swoją działalność na innych formach wsparcia.

Na wykr. 21 widać wyraźnie, że zarówno pracownicy socjalni, jak i klienci pomocy

społecznej najniżej ocenili pomoc finansową. Różnica w wysokości ocen, co w tym

opracowaniu jest równoznaczne z różnicą oceny efektywności, w przypadku pracowników

jest większa.

Wykres 21. Zestawienie ocen form pomocy dokonanych przez pracowników socjalnych i

klientów pomocy społecznej

Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w 2000 r. na terenie województwa

łódzkiego62, w których
pracownicy socjalni wskazywali na pomoc finansową jako najczęściej i najchętniej stosowaną formę.

Większość (ponad połowa) uważała, że materialne formy pomocy są najlepsze, ponieważ zaspokajają
podstawowe potrzeby klientów, dają im poczucie bezpieczeństwa materialnego, pomagają rozwiązać
indywidualne problemy, a nawet pozwalają na usamodzielnienie. Paradoksalnie, za najmniej skuteczną
formę pomocy uznali również pomoc finansową. (…) Sprzeczność, na jaką wygląda równoczesne
wymienianie świadczeń finansowych jako najmniej skutecznej i najchętniej stosowanej formy pomocy, jest
tylko pozorna. Pracownicy socjalni mając, jak się wydaje, pełną świadomość zalet i wad tej metody
pomocy, akceptują świadczenia materialne, ale wskazują jednak na potrzebę ich stosowania – tak, aby nie
trafiały one bezpośrednio do klienta, lecz do instytucji z konkretnym przeznaczeniem, np. na obiady, opłatę
świadczeń itp. Pomoc materialna jest uważana za najbardziej wskazaną i dostępną ze względu na brak
innych, jak się wydaje, umiejętności warsztatowych potrzebnych do stosowania niematerialnych,
alternatywnych form pomocy63.

62 Ibidem.
63 Ibidem.
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Rozdział IV

Prognozy rozwoju usług pomocy społecznej w województwie łódzkim

Prognostyka rozumiana jako przepowiadanie, przewidywanie przyszłości była znana

ludzkości od zarania dziejów, ale jako działalnośc profesjonalna, określana mianem

futorologii, rozwinęła się w połowie minionego, XX, wieku. Według futurologów, prognoza

oznacza „wskazywanie na możliwe i prawdopodobne warianty przyszłego biegu zdarzeń”64.

Futurologia dysponuje w swoim warsztacie badawczym różnorodnymi metodami

badawczymi, z których najpopularniejszą, ale i często najbardziej zwodniczą, wydaje sie

metoda ekstrapolacji. Jest to rzutowanie w przyszłość współczesnych procesów czy zjawisk

społecznych. Dynamikę zmian przewiduje się w oparciu o dane statystyczne, co stanowi

podstawę dla budowy realistycznych scenariuszy przyszłych zdarzeń. Za równie często

stosowaną metodę futurologii należy uznać tzw. metodę delficką polegającą na zbieraniu

opinii ekspertów w danej dziedzinie i konstrukcji na ich podstawie prognoz przyszłości.

Trudniejsza, i dlatego rzadziej używana, jest eksperymentalna metoda symulacji przyszłych

zjawisk i procesów społecznych.

Prognoza rozwoju usług socjalnych przedstawiona w tym opracowaniu powstała dzięki

wykorzystaniu drugiej z opisanych metod przewidywania przyszłości. Opiera się na

prezentacji opinii osób zainteresowanych zawodowo instytucją pomocy społecznej, czyli

stanowi próbę zastosowania metody delfickiej w prognozowaniu tendencji rozwojowych

usług socjalnych.

Podejmując próbę nakreślenia wizji zmian zachodzących w pomocy społecznej, przyjęto

założenie, że choć przewidywania są skoncentrowane na Polsce, muszą jednak uwzględniać

kontekst, czyli zjawiska i procesy zachodzące w przeszłości i współcześnie w Europie i

świecie. Analiza historii instytucji pomocy społecznej wskazuje na kluczową dla jej

funkcjonowania rolę uwarunkowań zewnętrznych: społecznych, politycznych, gospodarczych

i kulturowych. Ślady przeszłości łatwo dostrzec w dzisiejszych sposobach działania czy

rozwiązaniach prawno-organizacyjnych przyjętych w pomocy społecznej. Obok czynników

historycznych (określanych często mianem zależności od szlaku) na rozwój systemów

wsparcia oddziałują współcześnie procesy i zjawiska nieznane w okresie budowy welfare

state i podstaw zabezpieczenia społecznego epoki industrializmu.

