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1 Wprowadzenie

Opinie  pracowników pomocy  społecznej  na  temat  systemu i  organizacji  lokalnej pomocy 
społecznej są bardzo zróżnicowane. Część tego zróżnicowania wynikać może z zasadniczo odmiennych 
warunków poszczególnych społeczności lokalnych. Pracownicy socjalni w sposób twórczy, ale także 
krytyczny, odnoszą się do wielu zagadnień związanych z ich pracą2. Aby poznać lepiej i głębiej te 
opinie  przeprowadzono  badanie  ankietowe,  dotyczące  ich  opinii  na  temat  sytuacji  w  pomocy 
społecznej  na  terenie  województwa  mazowieckiego.  Badaniu  poddano  ok.  300  pracowników 
socjalnych. 

Pytania w ankiecie podzielone zostały na kilka grup: 1) pytania o pracę i miejsce pracy; 2) 
pytania o wyposażenie i warunki lokalowe; 3) pytania o klientów; 4) pytania o Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze;  5)  pytania  o  stosunek  do  dochodu  gwarantowanego; 5)  pytania  dotyczące  oceny 
skuteczności pracy; 6) pytania o program Pomost; 7) pytanie dotyczące nowych instrumentów; 8) 
pytania  dotyczące  pomocniczości  i  władz  samorządowych;  8)  pytania  dotyczące  doskonalenia 

1 Badania te zostały opublikowane także w „Wiadomościach społecznych” 2/2007, red M. Grewiński. Autorzy 
dziękują  za  pomoc  w  realizacji  badania  panu  dyrektorowi  Mazowieckiego  Centrum  Pomocy  Społecznej 
Zdzisławowi Biszewskiemu.

2 W maju i czerwcu 2006r. prowadząc zajęcia dla pracowników socjalnych z funduszy strukturalnych UE w 
ramach kursu na pierwszy stopień specjalizacji przeprowadziliśmy badanie ankietowe na grupie ponad 300 
pracowników  socjalnych,  dotyczące  ich  opinii  na  temat  sytuacji  w  pomocy  społecznej  na  terenie 
województwa mazowieckiego. Pragniemy podkreślić,  że badania te nie mają ani  reprezentatywnego, ani 
pogłębionego charakteru. Traktowaliśmy je raczej jako pilotaż, być może do większych badań w przyszłości. 
Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, którzy zgodzili się wziąć udział w 
naszych badaniach i szczerze odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań przez nas przygotowanych.
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zawodowego; 9) pytania dotyczące współpracy OPS z innymi instytucjami. W sumie postawiono 63 
pytania, głównie zamknięte. 

Sprawozdanie  z  badań  obejmuje szerszy  kontekst  sytuacji  w  pomocy  społecznej  według 
oficjalnych  danych  i  statystyk, którymi dysponuje  z  jednej strony Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej (MCPS)3, a z drugiej Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
(WPS  MUW)4.  Dzięki  uprzejmości  pracowników  obu  instytucji  możemy  zaprezentować  zbiorcze 
zestawienie na temat sytuacji kadrowej w mazowieckiej pomocy społecznej. Opis ten prezentuje 
ogólny kontekst pomocy społecznej, w którym funkcjonują pracownicy socjalni. Natomiast w części 
drugiej prezentujemy wyniki badań ankietowych wśród pracowników socjalnych ankiety. 

Mamy nadzieję, że poniższy raport z badań przyczyni się do uchwycenia głównych problemów 
lokalnej pomocy społecznej województwa mazowieckiego i być może pozwoli na lepszą diagnozę oraz 
stworzenie lepszego planu działań władz regionalnych w kreowaniu profesjonalnych rozwiązań w 
sferze społecznej, chociaż zdajmy sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe i przypisane tylko i 
wyłącznie samorządowi terytorialnemu. Tym niemniej badania mają z pewnością charakter poznawczy 
i  warto je zaprezentować opinii  publicznej oraz specjalistom z  zakresu polityki społecznej, tym 
bardziej w kontekście możliwości jakie niesie ze sobą Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach 
którego będzie można realizować wiele projektów odpowiadających na potrzeby pomocy społecznej. 

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji wyników badań wcześniej przedstawimy sytuację w 
mazowieckiej pomocy społecznej w oparciu o oficjalne dane, pochodzące z istniejących rejestrów i 
monitoringu sytuacji pomocy społecznej w województwie mazowieckim, który prowadzą Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej i Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

1.1 Sytuacja w mazowieckiej pomocy społecznej w świetle oficjalnych danych i 
statystyk
Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu, 

zajmuje obszar 35.557 km2 (11,4% powierzchni kraju). W końcu czerwca 2005 roku na Mazowszu 
mieszkało  5.164,6  tys.  osób  (13,5%  ludności  Polski),  w  miastach  województwa  mazowieckiego 
mieszkało 3.343,2 tys. osób (64,7% ogółu ludności województwa), na wsi 1.821,4 tys. osób (35,3%).

W województwie mazowieckim funkcjonuje 331 ośrodków pomocy społecznej, w tym:

52 miejskie ośrodki pomocy społecznej; 4 z nich – w Radomiu, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach – 
pełnią  jednocześnie rolę  powiatowych centrów pomocy  rodzinie,  które realizują  zadania 
powiatu z zakresu pomocy społecznej;

47 miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej;

232 gminne ośrodki pomocy społecznej.

W 38 powiatach ziemskich funkcjonują powiatowe centra pomocy rodzinie.

W województwie mazowieckim realizowane są  zarówno programy rządowe, jak i  programy 
wojewody i  samorządu  województwa mazowieckiego. Do  najważniejszych  programów rządowych 
należą: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Powrót bezdomnych do społeczności, Program na rzecz 
Społeczności Romskiej, Program Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Program 
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dodatkowo 
wojewoda  mazowiecki  powołał  następujące  programy:  Współpraca  Wojewody  Mazowieckiego z 
Organizacjami Pozarządowymi, Program Integracji Osób ze Statusem Uchodźcy.

1.2 Zatrudnienie w pomocy społecznej 

W województwie mazowieckim, jak pokazują informacje zawarte w tabeli poniżej, nastąpił w 
ostatnich dwóch latach niewielki wzrost zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej z 13 492 do 13 541 
pracowników.  Przy  czym  wzrost  ten  dotyczył  głównie  ośrodków  pomocy  społecznej,  powiatowych 
centrów pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej. W domach pomocy społecznej 
oraz  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  zatrudnienie  spadło,  co  może  być  spowodowane 
likwidacją  niektórych  placówek.  Warto  zauważyć,  że  najwięcej  osób  w  pomocy  społecznej 

3 Pragniemy  podziękować  tutaj  za  pomoc  m.in.  Pani  Marii  Wrońskiej  z  Mazowieckiego  Centrum  Polityki 
Społecznej.

4 Podziękowania należą się tutaj paniom: Wiesławie Kacperek – Biegańskiej i Mirosławie Jaźwińskiej – Kudzin z 
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
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zatrudnionych jest w domach pomocy społecznej (41%), które są prowadzone głównie przez powiaty, a 
następnie w ośrodkach pomocy społecznej, które są prowadzone przez każdą gminę (39%). Najmniej 
pracowników pomocy społecznej pracuje w ośrodkach interwencji kryzysowej (0,4%).

Tabela 1 Zatrudnienie w pomocy społecznej  w woj. mazowieckim w latach 2005 i 2006

Wyszczególnienie Liczba pracowników 
2005

Liczba pracowników 
2006 % 2006

PCPR 434 460 3,4%
OPS 4 986 5 277 39%
DPS 5 781 5 555 41%
Placówki Opiek.-Wych. 1 546 1 433 10,6%
Ośrodki wsparcia 520 542 4%
Ośrodki Interwencji Kryzysowej 38 59 0,4%
Pozostałe jednostki 187 215 1,6%

Ogółem 13 492 13 541 100 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

Pozytywną tendencją  jest  to,  że zarówno w powiatowych centrach pomocy społecznej  jak i 
ośrodkach pomocy społecznej przybywa zatrudnionych na stanowiskach związanych z pracą socjalną 
(tabele  poniżej).  W  tych  pierwszych  instytucjach  przybyło  23  osoby  zatrudnione  na  stanowiskach 
związanych  z  pracą  socjalną,  w tych  drugich  aż 78.  W dalszym ciągu  jednak liczba pracowników 
pozostałych  (w  skład  których  wchodzą  m.in.  służby  administracyjne5,  osoby  świadczące  usługi 
opiekuńcze a będące na etatach6, konsultanci, psychologowie, prawnicy, psychiatrzy7, itd..) w stosunku 
do pracowników socjalnych jest bardzo wysoka. W powiatowych centrach pomocy społecznej 73,7% 
pracowników to osoby nie zajmujące się pracą socjalną. W przypadku ośrodków pomocy społecznej jest 
to analogicznie 63,3% zatrudnionych. Oznacza to, że pomimo wzrostu w ostatnich latach świadomości 
decydentów na temat roli jaką powinni odgrywać pracownicy socjalni w aktywizacji i integracji grup 
społecznych  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  w  dalszym ciągu  w  wielu  ośrodkach  pomocy 
społecznej i centrach pomocy rodzinie zatrudnionych jest niewielki odsetek pracowników socjalnych w 
stosunku do potrzeb i w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Tabela 2 Zatrudnienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie w latach 2005 i 2006

Wyszczególnienie Liczba pracowników 
2005

Liczba pracowników 
2006 % 2006

Starszy specjalista pracy socjalnej 10 12 2,6%
Specjalista pracy socjalnej 24 33 7,2%
Starszy pracownik socjalny 22 22 4,8%
Pracownik socjalny 42 54 11,7%
Pozostali pracownicy 336 339 73,7%

Ogółem 434 460 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

5 Pracujący w różnych sekcjach świadczeń społecznych.
6 W dalszym ciągu wiele OPS zatrudnia osoby świadczące usługi opiekuńcze na stosunek pracy, a nie na dzieło 

lub zlecenie, gdyż ta pierwsza forma zatrudnienia jest dla wielu zatrudnionych bardziej stabilna i pewna. 
7 Wiele OPS, szczególnie tych większych, głównie z miast, zatrudnia także na część etatu specjalistów, którzy 

prowadzą doradztwo i wsparcie w różnorodnych dziedzinach zdrowia czy prawa.

3



Tabela 3 Zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej w 2005 i 2006 r.

Wyszczególnienie Liczba pracowników 
2005

Liczba pracowników 
2006 % 2006

Starszy specjalista pracy socjalnej 93 106 2%
Specjalista pracy socjalnej 339 510 9,7%
Starszy pracownik socjalny 891 730 13,8%
Pracownik socjalny 535 590 11,2%
Pracownicy socjalni ogółem 1858 1936 36,7%
Pozostali pracownicy 3128 3341 63,3%

Ogółem 4986 5277 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

Dane  dotyczące  liczby  zatrudnionych  pracowników  socjalnych  w  publicznych  instytucjach 
pomocy społecznej są tym bardziej niepokojące, że w województwie mazowieckim obserwuje się 
aktualnie deficyt pracowników socjalnych w stosunku do istniejących potrzeb. Zgodnie z artykułem 
110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej 
powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 
jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Według 
uzyskanych informacji  z  Mazowieckiego  Centrum  Polityki  Społecznej  za  rok  20068,  na  jednego 
pracownika socjalnego pracującego w rejonie opiekuńczym w województwie mazowieckim przypada 
średnio 2 950 mieszkańców. Najlepszą sytuację obserwuje się w gminach powiatu makowskiego – 1 990 
i  m. Płocku –  2  029 mieszkańców na 1  pracownika socjalnego.  Najgorsza sytuacja występuje w 
gminach następujących powiatów: grójeckim – 4 125, warszawskim zachodnim – 4 125, pruszkowskim – 
4 297 mieszkańców na 1 pracownika socjalnego. Taka sytuacja musi powodować ogromne trudności w 
normalnej działalności  ośrodków pomocy społecznej i  realizacji zadań nałożonych przez ustawę o 
pomocy społecznej.

