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Intencją książki było ukazanie możliwości i potencjału aktywnej polityki społecznej w Polsce i 
spraw z nią bezpośrednio związanych, w kontekście nowych wyzwań jakie stoją przed instytucjami 
pomocy społecznej. Zdajemy sobie sprawę, że w krótkiej formule podręcznika nie sposób poruszyć 
wszystkich zagadnień, ważnych z punktu widzenia problematyki. Sądzimy jednak, że udało się nam 
zarysować  główne  zagadnienia  ważne  z  punktu  widzenia  odpowiedzialnej  i  angażującej  polityki 
społecznej. Ukazaliśmy zarówno tło kilkunastoletnich przemian w podejściu do pomocy społecznej – od 
systemu ratownictwa do  systemu integracji  społecznej,  aktualną  diagnozę  problemów w pomocy 
społecznej w opinii pracowników służb społecznych, na przykładzie województwa mazowieckiego, jak i 
możliwości rozwoju i finansowania aktywnej polityki społecznej na lata 2007-2013 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poruszyliśmy istotne kwestie efektywności i  skuteczności programów 
integracji oraz reintegracji społecznej, zarówno w Polsce jak i zagranicą, które wydają się kluczowe 
dla prowadzenia odpowiedzialnych – a nie pozorowanych – działań. Zwróciliśmy także uwagę na bardzo 
ważny element partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi aktorami polityki społecznej na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, a także na konieczność wykorzystania i wspierania kapitału społecznego, tak 
ważnego z punktu widzenia harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie gmin czy 
powiatów. 

Wydaje się,  że  aby aktywna polityka społeczna zaczęła  przynosić  oczekiwane rezultaty na 
poziomie lokalnym nie wystarczy zmienić akty prawne i wprowadzić nowe nazewnictwo często dla 
starych instrumentów na poziomie rządowym. Nie wystarczy także zabezpieczyć ogromnych środków 
finansowych (ze środków krajowych czy europejskich). Potrzeba czegoś znacznie więcej a mianowicie 
zrozumienia wśród społeczności lokalnych czym jest aktywizująca polityka społeczna i uwrażliwienia 
decydentów  samorządowych  na  problemy  społeczne  i  nowoczesne  sposoby  ich  rozwiązywania. 
Potrzeba także rzeczywistego wzmocnienia instytucji regionalnych i  lokalnych polityki społecznej, 
które są często bezradne i pozostawione same sobie, bez wsparcia z zewnątrz. Pracownicy socjalni, 
doradcy zawodowi czy pośrednicy pracy muszą mieć na szczeblu lokalnym prestiż, wsparcie samorządu 
terytorialnego i  rozwojowe warunki pracy, które pozwolą w motywujący sposób na podejmowanie 
nowych wyzwań i wdrażanie nowych instrumentów. Jeśli natomiast za ośrodkami pomocy społecznej 
czy  urzędami  pracy  nie  będzie  stał  profesjonalizm,  prestiż  i  nowatorstwo  w  działaniu,  trudno 
spodziewać się, że beneficjenci systemu pomocy i integracji społecznej, będą postrzegać te instytucje 
w inny sposób, aniżeli roszczeniowo. Aby oczekiwać większej partycypacji i zaangażowania od samych 
beneficjentów,  instytucje  pomocy  społecznej  i  rynku  pracy,  muszą  być  same  zaangażowane  i 
profesjonalne. Tak będzie jednak wtedy, kiedy radni, wójtowie i burmistrzowie będą chcieli zrozumieć 
na czym polega nowoczesna i odpowiedzialna polityka społeczna. 

Książka powstała  na potrzeby projektu szkoleniowego dla pracowników służb społecznych z 
województwa  mazowieckiego, realizowanego  przez  Mazowieckie  Centrum  Polityki  Społecznej  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego a dotyczącego promocji i informacji na temat Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie dostępny dla sektora pomocy społecznej na lata 2007-2013. 
Jednakże naszym zamiarem była prezentacja zagadnień w taki sposób, aby z treści książki mogli 
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skorzystać także inni działacze społeczni – z innych regionów jak i z innych sektorów (np. pozarządowego). 
Tym niemniej chcielibyśmy jako redaktorzy książki, a także jako współtwórcy całego programu szkoleń, 
podziękować  wszystkim  tym  Państwu,  którzy  z  wielkim  zaangażowaniem uczestniczyliście  w  naszych 
warsztatach kreując bardzo potrzebne i  ciekawe projekty społeczne. Mamy nadzieję, że na bazie tych 
wypracowanych  projektów i  pomysłów,  powstaną  w  najbliższej  przyszłości  rzeczywiste  aplikacje pod 
Europejski Fundusz Społeczny w duchu rozwiązań jakie staraliśmy się zaprezentować w niniejszej publikacji. 
Życzymy Państwu wszelkich sukcesów w realizacji aktywnej i odpowiedzialnej polityki społecznej!

Dr Mirosław Grewiński

Dr Joanna Tyrowicz   
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