64 S. Krzemień - Ojak, Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000, s. 215.
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Prognozując przyszłość pomocy społecznej jako instytucji społecznej, warto uwzględnić

doświadczenia jej rozwoju w różnych okresach historycznych i krajach oraz ich modelach

polityki społecznej. Pozwoli to na dostrzeżenie znaczenia lokalnego kontekstu i

dostosowywania się instytucji pomocy społecznej do dominujacych rozwiązań w polityce

społecznej. Przyszłość pomocy społecznej należy widzieć w powiązaniu z kilkoma

tendencjami, z których najważniejsza to dalsza indywidualizacja życia społecznego.

Kazimierz W. Frieske wskazuje, że problemu biedy nie sposób trwale rozwiązać przez

standardowe świadczenia finansowe, które zwiększą dochody gospodarstw domowych, nie są

one bowiem często właściwie wykorzystane, jeśli nie dostosowuje się ich do indywidualnych

potrzeb. Ubóstwo jako zjawisko niejednorodne wymaga różnych, dostosowanych do specyfiki

biedy, zindywidualizowanych programów (inna jest bieda bezrobotnego w mieście i na wsi,

samotnej matki czy człowieka starego, łódzka bieda wymaga łódzkich programów itp.).

Działania pomocowe powinny koncentrować się na ułatwianiu biednym pełnego

uczestnictwa w życiu społecznym przy zachowaniu ich podmiotowości, aby nie tworzyć

paradoksalnej sytuacji, w której pomoc dla usamodzielnienia uzależnia przez narzucanie

wzorów, które z różnych przyczyn nie mogą być zaakceptowane przez klienta. Analizując

scenariusze przyszłego rozwoju pomocy, wskazuje się na rosnące znaczenie środowiskowej

pomocy udzielanej klientowi w postaci usług świadczonych w miejscu zamieszkania. Powody

przewidywanej dominacji tej formy tkwią zarówno w starzeniu się ludności Europy, jak i w

zdecydowanie niższych kosztach pomocy w miejscu zamieszkania w porównaniu z pomocą

instytucjonalną, oraz w możliwości wykorzystania naturalnych systemów pomocy – rodziny,

sąsiadów itp.

Rozpatrując tendencje rozwojowe służb społecznych z punktu widzenia możliwości

podaży, prognozuje się konstruowanie modeli opartych na rozwoju komunalnym i selektywne

(targeting), nastawione na określonego klienta, służby społeczne. Nowy kształtujący się

model służb społecznych musi uwzględniać kilka czynników, tj.

1) ograniczenia finansowe publicznych służb społecznych,

2) legislacyjnie zagwarantowane prawa pewnych grup klientów,

3) rosnące oczekiwania klientów, którzy domagają się dobrych jakościowo i

przynoszących wymierne korzyści usług socjalnych.

Powstaje model służb społecznych ograniczających swoją rolę do świadczenia usług

najbardziej potrzebującym klientom, koncentrujących uwagę na jakości usług i ich

racjonalności ekonomicznej. Interesujące i decydujące dla roli pomocy społecznej będą jej

relacje z rodziną. Pomoc społeczna powstała jako trwały element porządku społeczno-

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/



�1 81

ekonomicznego i kulturowego społeczeństwa industrialnego, uzupełniający lub całkowicie

zastępujący rodzinne systemy wsparcia i działania religijnych i świeckich organizacji

charytatywnych czy instytucji rynkowych. Wprowadzenie pluralizmu (mixed economy of

welfare) przywróciło rolę pozarządowym organizacjom – stowarzyszeniom i fundacjom,

które stały się trwałymi partnerami publicznego systemu. Podobne tendencje obserwuje się w

relacjach z rodziną, czego dowodem są tzw. family centred practice, które występują np. we

współczesnej opiece nad dzieckiem.

Region łódzki, podobnie jak inne obszary Polski, uzależniony jest od procesów

globalizacyjnych i ich konsekwencji. Obserwuje się tutaj takie problemy jak: bezrobocie

strukturalne, „nowa bieda”, wykluczenie społeczne. Od sprawnego działania władz lokalnych,

współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, zarówno tymi publicznymi, prywatnymi, jak i

pozarządowymi, zależy stopień przygotowania województwa do przeciwdziałania tym

zjawiskom. Jest to istotne, jak wspomniano we wstępie, nie tylko z powodów społecznych,

ale także ekonomicznych. Wzrost gospodarczy w długiej perspektywie będzie zależał nie

tylko od położenia geograficznego czy infrastruktury technicznej, ale także od jakości

zasobów ludzkich – ich wykształcenia i umiejętności.