Na rok 2007 ośrodki pomocy społecznej zgłosiły do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
potrzebę dodatkowych 982,4 etatów, co oznaczałoby wzrost zatrudnienia o 18,3%. Zapotrzebowanie 
na  nowe miejsca  pracy  dotyczy  następujących  miejsc pracy:  10  dyrektorów  lub  zastępców;  22 
kierowników i  zastępców  kierowników; 22  kierowników  działów;  8  kierowników  sekcji;  444,9 
pracowników socjalnych (w tym: 16,5 starszych specjalistów pracy socjalnej, 58 specjalistów pracy 
socjalnej; 64,6 starszych pracowników socjalnych; 305,8 pracowników socjalnych); 8 aspirantów pracy 
socjalnej;  85  pracowników  wykonujących  usługi  opiekuńcze;  32  pracowników  wykonujących 
specjalistyczne usługi opiekuńcze; 41 konsultantów; 44,5 koordynatorów ds. komputeryzacji; 39,5 
radców  prawnych;  225,5  pozostałych  pracowników.  Z  kolei  potrzeby  w  zakresie  dodatkowego 
zatrudnienia w 2007 roku w powiatowych jednostkach pomocy społecznej  szacuje się  na  948,4 
etatów,  w tym: 71,6 – powiatowe centra pomocy rodzinie; 710,7 – domy pomocy społecznej; 10 – 
placówki  specjalistycznego  poradnictwa;  79,6  –  placówki  opiekuńczo-wychowawcze;  2  –  ośrodki 
adopcyjno-opiekuńcze; 28,5 – ośrodki interwencji kryzysowej; 46 – ośrodki wsparcia9.

1.3 Świadczenia i usługi w pomocy społecznej

Jeśli chodzi o świadczenia i usługi, które były realizowane w ramach pomocy społecznej w 
województwie mazowieckim w roku 2006, to podział środków i zadań przebiegał w sposób, który 
ilustrują poniższe tabele. 

8 „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla województwa mazowieckiego na rok 2007”, Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej, Warszawa luty 2007.

9 Ibidem
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Tabela 4 Zadania zlecone gminom (2006r)
Wyszczególnienie Liczba osób % Kwota świadczeń %

Zasiłki stałe 23 008 24% 76 500 229 44%
Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 75 335 75% 90 448 624 52%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

1 485 1% 6 159 632 4%

Ogółem 99 828 100% 173 108 485 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

Zasiłki stałe przyznano ponad 23 tysiącom osób, co stanowiło 24% wszystkich odbiorów i 44% 
wszystkich zaangażowanych środków finansowych. Największą liczbę osób objęto zasiłkami celowymi – 
ponad 75 tysięcy odbiorców, którzy stanowili ¾ wszystkich beneficjentów zadań zleconych. Najmniej 
świadczeń  zleconych  przyznano  na  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze.  Dotyczyły  one  tylko  1% 
odbiorców, przy 4% całkowitych kosztów na zadania zlecone.

Tabela 5 Zadania własne gmin (2006 r.)
Wyszczególnienie Liczba osób % Kwota świadczeń %

Zasiłki okresowe 54 648 19,2% 49 347 032 20,9%
Schronienie 669 0,2% 1 142 533 0,5%
Posiłek 132 943 46,7% 51 187 816 21,7%
Ubranie 7 387 2,6% 812 578 0,3%
Usługi opiekuńcze 14 264 5,0% 37 273 863 15,8%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze 141 932 49,9% 93 128 103 39,4%
Sprawienie pogrzebu 877 0,3% 1 765 461 0,7%
Pozostałe świadczenia - - 1 477 085 0,6%

Ogółem 284 617 100% 236 104 471 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

W  przypadku  zadań  własnych  gmin  najbardziej  popularnym  i  jednocześnie  kosztownym 
świadczeniem był zasiłek celowy i pomoc w naturze, z którego skorzystało na terenie województwa 
mazowieckiego  w  roku  2006  prawie 142  tysiące  osób.  Następnym świadczeniem  jeśli  chodzi  o 
popularność było wydanie posiłku. Skorzystało z tego świadczenia blisko 133 tysiące osób. Zasiłki 
okresowe, które dotyczyły 19,2 % wszystkich ubiegających się o pomoc w ramach zadań własnych 
gminy, wypłacono 54 648 osobom. Mniejsze znaczenie w zadaniach własnych gmin mają sprawienie 
pogrzebu, udzielenie schronienia, czy wydanie ubrania.

Tabela 6 Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w woj. mazowieckim (2005-2006)

Wyszczególnienie Rok 2005 (liczba rodzin) Rok 2006 (liczba 
rodzin)

Ubóstwo 108 474 113 014
Bezrobocie 87 116 86 173
Niepełnosprawność 43 784 50 150
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 49 272 48 887

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW

Powyższa tabela ilustruje, że największy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej to 
osoby pogrążone w ubóstwie. Zarówno w 2005 r.  jak i  w 2006 było  to ponad sto tysięcy rodzin 
województwa mazowieckiego.  Martwić  może fakt,  że  liczba  rodzin  korzystających  z  pomocy  ze 
względu na ubóstwo rośnie, a nie maleje. Drugą najważniejszą przyczyną korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej jest bezrobocie. Obserwowany jest tutaj niewielki spadek korzystających rodzin. 
Wynika  to  najprawdopodobniej  ze  zmniejszania  się  bezrobocia  w  Polsce,  w  tym także  w  woj. 
mazowieckim. Biorąc pod uwagę fakt, że w końcu grudnia 2006 r. w powiatowych urzędach pracy 
województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 285.612 bezrobotnych (w tym 148.463 kobiety) 
można przyjąć,  że  średnio  co trzecia rodzina w której występuje osoba bezrobotna korzysta  ze 
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świadczeń z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. Może to oznaczać nieskuteczność programów 
aktywizacji bezrobotnych  w kierunku podejmowania zatrudnienia10.  Niepokojącym jest także fakt 
wzrostu  beneficjentów pomocy  społecznej  ze  względu  na  niepełnosprawność  członka rodziny.  W 
okresie 2005-2006  przybyło  takich rodzin  aż  o  6366.  O  kilkaset rodzin  zmalała natomiast  liczba 
beneficjentów ze względu na bezradność. 

Obok bezrobocia i ubóstwa najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 
osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc w województwie są: bezradność w 
sprawach opiekuńczo- wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (dotyczy 
to przede wszystkim rodzin wielodzietnych i niepełnych), niepełnosprawność i długotrwała choroba. 
Aby  zapobiegać  tego  rodzaju  procesom,  rodziny  osób  chorych  lub  niepełnosprawnych,  powinny 
podlegać szczególnej osłonie socjalnej przy jednoczesnym stymulowaniu ich aktywności w radzeniu 
sobie z trudnymi problemami.

W 2006 roku dla 38 756 rodzin zasiłki z pomocy społecznej stanowiły jedyne źródło utrzymania. 
W wyniku prowadzonej przez pracowników socjalnych pracy socjalnej mającej na celu umożliwienie 
osobom i  rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej,  7 352 rodziny usamodzielniły się i 
wyszły z systemu pomocy społecznej. W rodzinach tych usamodzielniły się 242 osoby bezdomne i 6 211 
osób  bezrobotnych.  Ośrodki  pomocy  społecznej  świadczą  także  poradnictwo  specjalistyczne  w 
zakresie porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, z którego w 2007 roku ma skorzystać 52 910 
rodzin,  a  pomoc  w  interwencjach  kryzysowych  ma  otrzymać  5  979  rodzin11.  W  województwie 
mazowieckim 103 109 rodzin długotrwale korzysta (ponad 3 lata) z pomocy społecznej, natomiast w 
2006 roku świadczeniami pomocy społecznej po raz pierwszy objęto 22 051 rodzin12.

Wykres 1 Powody ubiegania się o pomoc społeczną w województwie mazowieckim w 2006r.
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Źródło: „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla województwa mazowieckiego na rok 2007”, MCPS, 
Warszawa luty 2007.

Z rozeznanych potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminach województwa mazowieckiego 
wynika, że  rzeczywista  liczba  rodzin  wymagających  pomocy  w  2007  roku  wyniesie –  214  929, 
natomiast liczba osób w tych rodzinach – 729 611. Szacunkowe dane, na podstawie których dokonano 
analizy potrzeb pochodzą z ośrodków pomocy społecznej, zobowiązanych do przeprowadzania analizy 
i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na określone formy pomocy.

10 Więcej na ten temat można znaleźć w kolejnych rozdziałach tej książki.
11 Dane  szacunkowe  na  podstawie:  „Bilans  potrzeb  w  zakresie  pomocy  społecznej  dla  województwa 

mazowieckiego na rok 2007”, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa luty 2007. 
12  Na  podstawie  danych  Mazowieckiego  Centrum Polityki  Społecznej  i  uprzejmości  Pana  Dyrektora 

Zdzisława Biszewskiego, który udostępnił nam materiały.
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Tabela 7 Liczba rodzin wymagających pomocy w województwie mazowieckim w roku 2007

Wyszczególnienie
Planowana liczba rodzin

Ogółem w tym: 
na wsi

Liczba osób w 
rodzinach

Przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych 214 929 93 057 729 611
Przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych 28 141 9 039 54 980
Przewidywane świadczenia w ramach zadań własnych 196 862 92 184 611 071
Planowana pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem 142 559 50 334 395 000
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej 49 582 17 351 134 052

Źródło: „Bilans ...” MCPS, Warszawa luty 2007. 

Warto  zwrócić  uwagę  na  pogrubione  w  powyższej  tabeli  kategorie  pomocy,  które  będą 
podejmowane w roku 2007. Na blisko 215 tysięcy rodzin objętych pomocą aż 142,5 tysiąca rodzin 
zostanie wspartych przez instrumenty pracy socjalnej (blisko 400 tysięcy osób w rodzinach). Oznacza 
to,  że istnieje pilna konieczność  wzmacniania pracy socjalnej, zarówno przez  zwiększenie liczby 
pracowników socjalnych jak i ich szkolenia oraz wyposażenie w nowoczesne metody i instrumenty 
pracy, przyczyniające się do lepszych efektów ich pracy. 

Przewiduje  się,  że  struktura potrzeb finansowych w gminach  województwa mazowieckiego 
będzie  w 2007r.  wyglądała tak, jak przedstawia to  powyższy  wykres. Najwięcej środków będzie 
potrzebnych na zasiłki i świadczenia w naturze w ramach zadań własnych. Następnie utrzymanie i 
prowadzenie ośrodków pomocy społecznej13 oraz zasiłki i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach 
zadań  zleconych.  Najmniej kosztowne  będzie  prowadzenie i  utrzymanie  środowiskowych  domów 
samopomocy.

Wykres 2. Struktura potrzeb finansowych w gminach woj. mazowieckiego na rok 2007.
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Źródło: „Bilans...” MCPS, Warszawa luty 2007.

