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Wprowadzenie

Prezentowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) książka
pt. „Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych” autorstwa
dr hab. Mirosława Grewińskiego i dr Arkadiusza Karwackiego to bardzo ciekawa i ważna praca z punktu widzenia realizowanej nowej polityki społecznej. Dotyczy ona bowiem
z jednej strony ukazania nowego paradygmatu w realizacji zadań pomocy społecznej, a mianowicie wielosektorowości, a z drugiej strony koncentruje się na usługach społecznych jako
tych świadczeniach, których mamy w systemie pomocy społecznej ciągle deﬁcyt w Polsce
i na Mazowszu.
Istotną wartością książki jest to, że Autorzy prezentują nam w przystępny sposób zarówno dorobek teoretyczny w zakresie przeobrażeń polityki społecznej w ostatnich latach,
ale także ukazują wielosektorowość i pluralizm usług społecznych w praktyce społecznej,
przedstawiając wyniki bardzo ciekawych poznawczo badań prowadzonych w ośrodkach
pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy społecznej w Polsce i na Mazowszu.
W pracy przewijają się wątki partnerstwa instytucjonalnego, zarządzania i koordynacji
usług społecznych, potrzeby rozwijania nowych usług i rozbudzania potrzeb społecznych
w aspekcie nowych usług. Autorzy zwracają uwagę na coraz istotniejsze znaczenie regionalnej polityki społecznej jako miejsca kreowania i wdrażania skutecznych regionalnych
programów społecznych.
Jako dyrekcja MCPS zdecydowaliśmy się na publikacje tej problematyki, gdyż uważamy, że treści zamieszczone w książce są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju regionalnej polityki społecznej, a także usług społecznych realizowanych przez instytucje
pomocy i integracji społecznej. Pracownicy systemu pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni potrzebują nowej wiedzy dotyczącej tego jak modelować i realizować zadania
społeczne aby miały one charakter aktywizujący i integrujący. Jest wielce prawdopodobne,
że system pomocy społecznej w Polsce będzie musiał istotnie zmienić się w najbliższym
czasie, aby skutecznie zaspokajać nowe potrzeby indywidualne i zbiorowe różnorodnych
grup społecznych. Książka wskazuje na te kierunki reorganizacji, które mogą być przyszłościowe i dlatego zasługuje na uważną lekturę wszystkich tych, którzy zajmują się polityką pomocy społecznej.
Dyrekcja MCPS
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Wstęp

Niniejsze studium pt. „Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych” to książka ukazująca od strony teoretycznej, ale przede wszystkim empirycznej,
różnorodność podmiotów i świadczeń oferowanych w ramach polityki pomocy i integracji
społecznej w Polsce, w tym głównie na Mazowszu. Opisywany w literaturze przedmiotu
w wielu państwach zachodnich nowy paradygmat wielosektorowej i aktywnej polityki społecznej jest już obecny w polskiej debacie naukowej1, jednakże brakuje w dalszym ciągu
badań i analiz, które wskazywałby na praktyczne aspekty upowszechniania tych koncepcji.
Z wielu powodów, głównie historycznych, ale i politycznych oraz kulturowych, utarło się
w latach 90. ubiegłego stulecia w naszym kraju, że zadania z zakresu pomocy społecznej
realizowane są przez podmioty publiczne (głównie samorządowe, ale i centralne). To one
ponoszą prawną odpowiedzialność za realizację pomocy społecznej. Tymczasem jak wskazuje praktyka krajowa w realizacji zadań socjalnych, szczególnie usług społecznych, wiele
świadczeń w naturze dostarczanych jest przez instytucje niepubliczne, a nawet komercyjne w ramach aktywności sektora pozarządowego, rynkowego czy nieformalnego (bliższej
i dalszej rodziny), a także podmiotów kościelnych. Coraz większe znaczenie ma również
sektor gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), który w ramach różnorodnych instytucji zajmujących się integracją społeczną oraz spółdzielni socjalnych, ma przyczynić się
do osiągania większej spójności społecznej i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Pojawiający się pluralizm instytucji i różnorodność usług, mających coraz bardziej
charakter indywidualny i zorientowany na odbiorcę i jego potrzeby, wymaga tworzenia
coraz lepszych mechanizmów zarządzania, koordynacji i kontroli jakości tych usług, w tym
oceniania realizacji standardów, zadowolenia i satysfakcji odbiorców, przygotowania odpowiednich kanałów przepływów ﬁnansowych. Ponadto różnorodność dostawców i producentów usług społecznych wymusza konieczność zintensyﬁkowanej i lepszej współpracy
międzysektorowej, budowania partnerskich relacji oraz w wielu przypadkach realizacji
wspólnych projektów, które mają na celu zintegrowanie wysiłków różnych podmiotów
w celu kompleksowej pomocy beneﬁcjentom ostatecznym. Pluralizm i wielosektorowość,
jako koncepcja, rozszerza możliwości dla odbiorców pomocy, ale jest trudniejsza z punktu
widzenia zarządzania regionalną i lokalną polityką społeczną.
Równocześnie w procesie pluralizacji usług następuje inna ciekawa zmiana w polskiej
polityce pomocy i integracji społecznej. Z działań pasywnych (świadczenia ﬁnansowe),
charakteryzujących polski system pomocy społecznej z lat 90. XX wieku, przechodzimy
1
M. Grewiński Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa
2009; A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń 2010 (w druku).
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powoli do systemu aktywizujących usług społecznych, które są aktualnie realizowane w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale także w ramach
innych grantów. Aktywna integracja staje się dla wielu OPS i PCPR standardem działania, które w bardzo wielu gminach i powiatach Mazowsza uzupełnia tradycyjne działania
pomocy społecznej jako systemu opieki i ratownictwa społecznego. Przy okazji wzrasta
rola i znaczenie pracy socjalnej i środowiskowej, zmienia się jej stereotypowe postrzeganie
w społecznościach lokalnych, które zaczynają być włączane w procesy inkluzyjne w ramach Programów Aktywności Lokalnej. Tym samym rozszerzeniu ulega grono interesariuszy, którzy chcą rozwiązywać lokalne kwestie i problemy społeczne.
Aby pluralizm i wielosektorowość mogły się rozwijać potrzeba jednak więcej informacji
dotyczących zagadnień pochodzących zarówno z teorii jak i praktyki społecznej. Pracownicy służb społecznych powinni otrzymać w ramach szkoleń i materiałów dydaktycznych
wiedzę obejmującą zakres różnorodności usług społecznych (welfare mix), ale także nabyć
nowe umiejętności zarządzania i koordynacji tych usług, które coraz częściej mają charakter
wielosektorowy. Ponadto potrzeba także uświadamiać odbiorcom wsparcia, że rozwój usług
społecznych będzie się dokonywał w Polsce i na Mazowszu tylko wtedy, gdy odbiorcy będą
świadomi swoich potrzeb, będą zgłaszali zapotrzebowanie na takie lub inne usługi społeczne. Innymi słowy, odbiorcy będą mieli zdolność artykulacji potrzeb i oceny sposobów ich zaspokajania. Trzeba bowiem podkreślić, że w porównaniu z państwami zachodnimi w Polsce
w dalszym ciągu mamy niedorozwój wielu usług społecznych, co jest spowodowane m.in.
niższą świadomością obywateli na temat swoich praw socjalnych i potrzeb, które powinny
być zaspokajane w ramach oﬁcjalnych sektorów a nie na przykład w szarej streﬁe.
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej prezentujemy teoretyczne ramy zagadnień
wielosektorowej i pluralistycznej polityki społecznej z odniesieniem do polityki aktywizacji
i usług społecznych. Jako akademicy wychodzimy z założenia, że poznanie teorii może być
inspirujące i przydatne, dlatego pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie syntezy tego co wydawało się nam najważniejsze z punktu widzenia problematyki pracy. W tej części pracy
zwracamy uwagę na szerszy kontekst reorganizacji polityki społecznej w ramach państwa
opiekuńczego (welfare state), w tym na konieczność transformacji systemu pomocy i integracji społecznej. Ponadto charakteryzujemy i deﬁniujemy usługi społeczne, jako według
nas, najważniejszy element rozwoju świadczeń w Polsce. Ukazujemy pokrótce koncept aktywnej (aktywizującej) polityki społecznej oraz prezentujemy koncepcję nowego zarządzania
publicznego i governance jako niezwykle istotnych wyzwań dla lepszej koordynacji usług
społecznych w naszym kraju i regionie. W części tej skupiamy się także na dynamice zmian
w pluralistycznym systemie dostarczania usług społecznych w województwie mazowieckim.
Ukazujemy dane ilościowe wskazujące na taki a nie inny obraz wielosektorowości na Mazowszu. Wiele schematów i tablic, które zamieściliśmy w tej części ma uplastycznić i zwizualizować postęp bądź regres w różnorodnej polityce społecznej na poziomie regionalnym.
W drugiej części pracy niezwykle ważnej z punktu widzenia praktyki społecznej, prezentujemy analizy i wnioski z ogólnopolskich i regionalnych badań terenowych dotyczących wielosektorowej polityki pomocy społecznej w obszarze dostarczania usług. Prezentowane przez
nas dane stanowią wynik badań naukowych pt. „Pomoc społeczna a międzysektorowa współ10
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praca i partnerstwo w systemie pomocy społecznej w Polsce” prowadzonych przez nas w latach 2007-2008 na ogólnopolskiej próbie wszystkich ośrodków pomocy społecznej i wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie w Polsce. Badania prowadzone były metodą
ankietową (technika ankiety pocztowej), przy czym nie sugerowaliśmy, kto w ramach danej
instytucji powinien wypełnić kwestionariusz ankiety. Decyzję pozostawiliśmy do dyspozycji
dyrekcji i kierownictwa OPS i PCPR. W ramach pozyskiwania danych z OPS-ów zanotowaliśmy zwrotność kwestionariuszy ankiety na poziomie 32,2% w skali kraju oraz 44,3% w województwie mazowieckiem, zaś w ramach pozyskiwania danych z PCPR-ów zanotowaliśmy
zwrotność na poziomie 44,5% w skali kraju oraz 46,3% w województwie mazowieckim.
Czytelnikom jesteśmy winni informację, że nasze badania zostały zauważone w 2009
roku przez dyrekcję Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która zainteresowana uzyskaniem kompleksowej wiedzy na temat powyższej problematyki (szczególnie w odniesieniu
do rozpoznania sytuacji w województwie mazowieckim na tle danych ogólnopolskich), zleciła nam sﬁnalizowanie badań i przygotowanie najpierw „Raportu z badań” a później publikacji
książkowej. Wprowadziliśmy zatem wszystkie dane z kwestionariuszy ankiety do przygotowanej wcześniej bazy SPSS, dokonaliśmy stosowanego „czyszczenia” danych, a następnie
opracowaliśmy bazowy materiał do wykonania analiz i interpretacji. Efektem tych prac było
powstanie w 2009 roku „Raportu z badań”, a teraz niniejszej książki, w której znalazły się
dodatkowo elementy teorii wielosektorowości, istoty usług społecznych w ramach konceptu
polityki aktywizacji i partnerstw międzysektorowych, a także diagnoza pluralizmu instytucjonalnego na obszarze Mazowsza w ujęciu dynamicznym w latach 2007-2009.
Z punktu widzenia poznawczego trzeba podkreślić fakt, że główną część niniejszej
książki stanowią informacje pozyskane z badań empirycznych z wnioskami końcowymi,
jakie wynikają dla systemu pomocy społecznej w Polsce i dla Mazowsza. Staraliśmy się
omówić wszystko to co było najciekawsze z punktu widzenia systemu pomocy społecznej.
Głównym celem badawczym, jaki sobie postawiliśmy, była chęć rozpoznania realności
funkcjonowania pluralizmu instytucjonalnego i usług w obszarze działań z zakresu pomocy
społecznej w województwie mazowieckim, ale także dokonanie diagnozy potencjału oraz
barier różnych instytucji w opinii pracowników sektora publicznego w kontekście współpracy i tworzenia partnerskiego modelu polityki pomocy i integracji społecznej w Polsce
i na Mazowszu. Aby osiągnąć ten cel główna nasza uwaga została skupiona na następujących elementach:
1. Teoretycznym uzasadnieniu dla prowadzonych prac nt. pluralizmu usług społecznych,
międzysektorowej współpracy i partnerstw społecznych.
2. Ukazania roli usług społecznych i wyzwań związanych z lepszą ich organizacją, zarządzaniem i koordynacją na poziomie regionalnym i lokalnym.
3. Charakterystyce koncepcji aktywizującej polityki społecznej.
4. Ukazaniu dynamiki zmian w zatrudnieniu pracowników w systemie pomocy społecznej na Mazowszu w latach 2005-2009 oraz informacji na temat personelu instytucji
publicznych.
5. Ukazaniu stanu faktycznego w zakresie pluralizmu instytucjonalnego i wielosektorowości w systemie pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2007-2009.
11
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6. Prezentacji liczby miejsc, którymi dysponują poszczególne placówki i sektory w ujęciu
dynamicznym w latach 2007-2009.
7. Liczbie partnerstw i umów z podmiotami niepublicznymi, jakie zostały podpisane na
Mazowszu od 2002 roku, w tym także zlecaniu zadań.
8. Dynamice zmian w korzystaniu ze świadczeń i usług pomocy społecznej w latach
2006-2009 na terenie Mazowsza.
W przypadku badań empirycznych uwaga została skupiona na następujących obszarach:
1. Realizacji zadań społecznych przez cztery podstawowe sektory: publiczny, pozarządowy, kościelny i prywatny na poziomie krajowym oraz na poziomie województwa mazowieckiego.
2. Opinii pracowników OPS w sprawie tego, kto powinien realizować poszczególne zadania i usługi z zakresu pomocy społecznej zarówno w skali kraju jak na poziomie województwa mazowieckiego.
3. Opinii pracowników OPS w sprawie tego, kto powinien ﬁnansować poszczególne zadania i usługi z zakresu pomocy społecznej zarówno w skali kraju jak na poziomie województwa mazowieckiego.
4. Opinii pracowników OPS i PCPR w sprawie oceny współpracy z innymi podmiotami z pozostałych sektorów zarówno w skali kraju jak na poziomie województwa mazowieckiego.
5. Opinii pracowników OPS i PCPR o realizacji celów i programowania polityki pomocy
społecznej przy współudziale innych instytucji z pozostałych sektorów zarówno w skali
kraju jak na poziomie województwa mazowieckiego.
6. Opinii pracowników OPS i PCPR na temat barier, jakie przeszkadzają skutecznie realizować zadania pomocy społecznej w skali kraju i na poziomie Mazowsza.
7. Realizacji przez OPS i PCPR projektów ze środków europejskich i perspektywy kreowania nowych inicjatyw aktywizujących grupy docelowe.
8. Ocenie pracowników OPS i PCPR kompetencji i profesjonalizmu podmiotów działających w innych sektorach.
Książki tej nie byłoby gdyby nie wola sﬁnansowania projektu ze strony Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej. Pragniemy w tym miejscu podziękować dyrekcji MCPS – Panu
Dyrektorowi Zdzisławowi Biszewskiemu i Pani Wicedyrektor Barbarze Kucharskiej, którzy
wykazali duże zainteresowanie prezentowanym tu tematem. Nad całością przedsięwzięcia
czuwała koordynatorka projektów systemowych POKL Pani Maria Wrońska. Bez jej entuzjazmu i profesjonalizmu nie można byłoby dokończyć tej publikacji. Dziękujemy także Pani
Mirosławie Jaźwińskiej-Kudzin z WPS MUW za merytoryczną pomoc w uzyskaniu wielu
danych ilościowych. Wiele zawdzięczamy również Pani dr Monice Kwiecińskiej-Zdrence
oraz Panu Robertowi Johnowi, którzy przygotowali zestawienia tabelaryczne z badań empirycznych, które zamieściliśmy w trzeciej części niniejszej książki. To cenny wkład w zrealizowany przez nas projekt. Nad redakcją stylistyczną i językową pracował dr Jerzy Grewiński,
któremu dziękujemy za tą żmudną, ale konieczną pracę. Recenzentom pracy – Pani Profesor
Katarzynie Głąbickiej i Panu Profesorowi Jerzemu Krzyszkowskiemu pragniemy podziękować za cenne uwagi wzbogacające końcowy produkt projektu jakim jest ta książka.
Mirosław GREWIŃSKI i Arkadiusz KARWACKI
Warszawa, Toruń grudzień 2010
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Rozdział 1.
Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia
pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej
polityki, pomocy i integracji społecznej
1.1. Transformacja polityki społecznej i państwa opiekuńczego
Publiczna polityka społeczna i państwo opiekuńcze (welfare state) szybko i skutecznie
rozwijały się od zakończenia drugiej wojny światowej do lat 70. XX wieku w większości
państw europejskich. Szybki wzrost gospodarczy na zachodzie Europy oraz przyjęta doktryna scentralizowanego, paternalistycznego państwa w Europie Środkowo – Wschodniej
sprzyjały tworzeniu się państwowych systemów opieki. Obywatele ze względu na przynależność narodową byli objęci publicznymi systemami zabezpieczenia społecznego,
w których to państwo było odpowiedzialne za dobrobyt społeczny i udzielało obywatelom
gwarancji socjalnych. Lata 50.-70. ubiegłego stulecia nazywane są często złotym okresem
państwa opiekuńczego. Kryzys globalny (paliwowy) z lat 70. XX wieku osłabił państwo
opiekuńcze ze względu na kwestie społeczne, które się ujawniły w jego wyniku. Rosnące
bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne skutkowały poszukiwaniem innego modelu polityki społecznej, który byłby bardziej skuteczny w rozwiązywaniu problemów społecznych. Ponadto emancypacja społeczna kobiet i ich masowe wejście na rynek pracy
i do systemu kształcenia, przeobrażenia w systemach produkcji i zatrudnienia, globalizacja i liberalizacja handlu, dynamiczny rozwój rynków usług kosztem zatrudnienia w rolnictwie i w przemyśle powodował, że system polityki społecznej musiał zostać na nowo
przemyślany. Stąd też w ostatnich trzech dekadach w zachodniej literaturze naukowej, ale
i w praktyce społecznej obserwuje się poszukiwanie nowych paradygmatów polityki społecznej. Próbuje się znaleźć nowy, bardziej współczesny model polityki społecznej, który
bardziej pasowałby do postindustrialnej rzeczywistości. Tradycyjne państwo opiekuńcze
(welfare state), charakteryzujące się wysokim udziałem sektora publicznego w realizacji
zadań społecznych, próbuje się zastąpić innym terminem, bardziej precyzyjnie oddającym
skomplikowaną sytuację systemów społecznych we współczesnych państwach. I tak niektóre analizy polityki społecznej zmierzają w kierunku reﬂeksji na temat całościowego
systemu dostarczania usług odpowiadających na różnorodne potrzeby obywateli (welfare
13
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system), inne dotyczą obywatelskiej polityki społecznej (welfare society)2 lub też wielosektorowej gospodarki dobrobytu (welfare pluralism/welfare mix)3, jeszcze inne próbują
zastąpić pasywne państwo opiekuńcze koncepcjami aktywnej, czy też aktywizującej polityki społecznej (active social policy)4. Każda z tych koncepcji ma swoich prekursorów,
do najważniejszych z nich należą: A. Evers5, N. Johnson6, R. Pinker7, V. Pestof 8, T. Olk9,
P. Abrahamson10, L. Salamon i H. Anheier11, U. Ascoli i C. Ranci12, G. Esping – Andersen13, R. van Berkel14, A. Giddens15. We wszystkich powyższych koncepcjach ich autorzy
bardzo mocno eksponują usługi społeczne i konieczność ich rozwoju jako alternatywy
lub uzupełnienie świadczeń ﬁnansowych i rzeczowych, które traktowane są jako pasywne
instrumenty systemów społecznych.
Wśród wielu koncepcji rozwoju polityki społecznej, obecnych w literaturze przedmiotu, z pewnością na uwagę zasługują ostatnie prace A. Giddensa16. Autor ten zaproponował
w ostatniej dekadzie kilka propozycji reorganizacji polityki społecznej, które wpisują się
w duch zmian związanych z wielosektorowością i aktywną polityką społeczną. W swojej
głośnej pracy Trzecia Droga – odnowa socjaldemokracji, A. Giddens sformułował kilka
ważnych postulatów zmian jakie należy wprowadzić w polityce społecznej, szczególnie
w kontekście rządów lewicy w Wielkiej Brytanii. Brytyjski socjolog wskazywał, że istnieje konieczność demokratyzacji demokracji, a więc większej decentralizacji polityki
społecznej, stworzenia bardziej przejrzystych struktur instytucjonalnych, poprawy skuteczności i efektywności działań administracji publicznej i lepszego zarządzania ryzykami
2

J. Rodger, From a Welfare State to a Welfare Society, Hampshire, London 2000.
P. Abrahamson, Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix, w: Welfare State – historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1997.
4
Por. R. van Berkel, V. Borghi, New Modes of Governance in Activation Policies, International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 27, nr 7/8 2007 oraz R. van Berkel, I. Hornemann Møller (red.), Active Social Policies
in the EU, Bristol 2002.
5
Evers A., Shifts in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare
and Social Policy, w: Shifts in welfare mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, Evers A.,
Wintersberger H. (red.), Vienna 1988.
6
Johnson N., The Welfare State in Transition, Amherst 1987.
7
Pinker R., Making Sense of the Mixed Economy of Welfare “Social Policy and Administration” 26/4/1992.
8
Pestoff V., Third Sector and Co-Operative Services: An Alternative to Privatization, “Journal of Consumer
Policy” 15/1/1992.
9
Olk T., Evers E., Wohlfahrtspluralismus: vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft, Opladen 1996.
10
Abrahamson P., Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix, w: Welfare state – historia, kryzys przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Instytut Socjologii UW 1997.
11
Salamon L., Anheier H., Social Origins of Civil Society – Explaning the Nonproﬁt Sector Cross Nationally –
working papers of the Johns Hopkins Comparative Nonproﬁt Sector Project, 1996.
12
Ascoli U., Ranci C., Changes in the Welfare Mix. The European Path, w: Dilemmas of the Welfare Mix, U. Ascoli, C. Ranci (red.), New York 2002.
13
G. Esping – Andersen, Towards the Good Society, Once Again, w: Why we need a New Welfare State, G. Esping-Andersen (red.), Oxford, New York 2002.
14
R. van Berkel, Activation in the Context of Social Policy, Governance and Frontline Work Reforms. A Case
Study of Dutch Social Assistance; Materiał przygotowany na potrzeby seminarium Instytutu Spraw Publicznych,
Warszawa 2010.
15
A. Giddens, Trzecia Droga – odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.
16
Zobacz m.in. ostatnią pracę: A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge 2007.
3
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socjalnymi. Administracja publiczna powinna w większym stopniu wykorzystywać aktywne społeczeństwo obywatelskie poprzez tworzenie partnerskich relacji między państwem a organizacjami pozarządowymi. Na styku rynku i polityki społecznej należy
rozwijać przedsiębiorczość społeczną i spółdzielczość. Państwo należy traktować jako
podmiot inwestycji społecznych, które redystrybuuje możliwości i szanse, a nie tylko ﬁnansowe świadczenia socjalne. A. Giddens zauważał także konieczność rozwoju „demokratycznej rodziny” z równym podziałem ról między współmałżonkami, aktywnie uczestniczącej w życiu społeczności lokalnej. Odrodzenie więzi wśród społeczności lokalnych,
harmonijne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, aktywne włączanie wykluczonych
społecznie (aktywizacja i spójność społeczna), pluralizm kulturowy to tylko niektóre priorytety nowej polityki społecznej według A. Giddensa, formułowane pod koniec lat 90. XX
wieku. W swojej książce z 2007 r. Europe in the Global Age, A. Giddens wskazuje kolejne
ciekawe propozycje zmian, które powiązane są z wielosektorowym traktowaniem polityki
społecznej. Po pierwsze za R. Floridą wskazuje, że o konkurencyjności gospodarki nie
decyduje dzisiaj już tylko kapitał ludzki czy społeczny, ale coraz częściej kapitał kreatywny, który trzeba wspierać także w działaniach społecznych. Ponadto autor ten twierdzi,
że należy rozwijać aktywną politykę społeczną, która pomimo różnych niedoskonałości,
sprawdziła się i należy ją kontynuować w przyszłości. Zamiast starego „negatywnego państwa opiekuńczego”, A. Giddens w epoce „postindustrialnego stylu życia i pracy” proponuje wprowadzenie „nowego, pozytywnego państwa opiekuńczego”, które charakteryzuje
się następującymi cechami: rozłożenie ryzyka socjalnego na państwo i inne podmioty,
w tym na samego obywatela; wyprzedzające podejście do rozwiązywania problemów społecznych (prewencja a nie zajmowanie się skutkami), zastosowanie „aktywizmu” zamiast
„pasywizmu”; rozwijanie usług społecznych zamiast świadczeń; aktywna społeczność lokalna i aktywni obywatele, zamiast pasywnych odbiorców. Ponadto A. Giddens twierdzi,
że sfera publiczna nie oznacza tylko państwa – powinna istnieć równowaga pomiędzy sektorami – system polityki społecznej powinien służyć klientom a nie instytucjom, jak jest
bardzo często przy okazji realizacji państwowej polityki społecznej. Według niego w wielu
państwach przecenia się i zbytnio idealizuje sektor publiczny jako profesjonalny, lepszy
od innych, w którym występuje etos pracy itd. Tymczasem polityka społeczna potrzebuje
personalizacji usług z rozwiniętym pluralistycznym ładem instytucjonalnym. To co może
zdaniem A. Giddensa stanowić w przyszłości o europejskim modelu społecznym to takie
nowe podejście do polityki społecznej jako pluralistycznej, aktywnej działalności różnorodnych podmiotów, które uwzględniają zróżnicowane i zmieniające się potrzeby indywidualne i zbiorowe, oferując obywatelom zindywidualizowane usługi społeczne zamiast
świadczeń17.
Koncepcja nowej, aktywnej i pluralistycznej polityki społecznej A. Giddensa to tylko
przykład poszukiwania nowego paradygmatu, który zastąpiłby tradycyjne podejście w polityce społecznej skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego.

17

Ibidem.
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1.2. Reorganizacja systemów pomocy społecznej w Polsce
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce postępowanie procesu pluralizacji usług społecznych, w tym także w obszarze systemu pomocy i integracji społecznej. Coraz więcej
usług jest dostarczanych przez instytucje i organizacje działające w sektorach niepublicznych, takich jak organizacje pozarządowe, kościelne, czy prywatne. Sam sektor publiczny
poprzez rozwój tzw. guasi – rynków coraz mocniej się pluralizuje poprzez decentralizację
i dekoncentrację instytucjonalną. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego działające w systemie pomocy społecznej, takie jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie czy regionalne ośrodki polityki społecznej coraz częściej delegują
na zewnątrz produkcję i dostarczanie usług, sobie pozostawiając zadania koordynująco-programujące oraz wypłatę świadczeń ﬁnansowych, które zgodnie z polskim prawodawstwem
nie mogą być powierzane innym instytucjom niepublicznym. Równocześnie coraz bardziej
popularne stają się formy zinstytucjonalizowanego współdziałania i współpracy różnorodnych podmiotów, które wymieniają się doświadczeniami, przekazują swój know how społeczny, dzielą się dobrymi praktykami i wspólnie rozwiązują kwestie socjalne na poziomie
lokalnym czy regionalnym. Tworzy to podwaliny do wielosektorowego i pluralistycznego
widzenia polityki społecznej, nie jako działalności tylko i wyłącznie państwa lub sektora
publicznego, ale różnorodnych podmiotów, oferujących zróżnicowane usługi pod względem
zastosowanych metod, technik i dostosowanych do indywidualnych i bardzo specyﬁcznych
potrzeb grup docelowych.
Wykres 1: Koncepcja wielosektorowej polityki społecznej

Źródło: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, op. cit., s. 13.

Najważniejsze procesy związane z transformacją polityki pomocy społecznej i tworzeniem się wielosektorowego, pluralistycznego systemu usług społecznych, można sprowadzić
do zagadnień, prezentowanych poniżej.
Jednym z najważniejszych procesów reorganizacji systemu pomocy społecznej jest decentralizacja, która stanowi przeniesienie kompetencji prowadzenia polityki na szczebel
terytorialny, bliższy obywatelowi. Proces decentralizacji zdobył w ostatnim dwudziestole16
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ciu w Polsce przychylność zarówno polityczną, jak i społeczną m.in. z tego powodu, że jest
związany z konstytucyjną zasadą subsydiarności, polegającą na oddaniu kompetencji społecznych podmiotom znajdującym się najbliżej obywateli i ich problemów. Jak twierdzi
J. Hrynkiewicz, […] centralne podejmowanie decyzji przynosić może bowiem negatywne
skutki, szczególnie w sferze społecznej, gdyż ogranicza wpływ obywateli i ich wspólnot
na kształtowanie procesu decentralizacji władzy publicznej i wynika z zasady pomocniczości
oraz zasad ładu społecznego i warunków życia. Nadrzędnym celem powołania samorządu
jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, upodmiotowienie społeczeństwa, zapewnienie jednostkom oraz społecznościom lokalnym wpływu na bieg spraw publicznych18. Ponadto decentralizacja jest sposobem na zwiększenie efektywności i skuteczności w działaniu
instytucji publicznych, które będąc bliżej obywatela lepiej rozumieją istotę problemów.
Decentralizacja może przyjmować oczywiście różnorodne warianty. Może to być decentralizacja ﬁskalna lub administracyjna. W pierwszym przypadku rząd centralny przekazuje całkowitą odpowiedzialność za ﬁnansowanie usług społecznych samorządom lokalnym.
W drugim władze lokalne samodzielnie decydują o alokacji środków i zarządzaniu komponentami społecznymi, lecz ﬁnansowanie przyjmują od rządu centralnego19. Decentralizację
można podzielić także na: delegację, kiedy centralne organy państwa zostają zlokalizowane
w terenie, aby stworzyć lepsze warunki dostępu obywateli do tych instytucji; dewolucję, kiedy środki i zadania zostają przekazane rządowym agencjom (działającym także w terenie);
dekoncentrację, kiedy organy władzy terenowej przejmują całkowicie od organów centralnych kompetencje i funkcje socjalne20.
W Polsce proces decentralizacji systemu pomocy społecznej trwa od początku lat 90.
XX w. i dotyczył przekazywania zadań w kierunku samorządowych jednostek terytorialnych. Proces ten nie był jednak pozbawiony konﬂiktów. W większości przypadków wynikały one z rozdźwięku między stopniem uprawnień i kompetencji podmiotów samorządowych a ich możliwościami ﬁnansowania21. Także podział zadań i kompetencji na poszczególne szczeble samorządu terytorialnego – gminę, powiat i województwo pozostawiał wiele
do życzenia i był w mniejszym lub większym stopniu przyczyną wielu problemów natury
organizacyjnej i wdrożeniowej. Wynikało to z niedostatecznej analizy krytycznej procesów
decentralizacyjnych, niewystarczających kwaliﬁkacji i kompetencji menedżerskich kadry
samorządu terytorialnego, nie zawsze adekwatnego przyporządkowania poszczególnych
polityk do odpowiedniego szczebla samorządu, a także z trudności koordynacji i braku
motywacji do samodzielnej kooperacji22.
18
J. Hrynkiewicz, Państwo, rynek, społeczeństwo obywatelskie, w: Wokół teorii polityki społecznej, B. RyszKowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Warszawa 2003, s. 254.
19
S. Golinowska, Decentralizacja – inny wymiar polityki społecznej, w: Dekada polskiej polityki społecznej
od przełomu do końca wieków, Warszawa 2000. Cyt. za: Polityka społeczna – teksty źródłowe, L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Wrocław 2003, s. 59.
20
S. Golinowska, Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności, „Polityka
Społeczna”, 2006, nr 4, s. 1.
21
Zob. Z. Gilowska, Decentralizacja systemu budżetowego jako warunek konieczny zasady subsydiarności, w:
Subsydiarność, op. cit., s. 173-181.
22
S. Golinowska, Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności, op. cit.,
s. 1-9.
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Być może w najbliższej przyszłości należałoby dokonać istotnych korekt w kompetencjach ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych centrów pomocy rodzinie, gdyż aktualne doświadczenia wskazują na konieczność przeglądu kompetencyjnego pomiędzy tymi
podmiotami oraz jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego dostarczających
usług pomocy i opieki społecznej. Już same nazwy poszczególnych instytucji – ośrodek pomocy społecznej czy powiatowe centrum pomocy rodzinie – nie odzwierciedlają do końca
zakresu działań i kompetencji, jakie mają te instytucje. Ośrodki pomocy społecznej stają się
dzisiaj Lokalnymi Centrami Polityki Społecznej, gdyż realizują aktualnie nie tylko zadania z ustawy o pomocy społecznej, ale szereg innych działań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, dodatkami mieszkaniowymi, wypłacają stypendia, zajmują się sprawami
alimentacyjnymi, realizują usługi społeczne w tym opiekuńcze, realizują aktywną integrację w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei powiatowe centra pomocy rodzinie oprócz wspierania instytucjonalnego powinny stać
się w najbliższej przyszłości centrami zarządzania i koordynacji usług społecznych, gdyż
z doświadczeń państw zachodniej Europy wynika, że to na tym poziomie koordynuje się
i zarządza usługami społecznymi przy bliskiej, zadaniowej współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.
Drugim ważnym zabiegiem reorganizacji systemów pomocy społecznej jest demonopolizacja publicznych instytucji polityki społecznej, polegająca na przekazaniu realizacji
części zadań społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym, z którymi podpisywane są kontrakty na realizację konkretnych działań socjalnych. Szczególnie
rozwój sektora pozarządowego w ostatnich latach w Polsce oraz podmiotów gospodarki
społecznej, przyczynia się do rozwoju wielosektorowej polityki społecznej23. Proces urynkawiania i uspołecznienia polityki pomocy i integracji społecznej należy wiązać w ostatnich
dwóch dziesięcioleciach z upowszechnieniem „kultury kontraktowania” w realizacji zadań
oraz usług społecznych. Kontraktowanie to […] zlecanie przez administrację rządową i samorządową w ramach umów kontraktowych realizacji usług publicznych podmiotom niepaństwowym24. Kontraktowanie może być realizowane zarówno przez publiczne pomioty
centralne, jak i publiczne instytucje samorządowe. W przypadku kontraktacji zadań między
zlecającym podmiotem publicznym a przyjmującym zadanie podmiotem pozarządowym dochodzi do quasi-rynkowej transakcji. Wprawdzie ani państwo, ani organizacja pozarządowa
nie uzyskują tutaj zysku ﬁnansowego, gdyż działają non-proﬁt, to jednak obecność mechanizmów rynkowych upodabnia obie strony do instytucji komercyjnych. Kontraktowanie stosuje się najczęściej w zakresie świadczenia usług społecznych, chociaż nie jest to jedyna
polityka publiczna, gdzie ma miejsce podzlecanie niepublicznym podmiotom realizację zadań. Kontraktowanie zadań lub ich uspołecznienie, czyli przyznawanie dotacji na statutową działalność organizacji pozarządowych, prawdopodobnie będzie się w Polsce rozwijać
23

M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa

2009.
24
M. Rymsza, Kontraktowanie usług społecznych z podmiotami pozarządowymi – decentralizacja czy urynkowienie sfery publicznej?, w: „Roczniak. Pismo o organizacjach pozarządowych w Polsce. O kulturze kontraktu”,
BORIS, Warszawa 1998, s. 45.
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w dalszym ciągu, gdyż często organizacje społeczne mają większą zdolność elastycznego
i bardziej indywidualnego wsparcia grup docelowych, co nie jest bez znaczenia dla jakości
i skuteczności niesienia pomocy.
Należy jednak podkreślić, że w piśmiennictwie fachowym na temat systemów polityki
społecznej dominował przez lata model postrzegania organizacji pozarządowych, jako instytucji nieodgrywających większego znaczenia w systemie świadczenia dóbr i usług społecznych. Wielu naukowców i przedstawicieli sektora publicznego całkowicie ignorowało
znaczenie organizacji pozarządowych zarówno w wymiarze historycznym, jak i w debatach poświęconych rozwojowi społecznemu. Dopiero w ostatnich latach organizacje pozarządowe znalazły się ponownie w centrum uwagi środowiska polityków społecznych.
Podobnie ignorowane było znaczenie sektora prywatnego jako marginalnego w systemach
zabezpieczenia społecznego, jednakże mającego coraz większe znaczenie dla systemów
polityki społecznej.
System pomocy społecznej można również próbować prywatyzować. Dokonuje się tego
przede wszystkim poprzez „prywatyzację odpowiedzialności” (indywidualizacja odpowiedzialności za siebie i swoich najbliższych). Prywatyzacja sfery społecznej może mieć różne
oblicza. Po pierwsze, może oznaczać odejście od rozwiązań obligatoryjnych i uniwersalnych
dotyczących całej populacji poprzez wyłączanie z polityki społecznej zamożniejszych grup
społeczeństwa oraz odpowiedni targeting świadczeń socjalnych i usług do grup najbardziej
poszkodowanych. Po drugie, może polegać na przesunięciu na rynek niektórych funkcji społecznych, które zaspokajają potrzeby o charakterze bardziej luksusowym. Z dóbr tych korzystają przede wszystkim grupy zamożniejsze. Po trzecie, może oznaczać wprowadzenie
do sektora publicznego tzw. rynku wewnętrznego, polegającego na komercjalizacji placówek
produkujących usługi społeczne25.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa konkurencyjne modele prywatyzacji.
Pierwszy model – tradycyjny – charakteryzuje się tym, że podkreśla znaczenie własności
prywatnej per se. Oznacza to, że przejście własności publicznej w prywatne ręce samoistnie
spowoduje wyzwolenie ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. W modelu tym struktura
rynku ma mniejsze znaczenie; niezależnie od tego, czy jest monopolistyczna czy konkurencyjna, własność prywatna powinna generować więcej korzyści niż publiczna. Drugi model
– nazywany konkurencyjnym – jest nieco odmienny i zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu. W modelu tym to warunki rynkowe, a nie forma własności zyskuje większe znaczenie.
Wolne, konkurencyjne rynki zapewniają wydajność i wymuszają świadczenia najwyższej
jakości usług, udostępnianych po najniżej cenie. Mechanizm cenowy umożliwia wydajne
rozlokowanie zasobów, utrzymując w równowadze popyt i podaż. W modelu tym, w przeciwieństwie do pierwszego modelu, instytucje publiczne mogą działać sprawnie, jeśli zapewni
się im konkurencyjność, podobnie jak i przedsiębiorstwa prywatne mogą działać bardzo nieefektywnie w przypadku monopolu.
W Polsce postępuje proces urynkawiania i prywatyzacji nie tylko w systemie pomocy
społecznej, ale także w systemach ubezpieczeń społecznych, zdrowia, edukacji czy rynku
25
S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna”, 2005, nr 11-12, s. 5.