Współcześnie dominuje w polityce społecznej tendencja do komercjalizacji i

decentralizacji pomocy społecznej. Należałoby się zastanowić, jak wykorzystać te procesy,

aby sprzyjały one przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na gruncie województwa

łódzkiego. Po przeczytaniu zaprezentowanej tu analizy można odnieść wrażenie, że wiele

rzeczy dzieje się „poza” naszymi możliwościami. Opisywane procesy globalizacyjne oraz ich

wpływ na państwa narodowe może rodzić poczucie pesymizmu czy wręcz fatalizmu. Zgodnie

z taką perspektywą myślenia, nie opłaca się podejmować wysiłku zwalczania biedy i

wykluczenia, gdyż przypomina to romantyczną walkę z wiatrakami, niemal całkowicie

wyzutą z pragmatyzmu. Na szczęście to deterministyczne, fatalistyczne podejście, mimo

pewnej racjonalności, nie jest do końca uzasadnione. Na całym świecie pojawiają się bowiem

przykłady, że można coś zrobić, aby ograniczyć obszary ubóstwa. Nasze działania muszą być

jednak dostosowane do czasów, do epoki postkapitalistycznej, a więc okresu dynamicznych,

często gwałtownych zmian. Płynie z tego taki wniosek, że instytucje pomocy społecznej,

zarówno w sensie organizacyjnym, jak i kadrowym, powinny być elastyczne, dostosowane do

funkcjonowania w płynnym świecie. Należałoby się zastanowić nad naczelnymi celami – być

może odświeżyć je – jakie stoją przed ośrodkami pomocy społecznej. To przecież w

konsekwencji ich działań z człowieka bezradnego, bezsilnego, pozbawionego wiary we

własne siły ma narodzić się człowiek samodzielny, wiedzący, do czego zmierza, chciałoby się
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tutaj użyć modnego słowa – asertywny. Jak pokazała nasza analiza, znaczna część aktywności

nie może opierać się na tradycyjnym, charakterystycznym dla społeczeństwa przemysłowego,

myśleniu, że najwięcej można uczynić poprzez znalezienie podopiecznemu zatrudnienia i

wsparcia go odpowiednimi zasobami finansowymi. Działania powinny być raczej bardziej

kompleksowe i pokazywać osobom wykluczonym społecznie korzyści z partycypacji w

systemie społecznym. Należy się tutaj zastanowić nad stworzeniem sieci instytucji

zajmujących się opieką społeczną. Taka struktura szybciej reagowałaby na zmiany

zachodzące w społeczeństwie i gospodarce, pozwoliłaby także na bardziej kompleksowe

podejście do problemu biedy. Część działań mogłaby być wykonywana przez instytucje

publiczne, część przez pozarządowe czy nawet prywatne. Należałoby tu zadbać o lepszy

przepływ informacji i współpracę w tworzeniu wspólnych programów. Uczestniczyć w takich

działaniach mogłyby: ośrodki pomocy społecznej, kościoły i związki wyznaniowe,

organizacje charytatywne, fundacje, przedsiębiorstwa, powiatowe urzędy pracy itd. Wymaga

to jednak wielkiego wysiłku organizacyjnego, który powinien zostać zainicjowany przede

wszystkim przez władze samorządowe.

Wydaje się także, że sam system opieki społecznej powinien być otwarty na bardziej

nowatorskie działania, zwłaszcza te, które dotyczą obszarów, jak się nieraz zdaje,

„beznadziejnych”, takich, w których bieda jest utrwalona od pokoleń. Za dobry przykład

mogą tu posłużyć alternatywne formy pomocy ubogim, które wypracowano w Wielkiej

Brytanii. Mamy tu na myśli np. Frimhurst Family House65, który pełni rolę hostelu dla rodzin

w znacznym stopniu zmarginalizowanych społecznie. Dzięki takim inicjatywom mogą się oni

nauczyć systematyczności, uporządkowanego życia oraz przede wszystkim etyki pracy.