1.4 Pluralizm instytucjonalny i wielosektorowość na Mazowszu 

Warta uwagi w województwie mazowieckim jest sytuacja i problemy instytucjonalnej pomocy 
społecznej tj. jednostek organizacyjnych powiatu (rzadziej gminy), które prowadzą domy pomocy 
społecznej,  placówki opiekuńczo-wychowawcze i  inne  podmioty  pomocy  społecznej, dostarczając 
różnorodnych usług społecznych grupom ryzyka socjalnego. Jest to interesujące ze względu na fakt, 
że  widoczne  jest  tutaj,  tak  modne  ostatnio,  partnerstwo i  współpraca  pomiędzy  instytucjami 
pochodzącymi z różnych sektorów pomocy społecznej. Zlecanie i delegowanie zadań przez jednostki 
samorządu  terytorialnego  -  organizacjom  pozarządowym,  kościelnym  i  dopuszczenie  sektora 
prywatnego do świadczenia niektórych usług, pokazuje trend przyszłości polegający na pluralizmie 
dostarczania  usług  społecznych  (welfare  pluralism), który  jest  obecny  w  wielu  państwach  Unii 
Europejskiej14. Ponadto uwagę na tych instytucjach powinno się skupiać także z tego powodu, że w 
podmiotach tych zatrudnionych jest ponad 55% wszystkich  zatrudnionych w mazowieckiej pomocy 
społecznej. Poniżej przedstawiono w sposób do tej pory nieprezentowany w oficjalnych ujęciach 
podmiotów monitorujących  pomoc  społeczną  na  poziomie  wojewódzkim, pluralizm sektorowy w 
dostarczaniu instytucjonalnej pomocy społecznej. Uwagę skupiono na domach pomocy społecznej, 

13 Zagadnieniom tym poświęcone będą kolejne rozdziały tej książki.
14 Więcej na ten temat: M. Grewiński „Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism” w: 

Polityka Społeczna 5/6 2006.
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placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę,  ośrodkach  interwencji  kryzysowej,  ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Tabela 8 Struktura domów pomocy społecznej (DPS) w województwie mazowieckim
JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba domów pomocy społecznej 71 8 14 2 95
Szacunkowa liczba miejsc w DPS 8368 256 1086 52 9762
% miejsc w poszczególnym sektorze 85,73% 2,62% 11,12% 0,53% 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW, luty 200715.

Domy Pomocy Społecznej działają w oparciu o rozdział 2 - dział 2 Ustawy o pomocy społecznej z 
2004r. Beneficjentami domów pomocy społecznej mogą być dorośli jak i dzieci. Zgodnie z artykułem 56 
ustawy o pomocy społecznej wprowadzono możliwość łączenia domów działających dla różnych grup 
beneficjentów. Mogą być one prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina, 
rzadziej województwo), przez organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe (kościoły) oraz przez inne 
osoby  prawne  –  prywatne  spółki  lub  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą. 
Charakterystyczne jest to, że na 95 domów pomocy społecznej w województwie mazowieckim aż 71 jest 
prowadzonych  przez  samorząd  terytorialny.  Tylko  dwa  prowadzone  są  przez  gminę,  pozostałe 
prowadzone są przez powiaty. Sektor publiczny pomocy społecznej dysponuje prawie 86% wszystkich 
miejsc w domach pomocy społecznej i jest wyraźnie sektorem dominującym w prowadzeniu domów w 
pomocy  społecznej.  Drugim ważnym sektorem są  instytucje  kościelne,  które  prowadzą  14 domów 
pomocy społecznej z 11,12% wszystkich miejsc. Mniejsze znaczenie mają organizacje pozarządowe, 
które prowadzą 8 domów z 2,62% wszystkich miejsc, a znikome znaczenie ma sektor prywatny, który 
prowadząc tylko dwa domy pomocy społecznej dysponuje 0,53% miejsc we wszystkich domach pomocy 
społecznej. 

W większości przypadków domy pomocy społecznej prowadzone przez instytucje kościelne i 
organizacje  pozarządowe  działają  na  zlecenie  samorządu  terytorialnego,  który  wypłaca  na 
prowadzenie domów i ich działalność dotacje. Na 95 domów pomocy społecznej w województwie 
mazowieckim tylko 5 działało bez dotacji, w tym 2 domy prowadzone przez osoby prywatne, 2 domy 
przez instytucje kościelne i 1 dom prowadzony przez organizację pozarządową.

Taki  a  nie  inny  sektorowy podział  instytucji  prowadzących  domy  pomocy  społecznej  w 
województwie mazowieckim z wyraźną przewagą instytucji publicznych, a także kościelnych może 
wynikać z wysokich standardów jakie są  wymagane przy prowadzeniu tego typu placówek. Wiele 
instytucji prywatnych oraz pozarządowych nie jest w stanie spełnić wysokich kryteriów, a poza tym 
trzeba pamiętać, że działalność ta nie powinna być ukierunkowana na zysk (non profit)16. Standardy, 
które muszą  spełniać domy pomocy społecznej określa  odpowiednie rozporządzenie do  ustawy o 
pomocy społecznej17.

Oprócz  domów  pomocy  społecznej  w  pomocy  instytucjonalnej  na  terenie  województwa 
mazowieckiego mamy jeszcze inne podmioty. Chodzi o placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom starszym, niepełnosprawnym, upośledzonym i innym, które są instytucjami skierowanymi do 
osób dorosłych na podstawie przepisów rozdziału 3 – dział 2 Ustawy o pomocy społecznej z 2004r. 
Mogą  one  prowadzić  działalność  zorientowaną  na  osiąganie  zysku  (for  profit).  Często  są  one 
powszechnie mylone z domami pomocy społecznej. Ustawa z 2004r. nałożyła obowiązek sprawowania 
nad nimi kontroli przez urzędy wojewódzkie. Wcześniej w ogóle nie istniała żadna kontrola tego typu. 
W chwili obecnej szacuje się, że w województwie mazowieckim jest około 120 placówek, jednakże 
większość działa nielegalnie, bez zgody wojewody. Z tego powodu oficjalne dane Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawione w tabeli poniżej, dotyczą tylko 19 
oficjalnie działających placówek zapewniających całodobową opiekę. Nie wiadomo jednak ile i  w 
jakim sektorze podmiotów działa nielegalnie, bez oficjalnej zgody przedstawicieli wojewody. Brak 
takiej  zgody  spowodowany  jest  niemożliwością spełnienia standardów ustawowych,  pomimo, że 
standardy dla tych palcówek są niższe aniżeli standardy wymagane do prowadzenia domów pomocy 

15 W tej i następnych tabelach tej sekcji przedstawiany jest stan na styczeń 2007 r.
16 Choć dotychczas nie ma kategorycznych ograniczeń ustawowych, że dom pomocy społecznej musi działać non-

profit. 
17 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)
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społecznej18. Urzędnicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego szacują, 
że nielegalnie działa ponad 100 podmiotów prywatnych (lub pozarządowych), ukrywających się z 
jakiegoś  powodu  przed  kontrolą  służb  wojewody.  W  stosunku  do  27  placówek  zapewniających 
całodobową  opiekę  w  województwie mazowieckim,  które  zostały  zlokalizowane, a  nie  posiadały 
zezwolenia na działalność, skierowano wnioski administracyjne, nakładające karę do wysokości 10 
tysięcy złotych.

Tabela 9 Struktura placówek zapewniających całodobową opiekę w woj. mazowieckim
JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba placówek opieki całodobowej 0 1 4 14 19
Szacunkowa liczba miejsc w POC 0 20 250 450 720
% miejsc w poszczególnym sektorze 0 2,78% 34,72% 62,5% 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW, luty 2007.

Jak twierdzą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego charakterystyczne 
jest to, że maleje szacunkowa liczba placówek całodobowej opieki. W roku 2005 szacowano liczbę 
tych placówek na 160, w 2006r, już na 120. Część placówek została zamknięta przez właścicieli ze 
względu  na niemożność spełnienia standardów,  ale  część  –  i  to  jest  niepokojące  –  „uciekła”  w 
działalność agroturystyczną, wynajem pokoi czy prowadzenie pensjonatów, nie rezygnując ze swoich 
„tradycyjnych” pensjonariuszy. Nad tymi placówkami nie ma praktycznie żadnej kontroli. 

Wiedza,  która  dotyczy  oficjalnie działających  placówek  całodobowej  opieki  pozwala  nam 
wysunąć następujące wnioski. Większość z nich, bo aż 14, prowadzonych jest przez sektor prywatny 
(spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Dysponują one 62,5 % wszystkich miejsc 
w tych placówkach. Aktywne są tutaj także instytucje kościelne, które prowadziły 4 placówki z prawie 
35% miejsc. Najmniejszą aktywność wykazuje tutaj sektor pozarządowy z 1 placówką zapewniającą 
2,78% miejsc. Z oczywistych względów jednostki samorządu terytorialnego nie prowadzą placówek 
opiekuńczych  całodobowej opieki.  Ze  względu  jednak  na  fakt,  że  nie  wiemy prawie nic  o  100 
pozostałych  placówkach,  które  działają  nielegalnie,  trudno  traktować  powyższe  wnioski  jako 
reprezentatywne w stosunku do ogółu tych instytucji. 

Oprócz  domów  pomocy  społecznej,  działających  non-profit  i  placówek  zapewniających 
całodobową opiekę na zasadach komercyjnych,  które podlegają od 2004r.  pod ustawę o pomocy 
społecznej i kontrolę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, istnieją jeszcze placówki podlegające 
bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o takie placówki jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i 
Opiekuńczo-Pielęgnacyjne.  Zakres  ich  usług  jest  bardzo  podobny  do  domów opieki  społecznej  i 
placówek całodobowej opieki, ale nie podlegają one pod system pomocy społecznej tylko pod ochronę 
zdrowia.

Tabela 10 Struktura ośrodków interwencji kryzysowej w województwie mazowieckim
JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba ośrodków interwencji kryzysowej 11 5 4 0 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS MUW, luty 2007.

Kolejnymi podmiotami pomocy społecznej są  ośrodki interwencji kryzysowej, które oferują 
bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną, prawną, w obliczu różnorodnych problemów rodzinnych, w 
tym doznanej przemocy (w domu i w pracy), utraty bliskiej osoby, utraty pracy, przewlekłej lub nagłej 
choroby, myśli samobójczych. Mogą świadczyć także pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych 
wydarzeń o charakterze traumatycznym. Ośrodki interwencji kryzysowej mogą zapewnić schronienie 
maltretowanym kobietom i  dzieciom,  osobom  osamotnionym,  tymczasowo  pozbawionym  opieki, 
zapewnić bezpłatną pomoc medyczną, prowadzić mediacje rodzinne i szkolenia z zakresu radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych dla rodzin z problemami socjalnymi. W województwie mazowieckim 
funkcjonuje aktualnie 20 ośrodków interwencji  kryzysowej, z  czego  11 prowadzonych  jest przez 
samorząd  terytorialny,  5  przez  organizacje pozarządowe  a  4  przez  instytucje  kościelne. Sektor 
prywatny nie prowadził żadnej placówki tego typu. 

18 Dziwić  może  fakt,  że  dla  prowadzenia  placówki  całodobowej  nie  ma  żadnych  wymogów  dotyczących 
kwalifikacji kadr; nie jest też wymagane zatrudnienie pracowników socjalnych jak ma to miejsce w domach 
pomocy społecznej. Na podstawie wywiadu z p. Mirosławą Jaźwińską – Kudzin z WPS MUW.
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Tabela 11 Struktura ośrodków adopcyjno-opiekuńczych województwa mazowieckiego
2007 JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych 6 3 2 0 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS WUM, luty 2007.

Ważnymi  instytucjami  pomocy  społecznej  w  województwie mazowieckim są  także  ośrodki 
adopcyjno-opiekuńcze, które prowadzą między innymi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię 
rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, działalność 
diagnostyczno  -  konsultacyjną,  której  celem jest  pozyskiwanie,  szkolenie i  kwalifikowanie osób 
zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia 
placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących 
rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki. 
Ponadto  ośrodek  adopcyjno-opiekuńczy  prowadzi  szkolenia dla  kandydatów do  pełnienia  funkcji 
rodziny  zastępczej  oraz  kandydatów  do  prowadzenia  placówek  rodzinnych.  W  województwie 
mazowieckim w styczniu 2007 r. funkcjonowało 11 takich placówek, z czego 6 prowadzonych było 
przez samorząd terytorialny, 3 przez organizacje pozarządowe, 2 przez instytucje kościelne. Sektor 
prywatny nie prowadził takiej placówki. 

Niezwykle ważną rolę w instytucjonalnej pomocy społecznej odgrywają placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Poniższa tabela prezentuje rodzaje placówek z podziałem na instytucje prowadzące w 
ramach sektorów.