19

PLURALIZM_08[K2].indd 19

2011-01-10 05:22:41

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych

pracy”26. Nasuwające się pytania, dotyczące prywatyzacji usług socjalnych, dotyczą granic
rozpowszechniania tych usług, koncentracji w poszczególnych politykach społecznych oraz
możliwości kontroli i monitorowania jakości usług ze strony państwa. Prywatyzacja jest bowiem niezwykle kontrowersyjnym tematem szczególnie jeśli mówimy o usługach pomocy
społecznej i zdrowia publicznego i należy tutaj być bardzo ostrożnym we wprowadzaniu
zmian. Szczególnie interesujące są zatem tutaj opinie i ocena pracowników publicznego
systemu pomocy społecznej, co sądzą oni na temat przekazywania zadań do innych sektorów i prywatyzacji i urynkawianiu usług społecznych? Czy z własnego doświadczenia
uważają oni, że są to dobre czy złe rozwiązania z punktu widzenia interesu samych odbiorców pomocy?

1.3. Międzysektorowe partnerstwo i współpraca
W ostatnich kilku latach w Polsce a od co najmniej dwóch dziesięcioleci w zachodnich
państwach europejskich, coraz większe znaczenie w nowoczesnej polityce społecznej, szczególnie związanej z systemem pomocy społecznej i aktywizacji, przypisuje się kreowaniu różnorodnych lokalnych i regionalnych partnerstw społecznych, które mając charakter ponadsektorowy lub wielosektorowy mają się przyczyniać do bardziej skutecznego i efektywnego
rozwiązywania problemów społecznych. Tendencje ku partnerskim rozwiązaniom zostały
także wzmocnione przez wymogi i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pozyskiwania
funduszy pomocowych UE i ponadsektorowego kreowania lokalnych i regionalnych strategii rozwoju. Wymogi UE, co do programów i projektów ﬁnansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego czy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, spowodowały, że w wielu
państwach-beneﬁcjentach funduszy strukturalnych, zainicjowanych zostało wiele partnerstw
międzyinstytucjonalnych. Partnerstwa te były często pionierskimi, wspólnymi działaniami
różnorodnych podmiotów, które przeistaczały się po jakimś czasie w trwałą strukturę współpracy i wypracowywania rozwiązań w duchu łączenia potencjałów różnych organizacji i dyfuzji dobrych, sprawdzonych praktyk27.
Należy podkreślić, że stosunki międzysektorowe pomiędzy podmiotami lokalnej, samorządowej polityki społecznej ulegają współcześnie przemianie z modelu transakcyjnego
na partnerski. Partnerstwo lokalne oznacza specyﬁczny układ związków i relacji współpracy między podmiotami sfery lokalnej. Sieci współpracy tworzą, prócz władz publicznych
i mieszkańców, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje zarówno publiczne, jak i społeczne
oraz prywatne. Sieć budowana jest w oparciu o relacje z tzw. interesariuszami, czyli klientami, pracownikami, kooperantami, a także szerzej ze społecznościami lokalnymi28.
26

Por. R. Bugaj, Komercjalizacja opiekuńczego państwa, Ostrowiec Świętokrzyski 2003.
T. Kozłowski, Lokalne Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia w kontekście absorpcji środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w: Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE, M. Grewiński (red.), Płock 2005-2006, ss. 41-57.
28
J. Krzyszkowski, M. Marks, Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim, w: Twoja wiedza Twój sukces, Warszawa 2006, s. 19 i nast.
27
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W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje relacji międzysektorowych29:
– rywalizacja, rozumiana, jako sytuacja, w której strony realizują działania niezależnie
od siebie, nie istnieje przepływ informacji oraz brak jest chęci do współpracy,
– współdziałanie, rozumiane, jako sytuacja, w której strony podejmują wspólne działania w sposób nieregularny, nie tworząc zasad regulujących systemowo kontakty między
nimi,
– partnerstwo, rozumiane, jako sytuacja, w której strony wspólnie dokonują analizy potrzeb, wspólnie decydują o rodzaju podejmowanych działań i razem je realizują według
wspólnie wypracowanych zasad regulujących systemowo kontakty między nimi.
Warunkiem istnienia partnerskich relacji między sektorami są30:
– uwzględnienie zasady partnerstwa w aktach prawnych o charakterze ustrojowym, w tym
w Konstytucji,
– zdeﬁniowanie mechanizmów współpracy o charakterze partnerskim w aktach prawnych
niższego rzędu, zwłaszcza ustawach regulujących poszczególne obszary polityki społecznej oraz funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
– stworzenie opartych na przejrzystych regułach możliwości ﬁnansowania ze środków publicznych realizacji zadań społecznych przez podmioty trzeciego sektora,
– istnienie postaw otwartości i chęci do partnerskiej współpracy u przedstawicieli administracji publicznej oraz trzeciego sektora.
Wartość partnerstw w kreowaniu i realizacji nowoczesnej polityki społecznej jest nie
do przecenienia. Uważa się powszechnie, że mogą one służyć złagodzeniu konﬂiktów między różnymi uczestnikami danego przedsięwzięcia, rozkładają ryzyko na szerszą grupę beneﬁcjentów, mogą zwiększać koordynację i zapewniać lepsze zarządzanie lokalnych przedsięwzięć społecznych31. Ponadto, co jest być może najistotniejsze, dają poczucie dążenia
do wspólnego celu i solidarnego, wzajemnościowego podejścia do rozwiązywania lokalnych
kwestii socjalnych. Poprzez wspieranie lepszej samoorganizacji społeczności lokalnej przyczyniają się do tworzenia i podtrzymywania kapitału społecznego (zaufania między organizacjami i obywatelami) i aktywnych postaw obywateli, co przekłada się na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i pogłębiania oraz rozszerzania partycypacji obywatelskiej.
Partnerstwa mogą się także przyczyniać do rozwoju i lepszego testowania nowych usług
społecznych, sprzyjać powstawaniu i wypracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie aktywnej polityki pomocy społecznej, opracowywaniu nowych metod działania i instrumentów wspierania. Szczególnie dotyczy to regionów biedniejszych, gdzie występują luki, których nie wypełniają ani sektor publiczny, ani prywatny, a gdzie może się pojawić większe
zaangażowanie trzeciego sektora32. Ponadto poprzez partnerstwa może się odbywać przepływ informacji, transfer specyﬁcznego know–how poszczególnych sektorów i organizacji,
29

S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r., op. cit.
Ibidem.
31
P. Lloyd, Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne, w: Praca, kształcenie, partnerstwo, M. Kubisz (red.),
Warszawa 2004, s. 108.
32
Zob. np.: 107 Partnerstwo na rzecz Rozwoju w Polsce, Warszawa 2005.
30
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łączenie różnorodnych potencjałów i doświadczenia, wiedzy, umiejętności osób zaangażowanych w wielosektorowe partnerstwo. Prowadzi to do interdyscyplinarnego podejścia
w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może generować wysoką wartość dodaną oraz
efekty multiplikacji i synergii. Zaletą partnerstwa może być także to, że cechą sformalizowanej, a nawet zinstytucjonalizowanej współpracy jest zarządzanie społecznością lokalną,
a nie jak wśród wielu instytucji społecznych w Polsce, zarządzanie urzędem czy biurokracją.
Istotą partnerstw powinna być służebna wobec społeczności lokalnej funkcja, a nie pozorowanie działań społecznych mających na celu uzasadnienie istnienia takiej lub innej formy
organizacji33.
Z uwagi na powyższe niezwykle interesującym zagadnieniem jest więc uchwycenie jak
wygląda partnerstwo w systemie pomocy społecznej w Polsce. Czy zdaniem pracowników
służb społecznych partnerstwo to ma przed sobą wiele wyzwań z uwagi na deﬁcyt i braki
we współpracy, czy wręcz przeciwnie partnerstwa świetnie funkcjonują i rozwijają się.

1.4. Rozwój zindywidualizowanych usług społecznych
i ich integracja
Polski system pomocy społecznej stoi na progu wyzwania, jakim jest konieczność zindywidualizowania usług społecznych, ich rozwój i lepsze adresowanie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby ludzi. Należy podkreślić, że do niedawna w większości OPS i PCPR dominowały pasywne świadczenia społeczne, związane z wypłatą zasiłków lub innych świadczeń rzeczowych. W wielu miejscach w Polsce w dalszym ciągu nie ma kompleksowej oferty usług społecznych, zarówno tych pielęgnacyjnych, opiekuńczych jak i sanitarnych oraz
opieki długoterminowej. Wiele usług społecznych jest dostarczanych w ramach szarej strefy,
bez spełniania wymogów jakości i podstawowych standardów. Wiele osób korzystających
z usług skazanych jest na odpłatne usługi rynkowe lub usługi nieprofesjonalne, świadczone przez nieprzygotowanych opiekunów w szarej streﬁe. Nieco lepsza sytuacja ma miejsce
w kwestii rozwoju usług aktywizujących, w kontekście rynku pracy i zatrudnienia, gdyż
projekty systemowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wspierają OPS
i PCPR w realizacji aktywnej integracji społeczno-zawodowej. Należy zatem podjąć wyzwanie rozwoju różnorodnych, zindywidualizowanych usług na wzór tego co dzieje się w wielu
państwach zachodnich, gdzie jest wiele zindywidualizowanych usług społecznych w ogóle
niedostępnych w Polsce.
Przykładem takich usług może być usługa „Złap oddech” dostępna w wielu krajach Unii
Europejskiej (min. w Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii) polegająca na tym, że osoby
mieszkające z osobą zależną mogą raz do roku otrzymać wsparcie od instytucji publicznej,
polegające na sﬁnansowaniu miejsca pobytu i opieki osoby zależnej w publicznej instytucji
opieki. Alternatywnie mogą otrzymać środki na sﬁnansowanie opiekuna do osoby zależ33
Por. P. Marciniak, Prawne i ideowe przesłanki współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, w: Codzienne partnerstwo, M. Nowakowska, P. Marciniak (red.), Warszawa 2000, ss. 14-15.
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nej, który będzie przychodził bezpośrednio do domu. Wszystko to dotyczy przypadków
wyjazdu osób zajmujących się na co dzień osobą zależną na urlop, wypoczynek. Usługa
przysługuje raz w roku do 30 dni. Usługi takie były wprawdzie już pilotażowo stosowane
w Polsce, ale z powodów ﬁnansowych i organizacyjnych nie weszły do głównego nurtu
polityki pomocy społecznej.
Innym przykładem usługi, która nie występuje w Polsce jest usługa „Jeden Guzik”.
Usługa taka jest dostępna w państwach skandynawskich, w Hiszpanii i we Włoszech. Polega
ona na tym, że schorowane osoby samotne, niepełnosprawne, pozbawione opieki, niedołężne
otrzymują specjalne urządzenie, zainstalowane na stałe na ich ciele w postaci dużego elektronicznego guzika. W przypadku złego samopoczucia, omdlenia czy z innego powodu po naciśnięciu guzika, zainstalowanego na tym urządzeniu wysyłany jest sygnał do operatora, któremu podlegają lokalne służby sanitarne i ratownicze. Operator publiczny lub niepubliczny
wysyła natychmiast karetkę pogotowia lub sanitariuszy, którzy zazwyczaj są niepublicznymi
podwykonawcami takiej usługi. System wspomagany jest przez GPS, tak aby szybko namierzyć poszkodowanego.
Jeszcze inną usługą, realizowaną z kolei w Austrii i Niemczech jest „Pomoc Techniczna
dla Osób Głuchoniemych i Głuchoniewidomych”. Każda z osób poszkodowana prze los,
która nabyła lub zmienia mieszkanie może uzyskać usługę w postaci pełnego dostosowania
mieszkania do specyﬁki swojej niepełnosprawności. Specjalna grupa techników dostosowuje
wszelkie urządzenia mieszkalne (drzwi, okna, wieszaki, krany, dzwonki, toalety, kontakty
itd.) do normalnego życia osób niesłyszących lub niewidzących.
Są to tylko przykłady wielu innych usług, które są rozwinięte w państwach Europy Zachodniej, ale które nie występują w polskim systemie wsparcia społecznego.
W przypadku znalezienia dobrych praktyk usług społecznych oraz możliwości ﬁnansowania tych usług w Polsce konieczna jednak będzie nowa, lepsza ich organizacja i zarządzanie usługami społecznymi. W tym celu będziemy musieli nauczyć się lepszej koordynacji
usług, dywersyﬁkacji systemów ﬁnansowania usług i wreszcie będziemy musieli dokonać
próby większej integracji usług społecznych.
Aktualnym trendem w realizacji polityki pomocy społecznej na świecie staje się bowiem integracja usług, polegająca na osiąganiu większej koordynacji różnorodnych służb
społecznych w celu poprawy skuteczności i dostępności świadczeń. Integracja usług polega na koordynacji służb i świadczeń, ale także na współpracy, partnerstwie i współdziałaniu różnorodnych podmiotów polityki społecznej, dlatego jest bardzo związana z problematyką partnerstw międzysektorowych. Z doświadczeń wielu państw wynika, że dzięki
integracji usług uzyskuje się z jednej strony oszczędności w wydatkach, z drugiej strony
różnorodne grupy beneﬁcjentów mają ułatwiony dostęp do pełnej, kompleksowej pomocy społecznej. Celem integracji usług społecznych jest to, aby klient w jednym miejscu
(na wzór „jednego okienka” przy zakładaniu nowej ﬁ rmy) otrzymywał kompleksowe
wsparcie, odpowiadające jego różnorodnym potrzebom. Integracja usług może dotyczyć
różnorodnych zadań z zakresu polityki społecznej – rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, reintegracji społecznej. Może dotyczyć tylko sektora publicznego, ale
coraz częściej dotyczy pomiotów działających w różnorodnych sektorach i podsektorach.
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W integracji nie chodzi bowiem o to, kto dostarcza usługi, tylko jakiej jakości jest i ile
kosztuje dana usługa.
Integracja może mieć charakter pionowy i poziomy. W wertykalnej integracji usług chodzi
głównie o poprawę koordynacji na szczeblu centralnym i poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Taka integracja polega na wprowadzeniu systemowych, kompleksowych
rozwiązań usprawniających systemy programowania, koordynacji, organizacji i produkcji zadań oraz usług społecznych. Najczęściej dotyczy sektora publicznego. W horyzontalnej integracji chodzi natomiast o to, aby w interesie grup docelowych połączyć udzielanie różnych,
odrębnych dotąd świadczeń i usług socjalnych (np. usług zdrowotnych i opieki społecznej,
usług edukacyjnych i rynku pracy). Tutaj częściej można się spotkać z integracją wielosektorową usług. Dostarczycielem usług są oprócz instytucji sektora publicznego także organizacje
pozarządowe, pomioty gospodarki społecznej, podmioty prywatne (welfare pluralism).
Nim wgłębimy się jednak w dalsze rozważania teoretyczne niezbędne jest zdeﬁniowanie
czym są usługi społeczne, jakie miejsce przypisuje się im we współczesnej polityce społecznej i jakie są uwarunkowania „jakości usług” oferowanych przez konkretne instytucje. Jak
twierdzi Rik van Berkel, działania aktywizacyjne, stanowiące istotę współczesnego konceptu
aktywnej polityki społecznej, mają być nie tyle makro- strategią, czy polityką, ale działaniem
podmiotów publicznych i prywatnych opartym na generowaniu właśnie usług społecznych34.
Czym są zatem usługi a wśród nich usługi społeczne?
Jak wskazuje Ryszard Szarfenberg, wszystkie dostępne deﬁnicje „usług” wiążą
je z działalnością na rzecz zaspokojenia potrzeb ludzkich a jednocześnie nie są związane z bezpośrednim wytwarzaniem przedmiotów35. Usługi charakteryzują się w tym kontekście niematerialnością (niezmysłowe, nie dające się pokazywać i przechowywać); powiązaniem świadczenia i konsumpcji poprzez ograniczony czas dostępności usługi, czy
ograniczenia w zwiększaniu skali usług; niejednolitością (konkretna forma usługi zależy
o tego, kto ją przekazuje); nietrwałością (usług nie można składować, oferta usług zależna
jest od aktualnego potencjału podmiotu usługodawczego) oraz brakiem możliwości nabycia
usług na własność36. W praktyce zatem możemy postrzegać politykę społeczną w wymiarze
praktycznym jako działalność podejmowaną przez państwo ale i podmioty obywatelskie
i komercyjne (w pewnym zakresie) ukierunkowane na transferowanie do obywateli o konkretnych potrzebach: 1/dochodów, 2/dóbr, i wreszcie 3/usług. Osobnym zagadnieniem jest
polityka ﬁskalna i zwolnienia podatkowe, które traktowane są coraz częściej jako ważny
element realizowanej publicznej polityki społecznej.
A zatem usługi społeczne jako formy wielorakich świadczeń różnią się od innych tym,
że mają zdecydowanie niematerialny charakter. Czym są usługi społeczne? Pierwsza propozycja interpretacyjna każe eksponować w procesie deﬁniowania usług społecznych
perspektywę potrzeb. Usługi społeczne należy wówczas traktować jako wielowymiarową
34
R. van Berkel, Activation in the Context of Social Policy, Governance and Frontline Work Reforms. A Case
Study of Dutch Social Assistance. Materiał przygotowany na potrzeby seminarium Instytutu Spraw Publicznych,
Warszawa 2010).
35
R. Szarfenberg, Polityka społeczna – usługi społeczne; Prezentacja na potrzeby projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, Warszawa 2009.
36
Ibidem.
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i wielosektorową ofertę umożliwiającą jednostkom i grupom rozbudzanie, kontrolowanie i/
lub zaspokajanie (bądź wsparcie w zaspokajaniu) potrzeb „wyższego” i „niższego” rzędu.
W tym względzie należy uznać, że jest to sposób interpretacji istoty usług społecznych, opierający się na istocie polityki społecznej deﬁniowanej poprzez pojęcie „potrzeb” a postulowanej m.in. przez Wacława Szuberta, Jana Szczepańskiego, czy Jolantę Supińską. Wskazana
deﬁnicja opiera się na poglądzie Ryszarda Szarfenberga, który stwierdza, że „ [o] dobrobycie
i bezpieczeństwie socjalnym, a także o prawach człowieka trudno myśleć bez (…) potrzeb
ludzkich”37. Usługi społeczne – kluczowy termin dla polityki społecznej – trudno zatem rozumieć w oderwaniu od potrzeb jednostek i grup. W tym duchu, Barbara Szatur-Jaworska
wskazuje następujące cechy usług społecznych:
– są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokajania ludzkich potrzeb
i nie polegają na wytwarzaniu dóbr materialnych,
– służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin, choć ich jakość i dostępność mają wpływ na funkcjonowanie szerszych zbiorowości i grup społecznych,
– mogą być ﬁnansowane, organizowane i dostarczane zarówno przez instytucje publiczne,
jak i niepubliczne (prywatne),
– uzyskiwane są bezekwiwalentnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie38.
W komentarzu do wskazanych cech uznalibyśmy po pierwsze, że chodzi o bezpośrednie, samodzielne lub współzależne z beneﬁcjentami usług, wytworzenie dóbr materialnych
przez usługodawcę, ale z wyjątkami – np. budownictwo socjalne, dystrybucja bezpłatnych
leków przez fundację korporacyjną w przemyśle farmaceutycznym. Po drugie, uznalibyśmy, że istotne jest samo oczekiwanie wpływu na szersze zbiorowości jako podstawy
działania, co samo w sobie nie determinuje działania skoncentrowanego na jednostce jako
treści usługi społecznej. Po trzecie zaś, że współcześnie warto akcentować współzależność
podmiotów prywatnych i publicznych z podkreśleniem roli sektora obywatelskiego, który
często splata środki i organizuje usługi.
Dokonując określenia pojęcia usług społecznych przez pryzmat „potrzeb” B. Szatur-Jaworska uznaje, że realnym jest podział funkcji usług społecznych na:
1. funkcje o charakterze gospodarczym:
– funkcja reprodukcyjna (podnoszenie jakości kapitału ludzkiego jako czynnika produkcji),
– funkcja motywacyjna (konsumpcja usług społecznych poprawia jakość pracy, gdyż
zwiększa aspiracje konsumpcyjne).
2. funkcje społeczno-humanistyczne:
– podtrzymywanie człowieka w dobrym zdrowiu,
– powiększanie jego zasobów wiedzy i kwaliﬁkacji,
– pobudzanie ruchliwości przestrzennej i ruchliwości społecznej jednostek,
– kształtowanie i upowszechnianie nowych potrzeb,
– wpływanie na systemy wartości ludzi, ich motywacje i zachowania39.
37

R. Szarfenberg, Krytyka i aﬁrmacja polityki społecznej, Warszawa, 2008, s. 68.
B. Szatur-Jaworska, Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne – zagadnienia terminologiczne,
Prezentacja do wykładów, IPS, Warszawa 2008.
39
Ibidem.
38

25

PLURALIZM_08[K2].indd 25

2011-01-10 05:22:41

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych

Należy podkreślić, że można zaobserwować we współczesnej Polsce potencjalne problemy i zdiagnozować liczne zastrzeżenia co do jakości usług społecznych. Wskazanie szeregu
problemów w tej sferze dotyczy:
1. Odczytywania istoty (wyzwań) aktywizacji społeczeństwa jako ram dla kreowania usług
społecznych.
2. Deﬁnicji celów usług (nadrzędność celów administracyjnych i instytucjonalnych nad
merytorycznymi40 w realizacji usług społecznych – dotyczy to podmiotów z różnych
sektorów).
3. Wielowymiarowej pozorności działań usługodawczych (podobne poziomy analizy, jak
wskazywane przez D. Trawkowską w kontekście pracy socjalnej41).
4. Sporów o odpowiedzialność – państwo versus obywatele przy jednoczesnych deﬁcytach
modelu współdziałania w obrębie i pomiędzy podmiotami sektora publicznego, prywatnego, obywatelskiego.
5. Dyskusji wokół problemu efektywności versus skuteczności usług społecznych (efektywność „ekonomiczna” i „społeczna”) – szczególnie istotne dla polityki społecznej.
I wreszcie druga propozycja interpretacji usług społecznych każe wiązać je z socjalną
prewencją i terapią jako podstawą polityki społecznej. Usługi społeczne w tym względzie
to wielosektorowa oferta umożliwiająca jednostkom i grupom zwiększanie szans na dodatkowe zasoby, częstszy kontakt z instytucjami życia społecznego oraz urealnienie szans na korzystanie z przysługujących uprawnień. Jeśli zatem uznamy, że współcześnie podstawowym problemem jest zagrożenie „głęboką” biedą (rozumianą obiektywnie i mierzoną w sposób absolutny) lub/i wykluczeniem społecznym, to wskazana deﬁnicja oddaje istotę usług społecznych
w odniesieniu do pierwszego ze wskazanych problemów (tu ważne są usługi zwiększające
zasoby) oraz drugiego problemu (zasoby+uczestnictwo+prawa). Jako, że zarysowane w powyższych deﬁnicjach kwestie: 1/kreacja, kontrola i zaspokajanie potrzeb oraz 2/zwiększanie
zasobów, dostępu do instytucji i możliwości korzystania z przysługujących praw w praktyce
prowadzą do PRZEKSZTAŁCENIA ZALEŻNOŚCI W ODPOWIEDZIALNOŚĆ42, co z kolei uznajemy za istotę działania podmiotów oferujących usługi społeczne.
Badacze podejmujący kwestię usług społecznych wskazują na różne ujęcia „podziału”
usług społecznych. Opierając się na wskazanych powyżej dwóch możliwych ujęciach usług
społecznych możemy zatem uznać, że usługi te dzielą się na: 1/stymulację i kontrolę potrzeb;
2/zaspokajanie potrzeb (i pomoc w zaspokajaniu potrzeb) a realizują się w następujących
obszarach (dziedzinach):
– zabezpieczenie socjalne (usługi socjalne – w tym publiczne i socjalne usługi mieszkaniowe),
– wychowanie/edukacja/profesjonalizacja (usługi edukacyjne, usługi wychowawcze –
w tym resocjalizacyjne, usługi szkoleniowe),
40

K. W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Warszawa 2004.
D. Trawkowska, Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pomocy społecznej.
„Problemy Polityki Społecznej” 2007, nr 10, ss. 131-150; D. Trawkowska, Praca socjalna w lokalnych strategiach
rozwiązywania problemów społecznych – reﬂeksje z obserwowania praktyki, w: Strategie w polityce społecznej
M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Warszawa 2009, ss. 297-311.
42
J. Defourny, P. Develtere, Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów, Warszawa 2006, ss. 15-42.
41
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– ochrona i promocja zdrowia (usługi zdrowotne lub prozdrowotne, usługi sanitarne i terapeutyczne – w tym psychologiczne, psychiatryczne i rehabilitacyjne),
– kultura (usługi kulturalne),
– sport i wypoczynek (usługi rekreacyjne).
Cytowany już wyżej Ryszard Szarfenberg wskazuje (tabela1) na następujące obszary
„wypełniane” przez usługodawstwo społeczne współwystępujące ze świadczeniami pieniężnymi:
Tabela 1: Obszary polityki społecznej. Świadczenia a usługi społeczne
OBSZARY

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Choroba

Zasiłki chorobowe

Niepełnosprawność

Renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty socjalne

Starość

Emerytury, zasiłki pielęgnacyjne

Śmierć członka rodziny

Renta rodzinna, zasiłek
pogrzebowy
Zasiłki rodzinne, stypendia
w systemie oświaty

Rodzina, dzieci

Bezrobocie

Zasiłki dla bezrobotnych

Mieszkalnictwo

Dodatek mieszkaniowy

Wykluczenie społeczne
i pozostałe

Zasiłek okresowy, zasiłek
stały, pieniężna pomoc
postpenitencjarna

USŁUGI SPOŁECZNE
Opieka zdrowotna, zdrowie publiczne,
bezpieczeństwo i higiena, opieka,
pielęgnacja
Rehabilitacja lecznicza, zawodowa,
społeczna, pedagogiczna,
psychologiczna, opieka pielęgnacyjna
Pomoc w codziennym
funkcjonowaniu, opieka, pielęgnacja
Sprawianie pogrzebu, pomoc
psychologiczna
Edukacja, poradnictwo rodzinne,
rodzicielstwo zastępcze, opieka,
pielęgnacja
Pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, edukacja, szkolenia
Zapewnienie schronienia dla
bezdomnych, wynajem za obniżony
czynsz
Praca socjalna, resocjalizacja
społeczna

Źródło: R. Szarfenberg, Polityka społeczna – usługi społeczne. Prezentacja na potrzeby projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, Warszawa 2009.

Z kolei Alfred J. Kahn i Sheila Kamerman proponują dwa zakresy usług społecznych
(social services):
– Zakres 1: usługi, które ze względu na ogromną skalę i złożoność uzyskały autonomię
i w związku z tym nie są często uznawane za element usług społecznych (oświata, służba
zdrowia, publiczne budownictwo mieszkaniowego),
– Zakres 2: pozostałe usługi społeczne, stanowiące obszar o płynnych granicach i obejmujące zarówno programy „samodzielne” (publiczne formy opieki nad dzieckiem, pomoc
rodzinie), jak i te usytuowane w innych instytucjach (praca socjalna w szkołach, praca
socjalna w służbie zdrowia, usługi społeczne w programach budownictwa socjalnego,
programy pomocy w zakładach pracy itd.)43.
43

A. J. Kahn, S. B. Kamerman, Social Services in International Perspective, New Brunswick, NJ 1980.
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Analizując zwrot, jaki dokonał się współcześnie w polityce społecznej w kierunku jej
„aktywizującego oblicza” warto nakreślić istotę usług reintegracji społecznej i zawodowej (activation services), których oferta często jest łączona ze współczesnym procesem
„modernizacji usług społecznych”44. Warto przedstawić kierunki (cele), jakie przyświecają działalności usługodawczej związanej z ofertą reintegracji społecznej i zawodowej (tabela 2), ponieważ stanowią one wyzwanie dla pracowników socjalnych, aby we własnej
działalności konstruowali skuteczne narzędzia wzmacniania potrzebujących beneﬁcjentów
w tych zakresach usług. Jest to tym bardziej ważne, że OPS i PCPR właśnie w projektach
systemowych POKL rozwijają usługi społeczno-zawodowe w ramach aktywnej integracji.
Tomasz Kaźmierczak wskazuje w tym względzie na następujące cele reintegracji społecznej i zawodowej.
Tabela 2: Kierunki (cele) reintegracji społecznej i zawodowej jako wyzwanie dla konstrukcji oferty
usług społecznych
REINTEGRACJA SPOŁECZNA (UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE)
• umiejętności związane z kierowaniem własnym życiem – usługi ukierunkowane na uczenie się,
podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, wyznaczanie celów i planowanie, zarządzanie
zmianą
• umiejętności związane z rozwojem kompetencji społecznych – usługi ukierunkowane
na poprawianie zdolności w zakresie komunikacji, współpracy, oparcia w zasobach rodzinnych,
rozwiązywania konﬂiktów, akceptacji odmienności i różnorodności, empatii i dbanie o innych,
świadomości praw, budowania związków
• umiejętności związane z osiąganiem satysfakcji życiowej – usługi ukierunkowane na kształtowanie
podejmowania ról liderskich, umiejętności prezentacji siebie, pracy zespołowej, adekwatnej
i pozytywnej samooceny, brania odpowiedzialności za swe działania, panowania nad sobą,
samodyscypliny, zarządzania stresem, bezpieczeństwa osobistego
• umiejętności związane z angażowaniem w sprawy obywatelskie – udział w inicjatywach lokalnych
REINTEGRACJA ZAWODOWA
• umiejętności poruszania się na rynku pracy
• umiejętności i nawyki utrzymania się na stanowisku pracy
• umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej
• kwaliﬁkacje zawodowe
• edukacja ogólna
ZATRUDNIENIE WSPIERANE
• zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
• zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
• samozatrudnienie
• zatrudnienie na otwartym rynku
KREOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPECYFICZNYCH
• umiejętności związane z poruszaniem się na rynku pracy – kształtowanie umiejętności
zaangażowania się w proces rozwoju własnej kariery zawodowej, umiejętności eksponowania swoich
44

K. Blakemore, E. Griggs, Social Policy. An introduction, London 2007, s. 233.

28

PLURALIZM_08[K2].indd 28

2011-01-10 05:22:42

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej…

talentów w pracy (wykorzystywania mocnych stron), świadomości swoich możliwości i umiejętność ich
wykorzystywania w dążeniu do postawionych celów, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności
radzenia sobie z trudnościami, umiejętności angażowania się w zadania wynikające na danym
stanowisku pracy (elastyczność i gotowość do zmian czy podejmowania nowych wyzwań), umiejętności
dostrzegania możliwości zmiany miejsca pracy i zawodu adekwatnie do potrzeb rynku (rozwijanie
świadomości swoich mocnych stron i wiary w możliwości rozwojowe).
• umiejętności związane z psychospołecznymi wymiarami należenia do grupy stygmatyzowanej
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnym poczuciem inności w procesie włączania się
grupę, umiejętności nawiązywania kontaktu i współpracy z organizacjami pomocowymi w różnych
zakresach, umiejętności korzystania z praw osoby z niepełnosprawnością bez poczucia dyskomfortu,
umiejętności pokonywania barier psychospołecznych w dostępie do dóbr, rozwijania świadomości
własnych praw, umiejętności samodzielnego życia (utrzymanie, obsługa, aktywność społeczna etc.),
umiejętności budowania dobrych przekonań na swój temat i akceptacji swojej inności, umiejętności
ochrony własnych granic i dbania o bezpieczeństwo psychoﬁzyczne, umiejętności dbania
o specyﬁczne potrzeby własnego organizmu.
Źródło: Kaźmierczak, T., Komponent badawczy projektu systemowego 1.19 Zintegrowany system wspierania ekonomii społecznej – założenia naukowo-badawcze, Warszawa 2010.