Wśród zjawisk i procesów występujących obecnie w obszarze społecznym w regionie

łódzkim wskazać należy na dwa najważniejsze:

1) starzenie się społeczeństwa,

2) wysoki poziom bezrobocia.

Obydwa procesy wywołują pauperyzację dużych grup społecznych.

W przyszłości, na co wskazują analizy demograficzne, współczesne tendencje nie ulegną

odwróceniu. W konsekwencji wystąpi zwiększenie popytu na usługi opiekuńcze oraz pomoc

materialną. Stopniowe odchodzenie roczników wyposażonych obecnie w emerytury pogorszy

sytuację materialną rodzin i gospodarstw domowych, w których średnie i młode pokolenie ma

trudności w dostępie do jakiejkolwiek lub do zabezpieczonej socjalnie pracy. Z obecnych

65 Informacje na ten temat można znaleźć w artykule K. Nawrockiej Frimhurst Family House. Alternatywna
forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii, „Polityka Społeczna” 2005, nr 8.
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emerytur dziadków często zaspokajane są potrzeby wnuków. Takie transfery

międzypokoleniowe nie będą w przyszłości możliwe. W warunkach komercjalizacji edukacji

pogorszy to istotnie szanse młodej generacji (dzisiaj dzieci i młodzieży) na wyjście z biedy,

gdy dorosną. Międzypokoleniowa transmisja nierówności społecznych będzie się

przyczyniała do zaostrzenia podziałów społecznych.

Próbując kreślić scenariusz rozwoju sytuacji oraz kondycji instytucji pomocy społecznej,

wskazać należy na jej obecne atuty i ograniczenia oraz zjawiska i procesy zachodzące w jej

otoczeniu i podjąć ryzykowną próbę ekstrapolacji współczesnych tendencji w przyszłość.

Do obecnych atutów zaliczyć trzeba liczną i wykwalifikowaną (przynajmniej formalnie)

kadrę pomocy społecznej oraz relatywnie dużą liczbę instytucji infrastruktury socjalnej w

miastach regionu. Za słabości pomocy społecznej uznać trzeba nierównomierne

rozmieszczenie placówek infrastruktury socjalnej na terenie województwa, brak infrastruktury

socjalnej na terenach wiejskich, problemy komunikacji, koordynacji i współpracy pomiędzy

podmiotami pomocy oraz przypadkową, negatywną selekcję kadry do pomocy społecznej, a

także duże obciążenie pracą i masowe występowanie syndromu wypalenia zawodowego

wśród już zatrudnionych.

Prognozując przyszłe scenariusze, wskazać należy, że w ostatnich latach obserwowano

duży poziom stagnacji, gdy chodzi o infrastrukturę socjalną, oraz redukcję zatrudnienia,

podyktowaną głównie kosztami prowadzenia placówek i utrzymania personelu (69,5%

wydatków na utrzymanie gminnych ośrodków pomocy społecznej stanowią wynagrodzenia).

Ta tendencja będzie się utrzymywać w dającej się przewidzieć przyszłości. Spowoduje to

dalsze przeciążenie pracowników socjalnych działających w niedoinwestowanych, przez co

ulegających powolnej dekapitalizacji, placówkach. W prognozowanej przyszłości rósł będzie

jednak sektor pozarządowy oraz rynkowy, wspierając i uzupełniając działania sektora

publicznego. Równocześnie europeizacja problemów społecznych i pomocy społecznej

umożliwia szersze wykorzystanie środków i programów UE, a rozwój działalności ośrodków

badawczych oraz nowe instytucje edukacyjno-szkoleniowe na terenie regionu pozwolą na

szersze niż dotąd kształcenie i dokształcanie kadry dla potrzeb praktyki.

Dotychczasowe rozważania mogą wskazywać na następujący scenariusz rozwoju

sytuacji.

1. Przy utrzymującym się relatywnie wysokim poziomie bezrobocia i związanej z nim

pauperyzacji oraz wzrastających potrzebach opiekuńczych starzejącej się części populacji,

rosnący popyt na pomoc społeczną będzie zderzał się z malejącą podażą usług socjalnych,

ich utrudnioną dostępnością i mniejszą liczbą świadczeń.
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2. Nastąpi dalsze zaostrzenie kryteriów pomocy i ich ograniczenie do wąskiej grupy

najbardziej potrzebujących wsparcia przy rosnącej liczbie zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

3. Polityka społeczna państwa i regionu wskazuje, że w przyszłości ograniczone środki

przekazywane z budżetu centralnego i przez władze lokalne utrudnią wykonanie zadań

nałożonych na pomoc społeczną, a niespójne i zmienne prawo socjalne nie będzie

sprzyjać efektywnej pomocy.