Placówki  opiekuńczo-wychowawcze  w  województwie  mazowieckim  można  podzielić  na 
następujące  typy:  placówki  socjalizacyjne,  placówki  wielofunkcyjne,  placówki  interwencyjne, 
placówki rodzinne, placówki wsparcia dziennego. Jeśli chodzi o placówki socjalizacyjne, to na 25 
takich placówek, 18 prowadzonych jest przez jednostki samorządu terytorialnego (sektor publiczny 
dysponujący łącznie blisko 80% wszystkich miejsc), a 7 przez instytucje kościelne (dysponujące ponad 
20% wszystkich miejsc). Żadna z tego typu placówek nie jest prowadzona przez instytucje sektora 
pozarządowego  oraz  prywatnego.  Sektor  pozarządowy  i  prywatny  nie  jest  też  obecny  przy 
prowadzeniu  placówek wielofunkcyjnych.  Placówki takie prowadzi  głównie samorząd  terytorialny, 
dostarczający w ramach 13 podmiotów 96,45% wszystkich miejsc w tego typu placówkach. Jedna 
placówka wielofunkcyjna, dysponująca 3,55% miejsc prowadzona jest przez instytucje Kościoła. Sektor 
publiczny dominuje także w dostarczaniu usług w ramach placówek interwencyjnych, gdzie posiada 
90% wszystkich miejsc. Jedna organizacja pozarządowa prowadząca taką placówkę dysponuje 10% 
miejsc,  przy  braku  aktywności sektora  prywatnego i  instytucji  kościelnych.  Większą  aktywność 
organizacji  pozarządowych  można  zaobserwować  w  prowadzeniu  placówek  rodzinnych.  Tylko  3 
organizacje  pozarządowe  na  25  instytucji  prowadzących  placówki  rodzinne  dostarcza  36,33% 
wszystkich  miejsc. Sektor publiczny poprzez  instytucje  samorządu  terytorialnego dostarcza tutaj 
63,67% miejsc w ramach 22 placówek. Największy pluralizm instytucjonalny panuje wśród placówek 
wsparcia dziennego. Dominują  tu  placówki  prowadzone  przez  organizacje  pozarządowe.  Aż  127 
placówek z łączną liczbą 4858 miejsc dostarcza ponad 53% wszystkich miejsc w tego typu placówkach. 
Analogicznie sektor publiczny posiada tutaj 64 placówki z łączną liczbą 2859 miejsc co daje 31,21% 
miejsc. Placówki wsparcia dziennego prowadzone są  także przez instytucje kościelne. Blisko 16% 
wszystkich miejsc zapewnia 30 placówek prowadzonych przez kościół. 
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Tabela 12 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w województwie mazowieckim
Nazwa placówki JST NGO Kościół Prywatny Ogółem

Placówki socjalizacyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

18
873

79,22%

0
0
0%

7
229

20,78%

0
0
0%

25
1102
100%

Placówki wielofunkcyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

13
815

96,45%

0
0
0%

1
30

3,55%

0
0
0%

14
845
100%

Placówki interwencyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

3
180
90%

1
20
10%

0
0
0%

0
0
0%

4
200
100%

Placówki rodzinne 
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

22
156

63,67%

3
89

36,33%

0
0
0%

0
0
0%

25
245
100%

Placówki wsparcia dzien.
Liczba miejsc 
% ogólnej liczby miejsc

64
2859

31,21%

127
4858

53,04%

30
1443

15,75%

0
0
0%

221
9160
100%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
łącznie
Liczba miejsc łącznie
% ogólnej liczby miejsc

120

4883
42,27%

131

4967
43%

38

1702
14,73%

0

0
0%

289

11552
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WPS WUM, luty 2007.

Charakterystycznym  jest,  że  sektor  prywatny  nie  prowadzi  żadnej  placówki  opiekuńczo-
wychowawczej. Natomiast zbiorcze dane dla wszystkich placówek pokazują, że głównymi sektorami są 
tutaj sektor pozarządowy (131 placówek i 43% wszystkich miejsc), sektor publiczny /samorządowy 
(dysponujący 120 placówkami i 42,27% wszystkich miejsc). Ważne znaczenie mają także instytucje 
kościelne prowadzące  38  placówek i  zapewniające blisko 15% miejsc w placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych. 

Osobnym  zagadnieniem  jest  wspieranie  osób  bezdomnych  na  terenie  województwa 
mazowieckiego. Główną rolę odgrywają tutaj organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne. W 
2006r.  z  budżetu  wojewody  mazowieckiego  zasilono  pięć  organizacji/instytucji  kościelnych 
działających na rzecz bezdomnych na łączną kwotę 151 tysięcy złotych. Natomiast 35 organizacji 
pozarządowych  lub  instytucji  kościelnych  działających  w  województwie  mazowieckim otrzymało 
dotację  z budżetu MPiPS (tzw.  moduł  osłonowy) na kwotę 433 tysięcy złotych. Wśród wszystkich 
podmiotów 28 reprezentowało sektor pozarządowy, natomiast 12 instytucje kościelne.

Oprócz programu „Bezdomność” na terenie województwa mazowieckiego realizowano w latach 
2002-2005  również  inne  inicjatywy:  Program  Oparcia  Społecznego  dla  Osób  z  Zaburzeniami 
Psychicznymi oraz Program Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Wszystkie projekty w 
ramach tych programów realizowały organizacje pozarządowe lub instytucje kościoła katolickiego lub 
innych  kościołów.  W  omawianym  okresie  Wydział  Polityki  Społecznej  Mazowieckiego  Urzędu 
Wojewódzkiego  stale  współpracował  z  około  130  organizacjami  pozarządowymi  i  związkami 
wyznaniowymi lub kościołami.

Tabela 13: Umowy  podpisane z podmiotami niezależnymi w latach 2002-2005

Wyszczególnienie Liczba 
umów Kwota dotacji

Konkurs wojewody dla organizacji pozarządowych i kościelnych 512 6 952 210
Program Bezdomność 162 2 599 387
Program Oparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 60 1 096 351
Program Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 28 497 800

Razem 762 11 145 748

Źródło: „Współpraca wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w sprawach społecznych w latach 
2002-2005”, materiały wewnętrzne wojewody mazowieckiego, 2006.
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1.5 Wnioski z oficjalnych danych i statystyk

Na  podstawie  zebranych  i  przeanalizowanych  oficjalnie  dostępnych  danych,  które 
przedstawiono  powyżej,  można  dokonać  następującego  podsumowania sytuacji  w  mazowieckiej 
pomocy społecznej w roku 2006:

- Optymistyczne jest, że w ostatnich latach występuje tendencja do zwiększania zatrudnienia w 
ośrodkach  pomocy  społecznej  (OPS)  i  powiatowych  centrach pomocy  rodzinie  (PCPR)  na 
stanowiskach – pracownik socjalny.

- Mniej optymistyczne jest jednak to, że w dalszym ciągu większość zatrudnionych w OPS i 
PCPR (68%) to osoby niezwiązane z pracą socjalną.

- Wśród  zatrudnionych  pracowników socjalnych dominują  osoby na stanowiskach  pracownik 
socjalny lub starszy pracownik socjalny. Rzadko występuje starszy specjalista pracy socjalnej 
(2-2,6%).

- Na 1 pracownika socjalnego przypada w woj. mazowieckim zbyt duża liczba mieszkańców – 
średnia wynosi 2950 osób. Jest to o 950 osób za dużo od standardów ustawowych. Istnieje 
pilna  konieczność  zmiany  tej  sytuacji  w  celu  poprawy  jakości  usług  i  profesjonalnego 
wykonywania pracy środowiskowej. 

- W zadaniach zleconych gminom przeważają zasiłki celowe nad stałymi. Około 75 tysięcy osób 
odbiera zasiłek celowy, natomiast zasiłek stały 23 tysiące osób.

- W zadaniach własnych gmin najbardziej popularny był zasiłek celowy i pomoc w naturze (142 
tysiące osób), posiłek (132 tysiące osób), zasiłek okresowy (54 tysiące osób).

- Przyczynami korzystania z  pomocy społecznej w województwie mazowieckim są  ubóstwo, 
bezrobocie, bezradność i niepełnosprawność. 

- Ponad 103 tysiące rodzin długotrwale korzysta z pomocy społecznej (powyżej 3 lat).

- Dla ponad 38 tysięcy rodzin w 2006r. zasiłki z pomocy społecznej stanowiły jedyne źródło 
utrzymania co przekłada się z pewnością na bardzo trudną sytuację materialną tych rodzin. 

W województwie mazowieckim istnieje silny pluralizm sektorowy instytucji  dostarczających 
usługi  społeczne.  Jednostki  samorządu  terytorialnego dominują  w  prowadzeniu  domów pomocy 
społecznej(85% miejsc). Niewiele wiadomo na temat placówek zapewniających całodobową opiekę, 
gdyż  ponad  100  podmiotów  działa  nielegalnie  w  woj.  mazowieckim -  bez  zgody  wojewody.  Z 
cząstkowych  informacji  wynika  jednak,  że  dominuje  tutaj  sektor  prywatny.  Należałoby  lepiej 
nadzorować i monitorować te placówki, gdyż służby wojewody są często bezsilne a nawet zastraszane 
podczas prowadzenia kontroli w terenie. Niepokojące jest także to, że część tych placówek, aby nie 
poddać się kontroli służb wojewody, ucieka w działalność agroturystyczną, prowadzenie pensjonatów 
czy wynajmu pokoi. 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych dominuje sektor pozarządowy (131 placówek i 43% 
wszystkich  miejsc).  Następnie  120  placówek  prowadzą  samorządy  terytorialne  (42%  wszystkich 
miejsc). Instytucje kościelne i związki wyznaniowe posiadają 15 % wszystkich miejsc w 38 placówkach. 
Sektor prywatny jest  tutaj  nieobecny.  Na  terenie województwa mazowieckiego realizowany jest 
program  dla  bezdomnych,  który  w  ramach  dotacji  prowadzony  jest  przez  28  organizacji 
pozarządowych i 12 instytucji kościelnych.

1.6 Sytuacja na Mazowszu w świetle opinii pracowników socjalnych
Ankieta, która posłużyła do  zebrania danych  zawierała 63 pytania merytoryczne i  5  pytań 

metryczkowych. Pytania pierwszego rodzaju zostały podzielone na następujące kategorie: praca i 
miejsce pracy, wyposażenie i warunki lokalowe OPS, klient OPS, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, 
dochód  gwarantowany,  ocena  skuteczności  pracy,  program  POMOST,  nowe  instrumenty,  władze 
samorządowe, doskonalenie zawodowe, współpraca OPS z  innymi instytucjami. Pytania były więc 
zróżnicowane i dotyczyły wielu wymiarów sytuacji w pomocy społecznej, niektóre z nich sondowały 
opinie pracowników socjalnych w ogólniejszych kwestiach, wychodziły więc poza wąsko rozumianą 
sytuację pomocy społecznej.

Na ankietę odpowiedziało 277 pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego. Próba 
nie  była  losowa,  ani  też  dobierana  w  sposób  celowy.  Respondentami  byli  uczestnicy  szkolenia 
dotyczącego projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tego względu nie 
należy wyników uogólniać na całą populację mazowieckich pracowników socjalnych. Biorąc jednak 
pod uwagę to, że w województwie mazowieckim jest 314 gmin i zakładając, że każdy z przebadanych 
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pochodził z innej gminy, próba obejmowała 88% gmin, a więc był to bardzo duży odsetek. Omówienie 
wyników badań będzie podzielone według części ankiety z modyfikacjami w razie potrzeby.

1.7 Praca i miejsce pracy

Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy pracownikom socjalnym dotyczyło oceny ich satysfakcji z 
pracy na sześciostopniowej skali. Rozkład odpowiedzi pokażmy najpierw na wykresie.

Wykres 3. Satysfakcja z pracy mazowieckich pracowników socjalnych

Na wykresie widzimy, że największa liczba pracowników socjalnych określiła swoją satysfakcję z 
pracy na 4. W przypadku najgorszych ocen na skali w przedziale 0-2 odsetek odpowiedzi wynosił 
14,4%, a oceny w przedziale 4-6, czyli dobre, bardzo dobre i najlepsze przypisało swojej satysfakcji 
ponad 55% pracowników socjalnych. Ocena 3 ma charakter środkowej, jeżeli przypisalibyśmy ją do 
przedziału  symbolizującego  niezadowolenie  z  pracy  wówczas  rozkład  byłby  następujący: 
niezadowolonych i raczej niezadowolonych było 44%, a zadowolonych i bardzo zadowolonych było 55%. 
Przy takich założeniach możemy stwierdzić, że sytuacja mogłaby być lepsza, szczególnie jeżeli chodzi 
o przejścia w kierunku ocen bardzo dobrych i najlepszych, których razem było 15%.