Amilcar Moreira lokuje usługi reintegracji społecznej i zawodowej (tabela 3) w ramach
działań o charakterze stymulacji pozytywnej we współczesnej ofercie usług wpisanych
w koncept aktywizującej polityki społecznej45.
Tabela 3: Struktura działań aktywizacyjnych w systemie usług

Stymulacja negatywna

Stymulacja pozytywna

Działania po stronie
podażowej rynku pracy
– Kontrakt socjalny
– Ograniczenia uprawnień
do świadczeń pieniężnych:
redukcja wysokości, zawieszenie,
odebranie
Usługi reintegracji społecznej
i zawodowej

Działania po stronie
popytowej rynku pracy

– Przedsiębiorstwa społeczne
– Prace społecznie użyteczne, roboty
publiczne

Źródło: A. Moreira, The Activation Dilemma. Reconciling the Fairness and Effectiveness of Minimum Income
Schemes in Europe, Bristol 2008, s. 10.

1.5. Menedżeryzacja, nowe zarządzanie publiczne i governance
w lokalnej polityce społecznej
Aby lepiej zarządzać coraz większą liczbą spluralizowanych usług społecznych i jednocześnie zracjonalizować wydatki przy zapewnieniu wysokiej skuteczności i efektywności
polityki społecznej w wielu państwach wprowadzono mechanizmy menedżeryzacji w działalności instytucji publicznych, odpowiedzialnych za realizację zadań socjalnych. Menedżeryza45
A. Moreira, The Activation Dilemma. Reconciling the Fairness and Effectiveness of Minimum Income Schemes
in Europe, Bristol 2008.
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cja polegała między innymi na wprowadzeniu do działań i organizacji publicznych instytucji
społecznych mechanizmów sprawdzonych w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Zauważono bowiem, że zwiększające się środki na programy publiczne nie spełniały wymogów
skuteczności (osiągania zakładanych rezultatów) i efektywności (poniesionych nakładów).
Coraz częściej kwestionowano jakość działań aparatu, „rozdętej” administracji publicznej,
a instytucje publiczne traktowano w dużym stopniu jako zbiurokratyzowane i zetatyzowane
podmioty, w dużym stopniu hamujące rozwój i konserwujące tradycyjne rozwiązania. W literaturze przedmiotu utarł się nawet termin „państwa niezdolnego do rządzenia” (ungovernability). Zjawisku temu miały sprzyjać następujące procesy46:
– ogólny spadek akceptacji dla przywództwa politycznego,
– wzrost politycznego radykalizmu i populizmu,
– osłabienie pozycji tradycyjnych partii politycznych,
– rozwój nowych ruchów społecznych,
– wzrost przestępczości i reprywatyzacja środków bezpieczeństwa,
– kryzys państwa opiekuńczego.
Menedżeryzacja polityki społecznej związana jest z koncepcją new public management, którą upowszechniono na początku lat 90. XX wieku za sprawą głośnego artykułu Ch. Hood’a – A Public Management for All Seasons47 i niezwykle popularnej książki
D. Osborne’a i T. Gaebler’a pt. Rządzić inaczej – jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną48. Autorzy ci przedstawili przeobrażenia sektora publicznego w USA
proponując istotne zmiany w kierunku podejścia menedżerskiego. New Public Management
jest według nich modelem organizacji sektora publicznego opartym na profesjonalnym zarządzaniu i wykorzystywaniu narzędzi sprawdzonych w sektorze prywatnym.
Model nowego zarządzania publicznego jest opisywany w literaturze przedmiotu za pomocą wielu różnorodnych określeń. Bardzo popularnymi terminami, charakteryzującymi
nowe podejście w administrowaniu sektorem publicznym, są jeszcze49: menedżeryzm, rynkowa administracja publiczna, władze przedsiębiorcze, zarządzanie na zasadach biznesowych, menedżeryzm publiczny.
Zmiany dokonujące się z sektorze publicznym określa się bardzo często mianem „rewolucji menedżerskiej” lub pojawieniem się nowego paradygmatu zarządzania tym sektorem.
Według cytowanego powyżej Ch. Hood’a ﬁlozoﬁa „nowego zarządzania publicznego” bazuje na następujących elementach składowych, które powinny zostać wprowadzone50:
– istnieje konieczność wprowadzenia profesjonalnego, menedżerskiego, zarządzania
w sektorze publicznym,
– należy jasno określić standardy i mierniki działalności,
46
J. Hausner, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego,
J. Hausner i M. Kukiełka (red.), Kraków 2002, t. II, s. 54.
47
Ch. Hood’a, A Public Management for all Seasons, w: “Public Administration”, nr 69 (1).
48
Tytuł oryginału z 1992 roku to: Reinventing Government.
49
M. Zawicki, New Public Management Public Governance, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego,
J. Hausner i M. Kukiełka (red.), Kraków 2002, t. II, s. 78.
50
Ch. Hood’a, A Public Management for all Season, w: “Public Administration”, 1991, nr 69 (1), op.cit.,
ss. 4-5.
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– należy wprowadzić konkurencję do sektora publicznego,
– należy w większy sposób wykorzystywać w sektorze publicznym metody i techniki zarządzania stosowane w sektorze prywatnym,
– należy położyć większy nacisk na dyscyplinę i oszczędność wykorzystania zasobów.
Z kolei W. Kickert, bazując na dorobku OECD, wskazuje na kilka podstawowych
trendów, będących wspólnym mianownikiem różnych podejść do nowego zarządzania
publicznego51:
– decentralizacja władzy i zapewnienie elastyczności,
– uzyskiwanie rezultatów, kontrola i odpowiedzialność za wyniki,
– poprawa konkurencji i możliwości dokonywania wyboru,
– dostarczanie usług odpowiadających zapotrzebowaniu,
– doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich,
– optymalizowanie technologii informatycznych,
– doskonalenie jakości stosowanych regulacji,
– wzmacnianie funkcji sterującej na centralnym szczeblu władzy.
W nowym zarządzaniu publicznym dużą wagę przywiązuje się do oddzielenia roli klienta (beneﬁcjenta) od dostawcy i kontraktora usług publicznych, a także do rozwoju umów
kontraktowania i odpowiedzialności za efekty, skutki rezultatów działań. Podkreśla się także
konieczność oddzielenia czynności politycznych od procesów zarządzania i podejmowania
decyzji. Wprowadza się elementy rynkowe i quasi rynkowe. Dużo większy nacisk kładzie
się na procesy decentralizacyjne i wykorzystanie władz samorządowych do prowadzenia
sprawnej polityki publicznej (public policy), w tym polityki społecznej.
Generalnie przegląd dorobku naukowego i praktycznych rozwiązań New Public Management pozwala na uogólnienie, że koncepcję menedżeryzmu charakteryzuje przede wszystkim zorientowanie na decentralizację sektora publicznego, wprowadzenie instrumentów
deregulacyjnych, prywatyzacji i urynkowienia. Dużą rolę odgrywa także „otwarcie” na organizacje społeczne i współpracę międzysektorową (partnerstwo publiczno-prywatne, publiczno-społeczne) oraz wewnątrzsektorową (partnerstwo publiczno-publiczne). Wprowadza się
do sektora publicznego także konkurencję, polegającą na kontraktowaniu usług w ramach
przetargów publicznych. Władze publiczne stwarzają warunki do rozwoju form zarządzania
a nie administrowania sektorem publicznym. W tym celu przekazują swoje uprawnienia obywatelom (uspołecznienie), którzy kontrolują i oceniają sprawność działalności agencji rządowych. Władze tworzą sprawne, przyjazne obywatelowi instytucje, a nie zbiurokratyzowane
i sformalizowane podmioty, które koncentrują się na uzasadnianiu własnego funkcjonowania. W koncepcji nowego zarządzania publicznego dużą wagę przywiązuje się do osiąganych
rezultatów, kontroli wyników w oparciu o wygenerowane wskaźniki oraz dane pochodzące
z metod ewaluacyjnych i z systemów monitoringu i audytu. Podmioty publiczne większą
wagę przywiązują do rekrutacji i rozwoju zasobów ludzkich wprowadzając konkursy, zatrudnienie kontaktowe i bardziej elastyczne formy świadczenia pracy52.
51
W. Kickert, Public Governance in the Netherlands. An Alternative to Anglo-American Manageralism, w:
“Public Administration”, 1997, nr 75, Oxford.
52
Porównaj: A. Frączkiewicz – Wronka, O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych, w: Wokół polityki społecznej, K. Głąbicka, M. Grewiński (red.), Warszawa 2008, s. 111 i nast.
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Nakładając koncepcję nowego zarządzania publicznego na praktykę działalności podmiotów pomocy społecznej w Polsce trzeba zauważyć, że niektóre elementy tej koncepcji
są już stosowane w naszym kraju (decentralizacja, delegowanie i kontraktowanie zadań,
ewaluacja i monitoring postępów, realizacja zadań poprzez projekty itp.), ale wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w obszarze zarządzania, koordynacji i skuteczności lokalnej
polityki społecznej.
W tym zakresie podkreśla się coraz częściej znaczenie nowego kierunku dalszych zamian – od zarządzania publicznego do governance, czyli do stworzenia systemu współrządzenia, współzarządzania i współuczestniczenia w procesach decyzyjnych i realizacyjnych
wielu różnych interesariuszy regionalnych i lokalnych, którzy stają się współodpowiedzialni za dobrobyt i rozwój społeczny. Programowanie polityki lokalnej (strategie), dostarczanie i produkcja usług społecznych, nadzór i kontrola procesów polityki społecznej, nie jest
w tej koncepcji zadaniem tylko władz samorządowych i sektora publicznego, ale różnorodnych podmiotów społecznych, prywatnych, kościelnych, nieformalnych, które mają interes
we wspólnym rozwiązaniu problemów społecznych. Aby taki wariant realizacji polityki społecznej mógł być prowadzony na poziomie regionalnym czy lokalnym potrzeba jednak woli
i chęci władz samorządowych do zbudowania deliberatywnej demokracji, z rozbudowaną
kontrolą społeczną i aktywnymi obywatelami. Partnerstwa lokalne, partycypacyjny sposób
programowania i kreowania lokalnych strategii, wspólna realizacja projektów jest jednak
możliwa jeśli istnieje silna społeczność lokalna powstała na bazie społeczeństwa obywatelskiego i wysokiego kapitału społecznego.
Aby realizować idee nowego zarządzania publicznego i governance w polskim systemie
pomocy i integracji społecznej należałoby jednak dokonać wielu zmian organizacyjnych,
gdyż współczesny system nie do końca jest przystosowany do realiów czasów w których
żyjemy. Organizacja systemu pomocy społecznej, powstała na początku lat 90. XX wieku nie
odpowiada aktualnie współczesnym rozwiązaniom stosowanym w państwach zachodnich.
Jednolitość instytucjonalna na poziomie całego kraju, ogólnopolska ustawa o pomocy społecznej bez regionalnych zróżnicowań w zakresie rozwiązań, słabość zaplecza i infrastruktury w wielu gminach, polaryzacja na ośrodki wiejskie i miejskie – wszystko to w porównaniu
z wieloma krajami zachodnimi to typowa nasza bolączka. Tymczasem w wielu państwach
np. w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii rozwiązania instytucjonalne i usługi różnią się w zależności od regionu. Wychodzi się bowiem z założenia,
że to władze regionalne powinny kreować i kształtować politykę społeczną a nie władze
państwowe.
Pluralizm usługodawców, wielosektorowość, konieczność rozwoju wielu usług społecznych, indywidualizacja pomocy, nacisk na działania aktywne i pracę socjalną oraz środowiskową, partycypacyjny i partnerski model sprawowania władzy, powinny wymusić powstanie
w Polsce modelu welfare mix z różnorodnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi jako
dostawcami i producentami usług oraz z profesjonalnym zapleczem koordynacyjnym zainstalowanym na poziomie dużych gmin i/lub powiatów. Być może w przyszłości to PCPR-y
powinny posiadać kompetencje związane z koordynacją i organizacją wszelkich usług społecznych, tak aby zapewnić konstytucyjny, równy dostęp do nich wszystkim obywatelom.
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Znaczenie będzie miało także to, czy na poziomie regionalnym będzie prowadzone profesjonalne programowanie i zarządzanie polityką społeczną oraz nadzór i kontrola jakości
usług i ich efektywności. Marszałkowie województw w Polsce posiadają realne instrumenty
kreowania regionalnej polityki społecznej, ale często nie do końca wykorzystują wszystkie
możliwości. Być może jest to spowodowane tym, że na poziomie regionalnym mamy w naszym kraju dwuwładzę. Za diagnozę problemów społecznych, organizację szkoleń i doradztwo dla OPS i PCPR są odpowiedzialne regionalne ośrodki polityki społecznej, natomiast
za nadzór i kontrolę nad instytucjami i usługami odpowiedzialne są wydziały wojewódzkie
polityki społecznej podległe wojewodom.

1.6. Skuteczność i efektywność usług społecznych
Zdaniem Rika van Berkela, aby działalność usługodawcza była skuteczna, niezbędna
jest rewizja sposobów zarządzania w ramach konkretnych podmiotów pomocy społecznej
i wobec konkretnych problemów oraz kreowanie nowych metod w zakresie bezpośredniej
pracy z klientem53. Polityka usług społecznych generowanych przez podmioty reprezentujące
różne sektory ma być z założenia zbiorem działań opartych na sprawności i efektywności.
Osiągnięcie tego będzie możliwe jeśli w zakresie zarządzania wprowadzany będzie
– po pierwsze „model motywacyjny”, istotą zmiany będzie zlecanie usług społecznych
w oparciu o kryterium wydajności w ramach wcześniejszej działalności podmiotu, ale także wewnętrzna polityka zarządzania personelem w podmiotach i „generowanie” motywacji
do skutecznej pracy.
Po drugie, „nowe zarządzanie publiczne” opierać się ma na urynkowieniu świadczeń
usług aktywizacyjnych, w połączeniu z pełnym rozdzieleniem funkcji nabywcy i dostarczyciela tych usług (ośrodki pomocy społecznej dystrybuujące świadczenia mogą w tym zakresie być zobowiązane do zawierania zewnętrznych kontraktów na usługi aktywizacyjne dla
swoich klientów).
Po trzecie wskazuje się na konieczność decentralizacji i deregulacji w aktywizowaniu
osób (te wątki były już omawiane). Gwarantem wysokiej jakości usług społecznych poprzez
zmiany w tzw. „pracy na pierwszej linii z klientem” ma być postępująca profesjonalizacja
dominująca nad regułami biurokracji i hierarchicznością w kontaktach pracownik-pracownik
czy pracownik-klient. Krokiem ku skuteczniejszej ofercie usług społecznych będzie także
wprowadzenie zarządzania wydajnością poprzez realną ewaluację i superwizję pracy pracowników socjalnych54. Powyższe założenia maja stanowić ramy dla oferty „nowych usług
społecznych” wpisanych w koncept polityki aktywizacji. Ważnym uzupełnieniem i uszczegółowieniem powyższych założeń, na których opierać się ma upraktyczniony model polityki
aktywizacji oparty na new public service jest propozycja Roberta B. Denhardt oraz Janet V.
53
R. van Berkel, Activation in the Context of Social Policy, Governance and Frontline Work Reforms. A Case
Study of Dutch Social Assistance. Materiał przygotowany na potrzeby seminarium Instytutu Spraw Publicznych,
Warszawa 2010.
54
Ibidem.
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Denhardt55. Wskazują oni w tym zakresie na następujące charakterystyki (tabela 4), które
musimy traktować jako wyzwanie w rekonstrukcji usług świadczonych przez służby społeczne i funkcjonowaniu podmiotów, wpisujących się w ramy tychże służb.
Tabela 4: Nowy model usług społecznych
Założenia
Podstawy teoretyczno-epistemologiczne

Nowe usługi społeczne

Wymagana racjonalność oraz towarzyszące
modele ludzkiego zachowania

Teoria demokracji oraz różne podejścia do wiedzy,
włączając pozytywistyczne, interpretacyjne, krytyczne
i postmodernistyczne
Strategiczna racjonalność, wielowymiarowe testy
racjonalności (politycznej, ekonomicznej, organizacyjnej)

Koncepcja społecznego interesu

Rezultat dialogu o podzielane wartości

Za kogo służby społeczne odpowiadają?

Obywatele

Rola rządu

Usługi (negocjowanie oraz pośrednictwo interesów
między obywatelami i grupami wspólnotowymi,
budowanie wspólnych wartości)
Budowanie partnerstw publicznych, pozarządowych oraz
prywatnych (biznesowych) wspólnie zorientowanych na
potrzeby
Wielowymiarowe – służby społeczne muszą respektować
prawo, wartości wspólnotowe, reguły polityczne,
standardy profesjonalizmu zawodowego oraz interesy
obywateli
Potrzebna wymuszona i odpowiedzialna dyskrecja

Mechanizmy osiągania celów polityki

Podejście do odpowiedzialności

Administracyjna dyskrecja
Założone struktury organizacyjne
Założone podstawowe motywacje usług
społecznych i administracyjnych

Struktury współpracy z przywództwem respektowanym
wewnętrznie i zewnętrznie
Usługi społeczne jako pragnienie wspierania
społeczeństwa

Źródło: R. B. Denhardt, J. V. Denhardt. The New Public Service: Serving rather than Steering. „Public Administration Review”, 2000, vol. 60, nr 6, s. 554.

Powyższe zestawienie (tabela 4) wymaga analizy. Nowy model usług społecznych
wpisany jest w reguły demokracji z uwzględnieniem także takiego ujęcia obywatelskości,
gdzie jednostki i państwo wchodzą ze sobą w relacje zależności i współodpowiedzialności,
ale gdzie jednocześnie jest miejsce na samoodpowiedzialność jednostek, powiązaną z odpowiedzialnością za innych. A zatem usługa społeczna jest oferowana konkretnej osobie
na mocy odpowiedzialności za nią, ale też z uwzględnieniem roszczenia, że odpowiedzialność powinna być docelowym przymiotem tych, którym oferujemy usługę. Koncepcja odpowiedzialności społecznej jest powiązana z teoriami obywatelstwa, które próbują znaleźć
złoty środek pomiędzy prawami obywatelskimi, a obowiązkami. Dla przykładu teoretyk
koncepcji obywatelskich T. Janosky twierdzi, że w dzisiejszych, zachodnich demokracjach
obywatele mają głównie prawa, gwarantowane w konstytucjach krajowych i w wielu doku55
R. B. Denhardt, J. V. Denhardt. The New Public Service: Serving rather than Steering. „Public Administration
Review”, 2000, vol. 60, nr 6, ss. 549-559.
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mentach międzynarodowych, ale nie mają prawie w ogóle obowiązków. I między innego
z tego powodu mniejsza jest współodpowiedzialność społeczna za rozwój mojej społeczności, gminy czy regionu. Dlatego tak ważne jest jak twierdzą na przykład komunitarianie,
aby powrócić do idei odpowiedzialnej rodziny, odpowiedzialnej społeczności lokalnej, odpowiedzialnej władzy i odpowiedzialnych przedsiębiorców. W ten tylko sposób możemy
poradzić sobie z wieloma poważnymi problemami społecznymi na poziomie lokalnym i będziemy mieli szanse na rozwój różnorodnych usług społecznych.
Wiązanie „nowych usług społecznych” z regułami demokracji wykazuje łączność z interpretacją kluczowego wyzwania „bycia aktywnym” wpisanym w koncepcję polityki aktywizacji. Aktywność i zaktywizowanie, to wyzwanie dla wszystkich – nie tylko tych, którzy
wykazują zapotrzebowanie na usługi aktywizacyjne i którzy wykazują deﬁcyty w codziennym życiu. Być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, to dostrzegać konieczność
myślenia nie tylko o dobru własnym, ale i innych (zwłaszcza tych, którzy są wokół mnie
– w miejscu pracy, w sąsiedztwie itd.) i to myślenie przekładać na działania. Polityka, która „produkuje” aktywność, to wymaganie ustanowione wobec każdego: klienta pomocy
społecznej, kierownika placówki, czy pracownika socjalnego, żeby w swoich działaniach
uwzględniać wyzwanie bycia aktywnym na rzecz siebie i innych, budując na tej podstawie
zasoby własne i umożliwiać innym gromadzenie zasobów.
Oferta „nowych usług społecznych” ma zatem opierać się na podstawach demokratycznych, gdzie równość (w zakresie dostępu, jakości, czy odpowiedzialności) wyznacza
podstawę podejmowanych działań. Jest to polityka kompromisu wokół podstawowych wartości, gdzie dobro wspólne jest stale (re)deﬁ niowane. Żeby tak mogło być niezbędne jest
np. otwarcie na postulaty, opinie, oceny zarówno tych, którzy wyrażają zapotrzebowanie
na konkretne usługi, jak i tych, którzy odpowiadają za konstrukcję oferty usług, jak i tych
(co niezwykle ważne), którzy „na pierwszej linii” transferują usługi do potrzebujących.
Dialog w odwołaniu do wspólnie ustalonego zestawu wartości wydaje się skuteczną procedurą w doborze konkretnych usług dla konkretnych potrzebujących. To cel (idealistyczny),
do którego zmierzać ma budowa procedur transferu usług adekwatnych do jednostkowych
deﬁcytów.
Oferta „nowych usług społecznych” opierać się ma na strategicznej racjonalności
i co szczególnie istotne, na testach racjonalności w wymiarze politycznym, ekonomicznym
czy organizacyjnym. Oznaczać to ma zerwanie z polityką, w której usługa, regulacja związana z ofertą i transferem usług są trwale wszczepiane w funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych za budowanie reguł dla usługodawstwa czy też oferujących usługi, nawet,
jeśli mamy informację zwrotną, że nie przynoszą one rezultatów lub wręcz są dysfunkcyjne. Osoby odpowiedzialne za ofertę usług są zatem zobligowane do praktycznej ich weryﬁkacji w zakresie adekwatności i skuteczności. New public service, to z założenia system
szybkiej reakcji, w którym problemy, bariery, dysfunkcje (rozumiane jako nieracjonalności)
są szybko usprawniane i zastępowane i gdzie praktyka realnie weryﬁkuje przydatność często imponujących (na papierze) rozwiązań. Istnieje zatem zapotrzebowanie na osoby, które
w lokalnych podmiotach instytucjonalnych oferujących usługi mobilizowaliby personel,
zwiększając odpowiedzialność i jednocześnie racjonalność działań w kilku obszarach.
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Pierwszym obszarem, w ramach weryﬁkacji działalności usługodawczej, jest zainteresowanie wartością dodaną klientów usług społecznych – osób, na rzecz których prowadzimy
działania. Warto zatem podejmować działania które gwarantują, że dzięki usłudze nastąpiły
pożądane zmiany w sferze wiedzy, kwaliﬁkacji, postaw, statusu, „jakości” życia związanej
z zaspokojeniem potrzeb podstawowych i ponadpodstawowych, relacji z otoczeniem.
Drugim obszarem oceny są stale weryﬁkowane możliwości zespołu realizatorów przedsięwzięć polegających na transferze usług. Kontrolować należy zatem sposób rozdziału zadań, skład zespołów i relacje wewnętrzne, realność superwizji w działaniach.
Ważnym obszarem analizy (trzeci obszar) jest weryﬁkacja źródeł pozyskiwania środków
na dalszą działalność (np. środków ﬁnansowych poprzez przygotowywane i zgłaszane projekty, ale także lokalna mobilizacja wiedzy, umiejętności – niematerialnych zasobów).
I wreszcie ostatnia płaszczyzna to ocena morale grupy (podmiot oferujący usługi) i efektywność działań56. Są to kluczowe obszary, które wymagają stałej analizy (weryﬁkacji) w obrębie konkretnych przedsięwzięć. Efekty postępowań weryﬁkacyjnych powinny przekładać
się na usprawnienia z troską o „lepszą” usługę. To założenie opiera się na wizji, w której ten,
który oferuje usługę identyﬁkuje się z nią, wykazując realne dążenie do jej adekwatności,
skuteczności i efektywności.
Polityka budowania oferty i reguł transferu „nowych usług społecznych” angażować
ma podmioty reprezentujące różne sektory, które z założenia powinny podejmować próbę
współdeﬁniowania lokalnych potrzeb. Partnerstwa organizacji społecznych, ﬁrm prywatnych oraz instytucji publicznych mają z założenia podejmować działania na rzecz realizacji
tychże potrzeb. Nie jest to możliwe (realizacja wspomnianych potrzeb) bez rozpowszechnionej chęci wspierania społeczeństwa, które powinno ucieleśniać się z ideą wielosektorowej
polityki społecznej. Niezbędnym dopełnieniem polityki nowych usług są profesjonalne służby społeczne, które respektując reguły dyskrecji w podejmowanych działaniach wyrażają
odpowiedzialność za obywateli i wobec obywateli.
Ważnymi elementami nowego ujęcia usług socjalnych, pozwalającymi na mówienie
o nowym paradygmacie tych usług, jest eksponowanie ich kontekstu społecznego (relacyjnego), traktowanie jako punktu ich odniesienia: człowieka i jego praw, wskazywanie na ich
funkcję humanistyczną oraz funkcję budowania potencjału, orientację na użytkownika (partnerstwo), a także na jakość i dostępność usług socjalnych. Usługi socjalne przechodzą długą
drogę od relacji klienckiej do relacji obywatelskiej, coraz częściej możemy mówić o ich
socjalizacji i pojawieniu się tzw. holistycznych usług socjalnych57.
Powyższe wyzwania zderzają się z problemami, które doświadczają instytucje pomocy
społecznej w Polsce w swej bieżącej działalności. Badacze diagnozują bowiem szeroki zestaw problemów o charakterze zewnętrznym (kontekst dla funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej), jak i wewnętrznych, związanych z charakterem tzw. „społecznego świata”
konkretnych instytucji. Wśród problemów o charakterze zewnętrznym należałoby podkreślić
56

J. Poertner, Ch. Rapp, Textbook of Social Administration. The Consumer-Centered Approach, New York

2007.
57
A. Brandstaetter, P.Herrmann, C. O’Connell (red.), Deﬁning Social Services in Europe: Between the Particular and the General, Nomos Verlagsgesellschaft 2007.
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brak czytelnych zasad współpracy przy rozwiązywaniu problemów. Można bowiem odnieść
wrażenie, że instytucje pomocy społecznej są często osamotnione w zakresie działalności
usługodawczej a jednocześnie nie wypracowano (lub nie wypracowuje się w przestrzeni lokalnej) reguł współpracy, które byłyby krokiem ku ucieleśnianiu wizji wielosektorowej polityki społecznej opartej na partnerstwach.
Niniejsza książka i zaprezentowana poniżej analiza danych zebranych w ramach przeprowadzonego badania własnego wpisywać się będzie w weryﬁkacji tej hipotezy. Podmioty
pomocy społecznej w dalszym ciągu wydają się być „skrępowane” w zakresie aktywności
własnej, ich działalność w małym stopniu opiera się na swobodzie w zakresie dostosowywania oferty usług do lokalnych potrzeb. Wszechobecność administracji centralnej uniemożliwia
elastyczną rekonstrukcję działalności podmiotów a jednocześnie wypełnianie idei przewodnich „nowych usług społecznych”. Barierą o charakterze zewnętrznym jest także paternalizm redystrybucyjny, który pomimo postulowanego zwrotu ku aktywnej polityce społecznej,
wciąż dominuje, sprowadzając większość działań podejmowanych przez służby społeczne
w ramach ośrodków pomocy społecznej do transferów różnego rodzaju świadczeń58.
Spośród problemów wewnętrznych instytucji pomocy społecznej należy wskazać,
po pierwsze, tak piętnowany przez „szeregowych” pracowników OPS-ów, PCPR-ów model przywództwa, polegającego na braku inicjatyw opartych na angażowaniu pracowników
w procesy decyzyjne, braku zainteresowania pracownikiem (jego potrzebami, nadziejami,
ograniczeniami). W tej kwestii należy podnosić problemy pracowników służb społecznych
w zakresie podnoszenia kwaliﬁkacji indywidualnych. Dodatkowo, instytucje koncentrują się
na zadaniach obligatoryjnych i brakuje potencjału do wychodzenia poza ramy typowych
działań. Zarządzanie personelem placówki splata się z działalnością usługodawczą – kierownik czy dyrektor występować ma w roli menadżera placówki czyli w praktyce ludzi i usług.
Niestety sygnały, które płyną ze środowiska służb społecznych wskazują na liczne praktyczne zaprzeczenia tej regule.
Po drugie, istotnym problemem podmiotów pomocy społecznej w Polsce jest niewielkie zainteresowanie efektywnością wydatkowanych środków i skutkiem podejmowanych
inicjatyw – dominuje koncentracja przede wszystkim na instytucji, w dalszej kolejności
na samym działaniu (jestem aktywny, bo wykonuję konkretne czynności, bo uczestniczę
w procesie dostarczania usług), a w rezultacie brak jest realnej uwagi przykładanej skutkom
transferu usług.
Po trzecie, istotnym problemem jest najczęściej niewielkie zainteresowanie lokalnej
władzy funkcjonowaniem podmiotów pomocy społecznej. Władza oczekuje działania, oczekuje dużej skali inicjatyw, jednocześnie nie dbając o ich realne skutki i w małym stopniu
wychodząc naprzeciw potrzebom konkretnych instytucji. Jest to problem, który na różnych
formach sygnalizują przedstawiciele instytucji systemu pomocy społecznej. Na problem
ten nakłada się bardzo często niska świadomość decydentów i lokalnych władz dotycząca
polityki społecznej, metod i narzędzi, które wiążą się z działaniami w zakresie nowoczesnej pomocy społecznej. Wielokrotnie w praktyce społecznej polityka lokalna góruje nad
58
J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.
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racjonalnością postępowania wobec OPS I PCPR i ich klientów, inwestycje infrastrukturalne
i komunalne są dla wielu lokalnych władz znacznie bardziej interesujące, aniżeli pomoc
społeczna, utożsamiana najczęściej z „jakimś tam rozdawnictwem pieniędzy”. Nie traktuje
się polityki społecznej jako polityki rozwojowej, inwestycyjnej, która pobudza społeczność
lokalną, która wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, kapitał ludzki i społeczny, która może
być tańsza jeśli będziemy ją traktować jako działanie prewencyjne i zapobiegawcze. Dominuje przekonanie, że pomoc społeczna jest instytucją redystrybucji świadczeń i jako znaczny
koszt gminnego budżetu tylko osłabia potencjał ekonomiczny a nie wzmacnia go. Wprawdzie w ostatnich latach zmienia się trochę świadomość samorządowców na temat znaczenia
i roli lokalnej polityki społecznej, chociażby ze względu na projekty społeczne realizowane w ramach PO KL, gdzie zamiast redystrybucji świadczeń mamy usługi aktywizacyjne,
to jednak w dalszym ciągu w wielu gminach i powiatach świadomość roli polityki społecznej
i systemu opieki i pomocy jest raczej niska.
Opisane powyżej pokrótce, licznie doświadczane problemy skutkują maskowaniem działalności własnej w sferze diagnozowania i myślenia strategicznego oraz w „jakości” realizowanych programów. Naturalnie nie wszystkie instytucje należy w tym względzie „wrzucać
do jednego worka”. Faktem jest jednak, że wielu z nich brakuje wiary w spełnienie wyzwań
stojących przed „zaktywizowaną instytucją”, która wpisuje się swoimi działaniami w „nowe
usługodawstwo społeczne”. Instytucja, która wpisuje się w ramy „podmiotu zaktywizowanego”, która zainteresowana jest skutecznością, efektywnością i adekwatnością oferty usług
społecznych musi opierać swoje funkcjonowanie na konkretnych regułach, które wynikają
z wcześniej prezentowanej koncepcji „nowych usług społecznych”.
Warto podkreślić, że przedstawiciele podmiotów oferujących usługi muszą wcielać
w życie przekonanie, że kompetencja, rzetelność i wydajność pracowników stanowi podstawę potencjału instytucji. Istotne jest także to, że sprawność i odpowiedzialność należy traktować jako gwarant obecności instytucji w świecie reguł rynkowych. Aktywność
instytucji w zakresie pozyskiwania środków poprzez wnioskowanie o wsparcie własnych
projektów np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest dobrym przykładem
wprowadzania reguł konkurencyjności w sferę pomocy społecznej i rynku pracy – sprawne,
odpowiedzialne instytucje będą podejmowały starania o dodatkowe środki – będą starały się wzbogacać ofertę obligatoryjnych usług o nowe pomysły i rozbudowywać (względnie rekonstruować) ofertę wsparcia. Zaktywizowana instytucja w swym funkcjonowaniu
uwzględnia odrzucenie myślenia „intuicyjnego” na rzecz ścisłego planowania w oparciu
o twarde dane pochodzące z diagnoz, co można nazwać mianem „programowania”. Wrażliwość i chęć pomagania innym nie może być podstawową planowania działań. Oferta usług
w dyspozycji instytucji, zdeﬁniowanie grup beneﬁcjentów, do których ma być kierowana
pomoc, zakres potrzeb, jakie mają być zaspokajane (lub wsparcie w zaspokajaniu potrzeb)
– podobnie jak w przypadku sektora prywatnego, skoncentrowanego na dostarczeniu maksymalnie dużej grupie beneﬁcjentów, odpowiadających ich potrzebom, towarów i usług –
powinno wynikać z drobiazgowej diagnozy opartej na czytelnych podstawach metodologicznych. Co także istotne, zarządzanie instytucją ma być bardziej „praktyką” niż fachem
o sformalizowanych wymaganiach. Niezbędna jest w tym zakresie empatia i indywidualne
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podejście do pracowników, reakcja na „zmianę”, którą należy odczytywać jako nowe ramy
funkcjonowania instytucji (prawo i wynikające z niego nowe możliwości i ograniczenia),
zmiany na rynku pracy, efekty działań własnych i innych instytucji, co może rodzić potrzeby reorientacji podejmowanych inicjatyw i przeniesienia kierunku kreowanych programów. Należy jednocześnie dążyć do wykorzystania wszystkich zasobów instytucji. Staje się
to szczególnie istotne w warunkach ubiegania się o środki „zewnętrzne” na realizację programów inicjowanych przez konkretną instytucję – racjonalna diagnoza zasobów ludzkich,
lokalowych, środków ﬁnansowych, określenie instytucji, które mogą wesprzeć realizację
przedsięwzięcia (w praktyce możemy to nazwać „kapitałem społecznym” instytucji) stanowi podstawę budowania projektu i legitymizuje zaangażowanie w projekt (w myśl zasady:
„jeśli coś robić, to dobrze”).
Aby skutecznie działać i maksymalnie wykorzystywać potencjał kadrowy należy skoncentrować się na zasobach ludzkich. „Oznacza to traktowanie istoty ludzkiej jako zasobu –
jako czegoś, co ma szczególne właściwości ﬁzyczne, zdolności o ograniczenia wymagające
takiej samej (…) uwagi, jak własności wszystkich innych zasobów (…) Oznacza to również
traktowanie zasobów ludzkich jako istot ludzkich, które – w przeciwieństwie do wszystkich
innych zasobów – mają osobowości, prawa obywatelskie oraz kontrolę nad tym, czy w ogóle
pracują, jak dużo pracują i na ile dobrze, co sprawia z kolei, że wymagają motywacji, uczestnictwa, satysfakcji, bodźców i nagród, przywództwa, odpowiedniego statusu i funkcji”59.
Rodzi to w naturalny sposób konieczność przemyślanego zarządzania instytucją (zwierzchnictwa), które będzie uwzględniało zaprezentowane powyżej potrzeby jednostkowe. Zaktywizowana instytucja działająca zgodnie z logiką „nowych usług społecznych” skupia ludzi,
którzy podejmują myślenie i działanie zorientowane na teraźniejszość i przyszłość (długofalowość strategii funkcjonowania instytucji). Jednocześnie jest to wyrażenie przekonania,
że skuteczna instytucja to efektywni menedżerowie. Pracownik socjalny traktowany jest
jako menedżer zarządzający problemami, który jest zaangażowany w konkretne inicjatywy,
odwołuje się do wartości wyznawanych przez grupę docelową, a nie przez siebie, reaguje
na siły działające na rynku, poszukuje partnerów do wspólnych inicjatyw.
Przeciwieństwem modelu instytucji zaktywizowanej a jednocześnie realnym odstępstwem od reguł „nowych usług społecznych” jest tzw. „instytucja zrutynizowana”, która opiera się współczesnym wyzwaniom związanym z usługodawstwem społecznym. Nie
ma współcześnie wątpliwości, że instytucja, która nie wdraża powyższych zasad funkcjonuje
jako „instytucja zrutynizowana”, a w której nadal funkcjonuje tak piętnowany przez „szeregowych” pracowników OPS-ów, czy PCPR-ów ów model autorytarnego przywództwa,
polegającego na braku inicjatyw opartych na angażowaniu pracowników w procesy decyzyjne, braku zainteresowania pracownikiem (jego potrzeby, nadzieje, ograniczenia, cele),
koncentracja na zadaniach obligatoryjnych i brak potencjału do wychodzenia poza ramy typowych działań. W jej funkcjonowaniu wyraźny jest brak zainteresowania efektywnością
wydatkowanych środków i skutkiem podejmowanych inicjatyw. Ma miejsce koncentracja
przede wszystkim na instytucji, w dalszej kolejności na samym działaniu, a w rezultacie
brak realnej uwagi przykładanej skutkom inicjatywy. Odnosząc to do reﬂeksji Kazimierza
59