4. W efekcie wzrośnie liczba zagrożonych wykluczeniem społecznym osób i obszarów –

enklaw biedy i wykluczenia społecznego.

Próba diagnozy stanu bieżącego i prognozy rozwoju uslug socjalnych świadczonych przez

instytucję pomocy społecznej, budowa scenariusza rozwoju służb społecznych nie opierała się

wyłącznie na danych statystycznych, ale odwoływała się także do wiedzy na temat zjawisk i

procesów społecznych, problemów społecznych i polityki społecznej prowadzonej przez

państwa, samorządy lokalne i organizacje ponadpaństwowe, takie jak Unia Europejska. Mimo

odmiennych modeli polityki społecznej i pomocy społecznej oraz specyfiki genezy i ewolucji

tej instytucji w Polsce wspólne są stojące przed nimi wyzwania. Najważniejszymi

tendencjami rozwojowymi w tym obszarze są decentralizacja polityki społecznej i jej

instytucji i aktywizacja klientów pomocy społecznej jako główny sposób walki z

wykluczeniem społecznym osób korzystających z usług socjalnych. Współwystępujące ze

sobą procesy starzenia się Europy i przeobrażeń życia rodzinnego każą widzieć usługi

opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ich odbiorców jako jedną z dominujących

form działalności pomocy społecznej.

Przed polskim systemem opieki społecznej stoi zatem ogromne wyzwanie, z którym nie

potrafią sobie poradzić nawet państwa bogate. Zawiera się ono w pytaniu: jak zorganizować

system opieki społecznej, aby był on skuteczny, dostosowany do funkcjonowania w globalnej

gospodarce, a zarazem względnie tani?

Pytania o przyszłość pomocy społecznej to jednak także pytania o politykę społeczną,

której jednym z instrumentów jest pomoc społeczna. Chodzi nie tylko o politykę społeczną

prowadzoną przez państwa narodowe, ale także o politykę społeczną Unii Europejskiej, której

członkiem jest Polska. Jak wskazują brytyjscy badacze66 cechą wyróżniającą integracji

gospodarczej w Europie było zawsze łączenie celów ekonomicznych z wymiarem

społecznym. Rozbudowany system ochrony praw pracowniczych jak i instrumenty

66 N. Adnett, S. Hardy, The European Social Model, Modernisation or Evolution?, Cheltenham 2005.
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zabezpieczenia społecznego, wśród których obok ubezpieczeń kluczową rolę odgrywa pomoc

społeczna stanowiły zawsze cechę dystynktywną naszego kontynentu. Obecnie głównym

zadaniem stawianym przed pomocą społeczną w Unii Europejskiej jest utrzymanie

zrównoważonego rozwoju społecznego (sustainable development), czyli niedopuszczenie do

nadmiernych nierówności społecznych. Chodzi o działania ograniczające bezrobocie, biedę i

wykluczenie społeczne poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie, w obywateli zagrożonych

pauperyzacją i ekskluzją społeczną. Powinno to przyczynić się do rozwiązywania problemów

społecznych i rozwoju społeczności lokalnych, regionów, krajów i całego kontynentu. W tym

kontekście badania pomocy społecznej i jej klientów stanowią nie tylko ciekawe poznawczo,

ale także niezwykle ważne społecznie przedsięwzięcie. W tym nurcie analiz empirycznych

mieszczą się również nasze próby oceny skuteczności działań pomocy społecznej w

województwie łódzkim wobec swoich klientów, osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym.
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ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Instytut badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, powstał w 1996 roku jako polska

firma specjalizująca się w badaniach rynku inwestycyjno - budowlanego oraz b2b. Po

niedługim czasie rozszerzono ofertę badawczą na rynki: medyczny i farmaceutyczny,

energetyczny, bankowy, technologii IT, MŚP, transport. Obecnie ASM to ponad

sześćdziesięcioosobowy, zgrany i twórczy zespół, specjalizujący się w takich dziedzinach

jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, prawo. Swoje

wysiłki oraz umiejętności koncentrujemy na ciągłym rozwijaniu i doskonaleniu

wykorzystywanych metod oraz technik badawczych.

Podstawą naszej pracy jest pomoc przedsiębiorstwom w podejmowaniu
kluczowych decyzji marketingowych.