Wykres 4 Satysfakcja z pracy syntetycznie, procentowy rozkład odpowiedzi

Drugie pytanie dotyczyło tego,  jak pracownicy socjalni  postrzegają prestiż  swojego zawodu w 
opiniach mieszkańców swojej gminy. Niestety, w opinii aż 70% respondentów zawód pracownika socjalnego 
nie cieszy się dużym prestiżem w lokalnym środowisku (raczej nie zgadzali się i nie zgadzali się w pełni z 
opinią, że zawód pracownika socjalnego cieszy się dużym prestiżem). Jest to niepokojący wskaźnik, który 
powinien zwrócić uwagę organów odpowiedzialnych za zawód pracownika socjalnego w województwie i w 
kraju. W tym kontekście należałoby zlecić dodatkowe badania nad postrzeganym prestiżem zawodu w 
województwie  mazowieckim,  żeby  zweryfikować  opinie  pracowników  socjalnych,  a  ponadto,  żeby 
sprawdzić jakie czynniki decydują o niskim prestiżu zawodu.

Zadaliśmy też pytanie o opinię na temat szacunku do zawodu i pracy w oczach samych klientów, 
czyli tych mieszkańców gminy, którzy mają bezpośredni kontakt z OPS. I tu znowu smutna wiadomość, 
gdyż 84% respondentów raczej i w pełni zgadzało się z opinią, że większość klientów nie ma szacunku dla 
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ich zawodu i pracy. Sytuacja, gdy postrzegamy swój zawód jako cieszący się niskim prestiżem ogółu, a 
także brakiem szacunku u tych, którzy są jego bezpośrednimi klientami oznacza duże prawdopodobieństwo 
szybkiego wypalenia zawodowego u większości pracowników socjalnych. Brak szacunku ma związek z 
niskim prestiżem ogólnym, ale może być też powodowany przez inne czynniki, które powinny zostać 
odkryte w dalszych badaniach.

Wykres 5 Postrzegany szacunek u klientów

Na  podstawie  odpowiedzi  na  te  dwa  pytania  możemy  skonstruować  negatywny  indeks 
postrzeganego prestiżu jako średnią z odsetek, na które wskazaliśmy w dwóch poprzednich akapitach. 
Maksymalna wartość tego indeksu (100) oznaczałaby, że wszyscy pracownicy socjalni odczuwają, że 
dla ogółu mieszkańców gminy i ich klientów ich praca ma małą wartość, im niższa jego wartość tym 
lepsza jest sytuacja pod względem postrzeganego prestiżu. W przypadku mazowieckich pracowników 
socjalnych ten indeks miał wartość 77.

Kolejne pytanie dotyczyło opinii  w sprawie spełniania  ustawowej  normy poziomu zatrudnienia 
pracowników socjalnych do liczby mieszkańców gminy, która wynosi 1 pracownik na 2000 mieszkańców. 
Niestety, ponad 60% respondentów stwierdziło, że w ich gminie ta norma nie jest przestrzegana. Przepis o 
normie w ustawie o pomocy społecznej istnieje już od wielu lat, a jednak wciąż nie jest realizowany i to w 
około połowie gmin mazowieckich. W związku z tym należałoby zidentyfikować gminy, które nie osiągnęły 
jeszcze normy i zmusić je lub zachęcić do przestrzegania prawa w tej kwestii. Nie trzeba dodawać, że 
liczba pracowników socjalnych powinna być odpowiednia do potrzeb, co może być przyczynkiem do 
dalszych badań nad tym, czy jedna norma ustawowa jest odpowiednia do rzeczywistych warunków pracy w 
bardzo zróżnicowanych społecznie gminach.

Jednym z istotnych warunków pracy są  zarobki  netto, o które również zapytaliśmy prosząc o 
przypisanie swojej sytuacji do jednego z czterech przedziałów. Dochody z pracy netto w przedziale 650-
1300 zł zadeklarowało 44% pracowników socjalnych, a w przedziale 1300-2000 – 47%. Niepokoi duży udział 
pracowników socjalnych, którzy zarabiają mniej niż 1300 zł netto. Są to płace niskie i bez dodatkowego 
źródła dochodu w gospodarstwie domowym przekładają się na niski poziom życia. Niski poziom płac może 
też odpowiadać za niski stopień satysfakcji z pracy. Możliwość weryfikacji tej hipotezy na podstawie 
naszych danych jest bardzo ograniczona ze względu na bardzo rozległe przedziały płacowe. Klasyfikując 
płace netto poniżej 1300 zł jako niskie, a te powyżej jako odpowiednie mamy następujący obraz.

Tabela 14 Satysfakcja a deklarowane dochody netto z pracy

Satysfakcja
Dochody netto

Niskie Odpowiednie
N Odsetek N Odsetek

0 2 1,64% 2 1,32%
1 6 4,92% 6 3,95%
2 10 8,20% 14 9,21%
3 40 32,79% 42 27,63%
4 42 34,43% 68 44,74%
5 19 15,57% 18 11,84%
6 3 2,46% 2 1,32%
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Jedyna wyraźniejsza  różnica  przy  liczbach  bezwzględnych  pojawia się  w  przypadku oceny 
satysfakcji na 4, czyli tu widać zależność między poziomem dochodu a satysfakcją z pracy. W liczbach 
względnych, gdy zsumujemy trzy ostatnie odsetki okaże się, że spośród tych pracowników którzy mieli 
niskie dochody nieco ponad 52% oceniało swoją satysfakcję na oceny z przedziału 4-6, a w przypadku 
pracowników zarabiających więcej  było  to  58%. Za  tę  różnicę  odpowiada głównie  dużo  większy 
odsetek ocen na 4 w przypadku dochodów odpowiednich.

Wykres 6 Czas na pracę socjalną a inne czynności zawodowe

Dwa pytania dotyczyły oceny jakości usług udzielanych przez OPS i czasu, jaki poświęcają na 
pracę socjalną nasi respondenci. Pierwsze z nich można interpretować jako samoocenę pracowników 
socjalnych, gdyż to oni głównie tych usług udzielają. Dominowała ocena „przeciętnie”, którą wybrało 
43%  respondentów.  Jako  wysoką  i  bardzo  wysoką  jakość  świadczonych  usług  oceniło  48%.,  co 
jednocześnie oznaczać może, że tylu pracowników socjalnych ma też wysoką samoocenę co do jakości 
swojej pracy. 

Gdyby uznać,  że  głównym zadaniem naszych  respondentów jest  praca socjalna to  bardzo 
niepokoi fakt, że aż 86% uznało, że raczej lub zdecydowanie (45%) inne czynności zawodowe nie 
pozostawiają wystarczająco  dużo  czasu  na samą pracę  socjalną. Interesujące będzie zestawienie 
samooceny jakości usług z deklaracją, że na pracę socjalną nie ma wystarczająco dużo czasu.

Tabela 15. Ocena jakości usług a wystarczalność czasu na pracę socjalną

Ocena jakości świadczonych usług
Ocena wystarczalności czasu na pracę socjalną

raczej niewystarczająca zdecydowanie niewystarczająca
N Odsetek N Odsetek

bardzo wysoka 14 12,39% 18 14,52%
Wysoka 45 39,82% 39 31,45%
Przeciętna 47 41,59% 52 41,94%
Niska 5 4,42% 11 8,87%
Niska z innych przyczyn 2 1,77% 3 2,42%
Niska z przyczyny OPS 0 0,00% 1 0,81%
Liczba wszystkich odpowiedzi 113 100% 124 100%

Z tej tabeli wynika m.in. to, że 50% spośród tych, którzy ocenili, że nie mają wystarczająco 
dużo czasu na pracę socjalną przez inne czynności zawodowe, oceniło jakość świadczonych usług jako 
wysoką i bardzo wysoką. Można to interpretować tak, że praca socjalna nie należy do usług, o jakich 
myśleli pracownicy socjalni oceniając jakość usług OPS, albo tak, że niewystarczający czas na pracę 
socjalną nie ma większego wpływu na ocenę jej jakości.

Dla  oceny  jakości  usług  ważna  wydaje  się  ocena  skuteczności  pomocy  społecznej  w 
zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym i ich kumulowaniu się, czyli osiąganie celów ustawowych. 
Nasi respondenci byli raczej sceptyczni w tej sprawie, 56% zgodziło się w pełni lub częściowo (47%) z 
opinią, że pomoc społeczna nie jest skuteczna w tym zakresie, przeciwnego zdania było 38%. Gdyby 
uznać jednak, że podstawowym sensem pomocy społecznej nie jest pomaganie, ale ratowanie, to 
powinniśmy spojrzeć  na rozkład odpowiedzi  o  ocenę adekwatności pomocy pieniężnej z  pomocy 
społecznej. W tym przypadku 67% respondentów zgodziło się z opinią, iż świadczenia pieniężne są za 
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niskie  i  nie  pozwalają  większości  klientów  na  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  nawet  na 
minimalnym poziomie. W pytaniu o odpowiedniość wysokości zasiłków okresowych podobny odsetek 
(66%) uznał, że są tak niskie, że nie spełniają żadnych funkcji pomocowych. Wynika stąd kolejny 
niepokojący  wniosek  –  większość  pracowników  socjalnych  uważała,  że  pomoc  społeczna  jest 
nieskuteczna zarówno jako instrument przeciwdziałania, jak i zmniejszania ubóstwa.

O  warunki  pracy  i  płacy  danego zawodu  powinny  dbać  związki  zawodowe.  Duży  poziom 
uzwiązkowienia danego zawodu (liczba członków związków do wszystkich zatrudnionych w zawodzie) 
można potraktować jako ważny wskaźnik jego kondycji i  solidarności tych,  którzy go uprawiają. 
Zadaliśmy więc pytanie o przynależność związkową pracowników socjalnych i okazało się, że 73% 
naszych  respondentów  do  związku  nie  należała  i  o  przynależności  do  związków  swoich 
współpracowników z OPS nic nie wiedziała. Przynależność do związków zawodowych zadeklarowało 
jedynie 17% respondentów. Jest to kolejna niepokojąca informacja, nawet jeżeli weźmie się pod 
uwagę ogólny spadek uzwiązkowienia w innych zawodach i branżach.

Wykres 7 Pomoc jako instrument przeciwdziałania trudnym sytuacjom

W tym kontekście można również pokazać rozkład odpowiedzi na pytanie o Polskie Towarzystwo 
Pracowników Socjalnych,  które  powinno  odgrywać ważną  rolę  dla  zawodu  i  jego  szeregowych 
członków. Pierwszy raz słyszało o takiej organizacji 14% naszych respondentów, a 63% uznało, że nie 
widzi, aby jego istnienie miało jakiś  wpływ na ich pracę. Razem stanowiło to 79% mazowieckich 
pracowników  socjalnych.  Tak  duży  odsetek  powinien  niepokoić  tych  pracowników  socjalnych, 
administratorów pomocy społecznej i sympatyków zawodu, którzy widzą w PTPS ważny instrument 
integracji pracowników socjalnych z zawodem oraz doskonalenia środowiska zawodowego.

Kolejne pytanie, które można powiązać z poprzednimi dwoma dotyczyło korzystania z Portalu 
OPS.pl, który może odgrywać istotną rolę integrująco-informacyjną dla całego zawodu. Sporadycznie 
korzystało lub w ogóle nie korzystało z niego 82% naszych respondentów, co można uznać za kolejny 
wskaźnik  niskiej  jakości życia  zawodowego szeregowych pracowników socjalnych,  uwarunkowany 
wszakże  m.in.  dostępnością  komputerów  z  dostępem  do  Internetu  i  czasem  na  zawodowe 
doskonalenie.