P. F. Drucker, Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, ss. 28-29.

39

PLURALIZM_08[K2].indd 39

2011-01-10 05:22:42

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych

W. Frieske: w działaniu instytucji dominują sukcesy administracyjne i instytucjonalne (czyli
w odwołaniu do pierwszego: zainteresowanie odbiorem zewnętrznym instytucji, realizatorów faktycznych czy domniemanych [partyjni notable] oraz w odniesieniu do drugiego: gwarancja trwania samej instytucji, możliwość realizacji kolejnych projektów, gwarancja zatrudnienia, środki ﬁnansowe dla personelu instytucji) oraz często „utopijnie” deﬁniowane sukcesy merytoryczne. Związane są one z mylnie przyjmowanym założeniem, że po realizacji
projektu większość beneﬁcjentów ostatecznych trwale zakotwiczy na otwartym rynku pracy
i zmieni swoje nawyki. Bardzo często cel, w postaci inkluzji wybranych grup, stymuluje się
w sztuczny sposób (np. poprzez rekrutację jedynie najbardziej zmotywowanych jednostek,
tolerancję dla zachowań niezgodnych z założeniami projektu) po to, żeby „odpowiednia”
liczba beneﬁcjentów ostatecznych kończyła projekty60. Zrutynizowana instytucja uwzględnia
praktyki maskowania działalności własnej w sferze diagnozowania, myślenia strategicznego
oraz w „jakości” realizowanych programów. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której
instytucja odgrywa biurokratyczną „sztukę dla sztuki” – opiera swoje działania o diagnozy
problemów, buduje strategię na najbliższe lata, konstruuje programy wsparcia, jednak merytoryczna użyteczność diagnoz, ich spójność z kierunkami inicjatyw, poziom ogólności przygotowanych strategii, czy też rezultaty wdrażanych projektów „istnieją” w funkcjonowaniu
instytucji, ale nie mają obiektywnej wartości.
Warto zatem zauważyć, że mówiąc o usługach społecznych, mamy na myśli pole współpracy międzysektorowej i realnego a nie pozorowanego dialogu i ścierania się interesów.
Obywatele mają szanse na włączenie się w realne działania na rzecz potrzeb własnych i innych w sytuacji utrwalonej i upowszechnionej stabilności polityki państwa w sferze deﬁniowania i działań na rzecz potrzeb jednostkowych i grupowych (redukcja niespójności
w działalności usługodawczej). Wyzwaniem dla podmiotów oferujących usługi (w trosce
o ich jakość i adekwatność do potrzeb obywateli) jest podejmowanie dyskusji w obrębie
następujących problemów61:
– sprzeczności (chęć i działania na rzecz ich eliminacji w procesie transferu usług). Brak
sprzeczności, czyli utrzymywanie myśli, celów, założeń i postaw (działań) w stanie wzajemnej niesprzeczności opierać się powinna na:
a) konstrukcji oferty usług realnie uwzględniającej dyspozycje instytucjonalne i jednostkowe, trudności zadaniowe, czy zmieniającą się sytuację w otoczeniu społecznym,
b) zgodności oferty usług z założeniami, realne łączenie usług społecznych z ich rezultatami np. poprzez dostosowanie jej do potrzeb i możliwości tych, którym z założenia chcemy oferować usługę,
c) polityka wiarygodnej sprawozdawczości z realizowanych inicjatyw usługodawczych, która redukuje „instytucjonalny triumfalizm” na rzecz informowania o tym,
co się udaje, ale i nie udaje,
d) postulowanie zmian na gruncie prawa, które są koherentne z wizją postulowanej
polityki społecznej w założeniach, ale i praktyce,
60
K. W. Frieske, Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność „sukcesu” programów społecznej inkluzji, w: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, red. K. W. Frieske, Warszawa 2004, ss. 70-78.
61
Por. A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń 2010 (w druku).
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–

–

–

–

d) realne rozstrzygnięcie w ramach konkretnych podmiotów „czy” i ewentualnie,
„komu” pomagamy i chcemy pomagać?
integracja wewnętrzna (działania zwiększające więzi wewnętrzne w ramach podmiotów usługodawczych). Należy w tym względzie promować
a) wzniecanie żywych relacji grupowych wewnątrz podmiotów oferujących usługi
społeczne,
b) poszukiwanie użytecznych instrumentów pogłębiania więzi między kreatorami
i dystrybutorami usług z różnych sektorów (sektorowa otwartość i przepływy),
c) niwelowanie dublowania się instytucji (i ciał wewnątrz instytucji) w zakresie podejmowanych działań, powszechniejszy dostęp do decyzyjności w obrębie podmiotów
oferujących usługi społeczne.
sprawność (jak ją poprawiać we własnej działalności?). Mamy tu na myśli następujące
działania (wyzwania):
a) unikanie „pozorności” inicjatyw poprzez niwelowanie działań, które nie prowadzą
do zakładanych rezultatów, porzucanie i szybka korekta instrumentów, które pozornie rozwiązują problemy,
b) nacisk na redukcję działań, które wpisują się w pozorny profesjonalizm na rzecz
„zachowania twarzy” i budowanie pozycji zawodowej osób odpowiedzialnych
za kreowanie i dystrybucję usług społecznych, weryﬁkacja hierarchii interesów wpisanych w działalność usługodawczą,
c) nie omijanie kwestii efektywności ekonomicznej działań, elastyczność i innowacyjność działań;
d) dowartościowanie diagnoz i strategii [z cechami wartościowej, realnie użytecznej
diagnozy i strategii], jako realnych podstaw działania w wymiarze indywidualnym
(instytucja), czy zespołowym (sieci ponadinstytucjonalne),
e) uwzględnianie metod marketingowych w transferach usług (precyzyjne określanie
grup docelowych usług, rozpoznanie otoczenia, budowanie odpowiednich form
transferu usługi, poprzez koncentracje na określeniu wymiany korzyści, sposobie
promocji).
pozytywne-negatywne postawy (które z udanych doświadczeń innych mogę wprowadzić w życie, jakich błędów innych powinienem się wystrzegać). Postulujemy w tym
względzie:
a) dążenie do wykorzystania dostępnego potencjału,
b) podnoszenie sprawności organizacyjnej,
c) docenianie (dowartościowanie) lojalności w praktyce działań instytucjonalnych, dowartościowanie identyﬁkacji grupowej,
d) nagłaśnianie dobrych praktyk ale także (a może zwłaszcza) „punktów zapalnych”
w świetle instytucjonalnych doświadczeń.
kontrola – racjonalność (w jaki sposób sprawować kontrolę nad procesem transferu
usług?). Ważne jest w tym względzie dążenie do:
a) realnej kontroli w sferze władzy i decyzyjności wewnątrz podmiotów świadczących
usługi społeczne,
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b) dowartościowanie odpowiedzialności jako postawy usługodawcy a nie jedynie rezultatu skorzystania z usługi przez usługobiorcę,
c) zwiększanie świadomości, że w sferze naszych działań ktoś powinien nas rozliczać,
dowartościowanie wiedzy poprzez stwarzanie realnych szans w obrębie podmiotów
na jej gromadzenie (poszerzanie), ograniczanie iluzji w zakresie stawianych oczekiwań
względem realizowanych projektów oraz redukcję tej pozorności w sprawozdawczości.
Podsumowując treść ostatnich podrozdziałów można stwierdzić, że wyraźna tendencja
do pluralizacji polityki społecznej, obserwowana w ostatnich latach w Polsce, stwarza konieczność nowej organizacji systemów pomocy społecznej, szczególnie w zakresie rozwoju
nowych, bardziej indywidualnych usług społecznych, odpowiadających nowym potrzebom
obywateli, a także nierównemu rozmieszczeniu dostawców usług, którzy koncentrują się
w dużych ośrodkach miejskich.
Ważnym elementem przyszłościowego modelu pomocy społecznej jest rozwój i integracja usług społecznych, która może się udać w systemie pomocy społecznej tylko wtedy, gdy
zostaną przełamane następujące bariery i stereotypy między poszczególnymi sektorami:
– postrzeganie sektora publicznego (przez pracowników tego sektora), jako jedynego
uprawnionego do dostarczania usług społecznych,
– postrzeganie organizacji pozarządowych (przez sektor publiczny i prywatny), jako słabo
zorganizowanych struktur, dysponujących niską jakością usług i słabymi kadrami działającymi na zasadzie wolontariatu,
– postrzeganie sektora prywatnego (przez sektor publiczny i pozarządowy), jako sektora
działającego wyłącznie dla zysku, a nie dla niesienia pomocy innym,
– istnienie poglądu, że środki publiczne powinny przechodzić przez instytucje państwowe
lub samorządowe,
– brak wiedzy i wiary w to, że partnerstwo lokalne i outsourcing usług są możliwe przy
odrobinie dobrych chęci do współpracy i wzajemnych kontaktów.
W Polsce, ale także w wielu innych krajach, w dalszym ciągu istnieją poważne bariery, jeśli chodzi o możliwość integracji usług społecznych. Nie posiadamy także umiejętności zorganizowania w nowy, bardziej adekwatny sposób do potrzeb, systemu zarządzania
usługami społecznymi Dla stworzenia skoordynowanych systemów produkcji i dostarczania
usług należy przede wszystkim zmieniać świadomość zarówno decydentów jak i realizatorów zadań socjalnych. Usługi społeczne można integrować, jeśli:
– pieniądze publiczne (świadczenia) będą „szły” za beneﬁcjentem, a nie za konkretną instytucją publiczną, dlatego należy stworzyć podejście „osobistych usług społecznych”,
które można otrzymywać niezależnie od tego, kto dostarcza usługi,
– na szczeblu regionalnym i lokalnym będzie prowadzona rzeczywista koordynacja działań, a nie pozorowanie takowych,
– będą rozwijane lokalne partnerstwa na rzecz integracji usług i koordynacji przepływów
informacji i środków, (np. wspólne działania w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, partnerstwa relacji),
– będzie postępować delegowanie zadań w ramach partnerstw realizacji usług (zlecanie
podmiotom na zewnątrz),
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– przemyślane i ciekawe projekty ﬁnansowane ze środków europejskich (EFS) i krajowych będą realizowane wspólnie przez różnorodne podmioty w celu kompleksowego
podejścia do grupy docelowej.
Konkludując aktualnie obserwuje się w prowadzeniu polityki społecznej (w tym pomocy
społecznej) dwa ważne procesy: pierwszy dotyczy pluralizacji instytucjonalnej i organizacyjnej w dostarczaniu usług społecznych, drugi – nowego zarządzania usługami w kierunku większej integracji usług i lepszej ich organizacji – bardziej odpowiadającej potrzebom
klientów. Oba procesy nachodzą na siebie. Coraz bardziej widoczne staje się to, że integracja
usług będzie musiała postępować przy coraz większej różnorodności podmiotów reprezentujących różne sektory i różne metody wsparcia. Instrumentami powiązania obu procesów
są z pewnością takie narzędzia, jak: partnerstwo i współpraca, zlecanie i pluralizacja zadań,
uspołecznienie systemu pomocy społecznej, tworzenie quasi-rynków, większe zorientowanie
na odbiorcę (empowerment), większa partycypacja obywateli, wykorzystywanie potencjału
gospodarki społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, networking.
Pierwsze doświadczenia z realizacji tych instrumentów w naszym kraju, a także monitoring świadomości decydentów na temat nowoczesnej polityki społecznej pozwalają na stwierdzenie, że integracja usług socjalnych w ramach naszej wewnętrznej, pluralistycznej polityki
społecznej nie będzie zadaniem łatwym i krótkotrwałym. Będzie to prawdopodobnie żmudny, wieloletni proces dochodzenia do takiej formuły dostarczania usług, która będzie bliższa
obywatelowi, tańsza ze względu na koszty i bardziej skuteczna. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie sytuacji i poznanie poglądów kadr publicznych instytucji pomocy społecznej, na ile
są oni przygotowani do nowego zarządzania usługami w pomocy społecznej.
Osobnym tematem, powiązanym z wielosektorowością i nowym zarządzaniem publicznym jest polityka aktywizacji zamiast transferów socjalnych. Nie wyklucza się tu oczywiście
świadczeń ﬁnansowych, ale powinny one mieć charakter raczej uzupełniający aniżeli podstawowy. Temat ten stanowi treść kolejnego podrozdziału.

1.7. Od pasywnych świadczeń do aktywizującej pomocy
społecznej
W kreowaniu i utrwalaniu bardziej pluralistycznej i wielosektorowej polityki pomocy
i integracji społecznej duże znaczenie przypisuje się w ostatnim czasie kwestiom wykorzystania rozwiązań z zakresu aktywnej polityki społecznej (APS).
O aktywnej polityce społecznej można mówić, wskazując podstawowe przeobrażenia
na gruncie współczesnej europejskiej polityki i zmiany, jakie w ostatnich dziesięcioleciach
zachodziły na gruncie modelu państwa opiekuńczego62. W ramach niniejszego studium nie
jest ważne prezentowanie historycznych korzeni koncepcji państwa opiekuńczego i formy,
62
Poniższy fragment naszego wywodu (prezentacja istoty APS) jest zaczerpnięty z: A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń 2010 (w druku). Tam też prezentacja ta jest pogłębiona
(rozwinięta).
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jakie na lata utrwaliły się w realizacji tej polityki w ramach różnych krajów europejskich.
Ważne, że swoiste etapy przeobrażeń w kierunku zorientowania na ideach APS stanowiło
zakwestionowanie „tradycyjnego” państwa opiekuńczego, poszukiwanie kompromisu między zwolennikami i krytykami tej wizji państwa, reorientacji europejskiej lewicy w kierunku
idei wpisanych w koncepcję „Trzeciej Drogi” Anthony Giddensa, które to idee niosły i niosą w sobie potrzebę decentralizacji i przeniesienia akcentów z państwowej opiekuńczości,
w kierunku społecznej „samoopiekuńczości”.
Szereg problemów eksponowanych przez przeciwników państwa opiekuńczego m.in.
(nieefektywność, niesprawiedliwość, nieskuteczność, nieadekwatność pomocy, rozrzutność
socjalna prowadzącą do blokowania zdolności państw do rozwoju) przemawiała do wyobraźni wielu wyborców w takich krajach, jak Wielka Brytania, co oznaczało próbę poszukiwania innych sposób realizowania polityki społecznej. Okazało się, że państwo wniknęło
tak dalece w sferę życia obywateli, że stało się niewydolne ekonomicznie, nie mogło się
rozwijać, co więcej, nie było w stanie w swoich granicach nadal kupować za pieniądze „ludzkiej obywatelskości”. Argumenty w uskutecznianiu realności obrazu kryzysu w polityce
społecznej płynęły z dorobku myśli liberałów: Miltona Friedmana, Friedricha Augusta von
Hayka oraz ekonomistów związanych z teorią wyboru publicznego (np. James Buchanan,
William Niskanen). Ryszard Szarfenberg utożsamiając politykę społeczną z welfare state
stwierdza, że warto stawiać pytanie o to, „jak to się stało, że polityka społeczna z narzędzia
do rozwiązywania problemów sama została uznana za problem”63. Na pytanie postawione
przez Szarfenberga odpowiedzią są (nie rozstrzygajmy czy słusznie) opracowania, w których
wskazuje się, że ekspansja welfare state i jego stopniowe ograniczanie wynika z: restrukturyzacji starych przemysłów i wzrostu konkurencji międzynarodowej wpisanych w procesy
globalizacji (ograniczenia socjalnych elementów tkwiących w kosztach pracy) 64 bardzo wysokich kosztów podatkowych i składkowych ﬁnansowania welfare state65, czyli w praktyce
jest to uznanie, że welfare state kosztuje zbyt dużo, wywołuje deﬁcyt budżetowy, zmniejsza
oszczędności, osłabia inwestycje66. Wskazuje się także na fakt osłabiania przez mechanizmy
państwa opiekuńczego więzi społecznych (mówi się o niszczącym wpływie państwa opiekuńczego na tkankę społeczną) i zmniejszania roli rodziny, a także pozbawiania społeczeństwa sił do przezwyciężania kryzysów67.
Można mieć zatem wrażenie, że metaforycznie traktuje się tu instrumenty państwa opiekuńczego, jak antybiotyk podawany z nadmierną częstotliwością osobie wykazującej symptomy choroby. Po wielokrotności takiej kuracji, w sytuacji, kiedy pojawi się początkowe stadium mało groźnego schorzenia, pacjent nie będzie potraﬁł sobie poradzić bez kosztownej,
a obiektywnie niekoniecznej antybiotykowej kuracji.
63

R. Szarfenberg, Krytyka i aﬁrmacja polityki społecznej, Warszawa 2008, s. 30.
T. Janoski, A. M. Hicks, The Comparative Political Economy of the Welfare State, New York 1995.
65
S. Golinowska, Państwo opiekuńcze w Polsce na tle porównawczym. „Polityka Społeczna”, 1997, nr 12,
ss. 1-8.
66
S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego. „Polityka Społeczna”, 2005, nr 11-12, s. 7.
67
Ibidem; J. Wiśniewski, Pewniej i równiej. Czy powstanie nowa Europa państw opiekuńczych? „Tygodnik
Powszechny”, 2003, nr 21 z 25 maja, s. 6.
64
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Na podwalinach zmian w postaci wzrostu znaczenia mechanizmów konkurencji w organizacji usług społecznych, wzrostu znaczenia organizacji pozarządowych w świadczeniu
tego typu usług, czego wyrazem był np. wzrost zatrudnienia płatnego w trzecim sektorze
(np. popularność spółdzielni socjalnych) oraz powrocie do idei łączenia prawa do świadczeń z obowiązkiem pracy, zaczęto poszukiwać kierunków rekonstrukcji oblicza polityki
społecznej. Przybrała ona przede wszystkim postać otwartego na mechanizmy rynkowe,
zdecentralizowanego państwa, która zaprasza konkurencję do świadczenia usług w sferze
socjalnej i na zasadzie subsydiarności (pomocniczości) współﬁnansuje – także poprzez samorządy lokalne – programy integracyjne, wspiera zatrudnienie w spółdzielniach i innych
formach prawnych „przedsiębiorczości społecznej”, czyli rozwija gospodarkę społeczną
będącą fundamentem społeczeństwa samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej68.
Akceptacja przyjętych kierunków zmian przez europejską lewicę zwieńczyła dzieło, dając
zielone światło do powszechnych przeobrażeń. Nowa strategia w polityce społecznej została skoncentrowana na rynku pracy i próbie zaoferowania szansy wszystkim tym, którzy
wykażą się aktywnością i na tym rynku będą chcieli zaistnieć, którym będzie zależało na zmianie swojej sytuacji. Ta nowa strategia w polityce społecznej dawała (i nadal
ma to miejsce) nadzieję i potencjał do przekraczania tradycyjnych podziałów i sporów
wokół idei państwa opiekuńczego, realnego zaangażowania obywateli w odpowiedzialne
kształtowanie społecznego a w tym socjalnego porządku poprzez wykorzystanie potencjału III sektora oraz (co często wykorzystuje się jako kluczowy argument w sporach o potencjał APS) odrzucenie demotywującej zasady dekomodyﬁ kacji (odtowarowienia)69.
Jak stwierdzają Vando Borghi i Rik van Berkel, nadeszła era „nowego ducha kapitalizmu” oparta na urzeczywistnianiu połączonych idei reżimu kapitalistycznego i indywidualizacji70 (por. Borghi, van Berkel 2007a: 354). Proces indywidualizacji, leżący u podstaw
nowego myślenia o polityce społecznej jest ściśle powiązany z ekonomią kapitalistyczną71.
W nowy rozumieniu – wpisanym w podstawy polityki aktywizacji – mamy mieć do czynienia z dążeniem do emancypacji jednostek w systemie kolektywnych regulacji przy zachowaniu jednostkowej autonomii. W odniesieniu do działań na rzecz osób potrzebujących, jest
to przeniesienie w sferę praktyki słynnego stwierdzenia o konieczności „posadzenia klientów
na miejscu kierowcy”72. Jest to kluczowy zwrot, który ma się dokonywać w sferze praktyki
funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej. Jednocześnie diagnozowany (otwarta pozostaje dyskusja czy słusznie) kryzys państwa opiekuńczego stał się kryzysem kolektywnego,
68
T. Kaźmierczak, M. Rymsza, W stronę aktywnej polityki społecznej?, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, M. Rymsza, T. Kaźmierczak (red.), Warszawa 2003, ss. 235-251; M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna
w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, M. Rymsza, T. Kaźmierczak (red.). Warszawa 2003,
ss. 19-32.
69
M. Rymsza, Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej, w: M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), „Aktywizacja, Partnerstwo, Partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej”, Warszawa 2007,
ss. 25-26.
70
V. Borghi, R. van Berkel, Individualised Service Provision in an Era of Activation and New Governance.
“International Journal of Sociology and Social Policy”, 2007, vol. 27, nr 9/10, s. 354.
71
R. Castel, C. Haroche, Properiete rivee, propriete sociale, propriete de soi, Paris 2001.
72
D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government. How the Entrepreneutrial Spirit is Transforming the Public
Sektor, London, New York 1993.
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mechanicznego, inżynieryjnego planowania, który zdaniem teoretyków powinien ustąpić
pola innowacyjności, sieciowości w działaniu i interakcyjności, w którym olbrzymią rolę
w procesie decyzyjnym ma informacja zwrotna, którą jednostka otrzymuje od innych ludzi.
Ten interakcyjny charakter funkcjonowania społeczeństwa zarówno w aspekcie charakteru
codziennych stosunków społecznych, jak w aspekcie reakcji jednostka (grupa) versus instytucje stanowi fundament polityki aktywizacji. W rezultacie jest to postulat upowszechnienia
postawy motywacyjnej i mobilizacyjnej, w której ludzie i podmioty instytucjonalne stają się
emiterami i absorberami bodźców aktywizacyjnych.
Konkludując, indywidualizacja, która jest kluczowym aspektem transformacji we współczesnej polityce społecznej powinna być (w duchu aktywnej polityki społecznej) interpretowana w pięciu podstawowych wymiarach:
Wymiar 1. Indywidualizacja usług socjalnych, jako zwiększenie odpowiedzialności
i poszanowanie zróżnicowania i elastyczności w życiu społecznym, kulturowym i ekonomicznym.
Wymiar 2. Indywidualizacja jako przeciwdziałanie problemom, z którymi nie radziła
sobie „tradycyjna polityka społeczna”, czyli nadmierny paternalizm, przebiurokratyzowanie, krótkowzroczna standaryzacja. Jest to jednocześnie
zwiększenie roli prywatnych podmiotów uczestniczących aktywnie na rynku usług socjalnych oraz urzeczywistnienie roli indywidualnych wyborów.
Wymiar 3. Indywidualizacja jako proces przeniesienia odpowiedzialności ze sfery publicznej do sfery prywatnej (a w niej do jednostek i rodzin).
Wymiar 4. Indywidualizacja jako działania szczególnie istotne w krajach Europy
centralnej i północnej, będące próbą zbudowania odpowiedzi na erozję
rodziny.
Wymiar 5. Indywidualizacja w polityce jako wzrost reﬂeksyjności i racjonalności
w życiu indywidualnym i zbiorowym73.
Wdrażanie powyższych rozstrzygnięć w sferze upowszechniania wielowymiarowej indywidualizacji otwiera pole do stymulowania obywatelskiego uczestnictwa. Do działań, które zgodne będą z podstawowymi ideologiami i teoriami demokratycznymi.
W ramach aktywnej polityki społecznej urzeczywistniają się podstawy do obywatelskiego uczestnictwa poprzez promocję:
1. Idei demokracji uczestniczącej – gdzie obywatele mają większy udział w sprawowaniu
i kontrolowani władzy.
2. Zasady subsydiarności państwa – przy niezbędnym minimum kontroli i opieki centralnej
przy wzmacnianiu odpowiedzialności podmiotów na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa.
3. Idei społeczeństwa obywatelskiego – gdzie społeczeństwo opiera się na prawach obywateli – ich odpowiedzialności i aktywność.
4. Koncepcji kapitału społecznego – zakładającej, że środowiska lokalne mają potencjał
jednostek i grup, który można wydobyć i wykorzystać.
73
V. Borghi, R. van Berkel, Individualised Service Provision in an Era of Activation and New Governance.
“International Journal of Sociology and Social Policy”, 2007, vol. 27, nr 9/10, s. 413.
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5. Zasady inkluzji społecznej – gdzie ma miejsce koncentracja na włączaniu do życia społecznego wszystkich jednostek.
6. Zasady zrównoważonego rozwoju – gdzie zmiana społeczna jest planowa i oparta
na równowadze wszystkich elementów systemu społecznego74.
Realizacja – wprowadzanie w życie – powyższych zasad pozwala wręcz (zdaniem niektórych badaczy) na wywołanie nowej jakości w polityce społecznej zwanej „obywatelską
polityką społeczną”, opartej na aktywnej działalności „(…) organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarki społecznej oraz innych inicjatyw oddolnych, służącej zaspokajaniu potrzeb obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii społecznych, przy wykorzystaniu
potencjału kapitału społecznego, w duchu współodpowiedzialności za spójność społeczną
i bezpieczeństwo socjalne”75.
Aktywna polityka społeczna mimo, że raz jest bardziej „opiekuńcza” a innym razem bardziej „liberalna” występuje pod postacią idei przewodnich, które w praktyce są przeobrażeniami ról, odpowiedzialności i instrumentów w kontekście rozprzestrzeniania społecznego dobrobytu opartego na partycypacji w systemie produkcji i konsumpcji wielowymiarowych dóbr.
Wspomniane idee i kierunki reform, jako droga do godzenia interesów jednostek i ogółu,
zdaniem Marka Rymszy, to:
– decentralizacja – wzrost znaczenia samorządów lokalnych,
– zasada pomocniczości państwa – wzrost znaczenia sektora pozarządowego,
– uznanie przez państwo podmiotowości wspólnot lokalnych – rola więzi społecznych
w kształtowaniu kapitału społecznego,
– równowaga ﬁnansów publicznych – ograniczenie redystrybucyjnej funkcji programów
socjalnych,
– dialog obywatelski – z uczestnictwem organizacji społecznych,
– budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy – nacisk na edukację,
– polityka pełnego zatrudnienia – znaczenie ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego
i zatrudnienia subsydiowanego,
– walka z wykluczeniem społecznym – poprzez pomoc w podjęciu pracy lub udział w programach integracyjnych (i reintegracyjnych),
– dowartościowanie wolontariatu – praca użyteczna społecznie oraz forma zdobywania
umiejętności,
– aktywizacja społeczności lokalnych – renesans trzeciej metody pracy socjalnej76.
Receptą na socjalne problemy Europy ma być budowana zgodnie z powyższymi ideami,
które to problemy najczęściej sprowadzane są do wielowymiarowych procesów społecznego
wykluczania, czy też nierówności w wymiarach: indywidualnym, grupowym, lokalnym, regionalnym, czy narodowym. M. Rymsza uznaje zatem, że za istotne dopełnienie wskazanych
powyżej idei aktywnej polityki społecznej można uznać:
74
A. Naumiuk, Funkcje organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających
na polu pomocy społecznej, w: Praca socjalna w środowisku lokalnym, M. Bąkiewicz, M. Grewiński (red.), Warszawa 2009, ss. 35-36.
75
M. Grewiński, S. Kamiński. 2007. Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 12.
76
M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej,
M. Rymsza, T. Kaźmierczak (red.), Warszawa 2003, ss. 19-32.
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– zaprzeczenie polityki pasywnej, rozumianej jako polityka gwarantowania bezpieczeństwa socjalnego,
– działania, które aktywizują beneﬁcjentów – w pierwszej kolejności to instrumenty
kierowane do bezrobotnych mogących pracować, w drugiej kolejności do niezdolnych
do pracy,
– często obligatoryjny charakter uczestnictwa w programach aktywizacyjnych (Wielka
Brytania),
– zerwanie z dekomodyﬁkacją, czyli zerwanie z budowaniem systemu gwarancji bezpieczeństwa socjalnego w oderwaniu od rynku pracy (np. brak dochodu minimalnego gwarantowanego niezależnie od aktywności na rynku pracy) – to jest niewątpliwa mocna
strona APS,
– próba budowania konsensusu w polityce społecznej poza ideologicznymi podziałami,
– ograniczenia skali „pasywnych” transferów socjalnych przez wprowadzenie wsparcia
warunkowanego, powiązanego z uczestnictwem beneﬁcjentów w programach aktywizujących (określanych też jako inkluzyjne lub reintegracyjne),
– koncentracji na zatrudnieniu lub odbudowaniu tzw. zdolności zatrudnieniowej (ang. employability),
– wykorzystania potencjału instytucji niepublicznych (organizacji pozarządowych) do prowadzenia programów aktywizujących i różnych wspieranych form aktywności na rynku
pracy: od zatrudnienia socjalnego na chronionym rynku pracy, przez zatrudnienie subsydiowane na otwartym rynku pracy do przedsiębiorczości społecznej rozwijanej w sektorze gospodarki społecznej.
Wśród propozycji wskazujących na istotę zmodyﬁkowanego modelu welfare state
w kierunku modelu zaktywizowanego ciekawa jest propozycja Normana Johnsona77, który
spośród wielu konceptów aktywnej polityki społecznej eksponuje sześć podstawowych wyzwań (obszarów zmian). Przedstawmy je bliżej.
Kwestia 1: „The balanse in the welfare mix” czyli poszukiwanie balansu w postaci stopniowego ograniczania roli państwa w zabezpieczeniu obywateli, przy jednoczesnym wzmocnieniu udziału w tym zakresie sektora komercyjnego, obywatelskiego (woluntarystycznego)
i nieformalnego. Aktywna polityka społeczna ma być z założenia pluralistyczna. Ma być
przestrzenią „zdrowej konkurencji” w przygotowywaniu i dostarczaniu wartościowych usług
społecznych. Jednocześnie to pole do namysłu nad właściwymi w danych kontekście społecznym proporcjami udziału przedstawicieli podmiotów konkretnego sektora w świadczeniu
konkretnej usługi. Polem do dyskusji są także reguły konkurencyjności między podmiotami
różnych sektorów oraz podział odpowiedzialności w zakresie transferu usług gwarantowanych obywatelom.
Kwestia 2: „Rights” – Prawa – budowanie podstaw do realnego korzystania z gwarantowanych obywatelskich, politycznych i socjalnych praw. Uczestnictwo jednostki w życiu
społecznym i wartościowe życie jest uzależnione od zakresu przysługujących praw oraz
stopnia ich wykorzystania. Naturalnie wiąże się to z koniecznością doprecyzowania „ko77
N. Johnson, State Welfare. w: The Student’s Companion to Social Policy, P. Alcock, A. Erskine, M. May (red.),
Oxford 2003, ss. 150-152.