Dziesięć lat regularnego monitorowania rynku budowlanego zaowocowało stworzeniem wielu

pionierskich projektów takich jak : 

 konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO” realizowana od 8 lat

w cyklach rocznych w celu podsumowania wyników budownictwa i prezentacji aktualnych

trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego

 utworzenie oraz koordynacja Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa –

w celu wsparcia i wzmocnienia znaczenia polskiego sektora budowlanego w Europie

a także rozwoju transferu wiedzy i technologii w budownictwie ( warto nadmienić, ze ASM jest

także Członkiem Zarządu European Construction Technology Platform)

 Ranking Marek Budowlanych i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych - organizacja

przedsięwzięcia mającego na celu wyróżnienie każdego roku najlepszych marek budowlanych

oraz dystrybutorów materiałów budowlanych obecnych na polskim rynku.
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ASM szeroko angażuje się w działalność organizacji branżowych, potwierdzając w ten

sposób swą wiarygodność.

Nasza firma jest członkiem:

EEuurrooppeejjsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa BBaaddaacczzyy RRyynnkkuu ii OOppiinniiii EESSOOMMAARR

OOrrggaanniizzaaccjjii FFiirrmm BBaaddaanniiaa OOppiinniiii ii RRyynnkkuu OOFFBBOORR

PPrrooggrraamm TTwwoojjaa ooppiinniiaa mmaa zznnaacczzeenniiee

PPoollsskkiieejj KKoonnffeeddeerraaccjjii PPrraaccooddaawwccóóww PPrryywwaattnnyycchh

PPoollsskkiieejj IIzzbbyy PPrrzzeemmyyssłłoowwoo –– HHaannddlloowweejj BBuuddoowwnniiccttwwaa

KKrraajjoowweejj IIzzbbyy BBuuddoowwnniiccttwwaa

Zespół ASM nie poprzestał jedynie na realizacji projektów biznesowych. Nasze poszerzające

się zainteresowania badawcze, ciągły rozwój firmy i coraz to bogatsze doświadczenia

zaowocowały stworzeniem 16 autorskich projektów badawczych, wspieranych finansowo

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierując się naszą misją - „NNiiee ttwwoorrzzyymmyy rrzzeecczzyywwiissttoośśccii,, ppoommaaggaammyy jjąą ppoozznnaaćć”” -- oraz

wykorzystując możliwości płynące ze wsparcia UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj dostarczamy aktualnej,

rzetelnej wiedzy związanej z takimi obszarami tematycznymi jak: budownictwo, analiza rynku

pracy; wykluczenie społeczne; nierówności szans zawodowych ze względu na płeć.
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Oto projekty, które realizujemy:

PPRROOJJEEKKTTYY BBAADDAAWWCCZZEE WW ZZAAKKRREESSIIEE PPRROOBBLLEEMMAATTYYKKII RRYYNNKKUU PPRRAACCYY

 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy – WIEDZA
PLUS

Wiedza Plus jest programem realizowanym na terenie województwa śląskiego. Jego celem

jest analiza regionalnego rynku pracy oraz zbudowanie koncepcji komunikowania się między

kluczowymi podmiotami działającymi w jego obrębie.

www.wiedzaplus.org

 Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy –
MONITOROWANIE PLUS

Monitorowanie Plus to projekt badawczy, realizowany na terenie województwa

wielkopolskiego. Celem projektu jest zbudowanie modelu komunikowania się między

kluczowymi podmiotami rynku pracy z tego terenu. Ponadto ważne jest dokonanie oceny

dostosowania potencjału ludzkiego i systemu szkoleniowego do potrzeb regionalnego rynku

pracy.

www.monitorowanieplus.org

 Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – POTENCJAŁ PLUS

Projekt realizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W projekcie tym

instytut ASM występuje jako partner, jego zadaniem jest przeprowadzenie badań. Celem

projektu jest zdiagnozowanie potrzeb regionalnego rynku pracy, określenie dynamiki

zachodzących zmian, zbadanie dopasowania kwalifikacji zawodowych i systemu

szkoleniowego do wymagań regionalnego rynku pracy.

www.badania-rynku.pl

 Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – MONITORING PLUS

Celem projektu jest dokonanie możliwie kompleksowej analizy lokalnego rynku pracy

województwa kujawsko – pomorskiego, między innymi pod kątem istniejącego potencjału,

a także barier i perspektyw zmian.