Na koniec tej części  omówienia wyników naszego badania zobaczmy jak wygląda poczucie 
bezpieczeństwa pracowników socjalnych w terenie, w którym pracują. 47% odpowiedziało, że raczej 
lub zdecydowanie nie czuje się bezpiecznie. Na możliwość poprawy bezpieczeństwa wskazało 45,5%, a 
tylko 6,5% zaznaczyło odpowiedź o pełnym poczuciu bezpieczeństwa. Wśród środków, które miałyby 
poprawić bezpieczeństwo wymieniano najczęściej służbowy telefon komórkowy, ściślejszą współpracę 
z policją, ochronę, a także rzadziej: zmianę przepisów prawa, pracę w zespołach i wyposażenie w 
środki ochrony (gaz obronny, paralizator, broń gazowa).

1.8 Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe wydaje się być ważne dla każdego zawodu, stąd kilka pytań dotyczyło 
tej właśnie tematyki. Tylko 17% naszych respondentów systematycznie czyta któryś  z periodyków 
skierowanych do pracowników socjalnych. Większość deklarowała sporadyczny z nimi kontakt, a dość 
duży odsetek (18%) przyznał, że w ogóle ich nie czyta.
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Wykres 8 Czytelnictwo periodyków zawodowych

Kontakt  z  pismami  zawodowymi  utrudnia  zapewne  fakt,  że  w  wielu  przypadkach  nie 
prenumeruje ich OPS, 20% czytających je respondentów musiało zaspokajać swoje potrzeby w tym 
względzie samodzielnie. Ważnym elementem doskonalenia zawodowego są oczywiście szkolenia. Spośród 
naszych respondentów w ciągu ostatnich trzech lat w kilku szkoleniach tego typu uczestniczyło 63% z nich, 
niepokoi jednak, że pozostałe 35% tylko raz lub w ogóle (11%) nie brało udziału w żadnych szkoleniach.

Wykres 9 Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w ciągu trzech ostatnich lat

W większości przypadków to OPS opłacał te szkolenia (73% szkolących się), z czego wynika też, 
że jest on odpowiedzialny za nieuczestnictwo pracowników w odpowiedniej liczbie szkoleń.

Zapytaliśmy również o potrzeby szkoleniowe i okazało się, że  największe zapotrzebowanie 
jest na szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego (45 odpowiedzi). Oznacza to, że jest to jeden z 
najpoważniejszych problemów, z którym pracownicy socjalni nie wiedzą jak sobie radzić. Następne w 
kolejności zgłaszane przez mazowieckich pracowników socjalnych były (liczby głosów w przedziale 5-
10): języki obce, szkolenia w zakresie pracy z trudnym klientem, praca socjalna lub usamodzielnianie 
klientów, szkolenia wieloaspektowe, kontrakt socjalny, przemoc w rodzinie, superwizja.

1.9 Wyposażenie i warunki lokalowe OPS

Na jakość pracy oddziałują warunki pracy. Pierwsze z pytań w tym obszarze dotyczyło oceny liczby 
komputerów w stosunku do potrzeb. Większość respondentów (53%) oceniła, że komputerów jest za mało i 
dostęp do tych, które są jest utrudniony. Nie tylko komputer jest ważny, ale też jego jakość, o której 
decydują nowoczesność i  podłączenie do Internetu. W przypadku pierwszej cechy 67% respondentów 
stwierdziło, że wszystkie lub większość komputerów w OPS jest starszych niż 2 lata, co można uznać za 
wskaźnik  ich  przestarzałości.  Z  kolei  podłączenie  do  Internetu  we  wszystkich  komputerach  OPS 
potwierdziło 39%, a podłączenie chociaż jednego – 42% pracowników socjalnych. Nadal 16% OPS w świetle 
tych opinii i przy założeniu, że pracownicy byli z różnych gmin nie ma komputerów lub komputery, które 
ma nie są podłączone do Internetu (14%). Dodajmy do tego jeszcze ocenę dotyczącą wprowadzania i 
aktualizacji baz danych w programie POMOST (lub innym) – 35% respondentów stwierdziło, że są problemy 
w tym względzie bądź to związane z opóźnieniami w aktualizacji danych, bądź z niewprowadzeniem 

17



wszystkich klientów do bazy danych. Na podstawie tych odpowiedzi możemy wyciągnąć ogólny wniosek 
mówiący, że informatyzacja mazowieckiej pomocy społecznej i jej jakość pozostawiają wiele do życzenia.

Następne pytanie o wyposażenie w sprzęt techniczny dało kolejną niepokojącą informację, gdyż 
32% zgodziło się z opinią, iż liczne braki w wyposażeniu bardzo utrudniają pracę, a kolejne 54% 
również  stwierdzało braki  tyle, że nieutrudniające pracy. Dodajmy do tego, że  ponad 32% oceniło 
warunki  lokalowe  swojego  OPS  jako  złe  lub  bardzo  złe,  a  60% stwierdziła,  że  nie  ma  w OPS 
pomieszczenia,  w  którym  w  warunkach  zachowania  prywatności  można  byłoby  porozmawiać  z 
klientem.

Wykres 10 Ocena warunków lokalowych OPS

Są to kolejne niepokojące informacje, z których wynika, że wiele mazowieckich OPS ma złe 
warunki pracy, jest niedofinansowana i / lub źle zarządzana. Potwierdzeniem tego wniosku jest 
fakt, że tylko 35% respondentów stwierdziło, że nigdy w ciągu trzech ostatnich lat nie było problemów 
z środkami na wypłatę świadczeń, kilkukrotne zdarzenia tego rodzaju w tym okresie zgłosiło aż 50% 
zapytanych przez nas pracowników.

1.10 Opinie o klientach

Interesowała nas opinia pracowników socjalnych o skali  prób wyłudzania świadczeń. Zadaliśmy 
bezpośrednio tylko jedno pytanie na ten temat, które pozwala na bardzo wstępną orientację w tym 
zakresie. Bardzo często i dość często w ciągu trzech ostatnich lat spotkało się z próbami wyłudzania 
świadczeń 38% naszych respondentów. Kilka razy z taką sytuacją spotkało się kolejne 45%. Razem daje to 
bardzo duży odsetek (83%), niemniej bez dalszych badań na ten temat trudno jednoznacznie go ocenić, 
np. określenie „wyłudzenie” może oznaczać mniej lub bardziej potępiane zachowania w powiązaniu z 
sytuacją kandydatów na klientów.

Wykres 11 Ocena częstości wyłudzeń we własnej praktyce zawodowej w ciągu trzech ostatnich lat (%)
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Drugie pytanie dotyczyło postaw klientów zdolnych do pracy w stosunku do ofert podejmowania 
zatrudnienia lub innych aktywności. Bardzo duży odsetek naszych respondentów (80%) stwierdził, że tylko 
niewielka  część  bezrobotnych  klientów  OPS  jest  gotowa  i  chętna  do  podjęcia  pracy,  szkolenia  lub 
wolontariatu,  jeżeli  wskazują  im taką  możliwość.  Tylko  3  pracowników  socjalnych  stwierdziło,  że 
większość klientów zdolnych do pracy jest gotowa i chętna do wskazywanych aktywności. Można te dane 
interpretować m.in. tak, że polecane przez OPS aktywności nie są atrakcyjne dla klientów zdolnych do pracy, 
więc są im niechętni, albo zajmują się dziećmi i nie pozostaje im wiele czasu na inne zajęcia. W każdym 
razie  potwierdzenie  i  wyjaśnienie  takich  postaw  wymagałoby  dodatkowych  badań  wśród  klientów 
mazowieckich OPS.

Wobec niechęci klienta do współpracy w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji OPS może, z pewnymi 
ograniczeniami, odwołać się do zasad wyrażonych w art. 11 ustawy o pomocy społecznej, zapytaliśmy więc o 
częstość  ich  stosowania.  Odpowiedzi  czasami  i  ani  razu  (nieco  ponad  10%)  zaznaczyło  65%  naszych 
respondentów.  Jeżeli  odpowiedź  na  poprzednie  pytanie  zinterpretujemy  jako  powszechną  niechęć  do 
współpracy zdolnych do pracy klientów to musimy stwierdzić, że skala stosowania sankcji negatywnych w 
oczywisty  sposób jej  nie  odpowiada.  Może być  to związane z  tym,  że na przeszkodzie stoi  klauzula 
niepogarszania sytuacji członków rodziny będących na utrzymaniu: „W przypadku odmowy przyznania albo 
ograniczenia wysokości  lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić  sytuację osób 
będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń” (art. 11, pkt. 
3). Przy czym, jeżeli już stosowano te zasady, to najmniej dolegliwie – 60% stwierdziło, że była to zamiana 
formy pieniężnej świadczeń na niepieniężną.
Wykres 12 Stosowanie sankcji w razie trudności we współpracy z klientami

Wykres 13 Aktywność odwoławcza klientów OPS

Z  pewnością  czynnikiem odstraszającym od  podejmowania  takich  decyzji  nie  jest  aktywność 
odwoławcza klientów OPS do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, gdyż 80% naszych respondentów 
przyznało, że tylko nieliczni to robią lub nie spotkała się w ogóle z takim działaniem. Tę informację 
można też uznać za pośrednio przeczącą hipotezie o postawach roszczeniowych klientów. Nieco ponad 37% 
pracowników przyznało, że decyzje SKO są w większości zgodne z decyzjami OPS. Mogą jednak istnieć inne 
kanały wywierania nacisku na zmianę niekorzystnej dla klienta decyzji.

Zapytani o agresywne zachowania werbalne klientów 60% naszych respondentów stwierdziła, że 
występują one bardzo często lub często. Jest to kolejny czynnik zagrażający pojawieniu się syndromu 
wypalenia zawodowego. 
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Kolejny interesujący wątek związany jest z oceną skali niezgłszania się potencjalnych klientów 
po pomoc, chociaż byłoby to uzasadnione. Z opinią, że jest wiele takich osób w gminie zgodziło się 
w pełni lub częściowo 70% naszych respondentów. O ile problem zgłaszania się nieuprawnionych po 
pomoc dość często jest nagłaśniany przez media (domniemanie wyłudzania), to kwestia niezgłaszania 
się tych, którzy jej potrzebują jest na marginesie ich zainteresowania.

Wykres 14 Agresja słowna niezadowolonych klientów OPS  wciągu trzech ostatnich lat

Zadaliśmy  również  pytanie  o  długotrwałość  korzystania  z  zasiłków  okresowych,  które 
przyznawane są m.in. zdolnym do pracy długotrwale bezrobotnym klientom. Sens tej pomocy, jak 
sama nazwa wskazuje powinien być okresowy, dlatego przyznawanie jej na kolejne okresy wydaje się 
być problematyczne. Ponad 30% klientów OPS pobierała te świadczenia w sposób ciągły dłużej niż dwa 
lata w opinii  44% naszych respondentów (ponad połowa w opinii  27%).  Można na tej podstawie 
wyciągnąć wniosek, że w wielu przypadkach zasiłek okresowy staje się trwałą formą pomocy, stąd 
też musi niepokoić ocena, że jest zbyt niski w stosunku do potrzeb klientów (patrz wyżej). 
Ponadto  może  być  to  też  przejaw niepokojącego  uzależnienia od  niskich  i  niewystarczających 
świadczeń.

1.11 Stosunek do dochodu gwarantowanego (MDG)

Wśród pytań, które nie dotyczyły bezpośrednio sytuacji w pomocy społecznej były pytania o 
stosunek pracowników socjalnych  do  idei  dochodu  gwarantowanego, który  przyznawany byłby  w 
przypadku wystąpienia ubóstwa według minimum socjalnego i  niezależnie od pozycji ubogiego na 
rynku pracy (dla pracujących i niepracujących). Nasi respondenci byli podzieleni w tej sprawie, ale 
większość (53%) wyrażała opinię częściowo lub zdecydowanie przeciwko tej idei, natomiast częściowo 
lub zdecydowanie za nią było 37% respondentów.