48

PLURALIZM_08[K2].indd 48

2011-01-10 05:22:42

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej…

szyka” współczesnych gwarancji socjalnych i obywatelskich, czyli tego, na co mogą liczyć
obywatele i kto ma im to dać?!
Kwestia 3: „Empowerment” – Upodmiotowienie – budowanie nowej (odbiurokratyzowanej) polityki upodmiotowienia obywateli poprzez wydajny system produkujący dobra publiczne, gdzie państwo uszczupla swoją naczelną rolę w budowaniu systemu zabezpieczenia
(patrz pkt. 1) pozostając tzw. siłą wspierającą. Oparte jest to na założeniu, że wszelkie monopole – zwłaszcza państwowe – nie gwarantują wysokiej jakości dóbr i usług a jednocześnie
szeroki zakres oddziaływania państwa na obywateli w zakresie sprawowanej opiekuńczości
nie gwarantuje stabilnej sytuacji ekonomicznej i społecznej jednostek i grup.
Kwestia 4: „Regulation” – Regulacje – umiejętne budowanie balastu w kontekście prawnych regulacji na gruncie polityki społecznej, poprzez łączenie gwarancji, dla tych, którzy
nie są w stanie sobie poradzić (wykazać aktywności) a „eksperymentowaniem” i innowacyjnością wpisanymi we wprowadzane instrumenty aktywizujące. Ważnym elementem budowania polityki w tym wymiarze jest racjonalność ekonomiczna, której często brakowało
w tzw. „tradycyjnym państwie opiekuńczym”.
Kwestia 5: „Decentralization” – Decentralizacja – z założenia jest to upodmiotowienie
w sferze decyzyjności i środków ﬁnansowych pozostających w dyspozycji jednostek samorządu lokalnego przy jednoczesnym wzmacnianiu odpowiedzialności, ale także możliwości
ﬁnansowych takich małych jednostek, jak: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej itd.
A zatem mamy do czynienia z procesem odwrotu centralizmu państwowego ku subsydiarności z kaskadowym zakresem odpowiedzialności i wsparcia (zwracania się o wsparcie) w rozwiązywaniu problemów;
Kwestia 6: „Equity and equality” – Równość – kreowanie, planowanie i budowanie możliwości dla zaistnienia podstaw sprawiedliwości i równości, jako wyzwanie przede wszystkim dla państwa, które angażuje w politykę „sprawiedliwości i równości” podmioty sektora
rynkowego oraz organizacje społeczne.
Analiza tych ogólnych idei – celów aktywnej polityki społecznej rodzi, jednak naturalny niedosyt. Kluczowe dla polityki społecznej pytanie brzmi, bowiem: jak zakładane cele
skutecznie realizować? Ważne jest pytanie: jakie wyzwania płyną, z zarysowanych powyżej
pożądanych kierunków zmian, dla praktyki polityki społecznej a w niej pomocy społecznej?
W polityce społecznej każdy koncept, pozbawiony sugestii w stosunku do praktyki, staje się
jedynie zbiorem życzeń. Jak, zatem przykładowo interpretować sześć kwestii kluczowych
dla polityki aktywizacji, które wskazuje N. Johnson?
W praktyce stwierdzamy, że państwo potrzebuje pomocy i obywatelskiej aktywności
w walce z problemami społecznymi, że dobrem najwyższym i oczekiwanym jest urealnienie
praw (obywatelskich, socjalnych), że polityka społeczna powinna być wydajna w produkcji
dóbr publicznych (podmioty „pozapaństwowe” są tu nadzieją), że polityka społeczna powinna być innowacyjna i racjonalna ekonomicznie, że działania (i ich ﬁnansowanie) powinny
być kreowane lokalnie, a efektem tych działań (i celem samym w sobie) będzie równość,
sprawiedliwość, warunki, dla których, da się określić, zaplanować i zbudować. Nawet, jeśli te
założenia uzupełnimy konkretnymi ustawami, które stworzą szanse dla nowych podmiotów,
czy instrumentami, wciąż rodzą się pytania o to, jak w praktyce skutecznie przełożyć swój
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obywatelski zapał na wymierne, realne pożądane skutki, jak osiągać wydajność działań, być
innowacyjnym, osiągać i kontrolować racjonalność ekonomiczną. Nie jest jasne, na czym
ma polegać identyﬁkowanie celów, planowanie i budowanie działań, aby były to działania
realne a nie pozorne.
Jak już sygnalizowaliśmy, aktywna polityka społeczna to idee praktycznie wdrażane
w ramach polityk aktywizacji – aktywizacji jednostek, które radzą sobie w życiu, zaktywizowania tych, którzy wykazując deﬁcyty są uzależnieni od wsparcia z zewnątrz, aktywizacja
podmiotów instytucjonalnych różnych sektorów oraz ludzi, którzy funkcjonują w ramach tych
podmiotów. Jednocześnie to wyzwanie dla polityków i przedstawicieli świata akademickiego
we wspieraniu procesów zmiany. Rik van Berkel i Vando Borghi, wskazują na realność procesu transformacji współczesnego „rządzenia” (new mode of governance) ze skutkami dla osiąganych postaci ładu społecznego. Polityka aktywizacji wpływa na kształtowanie się „nowego
rządzenia”. Ale new mode of governance również kształtuje charakter polityki społecznej78.
Efektem namysłu nad dylematami i celami do osiągnięcia w ramach tego kluczowego
obszaru zmian, wypełniającego dyskurs wokół aktywizacji, są następujące ogólne prawidłowości zmiany, która się dokonuje:
1. Redeﬁnicja kwestii socjalnych – wskazywanych poprzez określenie braku uczestnictwa
(głównie, ale nie wyłącznie na rynku pracy), rzadziej poprzez brak dochodu.
2. Większa rola indywidualnej obywatelskiej odpowiedzialności i zobowiązania w przeciwdziałaniu problemom społecznym.
3. Powiększenie spektrum grup, które powinny podlegać wyzwaniu zaktywizowania –
włączając ludzi chorych, upośledzonych, ludzi starych, grup szczególnego ryzyka, samotnych rodziców.
4. Powiązanie systemu zabezpieczenia społecznego oraz rynku pracy wraz z programami
aktywizującymi – gdzie prawo do poprzedniego programu zostało uzależnione od uczestnictwa w następnym.
5. Indywidualizacja interwencji socjalnej – ukierunkowanie na promocję uczestnictwa79.
Jednocześnie wskazani powyżej badacze postulują zwrócenie uwagi na następujące kierunki zmian (procesy) w ramach sfery instytucjonalnej aktywnej polityki społecznej (przestrzeń instytucji, aktorów i relacji między nimi). Należy zwrócić uwagę na te kwestie, ponieważ są one swojego rodzaju instruktażem czego oczekuje się m.in. po konkretnych podmiotach, które realizują misję aktywizacyjną – np. interesujących nas podmiotach pomocy
społecznej. Należy tu zatem wskazać:
Proces internacjonalizacji – gdzie wzrasta rola międzynarodowych aktorów w realizacji
polityki narodowej (np. Europejska Strategia Zatrudnienia – wpływ OECD, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego).
Proces decentralizacji – w którym siły (potencjał i środki) realizacji polityki społecznej
oraz odpowiedzialność są przeniesione z administracji narodowej na regionalną i lokalną.
78
J. Newman, The “Double Dynamics” of Activation. Institutions, Citizens and the Remaking of Welfare Governance. “International Journal of Sociology and Social Policy”, 2007, vol. 27, nr 9/10, s. 365.
79
R. van Berkel, V. Borghi, New Modes of Governance in Activation Policies. “International Journal of Sociology and Social Policy”, 2007, vol. 27, nr 7/8, s. 278.
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Proces promocji i współpracy między podmiotami – przykładowo, współpraca między
(oraz powiązania) różnymi podmiotami w systemie administrowania zabezpieczeniem socjalnym oraz wszelkie świadczenia usług aktywizujących, reintegrujących oraz związanych
z rynkiem pracy.
Proces urynkowienia – który rozdziela nabywców od dostawców usług społecznych
oraz, w którym zaangażowanie w świadczenie usług społecznych podmiotów publicznych
jest równie pożądane i dobre jak prywatnych, non-for-proﬁt oraz podmiotów ukierunkowanych na dochód.
Proces ukontraktowienia – który jest wykorzystany jako instrument regulacji stosunków
między podmiotami państwowymi, między nabywcami oraz oferentami usług, między producentami i użytkownikami usług oraz między szeregowymi pracownikami różnych podmiotów polityki społecznej a kierownictwem tychże podmiotów80.
Jak możemy się przekonać, aktywizacja ma być w praktyce nowym sposobem rządzenia, w którym powyższe założenia wypełniają wszelkie strategie i praktyki aktywizacyjne.
To w praktyce model, na którym opierać się ma z założenia rekonstrukcja państwa opiekuńczego. W tej transformacji należy wskazać następujące konkretne obszary i w nich priorytety
zadaniowe do realizacji:
OBSZAR I. Dawanie dzieciom szans na lepszy start życiowy oraz ułatwianie ich rodzicom
godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Priorytety zadaniowe w tym obszarze:
a. inwestycje ukierunkowane na dzieci – włączając programy interwencji wspierającej
wczesne dzieciństwo, planowane w bliskim porozumieniu z rodziną,
b. promowanie zatrudnieniowego charakteru opieki nad dzieckiem (włączając instrumenty podatkowe i systemy świadczeń budujące dochód),
c. godzenie odpowiedzialności rodzinnej i zawodowej – koordynacja systemu złożonego z zabezpieczenia opieki nad dzieckiem, urlopu macierzyńskiego, przyjaznych
rodzinie i rodzicielstwu miejsc pracy.
OBSZAR II. Wsparcie ludzi w wieku aktywności zawodowej w samodzielnym pokonywaniu barier w dostępie do wysokiej jakości pracy poprzez politykę wsparcia poprzez pracę
(„welfare – to work”) oraz wsparcia w obrębie pracy („welfare – in work”):
Priorytety zadaniowe w tym obszarze:
a. zbudowanie planu polityki „welfare – to work” – głównie dotyczącego samotnych
rodziców oraz w większości krajów ludzi z upośledzeniami,
b. uczynienie postępów w polityce „welfare – in work” – włączając rozwój polityki
wzmacniającej płace osób zatrudnionych („make work pay”) oraz wsparcie procesu
stabilizacji zatrudnienia i doskonalenie planów rozwoju karier najsłabiej wynagradzanych pracowników,
c. wzmocnienie i większa efektywność programów socjalnych kierowanych do osób,
dla których praca na otwartym rynku jest niedostępna – wzmocnienie programów
adresowanych do różnorodnych potrzeb tych ludzi,
80

Ibidem, s. 279.
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d. promocja spójności w różnych działaniach ukierunkowana jest na walkę z biedą
i wykluczeniem społecznym oraz budowanie długoterminowej polityki osiągania
celów związanych z redukcją skali ubóstwa.
OBSZAR III. Zwiększanie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i ekonomicznym poprzez reformy emerytalne oraz poprzez wysokiej jakości długoterminową opiekę.
Priorytety zadaniowe w tym obszarze:
a. ograniczenie kosztów związanych z wypłacaniem emerytur z budżetu państwa –
włączając w to większą dywersyﬁkację a także wycofanie świadczeń dla najbogatszych obywateli oraz ulepszone transfery dla najuboższych,
b. promowanie wydłużonego życia zawodowego – poprzez: stosowanie kombinacji
instrumentów zniechęcających do wczesnego odchodzenia z rynku pracy, podwyższanie standardów wiekowych w uprawnieniach emerytalnych, przegląd sytuacji
w zakresie możliwości świadczeń w sytuacji wcześniejszego odejścia z rynku pracy
oraz dopingowanie pracodawców do wspierania starszych pracowników,
c. poprawa jakości i dostępu do opieki długoterminowej – poprzez politykę wsparcia
nieformalnej opieki, wzrostu dostępności formalnej opieki w miejscu zamieszkania osób starszych, zwiększenie szans beneﬁcjentów na alternatywne typy wsparcia
oraz lepszy monitoring ich jakości81.
Nowa polityka aktywizacji nie jest prostym produktem oﬁcjalnych programów i idei82 –
to w praktyce działania, które w różnych krajach mają różne oblicze. W tym zakresie mamy
do czynienia z różną konﬁguracją w zakresie obecności podmiotów konkretnych sektorów
w obrębie produkcji bądź dystrybucji konkretnych dóbr i usług społecznych, różny potencjał
kadr, które podejmują się wdrażania idei APS, różne regulacje prawne stwarzające podstawy
do działania. W konkretnych krajach mamy do czynienia z odmienną kombinacją modeli
rządzenia: biurokratycznego, właściwego starej administracji publicznej (Old public administration), tzw. „nowego zarządzania publicznego” (New public management) oraz nowych
usług społecznych (New public service)83. Stąd należy mówić o hybrydowym charakterze
procesu wdrażania założeń aktywnej polityki społecznej.
Oznacza to także, że w niektórych krajach obecne są idee aktywnej polityki społecznej
ale trudno mówić o realnej polityce aktywizacji – o rzeczywistym obiegu bodźców aktywizacyjnych między jednostkami, grupami oraz podmiotami różnych sektorów (wraz z ich
personelem). Faktem jest jednak, że „w warstwie” oﬁcjalnej polityka aktywizacji zdaje się
tryumfować – model biurokratyczny traci siłę wobec partnersko-sieciowego modelu aktywizacyjnego w ramach nowej alternatywy.
Po ponad dziesięcioletnim okresie prowadzenia pasywnej polityki pomocy społecznej
w Polsce w latach 90. XX w., opartej głównie na świadczeniach ﬁnansowych i usługach
opiekuńczych powoli zatem następuje renesans pracy socjalnej (szczególnie z rodziną, pracy
środowiskowej, indywidualnej), upowszechnia się coraz bardziej system wsparcia oparty
na kontrakcie socjalnym (w którym pracownik socjalny wraz z beneﬁcjentem pomocy ustala
81

Extending Opportunities, How Active Social Policy ac Beneﬁt us All. Summary Report, Paris 2005, ss. 7-10.
R. van Berkel, V. Borghi, New Modes of Governance in Activation Policies. “International Journal of Sociology and Social Policy”, 2007, vol. 27, nr 7/8, s. 280.
83
Ibidem, ss. 282-283.
82
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„zasady współdziałania”), wprowadza się do systemu pomocy społecznej specjalistyczne
poradnictwo zawodowe według indywidualnych planów działań. Nowymi narzędziami pomocy społecznej stają się instrumenty aktywnej integracji społecznej i programy aktywności
lokalnej84. Mają one służyć wspieraniu kreowania aktywnych, bardziej zaangażowanych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Jak można
przeczytać w jednym z ważniejszych programów z zakresu polityki społecznej z ostatnich
lat: Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej, które umożliwią bardziej efektywne działania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych
w oparciu o podmioty gospodarki społecznej85. Instrumenty aktywnej integracji, które były
przewidziane do uruchomienia w ramach projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki
społecznej86 są obecnie podejmowane przez OPS i PCPR w ramach projektów systemowych,
ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego87. Zakładają one realizację polityki
integracji społecznej poprzez zastosowanie kompleksowego katalogu dostępnych dla beneﬁcjentów usług: aktywizacji społecznej, aktywizacji zdrowotnej, aktywizacji edukacyjnej
i aktywizacji zawodowej. Programy Aktywności Lokalnej to takie inicjatywy partnerskie samorządów lokalnych, które włączają do realizacji lokalnych polityk: społecznej, kulturalnej,
oświatowej, rynku pracy, zdrowia, różnorodne podmioty pozarządowe, kościelne, gospodarki społecznej i są skierowane do konkretnego środowiska społeczności lokalnej.
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że pasywny, publiczny system opiekuńczy zostaje powoli zastępowany mieszanym systemem pomocniczym, bardziej angażującym i aktywizującym grupy docelowe oraz stosującym różnorodne mieszane formy wsparcia (welfare mix). Świadczą o tym liczne zmiany w ustawodawstwie socjalnym i wprowadzanie wielu
nowych aktów prawnych (często na wzór rozwiązań z innych państw), które dotyczą systemu pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, wykorzystania nowych instytucji
i instrumentów integracji społecznej i zawodowej.
Konkludując, należy stwierdzić, że założenia koncepcyjne i teoretyczne do widzenia
systemu pomocy społecznej w wymiarze wielosektorowym, pluralistycznym i aktywnym
istnieją; praktyka społeczna także przemawia za takim postrzeganiem systemu polityki społecznej. Brakuje jednak badań, które ukazywałaby poglądy pracowników systemu pomocy
społecznej na temat wyzwań związanych z pluralizacją sfery usług, rozwojem partnerstw,
czy stosowania bardziej aktywnych i różnorodnych metod interwencji społecznej. Dlatego
prezentowane w dalszej części badania i analizy są niezwykle ciekawe z punktu widzenia
powyżej sformułowanych założeń. Ukazują bowiem poglądy pracowników OPS i PCPR
z całego kraju oraz z województwa mazowieckiego na temat tego jak widzą przyszłość instytucjonalną i organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce.
84
Szczegóły na ten temat zob. np. w: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL 2007-2013, Warszawa 2008, s. 14 i nast.
85
Krajowy Program – Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006-2008, Warszawa 2006, s. 37.
86
Taki projekt był złożony w Sejmie za rządów PIS-LPR-Samoobrona. Ostatecznie nie został jednak przyjęty.
87
M. Grewiński, Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości PO KL, w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, M. Grewiński,
J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007.
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Rozdział 2.
Pluralizm i wielosektorowość
w pomocy społecznej na Mazowszu
– analiza dynamiki instytucji
2.1. Zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej
w województwie mazowieckim w latach 2005-2009
W województwie mazowieckim, jak pokazują informacje zawarte na wykresie poniżej, nastąpił w ostatnich czterech latach wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze pomocy
społecznej z 13 492 pracowników w 2005 r. do 14 426 w grudniu 2009 roku. Przy czym
wzrost ten dotyczył ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie,
domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej. W placówkach
opiekuńczo-wychowawczych zatrudnienie spadło, co mogło być spowodowane likwidacją
niektórych placówek. W ośrodkach pomocy społecznej na Mazowszu pracowało w 2009 r.
5508 pracowników w stosunku do 4986 w roku 2005. W powiatowych centrach pomocy
rodzinie zatrudnione były w 2009 r. 574 osoby, w stosunku do 434 zatrudnionych w 2005 r.
Domy pomocy społecznej dawały pracę 5974 pracownikom w 2009 r., podczas gdy w 2005 r.
zatrudniały 5781 osób. W przypadku ośrodków wsparcia między 2005 a 2009 r. wzrost zatrudnienia wzrósł z 520 do 621 osób, analogicznie w przypadku ośrodków interwencji kryzysowej wzrost wyniósł w tym samym okresie z 38 do 98 osób. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako regionalny ośrodek polityki społecznej zatrudniało w 2009 r. 43 osoby
a Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 50. W tym zakresie, dane dotyczące
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego obejmują tylko osoby realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej
osób w pomocy społecznej na Mazowszu zatrudnionych jest w domach pomocy społecznej,
które są prowadzone głównie przez powiaty, a następnie w ośrodkach pomocy społecznej,
które są prowadzone przez wszystkie gminy. Najmniej pracowników pomocy społecznej pracuje w ośrodkach interwencji kryzysowej.
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Wykres 2: Dynamika zmian w zatrudnieniu pracowników w systemie pomocy społecznej
na Mazowszu w latach 2005-2009
Liczba pracowników pomocy społecznej
w woj. mazowieckim w latach 2005 - 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wzrost liczby zatrudnionych pracowników, szczególnie w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, można upatrywać w rozwijaniu, w ramach
prowadzonych przez te podmioty projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, działań w zakresie aktywnej integracji oraz upowszechniania pracy socjalnej. Wiele
OPS i PCPR otrzymało w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego środki
na sﬁnansowanie dodatkowych etatów dla pracowników socjalnych.
Wykres 3: Personel zatrudniony w systemie ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu w latach
2005-2009
Zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Pozytywną tendencją jest to, że zarówno w ośrodkach pomocy społecznej jak i powiatowych centrach pomocy społecznej przybyło w latach 2005-2009 osób zatrudnionych
na stanowiskach związanych z pracą socjalną. W ośrodkach pomocy społecznej na Mazowszu przybyło starszych specjalistów pracy socjalnej z 93 do 125, specjalistów pracy
socjalnej z 339 do 669, pracowników socjalnych z 535 do 680. Zmniejszyła się w latach
2005-2009 tylko liczba starszych pracowników socjalnych z 891 do 613 osób, ale w dużej
części to na skutek awansów na wyższe stanowiska. Ogólnie z 1858 pracowników socjalnych zatrudnionych w 2005 r. cztery lata później liczba wszystkich pracowników socjalnych wyniosła już 2087. Jednocześnie wzrosła liczba pozostałych pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej (w skład których wchodzą m.in. służby administracyjne (pracujący w różnych sekcjach świadczeń społecznych), osoby świadczące usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze) a będące na etatach konsultanci, psychologowie, prawnicy, psychiatrzy itd. Liczba 3128 pracowników pozostałych w 2005 r.
w 2009 r. wzrosła do 3421. Wnioski z tych danych można interpretować w ten sposób,
że pomimo dużego odsetka zatrudnionych w OPS kadr administracyjnych zwiększa się
powoli udział personelu merytorycznego (pracowników socjalnych), który może prowadzić pracę socjalną oraz metody aktywnej integracji ze społecznością lokalną. Pracownicy socjalni posiadają także coraz wyższe kwaliﬁ kacje co wynika z podniesienia kwaliﬁkacji na kursach dających specjalizację w zawodzie pracownik socjalny, tym bardziej,
że w ostatnich dwóch latach istnieje darmowa oferta podnoszenia kwaliﬁkacji służbom
społecznym ze środków EFS w ramach projektów systemowych realizowanych na zlecenie
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, które powstało przy MPiPS. Także MCPS posiada
bardzo bogatą ofertę szkoleniową i doradczą dla pracowników służb społecznych ze środków projektu systemowego.
Tabela 5: Zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej w 2005 i 2009 r.
Liczba
pracowników 2005

Liczba
pracowników 2009

Starszy specjalista pracy socjalnej

93

125

Specjalista pracy socjalnej

339

669

Starszy pracownik socjalny

891

613

Pracownik socjalny

535

680

Pracownicy socjalni ogółem

1858

2 087

Pozostali pracownicy

3128

3421

Ogółem

4986

5508

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Tabela 6: Zatrudnienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2005 i 2009 r.
Liczba
pracowników 2005

Liczba
pracowników 2009

Starszy specjalista pracy socjalnej

10

19

Specjalista pracy socjalnej

24

42

Starszy pracownik socjalny

22

25

Wyszczególnienie

Pracownik socjalny

42

84

Pozostali pracownicy

366

404

Ogółem

434

574

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnienie pracowników socjalnych w latach 2005-2009 wyglądało w następujący sposób. Przybyło starszych specjalistów pracy
socjalnej z 10 do 19, specjalistów pracy socjalnej z 24 do 42, pracowników socjalnych z 42
do 84, starszych pracowników socjalnych z 22 do 25 osób. Ogólnie z 434 wszystkich pracowników zatrudnionych w 2005 r. cztery lata później liczba wszystkich pracowników
w PCPR wyniosła już 574. A zatem nastąpił wzrost zatrudnienia w PCPR ogółem.
Wykres 4: Personel zatrudniony w systemie powiatowych centrów pomocy rodzinie na Mazowszu
w latach 2005-2009
Zatrudnienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie
w latach 2005-2009 w woj. mazowieckim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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2.2. Wielosektorowość w systemie wsparcia instytucjonalnego
w województwie mazowieckim w latach 2007-2009
W celu ukazania pluralizmu instytucjonalnego w dostarczaniu usług społecznych w województwie mazowieckim, a tym samym zobrazowaniu faktycznie istniejącej wielosektorowości, warto przyjrzeć się sytuacji dotyczącej instytucjonalnej pomocy społecznej tj. jednostkom organizacyjnym powiatu (rzadziej gminy), takim jak: domy pomocy społecznej,
placówki całodobowej opieki, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucje pomocy
społecznej.
Analiza taka pozwoli ukazać nie tylko, kto dostarcza usług, ale jakim podmiotom
zleca się prowadzenie różnorodnych zadań polityki społecznej na szczeblu lokalnym. Kontraktowanie usług przez instytucje sektora publicznego innym podmiotom w ramach sektora społecznego i prywatnego jest bardzo ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju polityki społecznej, dlatego warto zdiagnozować faktyczną sytuację w tym zakresie.
Wiadomym jest bowiem, że z jednej strony 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)88, z drugiej wskazuje
się, że system taki może być bardziej efektywny, skuteczny i zindywidualizowany na potrzeby grup docelowych. W treści poniżej przedstawiono pluralizm sektorowy w dostarczaniu instytucjonalnej pomocy społecznej w województwie mazowieckim z ukazaniem
dynamiki zamian w latach 2007-2009. Uwagę skupiono na głównych podmiotach lokalnej
pomocy społecznej tj. domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej,
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
Domy pomocy społecznej (DPS) świadczą usługi not-for-proﬁt, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności. Usługi te mają różny charakter, ale są to przede wszystkim usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone
dzielą się na instytucje dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych,
osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych ﬁzycznie.
Domy pomocy społecznej działają na podstawie przepisów rozdziału 2, działu 2 ustawy
o pomocy społecznej z 2004 r. Beneﬁcjentami domów pomocy społecznej mogą być dorośli
i dzieci. Zgodnie z artykułem 56a ww. Ustawy o pomocy społecznej z 2004 roku wprowadzono możliwość łączenia domów działających dla różnych grup beneﬁcjentów. Mogą być one
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina, rzadziej województwo), organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe (kościoły) oraz inne osoby prawne
88
Więcej na ten temat: M. Grewiński Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009.
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– prywatne spółki oraz osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą. W większości
przypadków domy pomocy społecznej są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje kościelne i organizacje pozarządowe, działające na zlecenie samorządu
terytorialnego, który ﬁnansuje prowadzenie domów i ich działalność*.
Wykres 5: Dynamika zmian liczby domów pomocy społecznej w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba domów pomocy społecznej w lutym 2007
i w grudniu 2009 wg poszczególnych sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Ogólna liczba domów pomocy społecznej w województwie mazowieckim wzrosła z 95
w roku 2007, do 97 w grudniu 2009 r. Należy podkreślić, że wśród wszystkich czterech sektorów największą liczbę domów pomocy społecznej zarówno w 2007 jak i 2009 roku miał
sektor publiczny w liczbie odpowiednio 71 i 72 domy pomocy społecznej. Domy te prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego. Drugim sektorem, który miał znaczną
część domów pomocy społecznej był sektor kościelny, który w 2009 roku dysponował 17
domami i wykazywał wzrost o 3 instytucje tego typu w stosunku do roku 2007. Organizacje
pozarządowe prowadziły w 2009 r. 6 tego typu placówek (spadek o 2 w stosunku do roku
2007), natomiast sektor prywatny był reprezentowny śladowo, gdyż dysponował w 2007
i 2009 r. tylko 2 domami pomocy społecznej.
Sektor publiczny dysponował w 2009 roku ponad 8,3 tysiącami miejsc w DPS, kościół
i związki wyznaniowe ponad tysiącem miejsc, NGO’s już tylko 171 miejscami a sektor prywatny 55 miejscami. Interesujące jest to, że w porównaniu do roku 2007 sektor publiczny
miał trochę mniej miejsc do dyspozycji (pomimo większej liczby posiadanych placówek),
Kościół zyskał 134 dodatkowe miejsca w DPS, natomiast organizacje pozarządowe straciły
aż 85 miejsc.

* Domy Pomocy Społecznej otrzymują także środki od wojewody w formie dotacji.
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Wykres 6: Dynamika zmian liczby miejsc w domach pomocy społecznej w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Szacunkowa liczba miejsc w domach pomocy społecznej
w lutym 2007 i w grudniu 2009 wg poszczególnych sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Analizując procentowy udział zaangażowania różnorodnych podmiotów w prowadzenie
domów pomocy społecznej i liczby miejsc przypadających w ramach poszczególnych sektorów
warto podkreślić, że wyraźnie w dostarczaniu tego typu usług dla osób starszych, przewlekle,
somatycznie i psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych, dominuje sektor publiczny. Domy
pomocy społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały w 2007 r.
aż 85,73% wszystkich miejsc, a w roku 2009 jest to 85,17%. Sektorem, który w jakiś sposób
może konkurować tutaj z sektorem publicznym jest sektor Kościoła posiadający w 2009 r.
12,51% miejsc (wzrost z 11,12% w roku 2007). Śladowe znaczenie ma sektor organizacji pozarządowych – aktualnie w 2009 roku 1,76% i sektor prywatny (0,56%). Sektory te tylko w minimalnym stopniu uzupełniają działania sektora publicznego i kościelnego.
Wykres 7: Dynamika% zmian liczby miejsc w domach pomocy społecznej w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% miejsc w domach pomocy społecznej w lutym 2007
i w grudniu 2009 wg sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Oprócz domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych funkcjonują jeszcze inne podmioty. Są to placówki zapewniające całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w oparciu o przepisy rozdziału 3, działu 2 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. Mogą one prowadzić
działalność zorientowaną na osiąganie zysku (for-proﬁt). Są one powszechnie mylone z domami
pomocy społecznej. Placówki całodobowej opieki są prowadzone w dużej części przez sektor prywatny. Ustawa z 2004 r. nałożyła obowiązek sprawowania nad nimi kontroli przez wojewodów. Wcześniej w ogóle nie istniała żadna kontrola tego typu. Szacuje się, że w Polsce
większość tego typu placówek działa nielegalnie, bez zezwolenia wojewody. W województwie
mazowieckim działa ok. 100 takich placówek z czego tylko 39 posiada zezwolenie wojewody.
Poniżej zaprezentowano analizy, które uwzględniają tylko legalnie działające podmioty
tego typu.
Wykres 8: Dynamika zmian liczby placówek całodobowej opieki w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek całodobowej opieki w lutym 2007
i w grudniu 2009 wg poszczególnych sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Oﬁcjalne dane nt. zarejestrowanych placówek mówią o tym, że w województwie mazowieckim w 2007 r. funkcjonowało 19 legalnie działających placówek całodobowej opieki,
natomiast w 2009 roku już 39. Oznaczałoby to, że część placówek działających wcześniej
bez zezwolenia wojewody uzyskało wpis do rejestru, po spełnieniu wymaganych kryteriów
i standardów. Najwięcej placówek tego typu było prowadzonych na zasadzie działalności
gospodarczej przez sektor prywatny (osoba ﬁzyczna prowadząca działalność gospodarczą
lub spółka). W sumie sektor prywatny posiadał w 2009 r. 30 takich placówek na Mazowszu,
w stosunku do 14 posiadanych w 2007 r. Sektor związany z Kościołem prowadził odpowiednio 8 tego typu placówek w 2009 w stosunku do 4 w 2007, a organizacje pozarządowe
prowadziły 1 tego typu placówkę. Jednostki samorządu terytorialnego nie prowadziły na Mazowszu żadnej tego typu placówki zarówno w 2007 jak i w 2009 roku, ponieważ placówki te
prowadzone są w ramach działalności gospodarczej lub statutowej.
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Wykres 9: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Szacunkowa liczba miejsc w placówkach
całodobowej opieki w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wykres 10: Dynamika % zmian liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogółu miejsc w placówkach całodobowej opieki
w poszczególnych sektorach w lutym 2007
i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

W liczbie miejsc dominuje jednoznacznie sektor prywatny, posiadający w 2009 r. w sumie 796 miejsc (58,8%) w stosunku do 450 (62,5%) miejsc w roku 2007. Kościół dysponował w 2009 r. 537 miejscami (39,7%) w stosunku do 250 miejsc (34,72%) w roku 2007.
Sektor samorządowy nie dysponował miejscami w placówkach całodobowej opieki, z uwagi
na fakt, że nie prowadził żadnej placówki tego typu ponieważ jak pisaliśmy poprzednio
placówki te prowadzone są w ramach działalności gospodarczej lub statutowej.
Dominacja sektora prywatnego w prowadzeniu placówek całodobowej opieki na Mazowszu raczej nie powinna dziwić. Sytuacja jest bardzo podobna prawie we wszystkich
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województwach. Spowodowana jest ona tym, że prywatne podmioty oprócz istniejących
przesłanek społecznych, które mogą im towarzyszyć, z pewnością widzą w prowadzeniu
tego typu działalności interes ekonomiczny. Powszechnie wiadomo, że w Polsce istnieje
duży deﬁcyt instytucjonalnych usług opiekuńczych dla osób starszych czy niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną czy trwałe kalectwo, dlatego wiele podmiotów
poszukuje możliwości zarobkowania w ten właśnie sposób. Dynamikę zwiększania liczby podmiotów zainteresowanych świadczeniem tego typu usług widać wyraźnie nie tylko
po podmiotach komercyjnych, ale także po instytucjach Kościoła.
Należy się liczyć z tym, że w najbliższej przyszłości może przybywać tego typu placówek prowadzonych głównie przez sektor prywatny i niepubliczny, gdyż starzenie się społeczeństwa i wydłużanie życia, przy jednoczesnej atomizacji i przeobrażaniu stosunków
społecznych w rodzinie będzie powodować zapotrzebowanie na tego typu usługi. Prawdopodobnie sektor publiczny nie stworzy w tym zakresie większej liczby niedrogich, a jakościowo dobrych miejsc w domach pomocy społecznej i z pewnością lukę tę wypełnią pozostałe
sektory rozwijając placówki całodobowej opieki. Z tego powodu istnieje konieczność rozwijania przez państwo stałego monitoringu, mechanizmów nadzorowania i kontroli podmiotów
całodobowej opieki, które będą uzyskiwały zezwolenia na prowadzenie tego typu placówek
u wojewody, aby nie dochodziło do nadużyć i patologii w opiece nad osobami zależnymi.
Kolejne instytucje pomocy społecznej poddane analizie dynamiki pluralizmu instytucjonalnego na Mazowszu w latach 2007-2009 to placówki opiekuńczo-wychowawcze, które
zapewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, dzienną lub całodobową, ciągłą lub
okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu
i sprawowaniu opieki. Poniżej przedstawiono dane ogólne dla wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na Mazowszu, a w dalszej kolejności skoncentrowano się na poszczególnych typach placówek.
Wykres 11: Dynamika zmian liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych
ogółem w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Na Mazowszu w 2009 r. funkcjonowało ogółem 331 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Największe znaczenie w prowadzeniu tego typu placówek miały samorządy terytorialne (sektor publiczny) oraz organizacje pozarządowe. Samorządy prowadziły w 2009 r.
143 tego typu placówki a organizacje pozarządowe 142. W obu tych przypadkach sektory
te zanotowały w latach 2007-2009 wzrost liczby placówek odpowiednio o 23 (sektor publiczny) i 11 (sektor NGOs). Kościół i związki wyznaniowe odnotowały także wzrost liczby
podmiotów z 38 do 46, ale skala prowadzenia tego typu usług była jednak znacznie mniejsza
od sektora publicznego i pozarządowego. Sektor prywatny nie prowadził placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wykres 12: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem
w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Spośród wszystkich sektorów największą liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiadał w 2009 r. sektor pozarządowy, który w porównaniu z 2007 r. zyskał blisko tysiąc nowych miejsc. Jednostki samorządu terytorialnego straciły 946 miejsc
w latach 2007-2009, ale nadal dysponują 3937 miejsc. Sektor pozarządowy i publiczny
dominują tutaj. Nieco mniejsze znaczenie mają instytucje Kościoła i związków wyznaniowych, które posiadały w 2009 r. 2036 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wobec 1702 miejsc w roku 2007. Żadnego znaczenia nie odgrywa tutaj sektor prywatny,
który nie prowadzi tego typu usług. W sumie sektor pozarządowy dysponuje na Mazowszu 49,70% miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, samorząd terytorialny
33,16% a Kościół 17,14% miejsc. Oznacza to jednoznacznie przewagę sektora pozarządowego nad innymi.
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Wykres 13: Dynamika % zmian liczby miejsc ogółem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogólnej liczby miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Poniżej (wykres 14) przedstawiono analizę sektorową poszczególnych typów placówek
opiekuńczo-wychowawczych z podziałem na sektory prowadzące.
Placówki socjalizacyjne zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
Wykres 14: Dynamika zmian liczby placówek socjalizacyjnych w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek socjalizacyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Z 18 placówek socjalizacyjnych, które prowadzono na Mazowszu w 2007 roku w ramach sektora publicznego w 2009 r. działało o cztery mniej tj. 14 podmiotów. Wiązało się
to z faktem przekształcenia placówek socjalizacyjnych w placówki wielofunkcyjne. Warto
zauważyć, że sektor publiczny posiadał tu najwięcej placówek tego typu. Kościół i instytucje
wyznaniowe w 2009 r. prowadziły 8 takich placówek, czyli o 1 więcej aniżeli w roku 2007.
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Organizacje pozarządowe i sektor prywatny nie prowadziły w ogóle tego typu placówek
w województwie mazowieckim.
Wykres 15: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach socjalizacyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba miejsc w placówkach socjalizacyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wykres 15 przedstawia liczbę miejsc w poszczególnych sektorach prowadzących placówki socjalizacyjne. I tak sektor publiczny dysponował w 2009 roku 507 miejscami w tego
typu placówkach na Mazowszu. Jest to o 366 miejsc mniej aniżeli było to w roku 2007.
Kościół pomimo wzrostu liczby placówek o 1 dysponował zarówno w 2007 jak i 2009 taką
samą liczbą miejsc w 229.
Na uwagę zasługuje to, że procentowa analiza liczby posiadanych miejsc w ogóle
wszystkich miejsc w województwie mazowieckim w placówkach socjalizacyjnych wskazuje na wzrost znaczenia instytucji kościelnych, które zyskały pomiędzy 2007 a 2009 rokiem
ponad 10% udziału. Wzrost ten wyniósł z 20,78% do 31%.
Wykres 16: Dynamika % zmian liczby miejsc w placówkach socjalizacyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogólnej liczby miejsc w placówkach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Wykres 17: Dynamika zmian liczby placówek wielofunkcyjnych w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek wielofunkcyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