www.monitoring-plus.umk.pl
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 System monitoringu rynku pracy, istniejących tendencji i zachodzących zmian –
JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

W swym zasięgu projekt obejmuje województwo opolskie. Dlatego też jednym

z jego głównych celów jest polepszenie systemu monitoringu rynku pracy

w tymże województwie. Projekt adresowany jest przede wszystkim do jednostek publicznych

służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy, szkół i publicznych placówek

kształcenia ustawicznego oraz niepublicznych instytucji szkolących.

www.jakosc-kapitalu.org

 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego Rynku pracy –
WIEDZA PLUS 2

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego. Jego głównym celem jest

zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez zdiagnozowanie ryku pracy, ocenienie

adekwatności pomiędzy potencjałem ludności i systemu szkoleniowego do wymagań

regionalnego rynku pracy.

www.wiedzaplus2.ae.wroc.p

 Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów
lubuskiego rynku pracy

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest lepsze

dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego

rynku pracy. Innym ważnym celem jest również polepszenie systemu monitoringu rynku

pracy, ofert edukacyjnych i szkoleniowych.

www.asm-poland.com.pl/monit

 Analiza lokalnego rynku pracy – DIAGNOZA ZAWODÓW

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego i ma charakter badawczy.

Jego celem jest określenie pełnego i rzeczywistego obrazu rynku pracy

w omawianym regionie z uwzględnieniem specyfiki powiatów. Ważnym elementem tego

przedsięwzięcia jest określenie zawodów nadwyżkowych i deficytowych w poszczególnych

powiatach, stworzenie prognozy zatrudnienia, wskazanie potencjalnie atrakcyjnych,

perspektywicznych kierunków podnoszenia kwalifikacji itp.

www.diagnozazawodów.org

 Badanie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia –
BIAŁY PERSONEL
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Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Jego realizacja umożliwi

poszerzenie wiedzy na temat problemów kadry medycznej, podniesienie zdolności

interpersonalnych i organizacyjnych pracowników instytucji rynku pracy i stworzenie

spójnego i kompletnego źródła informacji z dziedziny kształcenia i zatrudnienia przyszłej

i obecnej kadry medycznej

www.bialypersonel.org

 System aktywizacji zawodowej kobiet – KOBIETA PRACUJĄCA

Celem projektu - jest rozpoznanie sytuacji kobiet na rynku pracy w ujęciu ogólnopolskim

i lokalnym. Projekt zakłada realizację badań ogólnopolskich oraz badań pogłębionych

w wybranych województwach. Ważne jest również przełamanie stereotypów w sferze

podziału zawodów na tradycyjne męskie i kobiece oraz udzielenie wielostronnego wsparcia

na rynku pracy poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudniania.

www.kobietapracujaca.org

 Turystyka – szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy.

Jest to projekt, który swym zasięgiem obejmuje województwo podkarpackie.

Nadrzędnym celem projektu jest dokonanie szczegółowej analizy sektora turystycznego

województwa podkarpackiego.

Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie badań wśród pracowników instytucji

zajmujących się turystyką (stowarzyszenia itp.), wśród pracowników firm branży turystycznej

(hotele, pensjonaty itp.), wśród pracodawców branży turystycznej, wśród turystów

przebywających na Podkarpaciu, oraz wśród rolników zarówno prowadzących działalność

agroturystyczną jak i nie prowadzących takiej działalności. Ponadto przeprowadzone zostaną

analizy wtórne dotyczące zasobów i możliwości rozwoju sektora turystyki w podkarpackiem

oraz analiza rozwoju turystyki w regionie w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na

świecie.

www.turystykadlapracy.org
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PPRROOJJEEKKTTYY BBAADDAAWWCCZZEE WW ZZAAKKRREESSIIEE PPRROOBBLLEEMMAATTYYKKII SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ

 Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym – TWOJA SZANSA

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Skierowany jest do pracowników

i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej (placówek państwowych, samorządowych

i pozarządowych), osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają z różnych

form wsparcia, oferowanych przez te instytucje. Projekt ma na celu analizę różnych form

wsparcia pod kątem ich efektywności.

www.twojaszansa.org

 Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym TWOJA SZANSA PLUS

Jest to projekt szkoleniowo - badawczy o ogólnopolskim zasięgu. Projekt ten stanowi

kontynuację projektu „TWOJA SZANSA”, który to obejmuje jedynie województwo łódzkie.