Wykres 15 Stosunek do radykalnej wersji MDG (liczba odpowiedzi)

Jak widzimy na wykresie, idea MDG niezależnego od pozycji na rynku pracy ma prawie trzy razy 
więcej  zdecydowanych  przeciwników (19%) w porównaniu  ze  zdecydowanymi zwolennikami (6%). 
Drugie pytanie w tej serii dotyczyło stosunku do opinii, że pomoc należy się tylko tym zdolnym do 
pracy ubogim według minimum socjalnego, którzy nie  pracują.  Innymi słowy,  chodziło  o  to,  czy 
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powinno się pomagać ubogim pracującym. Zdecydowanie i raczej przeciw takiemu stanowisku było 
51% naszych respondentów, a nieco ponad 41% zdecydowanie lub raczej za nim. 

Wykres 16 Stosunek do należności pomocy dla ubogich pracujących (liczba odpowiedzi)

Może to świadczyć m.in. o tym, że etos wyzwalania się z ubóstwa poprzez pracę jest silny nawet u 
tych,  którzy na co dzień  spotykają  się  z  ludźmi  ubogimi  iich problemami.  Z drugiej  strony istnieje 
powszechnie podzielana obawa przez obie strony, że w razie wspomagania do minimum socjalnego, bez 
warunków związanych z pracą, wśród klientów OPS wystąpi niechęć do pracy. Z taką opinią zgodziło się 
zdecydowanie (58%) lub częściowo aż 90% naszych respondentów. Jest to jeszcze jeden przyczynek do 
tego, jaki wizerunek klienta pomocy społecznej zdolnego do pracy mają pracownicy socjalni.

Wykres 17 Stosunek do twierdzenia, że przewidywanym skutkiem bwarunkowego MDG będzie zniechęcenie 
do pracy klientów OPS

1.12 Nowe instrumenty w pomocy społecznej

Ankieta była przeprowadzana w połowie roku 2006, a więc można się spodziewać, że nowe 
instrumenty wprowadzone ustawami o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym i  o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaczęły być stosowane. 

W przypadku kontraktów socjalnych takie oczekiwanie należałoby uznać jednak za wygórowane, 
ponieważ 39% naszych respondentów nie stosowała tego instrumentu, a kolejne 38% zastosowało go w 
mniej niż 10 przypadkach. Dominująca opinia o tym instrumencie była raczej negatywna, ponieważ 71% 
pracowników socjalnych zgodziło się zdecydowanie lub częściowo z tym, że kontrakty socjalne to 
kolejna zbędna formalność o charakterze biurokratycznym. Zdecydowanie nie zgadzało się z takim 
postawieniem sprawy  tylko  5%.  Założyliśmy,  że  jedną  z  ważnych  zamierzonych  funkcji  kontraktów 
socjalnych jest kontrola i dyscyplinowanie zachowań klientów OPS. Z taką opinią zdecydowanie zgodziło 
się  8% naszych respondentów,  a  częściowo 45%. Ostatnie pytanie dotyczące kontraktów daje trochę 
bardziej optymistyczny obraz, gdyż nadzieje na to, że kontrakty poprawią jednak skuteczność pracy 
socjalnej wyraziło zdecydowanie lub częściowo 42%, sceptycznych pozostawało jednak nieco więcej 47%, 
w tym zdecydowanie 13%.
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Wykres 18 Opinia o kontraktach socjalnych (liczebność odpowiedzi)

Być może nieufność wobec nowych instrumentów wprowadzanych odgórnie jest uzasadniona, ale 
skoro  mają  one  być  stosowane  z  przekonaniem,  to  ich  wprowadzenie  powinno  być  odpowiednio 
przygotowane. Drugim instrumentem, o jaki zapytaliśmy było kierowanie zdolnych do pracy klientów 
do prac społecznie użytecznych. To rozwiązanie było stosowane jeszcze rzadziej, sporadycznie (38%) 
lub w ogóle nie stosowały go OPS-y 79% naszych respondentów.

Ustawa  o  zatrudnieniu  socjalnym  wprowadziła  dwie  nowe  instytucje  Centra  Integracji 
Społecznej (CIS) i  Kluby Integracji Społecznej (KIS). Prowadzenie przez OPS pierwszej formy było 
bardzo rzadkie, gdyż tylko 4% naszych respondentów ją zadeklarowało. KIS był deklarowany częściej – 
27%. Sumując odpowiedzi wskazujące na nieprowadzenie żadnej z tych form otrzymamy 66%, z czego 
wynika, że większość mazowieckich OPS nie skorzystała z tego rodzaju nowych instrumentów. Tylko 
13% przewidywało uruchomienie jednej z tych form w przyszłości.

Wykres 19 Częstość kierowania klientów do prac społecznie użytecznych

Zapytaliśmy  również,  o  Centra  Aktywności  Lokalnej,  czyli  o  metodę  propagowaną  przez 
organizacje  pozarządowe,  która  ma  służyć  „aktywizowaniu  społeczności  lokalnych  i  tworzeniu 
poczucia  przynależności do  danego  miejsca  i  grupy”.  Podobnie,  jak  w  przypadku poprzedniego 
pytania, 64% naszych respondentów deklarowało, że nie stosuje tego rozwiązania, a w tym tylko 11% 
przewidywało uruchomienie tego programu w przyszłości. Mniejszość, bo 33% deklarowało udział OPS 
w takim przedsięwzięciu, w większości przypadków od 2000 r.

Za  względnie  nowy  instrument  możemy  też  uznać  udział  w  projektach  finansowanych  z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaliśmy więc o to, czy OPS uczestniczy w takich projektach. 
Do tego, że nie uczestniczy przyznało się 82% naszych respondentów, ale w planach miało rozpoczęcie 
tego rodzaju działań aż 39%. Ten wysoki odsetek mógłby być  spowodowany tym, że respondenci 
odpowiadali na pytania ankiety w czasie uczestnictwa w szkoleniu z EFS. Do aktywnych pod tym 
względem OPS-ów można zaliczyć te, które brały udział w kilku takich projektach, licząc deklaracje 
było ich tylko 6%. Istnieje więc duży potencjał do wykorzystania środków europejskich w pomocy 
społecznej, co powinno być przedmiotem troski administratorów pomocy społecznej.

Podsumowując odpowiedzi na kilka pytań o stosowanie i ocenę nowych instrumentów w pomocy 
społecznej  uprawniony wydaje się  wniosek,  że przynajmniej niektóre z nich mogłyby być stosowane 
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częściej,  urozmaicając  instrumentarium  OPS.  Promowanie  innowacyjnych  instrumentów  w  pomocy 
społecznej jest słabą stroną OPS i należałoby przemyśleć, w jaki sposób zachęcać pracowników socjalnych 
do innowacji wprowadzonych ustawami, ale również do takich, które mogłoby wyjść od nich samych. 
Stworzenie  bazy  dobrych  pomysłów na  usprawnienie  mazowieckiej  pomocy  społecznej  na  podstawie 
konkursu byłoby w tym względzie bardzo interesującym rozwiązaniem.

Ostatnie pytanie w tej części dotyczyło tego, czy dało się zauważyć wzrost liczby uprawnionych 
do świadczeń pieniężnych po zmianie zasad obliczania kryteriów dochodowych w ustawie o pomocy 
społecznej  (zrezygnowano ze skali ekwiwalentności). Taką tendencję  zauważyło nieco  ponad 24% 
naszych respondentów, ale 69% uznało, że sytuacja pod tym względem nie zmieniła się.

1.13 Władze lokalne i gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych

W opinii  pracowników socjalnych  orientacja władz gminy w potrzebach z zakresu pomocy 
społecznej mogłaby być lepsza. Tylko 9% zgodziła się w pełni z tym, że ta orientacja jest dobra, przy 
czym częściowo zgadzał się  już z tą opinią  większy odsetek –  39%. Przeciwnego zdania było 36% 
naszych respondentów, czyli według nich orientacja władz gminnych w tym względzie nie była dobra. 
Biorąc pod uwagę, to że to właśnie samorząd gminny odpowiada za podstawowe zadania w zakresie 
pomocy społecznej można uznać to za informację niepokojącą. 

Wykres 20 Orientacja władz gminnych w zakresie potrzeb pomocy społecznej w opinii 
pracowników socjalnych

Interesowało nas również funkcjonowanie gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych 
(GSRPS). O tym, że nie ma uchwalonej na bieżący okres takiej strategii w gminie było przekonanych 37% 
naszych respondentów, a o tym, że jest 49%. Wynika stąd możliwość, że nawet w połowie gmin nie ma 
uchwalonej GSRPS. W oczach pracowników socjalnych dokument ten nie cieszy się dużym prestiżem. O jej 
formalnym charakterze i minimalnym znaczeniu dla pomocy społecznej nie było przekonanych tylko 10% 
naszych respondentów. Pozostali albo nie mieli na ten temat zdania (35%), albo byli mniej lub bardziej 
przekonani, że właśnie taki ma ona charakter. Na pytanie o to, czy pracownicy socjalni mogliby podać kilka 
przykładów pozytywnego wpływu GSRPS na pomoc społeczną w gminie aż 43% nie miało zdania na ten 
temat.

Wstępne wnioski są więc takie, że główny instrument koordynacji działalności socjalnej na terenie 
gminy ma niewielkie znaczenie dla pracowników socjalnych z OPS-ów, a to właśnie w ustawie o pomocy 
społecznej zapisano obowiązek jego stosowania: „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka...” (art. 17).

1.14 Współpraca międzyinstytucjonalna i delegowanie zadań na inne sektory

W jednym z pytań pracownicy socjalni mieli ocenić współpracę z różnymi instytucjami polityki 
społecznej, których wymaga skuteczna praca socjalna, polegająca m.in. na koordynacji pomocy płynącej z 
różnych stron do potrzebujących. Rozkład ocen w poszczególnych przypadkach przedstawimy w tabeli.
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Tabela 16. Ocena współpracy OPS z różnymi instytucjami

Instytucja
Ocena współpracy (%)

Wzorowa Bardzo 
dobra

Dobra Dostat. Mierna Prawie 
brak

Brak 
współ.

ROPS 0,7 4,0 8,7 9,4 5,4 7,2 36,8
PCPR 3,2 10,5 26,7 20,6 17,0 10,5 7,2
PUP 4,0 10,5 33,2 27,8 10,5 8,7 2,5
ZUS 0,4 1,4 23,1 21,3 22,0 19,5 10,8
Policja /straż miejska 5,1 18,8 37,9 25,3 9,0 2,5 0
Zakłady opieki 
zdrowotnej 0,7 10,5 32,5 31,8 10,8 9,4 1,8

Komornicy 0 1,1 8,3 21,7 20,9 22,4 20,9
Kuratorzy sądowi 2,2 14,8 25,6 27,4 18,4 7,2 2,5
Organizacje 
pozarządowe 0,7 8,3 25,3 19,5 14,1 13,4 14,1

Firmy prywatne 0,4 2,5 9,7 17,0 15,2 20,2 31,0

Jak  widzimy  po  rozkładzie  ocen  o  braku  współpracy,  jest  ona  najmniej  intensywna  z 
regionalnymi  ośrodkami  polityki  społecznej,  a  w  dalszej  kolejności  z  firmami  prywatnymi, 
komornikami, organizacjami pozarządowymi oraz ZUS-em. Pierwszy przypadek dość łatwo wyjaśnić 
tym, że ROPS obejmuje całe województwo i w związku z tym jego współpraca z poszczególnymi OPS-
ami w gminach nie znajduje uzasadnienia. W związku z dużymi nadziejami na udział organizacji 
obywatelskich w pomocy społecznej niepokoi, że pod względem wskaźnika negatywnego nie wypadły 
one najlepiej, a więc gorzej niż policja i straż miejska, ZOZ-y, PUP-y i kuratorzy sądowi. Sumując 
odsetki ocen z przedziału 6-4 dla wszystkich instytucji i porządkując otrzymane sumy od największej 
otrzymamy następujący ranking.

Tabela 17. Ranking instytucji według pozytywnych ocen współpracy
Instytucja Suma 6-4 Miejsce w rankingu

Policja/straż miejska 61,8 1
PUP 47,7 2
Zakłady opieki zdrowotnej 43,7 3
Kuratorzy sądowi 42,6 4
PCPR 40,4 5
Organizacje pozarządowe 34,3 6
ZUS 24,9 7
ROPS 13,4 8
Firmy prywatne 12,6 9
Komornicy 9,4 10

Wyniki tej tabeli możemy interpretować tak, że najlepiej mazowieckim pracownikom socjalnym 
współpracuje się z policją i/lub strażą miejską, co może nieco dziwić, gdyż nie są to typowe służby 
społeczne. Drugie miejsce zajmują powiatowe urzędy pracy, co cieszyć powinno tych, którzy liczą na 
dalsze  zacieśnianie współpracy między  tymi instytucjami. Zakłady opieki  zdrowotnej  i  kuratorzy 
sądowi mają bardzo podobne wyniki. Ocena dla PCPR-ów nie wydaje się  być dobra, gdyż jest to 
instytucja  pomocowa tylko o  jeden poziom wyżej  w  hierarchii instytucji  ukształtowanych przez 
ustawę o pomocy społecznej.

Analogicznie  możemy też  zbudować  ranking negatywny w  oparciu  o  uporządkowane sumy 
odsetków odpowiedzi z ocenami 2-0.
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Tabela 18. Ranking instytucji według negatywnych ocen współpracy
Instytucja Suma 2-0 Ranking

Firmy prywatne 66,4 1
Komornicy 64,2 2
ZUS 52,3 3
ROPS 49,4 4
Organizacje pozarządowe 41,6 5
PCPR 34,7 6
Kuratorzy sądowi 28,1 7
Zakłady opieki zdrowotnej 22 8
PUP 21,7 9
Policja/straż miejska 11,5 10

W rankingu miernej lub braku współpracy przodują firmy prywatne, komornicy i  ZUS, a ze 
względu na rolę  tego ostatniego w polityce społecznej można zapytać,  dlaczego tak się  dzieje. 
Separacja  ubezpieczeń  społecznych  od  pomocy  społecznej  ma  bardzo  długie  tradycje  i 
prawdopodobnie z tego względu współpraca na tej linii jest najsłabsza jeżeli weźmiemy pod uwagę 
bardziej typowe instytucje polityki społecznej.

Wykres 21. Dlaczego nie współpracujemy z NGO - sami

Dwa dodatkowe pytania dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi. Polega ona w 
większości  przypadków  (51%)  na  sporadycznych  spotkaniach  i  wymianie  informacji.  Regularne 
spotkania i realizację wspólnych przedsięwzięć deklarowało 13% ankietowanych, a 12% uznało, że 
najlepiej charakter współpracy określa odpowiedź – zlecanie wybranych usług społecznych. Tylko 6% 
wskazało  na  odpowiedź:  kreowanie nowych rozwiązań  i  poszukiwanie innowacji. Odpowiedzi  te 
wskazują na to, że współpraca OPS z organizacjami obywatelskimi jest płytka i głównie polega na 
wymianie informacji i zlecaniu zadań.

Wykres 22 Opinie pracowników socjalnych w sprawie delegowania zadań 

Wśród tych respondentów, których OPS-y nie współpracowały z NGO-sami 38% stwierdziło, że 
powodem tego był brak tych organizacji w gminie (11%) lub ich „słabość” (27%).
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Przejdźmy teraz  do  opinii  pracowników socjalnych  na  temat  potrzeby  delegowania zadań 
pomocy  społecznej  na  organizacje  pozarządowe i  firmy prywatne. Zdecydowanie lub  częściowo 
popierało  pierwszy  kierunek  nieco  ponad  49%  naszych  respondentów przy  39%  opozycji,  mniej 
zrozumienia znajduje zlecanie zadań rynkowi – popierało takie stanowisko 19%, a przeciwnych było aż 
61%. W obu przypadkach mieliśmy duże odsetki niezdecydowanych, odpowiednio 18% i 19%.

Tak wyraźną różnicę między poparciem dla delegowania zadań pomiędzy sektor społeczny i 
sektor prywatny można wyjaśniać m.in. tym, że w pomocy społecznej najlepiej rozwinęła się idea 
partnerstwa publiczno-społecznego, a nie publiczno-rynkowego. Ponadto pomoc społeczna wyrosła 
raczej z tradycji działalności dobroczynnej nie nastawionej na zysk, a więc etos w obu sferach jest 
podobny.

Na koniec części merytorycznej przeanalizujmy jeszcze dwa pytania. Dotyczyły one konsultacji 
z  pracownikami socjalnymi dokumentów z  zakresu  polityki społecznej  oraz tego, czy pracownicy 
socjalni  brali  udział  w  badaniach  naukowych, które miały  na  celu  diagnozę  problemów pomocy 
społecznej na szczeblu gminy. Odpowiedzi na oba pytania raczej nie nastrajają optymistycznie. Wśród 
naszych respondentów tylko 2,5% przyznało, że często brała udział w konsultacjach społecznych 
strategii, ustaw, rozporządzeń lub programów społecznych. Odpowiedź „nigdy nikt nic z nami nie 
konsultował” wybrało 70% ankietowanych. Można to interpretować jako niski poziom podmiotowości 
pracowników socjalnych, którzy muszą wykonywać płynące z góry przepisy i  programy nie biorąc 
żadnego  udziału  w  ich  tworzeniu.  Przedmiotowe  traktowanie  pracowników  socjalnych  przez 
administrację pomocy społecznej to kolejny czynnik przyczyniający się do wypalenia zawodowego. 
Jeszcze większy odsetek (82%) nie uczestniczył w żadnych badaniach naukowych mających na celu 
diagnozę potrzeb gminy. Oznacza to, że większość działań prowadzonych przez mazowiecką pomoc 
społeczną na szczeblu gminy nie ma żadnego oparcia w badaniach naukowych, w których udział 
braliby pracownicy socjalni.

1.15 Szkic do portretu mazowieckiego pracownika socjalnego

W odpowiedziach na pytania metryczkowe znajdujemy podstawowe charakterystyki mazowieckich 
pracowników socjalnych. Są to w olbrzymiej większości kobiety w przedziale wieku 41-50 lat. Feminizacja 
zawodu pracownika socjalnego może być wyjaśniana na kilka sposobów, ale jeżeli  ocenimy ten fakt 
negatywnie,  to  należałoby pomyśleć  nad strategią  przyciągania  do  zawodu mężczyzn.  Interesującym 
przedmiotem badania byłoby sprawdzenie, czy również na stanowiskach kierowników OPS mamy równie 
dużą dominację kobiet. Rozkład wiekowy naszych respondentów wyglądał następująco.

Wykres 23. Wiek mazowieckich pracowników socjalnych (%)

Niepokojący jest fakt niewielkiego odsetka pracowników socjalnych poniżej 30 roku życia, co 
może oznaczać, że zawód ten nie cieszy się wśród ludzi młodych popularnością. O ile oczywiście nie 
przyjmiemy, że na szkolenia takie, jak to na którym przeprowadzaliśmy badanie, wysyła się przede 
wszystkim starszych wiekiem pracowników.

Ponad 60% naszych respondentów miało wykształcenie pomaturalne w zakresie pracy socjalnej. 
Z licencjatem było ok. 6%, a po studiach magisterskich ponad 21%. Dokształcało się  ok. 16%.  Po 
powołaniu do życia kierunku kształcenia praca socjalna na poziomie licencjackim i ewentualnym 
wprowadzeniu wymogu wykształcenia wyższego dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych 
większość mazowieckich pracowników socjalnych będzie musiała uzupełnić swoją edukację.

26



1.16 Wnioski z badań pracowników socjalnych
Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  ankietowych  można  sformułować  następujące, 

najważniejsze wnioski:

- Zawód pracownika socjalnego nie cieszy się raczej wysokim prestiżem w lokalnym środowisku 
społecznym.

- W  ocenie  pracowników socjalnych (84%)  większość  klientów  pomocy  społecznej  nie  ma 
szacunku do pracy pracowników socjalnych.

- Wśród  mazowieckich  pracowników socjalnych  zaobserwować można  b.  wysokie  stadium 
wypalenia zawodowego.

- Według opinii 60% pracowników socjalnych w woj. mazowieckim nie jest przestrzegana norma 
– 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców.

- Około 86% pracowników socjalnych uznało, że nie ma czasu na pracę socjalną z powodu 
innych obowiązków.

- Ponad połowa pracowników socjalnych uważa,  że  pomoc społeczna nie jest skuteczna w 
zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym i innym celom ustawowym.

- Według  większości  pracowników  socjalnych  świadczenia  pieniężne  są  zbyt  niskie  i  nie 
pozwalają na zaspokojenie potrzeb klientów nawet na podstawowym poziomie.

- Ponad połowa pracowników socjalnych nie czuje się bezpiecznie idąc w teren i środowiska 
trudne (patologiczne). 60% pracowników uznała, że spotkała się z agresją werbalną.

- Niepokojące jest, że aż 46% pracowników socjalnych tylko raz lub ani razu nie brało udziału w 
szkoleniu w ostatnich 3 latach (!).

- Jedna trzecia pracowników socjalnych uważa warunki lokalowe jako złe lub bardzo złe. Blisko 
2/3 OPS nie ma pomieszczenia do prowadzenia rozmowy z klientem na osobności. 

- Około 83% pracowników socjalnych spotkała się z próbami wyłudzania świadczeń. Natomiast 
70% twierdzi, że istnieje wiele osób potrzebujących pomocy, które nie zgłaszają się do OPS.

- Około 80% pracowników socjalnych uznało, że tylko niewielka część bezrobotnych jest chętna 
do aktywizacji.

- Pracownicy  socjalni  są  raczej  sceptyczni  na  temat  sensowności  i  stosowania  nowych 
instrumentów aktywizacji klientów. 

- Według opinii 36% pracowników socjalnych orientacja władz samorządowych w problematyce 
pomocy społecznej i polityce społecznej jest bardzo słaba.

- Pracownikom socjalnym z woj. mazowieckiego najlepiej współpracuje się  z policją/strażą 
miejską, powiatowymi urzędami pracy,  zakładami opieki  zdrowotnej. Średnio  współpracę 
oceniają z PCPR, i organizacjami pozarządowymi.

- W  przypadku  wprowadzenia  wymogu  wykształcenia  wyższego  dla  czynnych  zawodowo 
pracowników socjalnych,  większość  mazowieckich  pracowników socjalnych będzie musiała 
uzupełnić swoją edukację.

Podsumowując,  należy stwierdzić,  że w mazowieckiej  pomocy społecznej  z  punktu  widzenia 
pracowników socjalnych jest bardzo wiele do zrobienia w celu lepszej organizacji i zarządzania oraz 
profesjonalizacji  zawodowej  służb  społecznych  i  stosowania  nowych  metod,  a  także  dla  lepszego 
finansowania  i  większej  współpracy  międzysektorowej.  Dużo  zależy  tutaj  od  samych  pracowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz ich przełożonych, ale bardzo dużo od świadomości 
osób  kreujących  lokalną  politykę,  a  więc  samorządowców,  radnych  i  liderów lokalnych  na  temat 
problemów socjalnych na poziomie lokalnym i sposobów ich przezwyciężania. Ważną rolę powinny pełnić 
jednostki  programujące regionalną politykę społeczną oraz pomocy społecznej, a więc Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej oraz instytucje nadzorująco-kontrolne, takie jak Wydział Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydaje się, że szansą na lepszą przyszłość dla instytucji pomocy 
społecznej jest aktywne uczestnictwo w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, w 
którym zarezerwowano liczne działania i możliwości dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie. Przyszłość pokaże czy umieliśmy tę szansę wykorzystać, bo jak widać wyzwań 
przed którymi stoi mazowiecka pomoc społeczna, jest bardzo wiele. 
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daniem źródła.
Copyright by Mirosław Grewiński oraz współautorzy (w niektórych przy
padkach także poszczególne Wydawnictwa).

Plik pobrano z www.mirek.grewinski.pl
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