Jego celem jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących się

pomocą osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

www.twojaszansaplus.org

 Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym - MASZ SZANSĘ

Realizacja projektu obejmuje w swym zasięgu trzy powiaty: kutnowski, łowicki

i skierniewicki oraz trzy gminy powiatu łęczyckiego (Daszyna, Piątek, Witonia).

Projekt w ramach zaplanowanych działań stawia sobie za cel przystosowanie do życia

społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zwiększenie jej aktywności

zawodowej dzięki wdrażaniu najbardziej efektywnych form wsparcia.

www.maszszanse.org
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PPRROOJJEEKKTTYY WW ZZAAKKRREESSIIEE NNOOWWYYCCHH TTEECCHHNNOOLLOOGGIIII

 FORESIGHT

Celem projektu jest opracowanie prognoz rozwoju technologii decydujących o przyszłości

województwa łódzkiego. Przyszłość województwa opisywana jest w kategoriach dynamiki

wzrostu gospodarczego, zmiana w poziomie innowacyjności i konkurencyjności, potencjału

tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu poziomu dobrobytu.

Prognozy rozwoju dotyczą okresu do 2020 roku i obejmują pole Zrównoważony Rozwój

(poziom życia społeczeństwa, energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska,

zasoby naturalne, nowe materiały, wzrost gospodarczy i infrastruktura).

 PeP

Projekt PeP (Pakiet e-usług dla Przedsiębiorstw) finansowany jest z Sektorowego Programu

Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006.

We współpracy z zagraniczną instytucją otoczenia biznesu – FREECPD LIMITED, tworzy

innowacyjną formę transferu wiedzy i informacji. Celem projektu jest wprowadzenie

kompleksowego systemu usług dla polskiego budownictwa w oparciu o profesjonalny portal

internetowy www.budnet.pl jako zintegrowane źródło informacji. Ponadto celem projektu jest

udostępnienie informacji z partnerskiego międzynarodowego portalu Freecpd oraz

prezentacja szczegółowych analiz, badań, raportów, baz danych, artykułów, i informacji

branżowych. Efektem projektu ma być zbudowanie innowacyjnej możliwości transferu wiedzy

pomiędzy środowiskiem naukowców, przedsiębiorców a rynkiem.

www.budnet.pl
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PPRROOJJEEKKTTYY SSZZKKOOLLEENNIIOOWWEE

 AKADEMIA BUDOWNICTWA.

Projekt swym zasięgiem obejmuje cały kraj. Ma on charakter szkoleniowy i skierowany jest

do firm wykonawczych sektora budowlanego MŚP, w tym również firm handlowych

zajmujących się wykonawstwem. Realizacja projektu zakłada udzielenie wsparcia

przedsiębiorcom budowlanym, poprzez doszkalanie ich pracowników. Efektem tych działań

ma być zwiększenie konkurencyjności firm objętych programem.

www.akademiabudownictwa.org

Współfinansowanie projektów przez Unię Europejską oraz budżet państwa umożliwia nam

realizację badań na dużych próbach badawczych, co w znaczący sposób wpływa na jakość

otrzymanego materiału empirycznego. Wsparcie płynące z Europejskiego Funduszu

Społecznego daje nam również szansę na wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych

narzędzi badawczych, a także możliwość szerokiego upowszechnienia otrzymanych danych.

Wiedza zdobyta podczas realizacji w/w badań umożliwiła nam koordynację oraz partnerstwo

przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach V i VI Programu

Ramowego, DG Tren, DG Employment, SAVE, Leonardo da Vinci.

W kwietniu 2004 roku ASM zostało wyróżnione I nagrodą „Kryształowej Brukselki”
za udział w 6 Programie Ramowym Badań, Rozwoju, Techniki

i Prezentacji Unii Europejskiej

W ciągu 10 lat działalności zgodnie z przyjętą misją, udało nam się wypracować solidną

markę na polskim rynku badawczym oraz zdobyć pozycję wiarygodnego partnera na arenie

badań międzynarodowych.

Dzięki działaniom podejmowanym we współpracy z Unią Europejską instytut ASM Centrum

Badań i Analiz Rynku staje się nie tylko integralną częścią wspólnoty,

ale i swego rodzaju pomostem pomiędzy rozmaitymi grupami społecznymi.

Do współpracy przy realizacji naszych projektów zapraszamy licznych partnerów takich jak:

Akademie Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Związki Pracodawców,

Organizacje Kobiece i innych.
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