W przypadku placówek wielofunkcyjnych sytuacja jest podobna jak w placówkach socjalizacyjnych. Sektor organizacji pozarządowych oraz sektor prywatny w ogóle nie dysponują żadną placówką tego typu. Główne znaczenie ma tutaj samorząd terytorialny, który
prowadził w 2009 r. 17 podmiotów i odnotował od 2007 r. wzrost o 4 placówki. Kościół
zarówno w roku 2007 jak i w 2009 dysponował tylko 1 placówką wielofunkcyjną w regionie
mazowieckim.
Wykres 18: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach wielofunkcyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek wielofunkcyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Jeśli chodzi o liczbę posiadanych miejsc w placówkach wielofunkcyjnych to na wykresie
powyżej widać, że między rokiem 2007 a 2009 nastąpił wzrost liczby oferowanych miejsc
w sektorze publicznym z 815 do 1008. Samorząd terytorialny ma zdecydowanie dominującą
rolę w stosunku do instytucji Kościoła, dysponującego tylko 30 miejscami. Pozostałe sektory
nie mają tutaj żadnego znaczenia.
Procentowy rozkład liczby miejsc obrazuje kolejna tablica gdzie widać, że sektor publiczny dysponował ponad 97% wszystkich miejsc, natomiast sektor kościelny niecałymi 3%.
Wykres 19: Dynamika % zmian liczby miejsc w placówkach wielofunkcyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogólnej liczby miejsc w placówkach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Kolejnymi placówkami są placówki interwencyjne, które zapewniają dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej doraźną, całodobową opiekę, kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie
zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej. Przygotowują także diagnozę stanu psychoﬁzycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalają wskazania do dalszej
pracy z dzieckiem.
W 2009 roku na terenie Mazowsza funkcjonowały tylko 4 tego typu placówki. Trzy
placówki były prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego a jedna przez organizacje pozarządowe. Kościół i sektor prywatny nie prowadził żadnej tego typu placówki. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba placówek nie zmieniła się pomiędzy 2007 a 2009
rokiem, zmieniła się jednakże liczba miejsc. Sektor publiczny w 2009 r. dysponował 110
miejscami w tego typu placówkach (o 70 miejsc mniej niż w 2007 r.), a organizacje pozarządowe 20 miejscami.
Procentowo wygląda to w ten sposób, że samorząd terytorialny posiadał w 2009 r.
84,6% wszystkich miejsc a sektor pozarządowy 15,4%.
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Wykres 20: Dynamika zmian liczby placówek interwencyjnych w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek interwencyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wykres 21: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach interwencyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba miejsc w placówkach interwencyjnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Wykres 22: Dynamika % zmian liczby miejsc w placówkach interwencyjnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogólnej liczby miejsc w placówkach
interwencyjnych w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Kolejnymi placówkami podanymi analizie są placówki rodzinne, które zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę, do czasu powrotu dziecka
do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.
Ogólna liczba placówek rodzinnych wyraźnie wzrosła z 25 do 44 pomiędzy 2007 a 2009
rokiem. Uznać to należy za właściwą i bardzo obiecującą zmianę z punktu widzenia potrzeb rozwojowych i socjalizacyjnych dzieci, które w placówkach rodzinnych mają bardziej
naturalne warunki życia. Najwięcej placówek przybyło w sektorze publicznym. Sektor ten
zwiększył liczbę placówek rodzinnych z 22 do 42 w ostatnich dwóch latach. Zmniejszyła
się natomiast o 1 liczba placówek prowadzonych w ramach sektora pozarządowego z 3 do 2
placówek. Kościół i sektor prywatny nie prowadził tutaj żadnej placówki rodzinnej.
Wykres 23: Dynamika zmian liczby placówek rodzinnych w woj. mazowieckim z podziałem
na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek rodzinnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Wykres 24: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach rodzinnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek rodzinnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Liczba miejsc w placówkach rodzinnych wzrosła w instytucjach prowadzonych przez
samorząd terytorialny ze 156 do 263, natomiast sektor pozarządowy także zwiększył liczbę miejsc z 89 do 100. Procentowy rozkład wygląda tak, że sektor publiczny dysponował
w 2009 r. ponad 72% miejsc, a sektor pozarządowy niecałymi 28% miejsc. Ten pierwszy
odnotował wzrost udziału w ogóle miejsc, ten drugi spadek.
Wykres 25: Dynamika% zmian liczby miejsc w placówkach rodzinnych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogólnej liczby miejsc w placówkach rodzinnych
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Placówki wsparcia dziennego to instytucje, które wspierają rodzinę w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji społecznych, zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym
problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
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współpracują ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
W województwie mazowieckim w 2009 roku działały 243 placówki wsparcia dziennego.
W 2007 r. było ich mniej, gdyż tylko 221. Największe znaczenie w prowadzeniu tego typu
placówek ma tutaj sektor pozarządowy dysponujący w 2009 r. 139 placówkami. Sektor ten
odnotował wzrost posiadanej liczby placówek, gdyż w 2007 r. dysponował 127 placówkami.
Drugim sektorem, pod względem liczby placówek, jest sektor publiczny dysponujący w 2009 r.
67 placówkami (o 3 więcej aniżeli w 2007 r.). Kościół i instytucje wyznaniowe prowadziły
w 2007 r. 30 placówek, a w 2009 już 37. Sektor prywatny nie miał tutaj żadnego znaczenia.
Wykres 26: Dynamika zmian liczby placówek wsparcia dziennego w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba placówek wsparcia dziennego
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wykres 27: Dynamika zmian liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Liczba miejsc ogółem w placówkach wsparcia dziennego wynosiła w 2009 roku 9606
i była wyższa o 446 w porównaniu z rokiem 2007. Warto zwrócić uwagę, że następuje w ostatnich latach wzrost znaczenia sektora pozarządowego i Kościoła i jednocześnie spadek liczby
posiadanych miejsc w sektorze publicznym. Organizacje pozarządowe odnotowały wzrost
liczby miejsc z 4858 w 2007 r. do 5780 w r. 2009. Kościół w 2007 r. dysponował 1443 miejscami a w roku 2009 już 1777. Sektor publiczny zmniejszył liczbę miejsc z 2859 w 2007 r.
do 2049 w r. 2009. Procentowy udział w liczbie posiadanych miejsc ogółem w placówkach
wsparcia dziennego przedstawia wykres 28.
Wykres 28: Dynamika% zmian liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Kolejnymi podmiotami systemu pomocy społecznej na Mazowszu, które poddane zostały analizie są ośrodki interwencji kryzysowej. Są to jednostki systemu pomocy społecznej,
które udzielają wsparcia osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych.
Beneﬁcjenci potrzebują głównie wsparcia emocjonalnego i psychologicznego w związku
z przeżytymi kryzysami rodzinnymi. Najczęściej wykorzystywanymi formami pomocy są:
rozmowa, poradnictwo, konsultacje, wspracie emocjonalne, praca terapeutyczna. Pomoc
ma najczęściej charakter psychoedukacyjny, pozwala na wykształcenie odpowiednich umiejętności psychologicznych, komunikacyjnych, asertywności. Ośrodki interwencji kryzysowej
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 także świadczyć 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.
Jak wynika z danych z 2009 r. na Mazowszu funkcjonowało 16 ośrodków interwencji
kryzysowej, o 4 mniej aniżeli w 2007 r. Sektorem dominującym w dostarczaniu usług w tym
zakresie był sektor publiczny. Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły bowiem 11 pla74
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cówek tego typu, zarówno w roku 2009 jak i 2007. Organizacje pozarządowe z 5 podmiotów
prowadzonych w r. 2007 zmniejszyły liczbę posiadanych ośrodków interwencji kryzysowej
do 2 a Kościół i organizacje wyznaniowe zmniejszyły posiadaną liczbę z 4 do 3 na przełomie
ostatnich trzech lat. Prywatny sektor nie prowadził ani jednej placówki tego typu.
Wykres 29: Dynamika zmian liczby ośrodków interwencji kryzysowej w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba ośrodków interwencji kryzysowej
w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Procentowy udział poszczególnych sektorów w prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej na Mazowszu przedstawia się następująco: przeszło 68% udziału posiada sektor
publiczny – samorządowy. Sektor ten zanotował wzrost z 55% w 2007 r. Nieco ponad 12,5%
instytucji prowadzi sektor organizacji pozarządowych, który zanotował tu spadek z 25%
od roku 2007. Kościół i inne organizacje wyznaniowe posiadają 18,75% rynku (spadek
z 20% od 2007 r.), natomiast sektor prywatny nie ma w ogóle udziału w prowadzeniu tych
instytucji. Oznacza to, że dominującą rolę w interwencji kryzysowej odgrywa w województwie mazowieckim sektor publiczny, natomiast żadnego znaczenia nie ma sektor prywatny.
Wykres 30: Dynamika% zmian liczby miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
% ogółu miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej
w poszczególnych sektorach w lutym 2007 i w grudniu 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.
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Kolejne instytucje społeczne poddane analizie to ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, które są jednostkami pomocy społecznej, których działalność jest skoncentrowana na szeroko rozumianej opiece nad rodziną i dzieckiem. Instytucje te prowadzą przede wszystkim
działalność diagnostyczno-konsultacyjną, która jest ukierunkowana na pozyskanie, przeszkolenie i wykwaliﬁ kowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka,
pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych. Placówki te
mogą być prowadzone przez gminę, powiat lub samorząd województwa oraz inne podmioty niepubliczne. Placówki publiczne wykonują swoje zadania nieodpłatnie dla klientów.
Ośrodki niepubliczne mogą być zakładane przez stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i działające na terytorium Polski. Te same wymagania dotyczą Kościołów
i związków wyznaniowych. Przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej przewidują określone wymagania od osób zatrudnionych w omawianych instytucjach oraz
co do warunków lokalowych, tak, aby placówka mogła spełniać wymagane standardy89.
Spośród 11 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które są zlokalizowane na Mazowszu
6 było prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli sektor publiczny.
Sektor ten posiadał dwa razy więcej placówek aniżeli drugi pod względem liczebności
sektor organizacji pozarządowych. Organizacje obywatelskie prowadziły 3 ośrodki adopcyjno-opiekuńczych. Instytucje Kościoła oraz związków wyznaniowych posiadały 2 placówki. Usług tego typu w ogóle nie świadczył sektor prywatny. Interesującym zjawiskiem
jest to, że dane liczbowe dotyczące placówek adopcyjno-opiekuńczych dla roku 2007
i 2009 są identyczne dla wszystkich sektorów. Wszystkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
są ujęte w rejestrze prowadzonym przez wojewodę, który również sprawuje nad nimi
nadzór.
W związku z faktem, że liczba ośrodków adopcyjno-opiekuńczych nie uległa zmianie w poszczególnych sektorach w ostatnich trzech latach, dlatego też udział procentowy
pozostaje bez zmian.

89
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych
do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwaliﬁkacji
wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także
warunków lokalowych, jakim powinny odpowiadać te ośrodki (Dz.U. nr 226, poz. 2293).
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Wykres 31: Dynamika zmian liczby ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w woj. mazowieckim
z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009
Liczba ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w lutym
2007 i w grudniu 2009 wg poszczególnych sektorów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Wykres 32: Dynamika% zmian liczby miejsc w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący w latach 2007 i 2009

% ogółu miejsc w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
w poszczególnych sektorach w lutym 2007 i w grudniu 2009
60,00%

54,54%

54,55%

50,00%
40,00%

27,27% 27,27%

30,00%

18,18% 18,18%

20,00%
10,00%
0,00%

0,00% 0,00%
JST

NGO

KOŚCIÓŁ

SEKTOR
PRYWATNY

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Ostatnimi podmiotami, które zostały przeanalizowane przez pryzmat sektora dostarczającego usługi w województwie mazowieckim w 2009 r. były noclegownie oraz schroniska
dla osób, które pozostawały z różnych powodów bez dachu nad głową lub musiały czasowo
wyprowadzić się ze swojego miejsca zamieszkania.
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Wykres 33: Liczba noclegowni w 2009 r. w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący
Liczba noclegowni
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z 2009 r.

Wykres 34: Liczba miejsc w noclegowniach w 2009 r. w woj. mazowieckim z podziałem na sektor
prowadzący
Szacunkowa liczba miejsc
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z 2009 r.

Z przedstawionych wykresów 33 i 34 wynika, że w 2009 r. w całym województwie
mazowieckim było tylko 5 noclegowni, które w sumie posiadały 617 miejsc dla swoich
klientów. Niezwykle interesujące jest to, że wszystkie noclegownie prowadzone były przez
organizacje pozarządowe, które posiadały 100% miejsc. Sektor publiczny nie prowadził, podobnie jak sektor prywatny i Kościół, żadnej tego typu placówki.
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Wykres 35: % udział poszczególnych sektorów w liczbie miejsc dostępnych w noclegowniach
w woj. mazowieckim w 2009 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z 2009 r.

Większe zróżnicowanie sektorowe w dostarczaniu usług występuje w zakresie prowadzenia schronisk na Mazowszu. Spośród 58 wszystkich schronisk 35 z nich prowadzonych
jest przez organizacje pozarządowe, 21 przez podmioty kościelne a tylko 2 przez jednostki
samorządu terytorialnego. Widać tu wyraźnie, że sektor publiczny jest śladowo reprezentowany i najczęściej podmioty publiczne zlecają usługi w tym zakresie podmiotom niepublicznym, które są lepiej przygotowane i być może bardziej wyspecjalizowane w tym zakresie.
Podmioty publiczne dysponowały w schroniskach tylko 57 miejscami, kiedy w sektorze organizacji pozarządowych było 1754 miejsc, a w instytucjach Kościoła 913. Sektor prywatny
był nieobecny w dostarczaniu tego typu usług.
Wykres 36: Liczba schronisk w 2009 r. w woj. mazowieckim z podziałem na sektor prowadzący
% ogólnej liczby miejsc
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z 2009 r.
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Wykres 37: Liczba miejsc w schroniskach w 2009 r. w woj. mazowieckim z podziałem na sektor
prowadzący
Szacunkowa liczba miejsc
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2007-2009.

Jeśli chodzi o procentowy udział miejsc w ogólnej liczbie w schroniskach na Mazowszu
to sektor publiczny dysponuje tylko 2,1% miejsc, sektor pozarządowy aż 64,40% miejsc,
a Kościół 33,5%.
Wykres 38: % udział poszczególnych sektorów w liczbie miejsc dostępnych w schroniskach
w woj. mazowieckim w 2009 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z 2009 r.

Na szczególną uwagę zasługują usługi zlecane lub dotowane przez wojewodę w ramach różnych grantów i programów dla organizacji pozarządowych i kościelnych. W latach 2006-2009
podpisano na Mazowszu 559 umów z organizacjami pozarządowymi lub kościelnymi na realizację różnorodnych zadań społecznych. Było to więcej aniżeli w porównywanym okresie
2002-2005 kiedy to podpisano 512 umów. Jednakże zmniejszono środki na realizację tych zadań.
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W latach 2006-2009 dysponowano a ten cel kwotą 6,641 mln. zł, kiedy to w latach 2002-2005
była to suma 6 952 mln. Zmniejszono w okresie 2006-2009 liczbę zawartych umów na realizację programu Bezdomność, ale zwiększono. Na ten program środki ﬁnansowe z 2,599 mln
do 2,663 mln zł. W aktualnym okresie nie prowadzono Programu Oparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Programu Budowania Systemu Opieki nad Rodziną Dzieckiem.
Wykres 39: Realizacja programów i projektów zamawianych przez wojewodę mazowieckiego
w latach 2002-2009
Liczba umów podpisanych z podmiotami niezależnymi
w latach 2002-2005 oraz 2006-2009
600

512

559

400

162

200

135
60
28

0
0

Konkurs wojewody
dla organizacji
pozarządowych
i kościelnychi

Program
Bezdomność

Program Oparcia
dla Osób
z Zaburzeniami
Psychicznymi

0

0

Program
Budowania
systemu opieki
nad dzieckiem
i rodziną

1

Inne programy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2002-2009.

Wykres 40: Finansowanie programów i projektów zamawianych przez wojewodę mazowieckiego
w latach 2002-2009
Kwota dotacji umów podpisanych z podmiotami
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2002-2009.
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Na zakończenie rozważań dotyczących sytuacji w mazowieckiej pomocy społecznej
warto przeanalizować przyczyny korzystania ze świadczeń społecznych w ostatnich latach.
Widać wyraźnie, że między 2005 a 2009 rokiem znacznie spadła liczba rodzin (gospodarstw
domowych) korzystających ze świadczeń. W 2005 roku na Mazowszu ponad 108 tysięcy
rodzin korzystało z pomocy ze względu na ubóstwo, w 2009 roku już tylko 65 tysięcy rodzin.
Podobnie było z pomocą ze względu na bezrobocie członka rodziny. Z 87 tysięcy beneﬁcjentów w roku 2005 nastąpił spadek do 45 tysięcy. Spadek korzystających z pomocy ze względu
na niepełnosprawność miał nieco mniejszą dynamikę, ale takowy także odnotowano – z 43,7
tysięcy w roku 2005 do 38,5 tys. W roku 2009. Ze względu na bezradność liczba korzystających ze świadczeń zmalała z 49,2 tys. w 2005 r. do 25,7 tys.
Widać wyraźnie, że sytuacja społeczna na Mazowszu poprawiła się w ostatnich czterech
latach. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej spadła blisko o połowę. Wpływ
na to miała niewątpliwie poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i ograniczenie bezrobocia,
wejście Polski do UE i możliwość podjęcia pracy przez naszych obywateli za granicą raz objęcie nas pomocą unijnych funduszy, które oferowały dla osób poszkodowanych społecznie
liczne kursy i szkolenia.
Wykres 41: Przyczyny korzystania ze świadczeń w pomocy społecznej w latach 2005-2009
przez rodziny (gospodarstwa domowe)
Przyczyny korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej
w latach 2005-2006 oraz 2008-2009 (liczba rodzin)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat z lat 2005-2009.

Tabela 7 zawiera szczegółowe informacje na temat tego, ile osób korzystało z różnych
świadczeń z zakresu pomocy społecznej w latach 2006 i 2009. Widać wyraźnie tendencję
do zmniejszania się liczby osób będących odbiorcami świadczeń z pomocy społecznej.
W większości świadczeń mamy spadki w przedziale od 40 do 55% osób korzystających. Jest
to bardzo zadawalający wynik biorąc pod uwagę krótką perspektywę czasową oraz światowy
kryzys ﬁnansowy i gospodarczy.
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Tabela 7: Świadczenia społeczne jako zadanie własne gmin w roku 2006 i 2009
w woj. mazowieckim
2006

2009

Liczba osób

Liczba osób

54648

24556

669

320

Posiłek

132943

88232

Ubranie

7387

353

Usługi opiekuńcze

14264

11800

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

141932

67350

Świadczenie
Zasiłki okresowe
Schronienie

Sprawienie pogrzebu

877

358

Pozostałe świadczenia

0

312* lub 26281*

Kwota świadczeń

Kwota świadczeń

Zasiłki okresowe

49347032

23095885

Schronienie

1142533

716494

Posiłek

51187816

28855673

Finansowanie świadczeń

Ubranie

812578

64247

Usługi opiekuńcze

37273863

25737264

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

93128103

40226929

Sprawienie pogrzebu

1765461

845079

Pozostałe świadczenia

1477085

479950* lub 161069362*

* Pierwsza liczba oznacza zasiłki celowe a druga zasiłki celowe i liczbę osób, które otrzymały w całości lub w części
pokrycie kosztów pobytu w DPS.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Kategoria „pozostałe świadczenia” obejmuje: (w przypadku liczby pierwszej*) zasiłek
celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w NFZ, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
zasiłki celowe w formie biletu kredytowego; (w przypadku liczby drugiej*) zasiłek celowy
na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie mającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe
w formie biletu kredytowego oraz odpłatność gmin za pobyt w domu pomocy społecznej.
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Wykres 42: Liczba odbiorców świadczeń pomocy społecznej na Mazowszu w latach 2006 i 2009
jako zadanie własne gmin
Zadania własne gmin w latach 2006 i 2009 (liczba osób)
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*Zasiłki celowe oraz ﬁnansowanie kosztów pobytu w DPS-ie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2006-2009.

Wykres 43: Finansowanie świadczeń pomocy społecznej na Mazowszu w latach 2006 i 2009
jako zadanie własne gmin
Zadania własne gmin w latach 2006 i 2009 (kwota świadczeń)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2006-2009.

Podobnie jak było to w przypadku liczby świadczeń w poszczególnych świadczeniach
społecznych, jako zadanie własne gmin na Mazowszu również kwotowo można zaobserwować wyraźną obniżkę wysokości świadczeń w latach 2006 i 2009. Ogółem na wszystkie
świadczenia społeczne przeznaczano w roku 2006 około 236 mln zł, a w roku 2009 już
tylko 120 mln. W zadaniach zleconych także zaobserwowano obniżkę, zarówno w zasiłkach
stałych – spadek z 76,5 mln w roku 2006 do 42, 5 mln w 2009, jak i zasiłków dla osób z za84
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burzeniami psychicznymi – analogicznie z 6,1 mln do 3,5 mln zł. W największym stopniu
zredukowano zasiłki przeznaczone na klęski żywiołowe z 90 mln do 1 tys. (!).
Tabela 8: Zadania zlecone gminom woj. mazowieckiego w latach 2006 i 2009
Świadczenia

Liczba osób 2006

Liczba osób 2009

Zasiłki stałe

23008

21547

Zasiłki na klęski żywiołowe

75335

1

Zasiłki dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

1485

1403

0

11

Inna pomoc

Kwota świadczeń 2006

Kwota świadczeń 2009

Zasiłki stałe

Finansowanie

76500229

42455728

Zasiłki na klęski żywiołowe

90448624

1000

Zasiłki dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

6159632

3550397

173108485

7024

Inna pomoc

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2006-2009.

Znacząco zmalały także wydatki dotyczące innej pomocy. W 2006 r. przeznaczano na ten
zakres aż 173 mln zł, natomiast w 2009 r. tylko 7 tys. zł.
W powyższych analizach należy wziąć jednak poprawkę, że analiza dokonywana jest
na potrzeby projektu w grudniu 2009 roku. Być może nie wszystkie dane za cały rok 2009
spłynęły do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, skąd zostały zaczerpnięte dane bazowe. Dlatego należy się liczyć z drobnymi odchyleniami w poszczególnych
kategoriach świadczeń.
Wykres 44: Liczba odbiorców świadczeń pomocy społecznej na Mazowszu w latach 2006 i 2009
jako zadnie zlecone
Zadania zlecone gminom zlecone w latach 2006
i 2009 (liczba osób)
80000
60000
40000
20000
0

Zasiłki stałe

Zasiłki na
klęski
żywiołowe

Inna
Zasiłki
pomoc
dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2006-2009.
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Wykres 45: Finansowanie świadczeń pomocy społecznej na Mazowszu w latach 2006 i 2009
jako zadanie zlecone
Zadania zlecone gminom zlecone w latach 2006
i 2009 (liczba osób)
80000
60000
40000
20000
0

Zasiłki stałe

Zasiłki na
klęski
żywiołowe

Inna
Zasiłki
pomoc
dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z lat 2006-2009.
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CZĘŚĆ 2

Rozdział 3.
Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca
i usługi społeczne w województwie mazowieckim
na tle sytuacji w Polsce – raport z badań
Jak wskazywaliśmy we wstępie niniejszego opracowania, prezentowane dane pozyskaliśmy za pomocą kwestionariusza ankiety wysyłanego do wszystkich w Polsce ośrodków
pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Instytucje te same wskazały kompetentne osoby spośród własnych pracowników, które wypełniły kwestionariusz.
Na ankietę odpowiedziało 798 ośrodków pomocy społecznej oraz 169 powiatowych centrów
pomocy społecznej (udział procentowy we wszystkich konkretnych placówkach w Polsce
i w skali województwa mazowieckiego również wskazywaliśmy już we wstępie). Zebrane
dane (zaprezentowane w tabelach i wykresach oraz omówione90) pozwalają na wskazanie
podstawowych charakterystyk współpracy zawiązywanej (lub nie) między różnymi instytucjami wszystkich sektorów. Jest to jednocześnie obraz lokalnej polityki społecznej realizowanej w gminach, czy w powiatach w odniesieniu do podnoszonej w ramach aktywnej
polityki społecznej potrzeby pluralizmu w zakresie usługodawstwa społecznego.

3.1. Ośrodki pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca
i usługi społeczne
Pierwsza część zawiera dane pozyskane z ośrodków pomocy społecznej. Wskazujemy
zarówno dane zbiorcze, w odniesieniu do wszystkich podmiotów w skali kraju, których
przedstawiciele podzielili się własną wiedzą i opiniami, ale przede wszystkim – na tym tle
– wskazujemy dane obrazujące wiedzę, doświadczenia i opinie przedstawicieli ośrodków
pomocy społecznej (OPS) z województwa mazowieckiego.
90
Należy zaznaczyć, że niektóre wykresy wskazane w treści właściwej razdziału zawierają deklaracje respondentów „ważone” do 100%, kiedy w praktyce respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi. A zatem „długość”
słupków w wykresie np. wskazującym pożądany udział jakichś podmiotów w realizacji konkretnego zadania jedynie oddaje proporcje deklaracji respondentów, wprost jednak nie przekładając się na konkretne dane (wynik
procentowy) zapisany w tabeli. Zdecydowaliśmy się na zamieszczenie takich form wykresów, gdyż w naszej opinii
obrazowo oddają one rzeczone proporcje w kontekście wskazywanych deklaracji naszych respondentów.
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Należy nadmienić, że ośrodki pomocy społecznej z województwa mazowieckiego stanowiły relatywnie największy odsetek OPS-ów, które pozytywnie odpowiedziały na nasze
zaproszenie do podzielenia się faktami i opiniami dotyczącymi własnej działalności. Stanowiły one 18% wszystkich ośrodków pomocy społecznej z Polski w przebadanej próbie.
Wypełniony kwestionariusz odesłały 144 placówki z regionu Mazowsza. Tabela 9 obrazuje
dane dotyczące OPS-ów w ramach konkretnych województw, z których pozyskaliśmy dane.
Tabela 9: Udział ośrodków pomocy społecznej z poszczególnych województw w badanej próbie

dolnoślaskie

31

Udział procentowy OPS-ów
z danego województwa
w pełnym zbiorze OPS-ów,
które wzięły udział w badaniu
3,9

kujawsko-pomorskie

47

5,9

lubelskie

91

11,4

lubuskie

19

2,4

łódzkie

58

7,3

Województwo

Liczba OPS-ów w ramach
województwa, która wzięła
udział w badaniu

małopolskie

56

7,0

mazowieckie

144

18,0

opolskie

15

1,9

podkarpackie

63

7,9

podlaskie

43

5,4

pomorskie

43

5,4

śląskie

41

5,1

świętokrzyskie

26

3,3

warmińsko-mazurskie

42

5,3

wielkopolskie

50

6,3

zachodniopomorskie

29

3,6

Ogółem

798

100

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Pierwszą interesującą kwestią była realizacja zadań z zakresu polityki społecznej w gminach przez podmioty różnych sektorów. Respondenci mieli możliwość wskazania sektora,
który obecnie realizuje zadania pomocy społecznej lub dostarcza usług na zlecenie OPS
w gminie wskazanie świadczenia lub usługi, które polegają na samodzielnym dostarczaniu
konkretnych usług, lub które jest kontraktowane lub zlecane innym podmiotom. Była możliwość zaznaczenia równoległego realizowania zadań przez różne typy instytucji. W odniesieniu do wskazanych przez nas konkretnych zadań z zakresu polityki społecznej respondenci
jako reprezentanci konkretnego OPS-u wskazywali na podmiot lub podmioty instytucjonalne
różnych sektorów, które te zadania realizują aktualnie w gminie, w której OPS jest ulokowany. Na tej podstawie można wskazywać na realną pluralizację w świadczeniu konkretnych
usług, bądź też dominację podmiotów jednego sektora w dostarczaniu tej usługi. Zbiorcze
88
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dane dla całej Polski obrazujące realizację usług w gminach przedstawia tabela 10, natomiast
obraz „sektorowego” udziału w kwestii realizacji usług z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do województwa mazowieckiego znajduje się w tabeli 11.
Tabela 10: Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez podmioty różnych sektorów
w gminach w skali kraju
Zadanie na terenie gminy
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społ.
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub
rodziną
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób
chorych psychicznie
Prowadzenie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Dożywianie dzieci
Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym
i ubogim
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym
życiowo
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom
opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym
Przyznawanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie się
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł
EFS lub innych)
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia,
doradztwo, warsztaty)
Środowiskowe grupy wsparcia
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania
informacji o rynku pracy, wolnych ofertach pracy
itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa
i antynarkotykowa
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych
Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny
Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

89,6

1,1

2,5

6,8

90,7

8,4

9,5

2,3

99,6
99,6
99,6
99,4

0,1
-

0,1
-

1

1,8

0,1

88,6
48,5

0,5
0,4

6,0
6,0

2,1
2,1

19,5

0,6

4,3

0,9

98,5
97
98,9

3,3
1,3
10,4

1,9
0,1
8,8

2,4
1,4
0,6

98,5

7,9

6,9

0,5

98,1

0,8

2,6

0,1

92,4
50,8

5,5
0,3

5,9
1,1

0,4
0,1

25,3

0,8

8,8

1,0

29,3

0,3

10,2

2,9

20,9
13,0
94,0

3,3
1,9
1,1

9,3
3,5
2,4

0,6
2,0
0,9

89,6

2,9

7,9

1,3

42,4
52,3
60,4

2,8
2,1
1,1

10,5
8,3
7,8

2,3
2,0
0,9
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Zadanie na terenie gminy
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Poradnictwo prawne
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Programy na rzecz bezdomnych

Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

33,8
53,1
39,7
25,3

0,4
0,3
0,3
2,0

6,0
5,5
5,0
8,3

0,8
1,3
8,3
0,6

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Na wstępie należy zauważyć, że zdaniem respondentów pracujących w OPS prace nad
Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych zdecydowanie spoczywają
„na barkach” ośrodków pomocy społecznej – 89,6% wskazań. W drugiej kolejności wskazywano, że w procesie przygotowania „Gminnej strategii…” uczestniczy prywatna ﬁrma
(6,8% wskazań). Zdecydowanie najrzadziej wskazywano na udział w przygotowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych organizacje pozarządowe i organizacje kościelne. W tej samej kwestii, dane odnoszące się do województwa mazowieckiego
wskazują na większy udział ﬁrm prywatnych w pracach nad „Gminą Strategią…” – 11,2%
wskazań, przy 82,6% OPS-ów wskazujących na udział samorządu w reprezentacji ośrodka
pomocy społecznej. Widać zatem, że niektóre gminy lub same OPS zleciły przygotowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych prywatnej ﬁrmie. Z praktyki wiadomo bowiem, że raczej nie oznaczało to wspólnego tworzenia strategii przez OPS
i prywatne przedsiębiorstwo, chociaż nie należy wykluczać śladowych prób w tym zakresie.
Można wysnuć tutaj konkluzję, że najczęściej realizacja tak ważnego zadania o charakterze diagnostyczno-planistycznym zarówno w gminach w skali kraju, jak i przy zawężonej
optyce – w gminach w skali województwa mazowieckiego – spoczywa na ośrodku pomocy
społecznej, który rzadko wspomaga się lub zleca działanie w tym zakresie ﬁrmie prywatnej.
Nikły jest zaś udział sektora pozarządowego i kościelnego, co może świadczyć o tym, że albo
instytucje publiczne nie zapraszają podmiotów niepublicznych do partycypacyjnego modelu
tworzenia strategii, albo same organizacje pozarządowe postrzegają przygotowanie strategii
jako zadanie publicznych instytucji samorządowych.
Tabela 11: Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez podmioty różnych sektorów
w gminach w woj. mazowieckim
Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społ.
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

82,6

0,7

1,4

11,2

94,4

3,5

3,5

1,4

100

-

-

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

100

-

-

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

100

-

-

-

Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub
rodziną

100

-

-

-

Zadanie na terenie gminy
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Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

87,5

0,7

4,9

1,4

Organizowanie specjalistycznych usług dla osób
chorych psychicznie
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych
Dożywianie dzieci

50,0

0,7

2,1

-

15,3

-

5,6

1,4

98,6

0,7

0,7

2,8

Zadanie na terenie gminy

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

97,9

1,4

-

2,8

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym
i ubogim
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym
życiowo
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom
opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

98,6

4,9

6,9

1,4

97,9

3,5

7,6

1,4

99,3

-

2,1

0,7

93,8

1,4

5,6

0,7

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie się
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł
EFS lub innych)
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia,
doradztwo, warsztaty)
Środowiskowe grupy wsparcia

52,1

-

-

-

20,1

-

6,3

2,1

23,6

-

8,3

2,8

25,0

4,2

5,6

0,7

Prowadzenie domów pomocy społecznej

10,4

2,1

4,2

1,4

Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania
informacji o rynku pracy, wolnych ofertach pracy
itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa
i antynarkotykowa
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych

95,1

0,7

1,4

1,4

91,7

4,2

4,9

2,1

45,8

5,6

7,6

2,8

Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny

55,6

4,2

6,3

2,1

Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

58,3

2,1

4,2

0,7

Doradztwo i orientowanie zawodowe

29,9

-

4,2

0,7

Poradnictwo prawne

52,1

0,7

2,8

1,4

Poradnictwo i opieka zdrowotna

41,0

-

2,8

9,7

Programy na rzecz bezdomnych

19,4

2,1

1,4

0,7

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Kolejne zadanie to udzielanie schronienia, wydawanie posiłków i niezbędnego ubrania.
Zdaniem przedstawicieli OPS-ów z wszystkich województw jest to zadanie, które najczęściej jest realizowane przez podmioty samorządowe w postaci ośrodka pomocy społecznej
(90,7% wskazań). 9,5% przedstawicieli OPS-ów wskazało na organizacje pozarządowe jako
podmioty, które aktualnie realizują to działanie, a 8,4% na organizację kościelną. Nikły jest
udział ﬁrm prywatnych w realizacji tego zadania – 2,3%. Z kolei w województwie mazowiec-
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kim mamy do czynienia z jeszcze większą dominacją samorządu w postaci ośrodka pomocy
społecznej w realizacji tego zadania – 94,4% respondentów wskazało na samorząd (OPS)
a organizacje kościelne i pozarządowe jako aktualnych realizatorów tego zadania wskazywało
po 3,5% przedstawicieli OPS-ów z Mazowsza. Nie dziwi tutaj bardzo nikły udział sektora
prywatnego, który najczęściej wchodzi w prowadzenie tych usług społecznych, na których
można zarabiać, co w przypadku takich świadczeń jak wydawanie posiłków, ubrania, czy
udzielanie schronienia jest raczej trudne do osiągnięcia. Można zatem stwierdzić, że także
w sferze udzielania schronienia, wydawania posiłków i niezbędnego ubrania zdecydowanie
dominuje OPS jako dostarczyciel usług z tym, że w gminach województwa mazowieckiego
w odniesieniu do próby ogólnopolskiej udział podmiotów innych sektorów jest niższy.
Kolejne zadania, których realizację w aspekcie udziału podmiotów różnych sektorów
analizowaliśmy, to przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, stałych
oraz praca socjalna z klientem. Wskazujemy te cztery zadania zbiorczo ze względu na charakter danych, które uzyskaliśmy od przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. W skali
kraju niemal w 100% za realizację tych zadań odpowiadają samorządy (w pracy socjalnej
z klientem incydentalnie uczestniczą organizacje kościelne – 1% wskazań – oraz pozarządowe – 1,8%). W gminach województwa mazowieckiego, według deklaracji przedstawicieli
OPS-ów udział samorządu w realizacji tych zadań jest 100%. Można to w prosty sposób tłumaczyć tym, że w Polsce zabrania się prawnie zlecania podwykonawcom obsługi świadczeń
ﬁnansowych. Świadczenia ﬁnansowe pozostają w gestii podmiotów publicznych, a więc
OPS. Pracę socjalną także wykonują prawie w 100% pracownicy socjalni. Jest to jedno
z podstawowych zadań gminnej pomocy społecznej, stąd też takie a nie inne wskazania
pracowników OPS.
Jeśli chodzi o organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, to w skali kraju przedstawiciele OPS-ów wskazywali, że w blisko 88% zadanie to realizowane jest przez samorząd, przy 4,9% wskazań na wypełnienie tego zadania przez organizację pozarządową. Warto
zwrócić tutaj uwagę na fakt, że część OPS zatrudnia na etaty lub zlecenie osoby, które dostarczają usług opiekuńczych (poza pracownikami socjalnymi). Są jednak także takie OPS,
które prowadzą tutaj swoisty outsourcing usług na rzecz organizacji pozarządowych. W skali
całego kraju 2,1% OPS zleca usługi także podmiotom prywatnym, a w województwie mazowieckim było to 1,4% wskazań.
Można zatem wysunąć tutaj wniosek, że to samorząd terytorialny w postaci ośrodka pomocy społecznej realizuje to zadanie, z tym, że w województwie mazowieckim jest relatywnie
minimalnie większa dominacja samorządu w tym zakresie a mniejsza organizacji pozarządowych i prywatnych ﬁrm. 6% respondentów wskazywało na OPS jako realizatora usługi.
W sferze realizacji specjalistycznych usług dla osób chorych psychicznie w gminach
w skali kraju, w których prowadzone są w ogóle takie działania, dominuje samorząd z 48,5%
udziałem. Respondenci reprezentujący OPS-y wskazywali także na organizacje pozarządowe
– 6%. W wielu gminach nie świadczy się w ogóle tego typu usług. Udział form prywatnych
w tym zakresie a zwłaszcza organizacji kościelnych jest wręcz śladowy. W województwie
mazowieckim jeszcze niższy jest udział organizacji pozarządowych – 4,9%, przy wskazaniach na samorząd przez przedstawicieli OPS-ów. Jeśli zatem świadczy się w gminach spe92
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cjalistyczne usługi na rzecz chorych psychicznie, to dominuje w tym zakresie aktywność
samorządu terytorialnego.
W zakresie prowadzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19,5% respondentów z OPS-ów w kraju, które wzięły udział w badaniu, wskazywało na samorząd jako
dostarczyciela usługi, przy 4,3% wskazań na organizacje pozarządowe. W tej samej kwestii
w województwie mazowieckim samorząd wskazywano w 15,3% przy minimalnie wyższej
aktywności w tym zakresie względem danych ogólnopolskich organizacji pozarządowych –
5,6%. Istotne jest, że tak w skali kraju, jak i w odniesieniu do województwa mazowieckiego
w niewielu gminach realizuje się to zadanie, co jest o tyle zasadne, że placówki opiekuńczo-wychowawcze podlegają powiatowym centrom pomocy rodzinie i nie we wszystkich
gminach tego typu usługi się organizuje.
Samorząd w skali kraju dominuje także w gminach jako dostarczyciel usługi w postaci
dożywiania dzieci i sprawiania pogrzebu – odpowiednio 98,5% i 97% wskazań na samorząd
przy incydentalnym udziale podmiotów innych sektorów (jedynie warto odnotować 3,3%
wskazań na organizacje kościelne i 2,4% ﬁrm prywatnych w zakresie dożywiania dzieci).
W województwie mazowieckim również te usługi to domena samorządu – odpowiednio
98,6% i 97,9% wskazań – warto odnotować udział w zakresie jednej i drugiej usługi ﬁrm
prywatnych – 2,8% wskazań w odniesieniu do każdego zadania. Poza dominacją samorządu
w zakresie tych dwóch zadań warto zaznaczyć, że w województwie mazowieckim niższa jest
aktywność organizacji kościelnych. Zapewnienie posiłku oraz sprawianie pogrzebu to jednak ustawowy obowiązek gminy, stąd też takie a nie inne odpowiedzi respondentów.
Kolejne ważne usługi realizowane w gminach to pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom
bezrobotnym i ubogim, pomoc osobom bezradnym życiowo, pomoc osobom opuszczającym
zakłady karne oraz bezdomnym. W gminach w skali kraju pomoc bezrobotnym i ubogim
w 98,9% realizowana jest przez samorząd, pomoc bezradnym życiowo to domena samorządu
w 98,5%, podobnie jak pomoc opuszczającym zakłady karne – 98,1% wskazań (w kwestii tego zadania udział podmiotów innych sektorów jest incydentalny). Pomoc bezdomnym
to 92,4% wskazań na samorząd. Interesujące jest to, że w kwestii pomocy bezrobotnym
i ubogim w 10,4% gmin zadanie to realizują także organizacje kościelne a w 8,8% organizacje pozarządowe, a w przypadku pomocy bezradnym życiowo organizacje kościelne
jako realizatora usługi wskazywano w 7,9% gmin, a organizacje pozarządowe w 6,9%. Bezdomnym pomagają organizacje pozarządowe w 5,9% gmin a organizacje kościelne w 5,5%.
W gminach w skali województwa mazowieckiego w zakresie realizacji czterech interesujących nas usług zdecydowanie dominuje samorząd (odpowiednio 98,6%, 97,9%, 99,3%
wskazań i 97,9%). W zakresie pomocy osobom bezrobotnym i ubogim warto odnotować
także 6,9% wskazań na organizacje pozarządowe, zaś w kwestii pomocy bezradnym życiowo
7,6% udział podmiotów pozarządowych. Generalnie jednak to samorząd głównie wspiera
bezrobotnych, ubogich, bezradnych, opuszczających zakłady karne i bezdomnych z tym,
że w województwie mazowieckim – na tle danych z OPS-ów w skali kraju – mamy mniejszą
aktywność w tym zakresie organizacji kościelnych.
Jeśli chodzi o przyznawanie pomocy na ekonomicznie usamodzielnianie się to w skali
kraju wskazywano w 50,8% przypadków na samorząd jako realizatora zadania. Udział pod93
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miotów innych sektorów był znikomy. W województwie mazowieckim w ogóle nie wskazywano na inne podmioty niż samorząd, który realizuje to zdanie w ponad 52% gmin.
Znacznie bardziej wyraźna jest obecność organizacji pozarządowych w realizacji innych ważnych zadań, jakimi są prowadzenie projektu społecznego oraz organizacji form
aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty). Przedstawiciele OPS-ów w Polsce w kwestii
pierwszego ze wskazanych zadań dokumentowali 25,3% udział samorządu, przy 8,8% udziale organizacji pozarządowych. W kwestii drugiego z zadań deklarowany udział samorządu
wyniósł 29,3%, a organizacji pozarządowych 10,2%. W województwie mazowieckim samorząd trochę rzadziej (niż średnie dla próby z całego kraju) realizuje te zadania – odpowiednio 20,1% i 23,6%. Niższy jest też udział organizacji pozarządowych – odpowiednio 6,3%
uczestniczących w prowadzeniu projektów społecznych i 8,3% w organizowaniu form aktywizacji. Udział podmiotów prywatnych w tym zakresie nie różni się wiele od danych z próby
krajowej i jest relatywnie niewielki. Warto w tym miejscu zauważyć, że tylko mniej więcej
co piąty OPS wskazywał, że organizuje projekty społeczne (ﬁnansowane np. ze środków
EFS albo innych źródeł) lub też prowadzi działania z zakresu aktywnej integracji. Oznaczałoby to, że duża część OPS w Polsce, ale także na Mazowszu, prowadzi głównie te zadania
pomocy społecznej, które dotyczą realizacji świadczeń pasywnych, w mniejszym stopniu
natomiast podejmuje wyzwania aktywnej integracji i aktywizacji.
Jeśli chodzi o organizowanie środowiskowych grup wsparcia to w gminach w kraju,
w których obecna jest ta usługa dominuje samorząd – 20,9% przy 9,3% wskazań na organizacje pozarządowe. W województwie mazowieckim wskazywano na samorząd – 25% oraz
działania w tym zakresie organizacji pozarządowych – 5,6% oraz organizacji kościelnych
4,2%. Należy zatem uznać, że w województwie mazowieckim organizacje kościelne aktywniej włączają się w organizowanie grup wsparcia w porównaniu ze średnimi w skali kraju.
Samorząd dominuje tak w skali kraju, jak i w województwie mazowieckim w prowadzeniu domów pomocy społecznej. Przedstawiciele OPS-ów wskazywali na samorząd w tym
zakresie w 13% przypadków, przy 3,5% udziale organizacji pozarządowych i 2% udziale
ﬁrm prywatnych, zaś w województwie mazowieckim 10,4% respondentów wskazało na samorząd, przy 4,2% wskazań na organizację pozarządową i 2,1% na organizację kościelną.
Znów oznacza to zatem większy – niż uśrednione dane krajowe – udział organizacji kościelnej w prowadzeniu domów pomocy społecznej. Niski odsetek wskazań w tym pytaniu
można tłumaczyć tym, że domy pomocy społecznej podlegają najczęściej powiatom i stąd
też pewnie wielu respondentów nie dokonało tu żadnych wskazań.
Jeśli chodzi o współpracę z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku pracy,
wolnych ofertach pracy to jest to zadanie zdominowane przez samorząd (poprzez OPS).
Świadczą o tym dane tak w skali kraju – 94% wskazań, jak i w odniesieniu od województwa
mazowieckiego – 95,1%. Podmioty innych sektorów incydentalnie realizują to zadanie według opinii pracowników publicznych służb pomocy społecznej z terenów gminnych.
Podobnie wygląda wdrażanie proﬁlaktyki (programów) antyalkoholowych i antynarkotykowych z tym, że w tym zakresie większa jest aktywność organizacji pozarządowych a w województwie mazowieckim także kościelnych. Na samorząd w gminach w skali kraju jako
realizatora tego zadania wskazywało 89,6% respondentów, zaś na organizacje pozarządowe
94
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7,9%. W województwie mazowieckim samorząd wskazywany były w 91,7% przypadków,
organizacje pozarządowe w 4,9% przypadków, a kościelne w 4,2%. Znów warto podkreślić
dominację samorządu w sferze proﬁlaktyki uzależnień a w województwie mazowieckim niewielką, ale jednak aktywność organizacji kościelnych.
Terapią dla osób uzależnionych zajmuje się samorząd w 42,4% gmin z „próby krajowej”,
która była poddana badaniu, zaś organizacje pozarządowe podejmują to zadanie w 10,5%
gmin. W województwie mazowieckim także mamy do czynienia z dominacją samorządu
w tym zakresie – 45,8% wskazań, 7,6% udział organizacji pozarządowych, ale także 5,6%
udział organizacji kościelnych, które angażują się częściej w te działania, niż ich odpowiedniki w innych gminach w skali kraju.
Samorząd przy niewielkim, ale wartym odnotowania udziale, dominuje też w realizacji
dwóch innych usług – wsparciu psychologicznym dla beneﬁcjenta i rodziny oraz programach proﬁlaktyki przemocy w rodzinie. Według danych zebranych z OPS-ów w skali kraju
samorząd realizuje pierwszą ze wskazanych usług w 52,3% przypadków, przy udziale organizacji pozarządowych na poziomie 8,3%, zaś drugie zadanie samorząd realizuje w 60,4%
gmin, przy udziale organizacji pozarządowych w 7,8% przypadków. Podobnie wyglądają
dane zebrane w województwie mazowieckim – wsparcie psychologiczne świadczy samorząd
w 55,6% gmin, przy 6,3% udziale organizacji pozarządowych, zaś programy proﬁlaktyki
przemocy w rodzinie to zadanie realizowane przez samorząd w 58,3% badanych poprzez
OPS gmin, przy 4,2% udziale organizacji pozarządowych uzupełnianych przez organizacje
kościelne – 4,2% wskazań.
Analogicznie zdaje się przedstawiać realizacja doradztwa i orientowania zawodowego
oraz poradnictwa prawnego. W skali kraju samorząd realizuje to zadanie w 33,8% przypadków, przy udziale organizacji samorządowych w 6% gmin, zaś poradnictwo prawne
to zadanie samorządu w 53,1% gmin, przy 5,5% udziale organizacji pozarządowych. Udział
samorządu w zakresie tych dwóch zadań w województwie mazowieckim niewiele odbiega
od danych dla kraju – 29,9% udział w sferze doradztwa i orientowania zawodowego i 52,1%
poradnictwa prawnego z tym, że mniejsza jest aktywność w tym zakresie organizacji pozarządowych – pierwsze zadanie realizuje 4,2% NGO’s, zaś drugie jedynie 2,8%. Udział
podmiotów innych sektorów jest wręcz śladowy. Fakt, że nie wszystkie OPS wskazują swoją
aktywność w tym zakresie można tłumaczyć tym, że doradztwo i orientowanie zawodowe
tradycyjnie przypisuje się jako zadanie powiatowych urzędów pracy, ochotniczych hufców
pracy i innych instytucji rynku pracy. Część OPS z tego powodu nie angażuje się w tego typu
działania, które nie wynikają z bezpośrednich potrzeb klienta i z przepisów ustawowych.
W sferze poradnictwa i opieki zdrowotnej samorząd aktywny jest w 39,7% gmin w próby krajowej. Aktywne w tym zakresie są także ﬁrmy prywatne – 8,3% wskazań oraz organizacje pozarządowe – 5% wskazań. W województwie mazowieckim poradnictwo i opieka
zdrowotna to zadanie samorządu w 41% przypadków, przy udziale ﬁrm prywatnych na poziomie 9,7% oraz niższym, niż w skali kraju udziale sektora pozarządowego. Wyższy aniżeli
gdzie indziej udział sektora prywatnego należy tłumaczyć tym, że gmina (OPS) coraz częściej zleca badania proﬁlaktyczne swoich klientów lub ich rodzin lub podstawowe badania
prywatnym gabinetom lekarskim lub stomatologicznym.
95
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Ostatnim z zadań, którego realizacja w zakresie sektorowego zaangażowania interesowała nas w zrealizowanym projekcie badawczym, było realizowanie programów na rzecz
bezdomnych. W skali kraju, w 25,3% gmin zadanie to realizuje samorząd przy nikłym udziale innych podmiotów poza organizacjami pozarządowymi, które realizują to zadanie w 8,3%
gmin. W województwie mazowieckim samorząd realizuje programy na rzecz bezdomnych
w 19,4% gmin – udział innych podmiotów jest nikły. A zatem warto podkreślić niewielkie
zaangażowanie – relatywnie niższe niż w skali kraju – organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz bezdomnych. Sytuacja i opinie respondentów mogą tutaj dziwić, gdyż powszechnie wiadomo, że programy i projekty na rzecz bezdomnych bardzo często są podejmowane właśnie przez organizacje pozarządowe i kościelne.
Wykres 46: % udział wskazań pracowników OPS na temat, który sektor dostarcza usługi społeczne
w gminach (w skali kraju)
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej
przez podmioty różnych sektorów w gminach w Polsce
Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy profilaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneficjenta i rodziny
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych
Profilaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku
pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)
Samorząd

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się

Organizacja kościelna

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezdomnym

Organizacja pozarządowa

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom opuszczającym zakłady karne

Prywatna firma

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezradnym życiowo
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezrobotnym i ubogim
Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Dożywianie dzieci
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneficjentem lub rodziną
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

0%

50%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykres 46 ukazuje zróżnicowanie sektorowe, kto realizuje politykę z zakresu pomocy
społecznej w polskich gminach w opinii pracowników OPS z całej Polski. Najciekawsze
wnioski dotyczą tego, że:
– we wszystkich świadczeniach i usługach dominuje sektor publiczny. Żaden z innych
sektorów nie posiada większości spośród wszystkich zadań pomocy społecznej,
– świadczenia ﬁnansowe są praktycznie w 100% wypłacane przez same OPS, a więc sektor publiczny,
– Kościół i instytucje wyznaniowe są widoczne w sposób znaczny w następujących obszarach: programy na rzecz bezdomnych, prowadzenie domów pomocy społecznej,
prowadzenie środowiskowych grup wsparcia, pomoc ﬁnansowa i rzeczowa osobom
bezdomnym i bezrobotnym, dożywianie dzieci i udzielanie schronienia,
– organizacje pozarządowe są aktywne najbardziej w takich usługach jak: programy
na rzecz bezdomnych, proﬁlaktyka antyalkoholowa, prowadzenie domów pomocy społecznej, prowadzenie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie form aktywizacji,
realizacja projektów inkluzyjnych z EFS, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– prywatne ﬁrmy były widoczne przy prowadzeniu proﬁlaktyki i opiece zdrowotnej, prowadzeniu placówek całodobowej opieki, organizowaniu form aktywizacji, opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Interesujące jest, że największy udział sektorów niepublicznych był widoczny przy
następujących usługach: prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek całodobowej
opieki, prowadzenie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie form aktywizacji, programy na rzecz bezdomnych i uzależnionych. Najmniejszy udział sektorów niepublicznych
jest przy wypłacaniu świadczeń ﬁnansowych, praca socjalna z klientem i rodziną, sprawianie pogrzebu osobom ubogim, pomoc rzeczowa osobom opuszczającym zakłady karne,
przyznawanie pomocy na usamodzielnienie się, współpraca z PUP.
Bardzo podobne wnioski można nakreślić dla zadań realizowanych w województwie
mazowieckim. Szczegółowy podział sektorowy zaprezentowano na wykresie 47.
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Wykres 47: % udział wskazań pracowników OPS na Mazowszu na temat, który sektor dostarcza
usługi społeczne w gminach
Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez podmioty
różnych sektorów w gminach w województwie mazowieckim
Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy profilaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneficjenta i rodziny
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych
Profilaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji
o rynku pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)
Samorząd

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się

Organizacja kościelna

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezdomnym

Organizacja pozarządowa

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezradnym życiowo

Prywatna firma

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezrobotnym i ubogim
Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Dożywianie dzieci
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneficjentem lub rodziną
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

*****
Powyżej staraliśmy się, bazując na opinii przedstawicieli OPS-ów, przeanalizować „jak
jest” w kwestii sektorowego udziału w realizacji zadań polityki społecznej w gminach. Opinie pracowników OPS być może nie odzwierciedlają w 100% faktycznej sytuacji, gdyż ankietę wypełniali zapewne pracownicy z różnym stażem pracy, doświadczeniem i wiedzą,
ale nie możemy kwestionować rzetelności opinii pracowników służb społecznych, dlatego
traktujemy te dane, jako stan faktyczny.
Kolejną interesującą kwestię stanowiła dla nas opinia przedstawicieli ośrodków pomocy
społecznej nie „o tym jak jest”, lecz o tym „jak być powinno”. Zadaliśmy, bowiem pytanie
o to, kto powinien wykonywać poszczególne zadania w gminach, m.in. dostarczając kluczowe
usługi społeczne. Respondenci mogli wskazać konkretny sektor, który powinien realizować
wskazane przez nas kluczowe zadania lub sektory, w sytuacji, kiedy postrzega się konieczność
spluralizowanego realizowania konkretnego zadania. Pracownicy OPS nie byli tutaj ograniczani w żaden sposób do obecnego stanu prawnego; mogli w dowolny sposób formułować
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swoje poglądy i oceny. Dane w skali kraju obrazuje tabela 12. W analizach chcielibyśmy także
odwołać się do danych, które obrazują tą samą kwestię w województwie mazowieckim. Dane
te obrazuje tabela 13.
Tabela 12: Kto powinien realizować zadania z zakresu polityki społecznej w gminach (w skali kraju)
Zadanie na terenie gminy

Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

94,7

24,2

36,7

19,8

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społ.
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie zasiłków celowych

83,7

54,1

57

8,1

99,4

2,1

3,0

0,8

Wypłacanie zasiłków celowych

99,4

1,5

2,0

1,0

Przyznawanie zasiłków okresowych

99,6

0,1

1,1

0,1

Wypłacanie zasiłków okresowych

99,4

0,1

1,1

0,4

Przyznawanie zasiłków stałych

99,4

-

0,4

0,4

Wypłacanie zasiłków stałych

99,1

0,6

1,5

0,6

Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną

98,6

28,3

35,5

4,3

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

82,1

28,9

58,9

20,7

Organizowanie specjalistycznych usług dla osób
chorych psychicznie
Prowadzenie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Dożywianie dzieci

67,4

20,2

53,1

19,5

52,1

25,3

46,4

13,9

94,0

50,9

55,8

23,3

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

88,8

33,2

10,3

6,4

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym
i ubogim
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym
życiowo
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom
opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

92,6

58,1

55,9

20,6

81,0

52,1

51,8

18,9

89,1

39,3

47,7

12,0

86,6

61,7

64,8

18,0

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie się
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł
EFS lub innych)
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia,
doradztwo, warsztaty)
Środowiskowe grupy wsparcia

78,3

8,4

22,6

11,5

70,2

21,9

67,9

20,8

57,5

13,8

63,9

30,6

54,0

48,5

69,3

11,5

Prowadzenie domów pomocy społecznej

61,8

35,8

46,2

29,8

Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania
informacji o rynku pracy, wolnych ofertach
pracy itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa
i antynarkotykowa

93,1

22,4

49,1

24,8

85,0

55,0

67,8

14,7
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Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych

62,9

47,4

68,9

16,2

Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny

75,3

50,9

64,8

13,3

Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

80,3

49,4

68,4

11,5

Doradztwo i orientowanie zawodowe

69,4

15,4

57,5

23,1

Poradnictwo prawne

24,2

Zadanie na terenie gminy

77,2

15,7

54,8

Poradnictwo i opieka zdrowotna

63

12,5

40,7

26,3

Programy na rzecz bezdomnych

71,3

48,7

72,1

14,7

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 13: Kto powinien realizować zadania z zakresu polityki społecznej w gminach
(w woj. mazowieckim)
Zadanie na terenie gminy

Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

91,7

28,5

34,7

22,9

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społ.
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie zasiłków celowych

91,7

52,1

52,8

6,9

98,6

1,4

2,1

-

Wypłacanie zasiłków celowych

99,3

0,7

1,4

-

Przyznawanie zasiłków okresowych

99,3

-

2,1

-

Wypłacanie zasiłków okresowych

98,6

-

0,7

-

Przyznawanie zasiłków stałych

99,3

-

0,7

-

Wypłacanie zasiłków stałych

99,3

-

0,7

-

Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną

97,9

31,3

38,9

4,9

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

86,8

31,9

56,3

14,6

Organizowanie specjalistycznych usług dla osób
chorych psychicznie
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych
Dożywianie dzieci

75,0

18,1

50,0

11,8

56,9

27,1

42,4

11,1

97,2

56,0

48,6

20,1

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

87,5

39,6

11,8

6,3

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym
i ubogim
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym
życiowo
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom
opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

91,7

59,0

53,5

20,1

78,5

52,8

52,1

18,8

91,7

41,7

43,1

10,4

88,9

64,6

61,1

20,1

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie się

80,6

7,6

16,0

11,1
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Zadanie na terenie gminy

Samorząd
(OPS)

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

71,5

23,6

65,3

20,8
30,6

Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł
EFS lub innych)
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia,
doradztwo, warsztaty)
Środowiskowe grupy wsparcia

59,7

11,8

58,3

57,6

46,5

66,7

9,7

Prowadzenie domów pomocy społecznej

61,1

33,3

45,1

29,9

Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania
informacji o rynku pracy, wolnych ofertach
pracy itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa
i antynarkotykowa
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych

93,8

25,0

51,4

25,0

86,8

53,5

68,1

13,9

61,8

50,0

66,0

16,7

Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny

76,4

48,6

63,9

11,8

Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

81,3

52,1

67,4

14,6

Doradztwo i orientowanie zawodowe

71,5

16,0

54,9

25,0

Poradnictwo prawne

79,2

20,1

50,7

25,7

Poradnictwo i opieka zdrowotna

64,6

9,7

42,4

27,8

Programy na rzecz bezdomnych

68,1

47,9

70,1

17,4

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Zdaniem pracowników OPS prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych powinny zdecydowanie spoczywać „na barkach” samorządu – właśnie na odpowiedzialność samorządu w tym zakresie wskazywało 94,7% przedstawicieli
OPS-ów ze wszystkich województw. W drugiej kolejności wskazywano, że w procesie przygotowania „Gminnej strategii…” uczestniczyć powinny organizacje pozarządowe (36,7%)
oraz organizacje kościelne (24,2%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywano na niezbędny
udział w przygotowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ﬁrm
prywatnych (19,8%). Jeśli chodzi o deklaracje reprezentantów OPS-ów z województwa mazowieckiego, to w ich opinii przygotowanie „Gminnej strategii…” to zadanie samorządu
(91,7% wskazań) oraz organizacji pozarządowych (34,7%). A zatem samorząd przy wsparciu
organizacji pozarządowych wskazywany jest jako naturalny podmiot programujący gminne
dokumenty o charakterze strategicznym. Warto zatem przy kreowaniu tego typu dokumentów zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych, gdyż według opinii pracowników
OPS środowiska te powinny mieć wpływ na treść i jakość strategii lokalnych.
Kolejne zadanie to udzielanie schronienia, wydawanie posiłków i niezbędnego ubrania. Zdaniem przedstawicieli OPS-ów z wszystkich województw powinno to być zadanie
przyporządkowane do zadań samorządu (83,7% wskazań), ale w opinii dużej grupy naszych
respondentów, to także zadanie dla organizacji pozarządowych (57%) i kościelnych (54,1%).
W województwie mazowieckim przedstawiciele OPS-ów wykazywali podobne oceny w zakresie niezbędnej odpowiedzialności za realizację tego zadania. Samorząd wskazywany
był przez 91,7% respondentów, zaś organizacje pozarządowe przez 52,8% a organizacje
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kościelne 52,1%. Widać wyraźnie, że tym zakresie jest duża zgodność reprezentantów OPS
co do włączania w realizację tych zadań środowisk NGO’s i kościelnych.
Kolejne zadania, których realizację w aspekcie udziału podmiotów różnych sektorów
analizowaliśmy, to przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, stałych.
Wskazujemy te zadania zbiorczo ze względu na charakter danych, które uzyskaliśmy
od przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. W skali kraju niemal w 100% za realizację tych zadań powinny odpowiadać samorządy. Nie odbiega w tym zakresie statystyka dla
województwa mazowieckiego. Samorząd jako podmiot odpowiedzialny za przyznawanie
i wypłacanie różnych zasiłków wskazywało blisko 99% podmiotów. A zatem w opinii
OPS-ów samorząd w postaci ośrodka pomocy społecznej powinien bezdyskusyjnie podejmować odpowiedzialność za redystrybucję różnych świadczeń. Jest to opinia bardzo
zgodna z tą, którą formułowali pracownicy OPS, kiedy pytaliśmy ich o to kto wykonuje
te świadczenia w gminie. Można to interpretować to w ten sposób, że stan prawny i faktyczny nie pozwala pracownikom OPS wyobrazić sobie sytuacji, że świadczenia ﬁnansowe
mogłyby być powierzane do innych sektorów w ramach podwykonawstwa lub zlecenia
wykonania tej usługi.
Za pracę socjalną z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną, zdaniem przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej ze wszystkich województw, odpowiadać powinien samorząd (wskazało tak 98,6% przedstawicieli OPS-ów). W drugiej kolejności wskazywano na organizacje
pozarządowe – 35,5% oraz organizacje kościelne – 28,3%. W województwie mazowieckim
w opinii przedstawicieli OPS realizacja tejże usługi spoczywa także na samorządzie – wskazało tak 97,9% respondentów. Wielu przedstawicieli OPS-ów wskazywało także na organizacje pozarządowe – 38,9% oraz organizacje kościelne – 31,3%. Oznaczałoby to, że przedstawiciele OPS widzą w pracy socjalnej swoją aktywność ale dopuszczają również udział
innych sektorów w dostarczaniu tego typu usług.
Jeśli chodzi o organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, to w skali kraju przedstawiciele OPS-ów wskazywali na powinności z tym związane przypisane samorządowi –
jest to zdanie 82,1% przedstawicieli OPS-ów. Należy jednak podkreślić, że aż 58,9% respondentów wskazało na organizacje pozarządowe jako podmioty, które powinny brać na siebie
odpowiedzialność za usługi opiekuńcze. Czy w województwie mazowieckim również powszechnie dostrzega się kluczową rolę organizacji pozarządowych w tym zakresie? Okazuje
się, że tak. Naturalnie przede wszystkim odpowiedzialność kieruje się ku samorządowi –
86,8% wskazań. Ale 56,3% respondentów wskazywało, że jest to zadanie organizacji pozarządowych. Można zatem odnotować, że OPS-y widzą potrzebę gruntownego zaangażowania sektora pozarządowego w organizowanie i realizację usług opiekuńczych.
W sferze realizacji specjalistycznych usług dla osób chorych psychicznie w gminach
w skali kraju, w których prowadzone są w ogóle takie działania, dominuje przekonanie,
że jest to również przede wszystkim zadanie samorządu (67,4% wskazań) oraz organizacji
pozarządowych (53,1%). Podobnie rzecz przedstawia się w województwie mazowieckim.
Samorząd wskazało 75% respondentów a organizacje pozarządowe 50%. Znów zatem warto podkreślić deklarowaną przez przedstawicieli OPS-ów potrzebę realnego zaangażowania
sektora pozarządowego w realizację kolejnej usługi społecznej.
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W zakresie prowadzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 52,1% respondentów z OPS-ów w kraju, które wzięły udział w badaniu, wskazywało na konieczne
zaangażowanie samorządu w tym zakresie, zaś 46,4% organizacji pozarządowych. W województwie mazowieckim 56,9% respondentów widzi odpowiedzialność samorządu a 42,4%
organizacji pozarządowych. Można zatem uznać, że przedstawiciele OPS-ów odpowiedzialność za prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych rozkładają niemal po równo
między instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. Jest to o tyle ciekawe, że stan
faktyczny jest taki, że rzeczywiście wiele placówek opiekuńczo-wychowawczych jest prowadzona przez sektor niepubliczny, zarówno instytucje pozarządowe, jak i kościelne.
Samorząd w skali kraju dominuje w gminach jako niezbędny dostarczyciel usługi w postaci dożywiania dzieci i sprawiania pogrzebu – 94% przedstawicieli widzi odpowiedzialność
samorządu za dożywianie dzieci, a 88,8% za sprawowanie pogrzebu. Co ważne – w sferze dożywiania dzieci powszechnie przypisuje się tę rolę także organizacjom pozarządowym
(wskazało tak 55,8% respondentów) oraz organizacjom kościelnym (50,9%). Sprawianie pogrzebu przypisuje się w drugiej kolejności organizacjom kościelnym – 33,2%. Przedstawiciele
OPS-ów z województwa mazowieckiego również wskazują na dominującą rolę samorządu w zakresie dożywiania dzieci (97,2%) oraz sprawiania pogrzebu (87,5%). Należy jednak zwrócić
uwagę, że względem średnich dla wszystkich badanych OPS-ów, większą rolę przypisuje się
organizacjom kościelnym w dożywianiu dzieci (56%) niż organizacjom pozarządowym (48,6%).
W sprawianiu pogrzebu poza samorządem również przypisuje się dość często rolę organizacjom
pozarządowym. Zadeklarowało to 39,6% respondentów z badanych mazowieckich OPS-ów.
Kolejne ważne usługi realizowane w gminach stanowi pomoc rzeczowa i ﬁnansowa
osobom bezrobotnym i ubogim, pomoc osobom bezradnym życiowo, pomoc osobom opuszczającym zakłady karne. W gminach w skali kraju – według deklaracji przedstawicieli OPS
– pomoc bezrobotnym i ubogim, bezradnym życiowo oraz opuszczającym zakłady karne
powinna być realizowana przez samorząd – wskazało to odpowiednio dla kolejnych usług:
92,6%, 81% i 89,1%. W pomocy bezrobotnym, ubogim i bezradnym w drugiej kolejności
wskazywano na organizacje kościelne – odpowiednio 58,1%, 52,1% oraz na organizacje pozarządowe – odpowiednio 55,9% i 51,8%. W sferze pomocy opuszczającym zakłady karne
częściej wykazywać się powinna organizacja pozarządowa (43,1%), niż kościelna (41,7%).
Widzimy tutaj zatem, że sporo wskazań dotyczy sektorów niepublicznych, które powinny
być współodpowiedzialne za organizacje powyższych świadczeń.
Pomoc bezdomnym świadczyć ma samorząd w opinii 86,6% przedstawicieli OPS-ów
z wszystkich województw. Ale w tym zakresie powszechna jest też odpowiedzialność organizacji pozarządowych (64,8%) oraz kościelnych (61,7%). Niemal tak samo rzecz się
ma w odniesieniu do województwa mazowieckiego – na samorząd wskazało 88,9%, na organizacje pozarządowe 61,1%, a na kościelne niewiele więcej, bo 64,6%. Co ważne zarówno
w skali OPS-ów ze wszystkich województw, jak i z mazowieckiego prawie lub ponad 1/5
respondentów wskazywała na ﬁrmy prywatne jako podmioty odpowiedzialne za świadczenie
usług bezdomnym.
Jeśli chodzi o przyznawanie pomocy na ekonomicznie usamodzielnianie się to w skali
kraju wskazywano na powinności z tym związane samorządu – 78,3% oraz w drugiej ko103
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lejności organizacji pozarządowych – 22,6%. W województwie mazowieckim na samorząd
wskazało 80,6% przedstawicieli OPS-ów, zaś na organizacje pozarządowe 16%, co pokazuje
mniej powszechne dostrzeganie roli sektora pozarządowego w ekonomicznym usamodzielnianiu osób potrzebujących.
Znacznie bardziej wyraźna jest obecność organizacji pozarządowych w realizacji innych ważnych zadań, jakimi są prowadzenie projektu społecznego oraz organizacji form
aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty). Niewiele więcej respondentów przypisuje odpowiedzialność za pierwsze z działań samorządom niż organizacjom pozarządowym
(odpowiednio: 70,2% samorząd a 67,9% organizacje pozarządowe), ale już organizowanie
form aktywizacji, to tylko 57,5% wskazań na odpowiedzialność samorządu, przy 63,9% respondentów, którzy widzą w tym względzie niezbędną odpowiedzialność organizacji pozarządowych. W województwie mazowieckim dominują w przypadku tych dwóch usług
wskazania na samorząd – odpowiednio 80,6% i 71,5%. Organizacje pozarządowe powinny
być odpowiedzialne za prowadzenie projektu społecznego zdaniem 65,3% przedstawicieli
„mazowieckich” OPS-ów, a 58,3% widzi rolę dla podmiotów tego sektora w organizowaniu
form aktywizacji. Wysoki udział sektora pozarządowego potwierdza tutaj nasze przypuszczenia, że projekty społeczne i formy aktywizacji beneﬁcjentów zdaniem OPS powinny być
realizowane przy dużym zaangażowaniu instytucji niepublicznych w środowisku lokalnym.
Zdaniem przedstawicieli OPS-ów, jeśli chodzi o organizowanie środowiskowych grup
wsparcia to w gminach w kraju, w których obecna jest ta usługa, to powinny dominować
w tym zakresie organizacje pozarządowe – deklaruje tak 69,3% respondentów ze wszystkich
OPS-ów, które badaliśmy. Ważne, że niemal równy udział przypisuje się innym podmiotom
– samorządom (54%) i organizacjom kościelnych (48,5%). Podobnie rzecz się ma w województwie mazowieckim – przedstawiciele OPS-ów stwierdzają, że środowiskowe grupy
wsparcia to przede wszystkim zadanie organizacji pozarządowych (66,7%), a następnie samorządu (57,6%) oraz organizacji kościelnych (46,5%). Widać zatem, że jest to jedna z nielicznych usług społecznych, które zdaniem przedstawicieli OPS-ów powszechniej powinna
odpowiadać organizacja pozarządowa, niż samorząd.
Samorząd jest kluczowym podmiotem, tak w skali kraju, jak i w województwie mazowieckim w prowadzeniu domów pomocy społecznej. Według uśrednionych danych
ze wszystkich badanych OPS-ów, samorząd powinien prowadzić domy pomocy społecznej
w opinii 61,8%. Około 46,2%. respondentów uznało, że DPS-y powinny być prowadzone
przez organizacje pozarządowe. W województwie mazowieckim najwięcej wskazań dokonano jednak na organizacje pozarządowe – zdaniem 66,7% respondentów to one powinny
prowadzić DPS-y. Na samorząd wskazało 57,6%. Jest to bardzo interesująca opinia, którą
warto podkreślić, gdyż odbiega znacząco od stanu faktycznego, jaki jest w tej chwili zarówno w woj. mazowieckim jak i w skali całego kraju. Dane za 2009 r. wskazują bowiem wyraźnie na samorząd jako głównego organizatora usług w zakresie prowadzenia domów pomocy
społecznej. Jednakże zdaniem pracowników OPS usługi takie powinny być zlecane częściej
organizacjom pozarządowym, aniżeli ma to miejsce w tej chwili.
Jeśli chodzi o współpracę z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku pracy,
wolnych ofertach pracy oraz w sferze wdrażania proﬁlaktyki (programów) antyalkoholo104
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wych antynarkotykowych, to respondenci z OPS-ów ze wszystkich województw deklarowali, że to zdecydowanie samorząd powinien brać na siebie taką odpowiedzialność (wskazało
tak odpowiednio dla pierwszej z wymienionych usług 93,1% i dla drugiej 85%). Wskazuje
się także rolę organizacji pozarządowych (odpowiednio zrobiło to 49,1% i 67,8%). Dane te
przekładają się wprost na wskazywaną odpowiedzialność w województwie mazowieckim –
na samorząd wskazało tam 93,8% (współpraca z PUP) oraz 86,8% (proﬁlaktyka), na organizacje pozarządowe wskazało odpowiednio 51,4% oraz 68,1%. Oznaczałoby to konieczność
rozwoju pozarządowych organizacji rynku pracy, które mogłyby uzupełniać lub przejmować
współodpowiedzialność za te usługi.
Terapią dla osób uzależnionych powinny się przede wszystkim zajmować organizacje
pozarządowe – wskazywało na nie 68,9% przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej
z wszystkich województw. 62,9% respondentów wskazywało na samorząd a 47,4% na organizacje kościelne. Podobnie rzecz się ma na gruncie województwa mazowieckiego – na organizacje pozarządowe jako podmioty odpowiedzialne za terapię osób uzależnionych wskazywało 66%, na samorząd 61,8%, a na organizacje kościelne – 50%.
Samorząd, przy udziale innych podmiotów powinien dominować w realizacji dwóch innych usług – wsparciu psychologicznym dla beneﬁcjenta i rodziny oraz programach proﬁlaktyki przemocy w rodzinie. Według danych zebranych z OPS-ów w skali kraju, wsparcie psychologiczne to domena samorządu w opinii 75,3% respondentów, zaś organizacji pozarządowych 64,8% a kościelnych 50,9%. Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie to zadanie
samorządu w opinii 80,3% respondentów, 68,4% wskazywało na organizacje pozarządowe
a 49,4% na kościelne. W województwie mazowieckim – w opinii przedstawicieli OPS-ów –
wsparciem psychologicznym powinien zajmować się samorząd (76,4%), organizacje pozarządowe (63,9%) oraz kościelne (48,6%). Programy proﬁlaktyki uzależnień powinny być
realizowane przede wszystkim przez samorząd – 81,3% wskazań, organizacje pozarządowe
– 67,4% oraz 52,1% wskazań na organizacje kościelne. Można zatem uznać, że w sferze
realizacji tych dwóch usług przedstawiciele OPS-ów postrzegają konieczność niemal równej
odpowiedzialności między podmiotami sektora samorządowego i pozarządowego.
Analogicznie zdaje się przedstawiać realizacja doradztwa i orientowania zawodowego
oraz poradnictwa prawnego. W skali kraju w odniesieniu do pierwszej z usług, na samorząd
wskazywało 69,4% respondentów (na organizacje pozarządowe 57,5%), a w odniesieniu
do drugiej usługi – samorząd jako podmiot odpowiedzialny wskazywany był przez 77,2%
(organizacje pozarządowe wskazało 54,8%). Podobnie przedstawiają się dane dla województwa mazowieckiego – doradztwem i orientowaniem zawodowym powinien zajmować się
samorząd – zdaniem 71,5% respondentów (organizacje pozarządowe zadaniem 54,9%), zaś
poradnictwo prawne jako zadanie samorządu wskazywało 79,2% przedstawicieli „mazowieckich” OPS-ów (organizacje pozarządowe wskazało 50,7%).
W sferze poradnictwa i opieki zdrowotnej, przedstawiciele samorządu jako odpowiedzialni za tą usługę wskazywani byli przez 63% przedstawicieli OPS-ów ze wszystkich
województw, organizacji pozarządowych przez 40,7%, a co – interesujące – 26,3% wskazywało na ﬁrmy prywatne. W województwie mazowieckim jeszcze większy odsetek wskazywał na ﬁrmy prywatne – 27,8% widzi rolę podmiotów prywatnych w sferze poradnictwa
105
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i opieki zdrowotnej. Dominują jednak wskazania na samorząd – 64,6% oraz organizacje
pozarządowe – 42,4%.
Ostatnim z zadań, którego realizacja w zakresie sektorowego zaangażowania interesowała nas w zrealizowanym projekcie badawczym, było realizowanie programów na rzecz
bezdomnych. W skali kraju, niemal ten sam odsetek przedstawicieli OPS-ów postrzega rolę
w tym względzie samorządu – 71,3% oraz organizacji pozarządowych – 72,1%. W województwie mazowieckim nawet większy odsetek przedstawicieli OPS dostrzega rolę organizacji pozarządowych we wspieraniu bezdomnych – 70,1%, niż samorządu – 68,1%. Oznaczałoby to, że zadania na rzecz bezdomnych powinny być domeną organizacji społecznych
a nie publicznych.
Zamieszczone poniżej wykresy 48 i 49 ukazują, które świadczenia, usługi i programy
powinny być według pracowników służb społecznych z OPS realizowane przez podmioty
innych sektorów. Niezwykle ciekawe jest to, że za wyjątkiem świadczeń ﬁnansowych (różnorodnych zasiłków) gdzie właściwie monopol powinien mieć sektor publiczny, pracownicy
OPS bardzo chętnie podzieliliby się z podmiotami innych sektorów realizacją zadań społecznych. Praktycznie wszystkie świadczenia i usługi (może za wyjątkiem pracy socjalnej)
są oni gotowi zlecić w ponad 50% innym podmiotom (sektorom). Największym zaufaniem
pracownicy OPS obdarzyli organizacje pozarządowe, które praktycznie w przeważającej
liczbie usług są wymieniani, jako główny sektor mogący realizować różnorodne zadania.
Bardzo duże znacznie mogłyby mieć instytucje kościelne i wyznaniowe, które plasują się zaraz za organizacjami pozarządowymi. W wielu przypadkach także sektor prywatny ma swoje
znaczące miejsce w realizacji zadań pomocy społecznej.
Porównując dane z wykresów 48 i 49 do danych prezentowanych powyżej w tekście,
a dotyczących tego kto realizuje zadania społeczne, niewątpliwie pracownicy publicznych
służb społecznych dostrzegają konieczność delegowania zadań na pozostałe sektory i w sposób zaskakująco śmiały i odważny to deklarują. Właściwie w większości zadań i usług społecznych jest deklaracja, aby usługi te w ponad 50% realizowały sektory niepubliczne. Może
to wynikać ze świadomości pracowników OPS na temat niewystarczających działań sektora
publicznego w zakresie pomocy społecznej w obliczu potrzeb socjalnych, być może część
pracowników nie widzi nic złego w tym, aby dzielić się zadaniami społecznymi, a być może
wynika to z faktu, że OPS-y są przeciążone różnymi zadaniami i wolą skoncentrować się
na wypłatach świadczeń, natomiast wszystkie inne usługi powinny dostarczać podmioty z innych sektorów.
Należy podkreślić, że z wyników tych płyną optymistyczne wnioski, że pracownicy służb
społecznych są otwarci na wielosektorowy i pluralistyczny system pomocy społecznej.
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Wykres 48: % udział wskazań pracowników OPS z całej Polski na temat, który sektor powinien
dostarczać usług społecznych w gminach (w skali kraju)
Kto powinien realizować zadania z zakresu polityki
społecznej w gminach w Polsce
Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku
pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)

Samorząd

Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)

Organizacja
kościelna

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

Organizacja
pozarządowa

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym życiowo

Prywatna ﬁrma

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym i ubogim
Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Dożywianie dzieci
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną
Wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie zasiłków stałych
Wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie zasiłków okresowych
Wypłacanie zasiłków celowych
Przyznawanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.
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Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykres 49: % udział wskazań pracowników OPS na temat, który sektor powinien dostarczać usług
społecznych w gminach (w woj. mazowieckim)
Kto powinien realizować zadania z zakresu polityki społecznej w gminach
w województwie mazowieckim
Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny
Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku
pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia
Organizowanie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)
Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

Samorząd

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom opuszczającym zakłady karne

Organizacja kościelna

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym życiowo

Organizacja pozarządowa

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym i ubogim

Prywatna ﬁrma

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Dożywianie dzieci
Prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną
Wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie zasiłków stałych
Wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie zasiłków okresowych
Wypłacanie zasiłków celowych
Przyznawanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.
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Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

*****
Poza opiniami o sektorowej odpowiedzialności za realizację kluczowych zadań z zakresu polityki społecznej interesowały nas także opinie o tym, kto powinien ﬁnansować realizację konkretnych zadań. Przedstawiciele OPS w Polsce w następujący sposób postrzegają
ﬁnansowanie zadań (tabela 14), zaś deklaracje przedstawicieli OPS-ów z województwa mazowieckiego obrazuje tabela 15.
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Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

47,0

82,5

8,1

11,2

-

Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

54,1

77,2

51,0

45,0

4,3

36,6

87,3

5,1

4,4

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

82,8

51,3

1,4

1,6

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

87,1

29,6

0,5

1,3

-

Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną

44,7

83,5

22,1

25,2

4,6

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

51,4

75,2

22,1

31,5

20,4

Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.

81,0

37,1

14,5

24,1

13,4

Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

85,3

29,1

10,7

15,0

8,6

Dożywianie dzieci

85,7

75,3

41,7

39,8

12,2

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym
i ubogim
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym życiowo

71,2

79,2

47,2

43,5

3,0

63,5

81,6

47,1

43,7

3,0

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom opuszczającym zakłady
karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

72,4

59,9

29,8

31,6

4,8

73,8

65,4

43,9

42,6

2,4

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się

77,7

39,2

5,1

11,2

4,5

Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub
innych)
Prowadzenie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo,
warsztaty)
Środowiskowe grupy wsparcia

65,7

54,5

16,0

38,7

-

74,3

48,6

13,7

39,1

5,6

39,3

61,5

40,5

53,0

7,4

Prowadzenie domów pomocy społecznej

97,0

35,7

21,3

23,3

11,9

Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji
o rynku pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa

54,9

72,8

16,4

27,8

-

69,3

77,8

39,6

47,1

7,8

Terapia dla osób uzależnionych

71,6

57,0

33,3

41,9

9,8

Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny

63,3

65,0

38,1

43,4

6,9

Beneﬁcjent

Samorząd
terytorialny

Organizacja
pozarządowa
ze środków własnych

Zadanie na terenie gminy

Państwo

Organizacje
kościelne ze środków
własnych

Tabela 14: Finansowanie konkretnych zadań z zakresu polityki społecznej wg opinii
przedstawicieli OPS (w skali kraju)

Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

73,3

71,7

35,7

45,1

4,4

Doradztwo i orientowanie zawodowe

75,8

55,0

10,9

28,6

4,8

Poradnictwo prawne

75,1

59,6

11,5

27,8

5,5

Poradnictwo i opieka zdrowotna

86,7

44,0

7,1

17,3

6,8

Programy na rzecz bezdomnych

81,8

53,9

26,9

38,3

2,5

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

43,1

83,3

11,1

13,2

-

Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku
i niezbędnego ubrania
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

56,3

83,3

45,8

45,1

6,3

29,9

88,2

2,8

2,8

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

81,3

59,0

0,7

1,4

-

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

86,1

32,6

1,4

1,4

-

Beneﬁcjent

Samorząd
terytorialny

Organizacja pozarządowa ze środków własnych

Zadanie na terenie gminy

Państwo

Organizacje kościelne ze środków
własnych

Tabela 15: Finansowanie konkretnych zadań z zakresu polityki społecznej wg opinii
przedstawicieli OPS (w woj. mazowieckim)

Praca socjalna z klientem/beneﬁcjentem lub rodziną

47,2

84,0

25,0

25,7

5,6

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

45,8

81,9

21,5

30,6

22.2

Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.

79,9

39,6

11,1

16,8

13,9

Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych
Dożywianie dzieci

84,0

28,5

14,6

14,6

6,9

86,8

76,4

42,4

41,7

14,9

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

50,7

62,5

31,9

5,6

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym i ubogim

63,9

81,3

56,3

47,9

3,5

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezradnym życiowo

59,0

83,3

54,9

5,6

2,1

Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom opuszczającym zakłady
karne
Pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezdomnym

65,3

63,2

33,5

47,9

5,6

68,1

68,8

47,9

46,5

0,7

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się

77,8

42,4

2,8

32,6

2,8

Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub
innych)
Prowadzenie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)

68,1

53,5

21,5

40,3

-

77,8

52,1

16,0

37,5

5,6

Środowiskowe grupy wsparcia

68,1

61,8

40,3

47,9

11,1

Prowadzenie domów pomocy społecznej

75,0

42,4

21,5

19,4

9,0

Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji
o rynku pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Proﬁlaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa

53,5

74,3

18,8

29,2

-

70,1

79,9

45,1

52,1

6,3

Terapia dla osób uzależnionych

70,1

54,9

34,7

42,4

9,0

Wsparcie psychologiczne dla beneﬁcjenta i rodziny

67,4

69,4

44,4

45,7

5,6

Programy proﬁlaktyki przemocy w rodzinie

73,6

72,9

41,7

47,2

3,5

Doradztwo i orientowanie zawodowe

74,3

58,3

9,7

29,9

2,8

Poradnictwo prawne

76,4

60,4

11,8

26,4

3,5

Poradnictwo i opieka zdrowotna

88,2

45,8

6,9

16,7

5,6

Programy na rzecz bezdomnych

82,6

51,4

30,6

43,1

2,1

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Zdaniem przedstawicieli OPS-ów ﬁnansowanie prac nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych powinno zdecydowanie spoczywać „na barkach” samorządu terytorialnego (uznało tak 82,5% przedstawicieli OPS-ów). W drugiej kolejności wskazywano, że w ﬁnansowaniu „Gminnej strategii…” powinna uczestniczyć administracja
państwowa (47%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywano należne obowiązki ﬁnansowe
względem powstania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych organizacje kościelne (jedynie 8,1% wskazań). Niemal identycznie wyglądają dane obrazujące
sytuację w województwie mazowieckim. Największy odsetek respondentów wskazał na samorząd (83,3%), a w drugiej kolejności obowiązki ﬁnansowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przypisywano państwu (43,1%).
Kolejne zadanie to udzielanie schronienia, wydawanie posiłków i niezbędnego ubrania. Zdaniem przedstawicieli OPS-ów z wszystkich województw powinno to być zadanie
ﬁnansowane przez samorząd terytorialny (wskazało tak 77,2% przedstawicieli OPS-ów).
Wielu respondentów wskazywało także na państwo jako podmiot ﬁnansujący (54,1%), organizacje kościelne (51%) i pozarządowe (45%). Podobnie wyglądają deklaracje przedstawicieli OPS-ów z województwa mazowieckiego. 83,3% przedstawicieli OPS-ów wskazało
na samorząd terytorialny, 56,3% na państwo, a blisko 45% na organizacje kościelne i niemal
tyle samo na organizacje pozarządowe. Oznaczałoby to, że przedstawiciele OPS chętniej
dopuszczaliby pozostałe sektory do ﬁnansowania tych usług, aniżeli do ich realizacji.
Kolejne zadania, których realizację w aspekcie udziału podmiotów różnych sektorów
analizowaliśmy, to przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, stałych
oraz praca socjalna z klientem. Wskazujemy te cztery zadania zbiorczo ze względu na charakter danych, które uzyskaliśmy od przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. Jeśli
chodzi o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz pracę socjalną z klientem,
to przedstawiciele OPS-ów wskazują przede wszystkim na samorząd terytorialny jako źródło ﬁnansowania tych usług (odpowiednio 87,3% wskazań oraz 83,5%). W drugiej kolejności w odniesieniu do tych dwóch usług respondenci wskazywali na państwo jako źródło
środków ﬁnansowych (odpowiednio 36,6% oraz 44,7%). W sferze przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych i stałych respondenci wskazywali przede wszystkim na państwo i jego „ﬁnansowe obowiązki” – zadeklarowało tak odpowiednio 82,8% oraz 87,1%
respondentów. W województwie mazowieckim deklaracje respondentów niemal pokrywają
się ze średnimi dla wszystkich OPS-ów, które badaliśmy. A zatem, zasiłki celowe oraz praca socjalna z klientem powinna być ﬁnansowana przez samorząd terytorialny, zaś zasiłki
okresowe i stałe powinny być ﬁnansowane przez państwo.
Jeśli chodzi o organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, to w skali kraju przedstawiciele OPS-ów przypisywali odpowiedzialność ﬁnansową samorządowi – taką deklarację złożyło 81,9% przedstawicieli OPS-ów. W drugiej kolejności respondenci wskazywali na ﬁnansowe obowiązki państwa w kontekście usług opiekuńczych. Reprezentanci
OPS-ów z województwa mazowieckiego podobnie postrzegają odpowiedzialność za usługi opiekuńcze – największy odsetek respondentów wskazywał na samorząd (75,2%), zaś
w drugiej kolejności podkreślano, że państwo powinno ﬁnansować te usługi (51,4%).
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W sferze realizacji specjalistycznych usług dla osób chorych psychicznie w gminach
w skali kraju, w których prowadzone są w ogóle takie działania, dominuje przekonanie,
że jest to zadanie, które powinno być ﬁnansowane przez państwo (wskazało tak 81% przedstawicieli OPS-ów). Uśrednione dane uzyskane od przedstawicieli OPS-ów z wszystkich
województw zgodne są z deklaracjami pracowników OPS-ów z województwa mazowieckiego. Aż 79,9% z nich zadeklarowało, że to państwo powinno ﬁnansować specjalistyczne
usługi dla osób chorych psychicznie. Podmioty reprezentujące inne sektory były rzadko
wskazywane.
W zakresie prowadzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych respondenci z OPS-ów z całego kraju, które wzięły udział w badaniu, wskazywali na konieczne
zaangażowanie ﬁnansowe państwa w tym zakresie – na państwo wskazało bowiem 85,3%
reprezentantów OPS-ów z wszystkich badanych instytucji w Polsce. W województwie mazowieckim 84% przedstawicieli OPS-ów dostrzega konieczność ponoszenia kosztów związanych z tymi usługami przez państwo.
Samorząd w skali kraju dominuje w gminach jako niezbędny dostarczyciel środków
na usługi w postaci sprawiania pogrzebu (deklaracje 66,7% respondentów). Jeśli chodzi
o dożywianie dzieci, to ﬁnansowaniem tej usługi powinno zajmować się przede wszystkim państwo (85,7% respondentów złożyło taką opinię). Z kolei niezbędną ﬁnansową odpowiedzialność samorządu w zakresie dożywiania dzieci dostrzega 75,3% respondentów,
organizacji kościelnych 41,7% a organizacji pozarządowych 39,8%. W województwie mazowieckim przedstawiciele OPS-ów uznawali, że sprawianie pogrzebu to przede wszystkim
odpowiedzialność ﬁnansowa samorządu (62,5% wskazań). Z kolei koszty dożywiania dzieci powinny spoczywać na państwie – 86,8% respondentów złożyło taką deklarację. Warto
jednak podkreślić, że respondenci bardzo często dostrzegają także niezbędną ﬁnansową odpowiedzialność innych podmiotów za dożywianie dzieci – 76,4% widzi tu rolę dla samorządu terytorialnego, 42,4% dla organizacji kościelnych, a 41,7 organizacji pozarządowych.
Kolejne ważne usługi realizowane w gminach stanowi pomoc rzeczowa i ﬁnansowa osobom bezrobotnym i ubogim, pomoc osobom bezradnym życiowo, pomoc osobom
opuszczającym zakłady karne oraz bezdomnym. W gminach w skali kraju – według deklaracji przedstawicieli OPS – pomoc bezrobotnym i ubogim oraz bezradnym życiowo powinna być ﬁnansowana przede wszystkim przez samorząd (odpowiednio 79,2% oraz 81,6%),
zaś opuszczającym zakłady karne oraz bezdomnym przez państwo (odpowiednio: 72,4%
oraz 73,8%). W województwie mazowieckim przedstawiciele OPS-ów stwierdzili, że pomoc bezrobotnym i ubogim, bezradnym życiowo oraz bezdomnym, to przede wszystkim
ﬁnansowa odpowiedzialność samorządu (81,3%, 83,3% oraz 68,8%), bezradnych życiowo
powinno zaś wspierać państwo (65,3%).
Jeśli chodzi o przyznawanie pomocy na ekonomicznie usamodzielnianie się to w skali
kraju przede wszystkim wskazywano na powinności państwa – zadeklarowało tak 77,7% respondentów z OPS-ów z wszystkich województw. W województwie mazowieckim na państwo wskazywało w tym zakresie 77,8% przedstawicieli OPS-ów.
Wyraźna jest deklarowana niezbędna obecność ﬁnansowa organizacji pozarządowych
w realizacji innych ważnych zadań, jakimi są prowadzenie projektu społecznego oraz organi112
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zacji form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty) (stwierdziło to odpowiednio 38,7%
oraz 39,1% przedstawicieli OPS-ów ze wszystkich województw). W pierwszej kolejności
wskazywano w zakresie tych dwóch kwestii na państwo (odpowiednio 65,7% oraz 74,3%).
W województwie mazowieckim respondenci wskazywali przede wszystkim na źródła ﬁnansowania prowadzenia projektów oraz prowadzenia form aktywizacji po stronie państwa
(68,1% i 77,8%). Duży odsetek respondentów dostrzega też odpowiedzialność ﬁnansową
organizacji pozarządowych (odpowiednio: 40,3% oraz 37,5%). Oznaczałoby to, że w tym
zakresie ﬁnansowanie polityki aktywizacji oraz realizacja różnorodnych projektów społecznych powinna być prowadzona ze środków publicznych, ale głównie państwowych.
Jeśli chodzi o organizowanie środowiskowych grup wsparcia, to w gminach w kraju,
w których obecna jest ta usługa, to zdaniem przedstawicieli OPS-ów powinien dominować
w zakresie jej ﬁnansowania samorząd terytorialny (61,5%), ale często też respondenci deklarowali, że ﬁnanse powinny pochodzić od organizacji pozarządowych – 53% i kościelnych 40,5%. W OPS-ach w województwie mazowieckim dominuje opinia, że to państwo
powinno ﬁnansować organizowanie środowiskowych grup wsparcia – 68,1%. W drugiej
kolejności wskazywano na samorząd (61,8%), organizacje pozarządowe – 47,9% oraz kościelne (40,3%).
Państwo powinno dominować tak w skali kraju, jak i w województwie mazowieckim
w ﬁnansowaniu domów pomocy społecznej. Taką deklarację złożyło 97% przedstawicieli
wszystkich OPS-ów oraz 75% OPS-ów z województwa mazowieckiego.
Jeśli chodzi o współpracę z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku pracy,
wolnych ofertach pracy to powinno to być zadanie ﬁnansowane przez samorząd (72,8%),
państwo (deklaracje 54,9% respondentów) i organizacje pozarządowe (47,1%). Pracownicy OPS-ów z województwa mazowieckiego w ten sam sposób ustanawiają gradację odpowiedzialności ﬁnansowej za upowszechnianie informacji o rynku pracy – 74,3% wskazało
na samorząd terytorialny, 53,8% na państwo a 29,2% na organizacje pozarządowe.
Finansowanie proﬁlaktyki programów antyalkoholowych oraz antynarkotykowych
zdaniem przedstawicieli OPS-ów powinno spoczywać na samorządzie (77,8%) i państwie
(69,3%). Przedstawiciele mazowieckich OPS-ów deklarują konieczność ﬁnansowania tego
zadania przez państwo (73,3%) i/lub samorząd – 71,7%.
Według przedstawicieli OPS-ów z wszystkich województw ﬁnansowaniem terapii dla
osób uzależnionych powinno zajmować się państwo (deklaracje 71,6% respondentów), ale
często wskazywano także na samorząd (57%) i organizacje pozarządowe (41,9%). W województwie mazowieckim pracownicy OPS-ów wskazywali w tym zakresie na państwo
(70,1%), samorząd (54,9%) oraz organizacje pozarządowe (42,4%).
Państwo i samorząd przy wartym odnotowaniu udziale organizacji pozarządowych, powinny też dominować w ﬁnansowaniu dwóch innych usług – wsparciu psychologicznym
dla beneﬁcjenta i rodziny oraz programach proﬁlaktyki przemocy w rodzinie. Według danych zebranych z OPS-ów w skali kraju wsparciem psychologicznym powinny zajmować
się samorząd (65%), państwo (63,3%) oraz podmioty sektora pozarządowego (43,4%). Jeśli
chodzi o programy proﬁlaktyki uzależnień, to powinny być one ﬁnansowane przez państwo
(deklaracje 73,3%), samorząd terytorialny (71,7%) oraz organizacje pozarządowe (45,1%).
113
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W województwie mazowieckim przedstawiciele OPS-ów uznali, że ﬁnansowaniem wsparcia
psychologicznego powinny zajmować się samorządy terytorialne (69,4%), państwo (67,4%)
i organizacje pozarządowe (45,7%). Z kolei ﬁnansowaniem programów proﬁlaktyki przemocy w rodzinie powinny trudnić się państwo (73,6%), samorząd (72,9%) oraz organizacje
pozarządowe (47,2%).
Finansowanie doradztwa i orientowania zawodowego – według danych uzyskanych
z OPS-ów ze wszystkich województw – powinno spoczywać na państwie (75,8%) i samorządzie (55%). Według danych właściwych dla województwa mazowieckiego również ﬁnansowanie powinno spoczywać na państwie (74,3%) i samorządzie (58,3%).
W sferze poradnictwa prawnego oraz poradnictwa i opieki zdrowotnej – według danych
ze wszystkich OPS-ów – ﬁnansowanie usług powinno płynąć z państwa (75,1% i 86,7%)
i samorządu (59,6% i 44%). W województwie mazowieckim respondenci także deklarowali
konieczne ﬁnansowanie tychże usług ze strony państwa (60,4% i 45,8%) oraz samorządu
(60,4% oraz 45,8%).
Ostatnim z zadań, którego realizacja w zakresie sektorowego zaangażowania interesowała nas w zrealizowanym projekcie badawczym, było realizowanie programów na rzecz
bezdomnych. Ich ﬁnansowaniem powinno zdecydowanie zajmować się państwo (81,8%
respondentów wyraziło taką opinię). Podobny odsetek przedstawicieli mazowieckich
OPS-ów składa taką deklarację – na państwo wskazało 82,6%
Zamieszczone poniżej wykresy 50 i 51 obrazują, który sektor powinien ﬁnansować zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce i na Mazowszu. Niezwykle ciekawe jest to,
że prawie we wszystkich przypadkach (poza jednym) ﬁnansowanie powinno spoczywać według oceny pracowników OPS w większości na sektorze publicznym. Jest to ciekawe w zestawieniu z tablicami, które prezentowaliśmy wyżej, na temat tego kto powinien realizować
zadania, na których było widoczne, że zadania powinny realizować w ponad 50% sektory
niepubliczne. A zatem pracownicy dostrzegają, że sektor publiczny powinien płacić a pozostałe sektory, w tym publiczny, powinny realizować usługi społeczne. Ciekawe jest jednak to,
że pracownicy OPS bardzo duże oczekiwania nt. ﬁnansowania mają w stosunku do państwa
(rządu). W bardzo wielu przypadkach to właśnie państwo a nie samorząd powinien według
nich ﬁnansować zadania pomocy społecznej.
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Wykres 50: % udział wskazań pracowników OPS w Polsce na temat, który sektor powinien
finansować usługi społeczne w gminach (w skali kraju)
Finansowanie konkretnych zadań z zakresu polityki społecznej
wg opini przedstwicieli OPS w Polsce
Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy profilaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneficjenta i rodziny
Terapia dla osób uzależnionych
Profilaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku
pracy, wolnych ofertach pracy itd.

Państwo

Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia

Samorząd terytorialny
Prowadzenie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)

Organizacje kościelna ze
środków własnych

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezdomnym

Organizacje pozarządowe
ze środków własnych

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom opuszczającym zakłady karne
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezradnym życiowo

Beneficjent

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezrobotnym i ubogim
Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Dożywianie dzieci
Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneficjentem lub rodziną
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

0%

50%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykres 51: % udział wskazań pracowników OPS na Mazowszu na temat, który sektor powinien
finansować usługi społeczne w gminach (w woj. mazowieckim)
Finansowanie konkretnych zadań z zakresu polityki społecznej
wg opini przedstawicieli OPS w województwie mazowieckim

Programy na rzecz bezdomnych
Poradnictwo i opieka zdrowotna
Poradnictwo prawne
Doradztwo i orientowanie zawodowe
Programy profilaktyki przemocy w rodzinie
Wsparcie psychologiczne dla beneficjenta i rodziny
Terapia dla osób uzależnionych
Profilaktyka (programy) antyalkoholowa i antynarkotykowa
Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania informacji o rynku
pracy, wolnych ofertach pracy itd.
Prowadzenie domów pomocy społecznej
Środowiskowe grupy wsparcia
Prowadzenie form aktywizacji (szkolenia, doradztwo, warsztaty)
Prowadzenie projektu społecznego (np. ze źródeł EFS lub innych)

Państwo

Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się

Samorząd terytorialny

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezdomnym
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom opuszczającym zakłady karne

Organizacje kościelna
ze środków własnych

Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezradnym życiowo
Pomoc rzeczowa i finansowa osobom bezrobotnym i ubogim

Organizacje pozarządowe
ze środków własnych

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Beneficjent

Dożywianie dzieci
Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Organizowanie specjalistycznych usług dla osób chorych psych.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Praca socjalna z klientem/beneficjentem lub rodziną
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Udzielanie schronienia, wydawanie posiłku i niezbędnego ubrania
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społ.

0%

50%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

*****
Kolejną kwestię, którą podjęliśmy w ramach postępowania badawczego stanowiły deklaracje przedstawicieli OPS-ów w kwestii charakteru współpracy z WUP, PUP, ROPS, PCPR,
samorządem gminy, organizacjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi i ﬁrmami
prywatnymi. Zdeﬁniowaliśmy podstawowe formy współpracy i poprosiliśmy przedstawicieli
OPS-ów o wskazanie, na czym polega współpraca OPS z wymienionymi instytucjami. Tabela 16 obrazuje dane w skali kraju, zaś tabela 17 w skali województwa mazowieckiego. Okna
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tabelki zawierają odsetek wskazań respondentów na konkretną formę współpracy z konkretnymi podmiotami różnych sektorów.

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

90,5

35,5

77,2

73,2

29,6

34,1

12,7

Wymiana badań/diagnoz/analiz

12,0

41,1

35,7

48,4

43,2

5,5

11,8

2,8

Wspólne przedsięwzięcia

5,4

52,5

15,0

49,1

67,8

22,2

30,5

7,0

PCPR

PUP

ROPS

Wymiana informacji nt. beneﬁcjentów/klientów 14,5

WUP

Samorząd
(władze gminy)

Tabela 16: Charakter współpracy OPS z konkretnymi instytucjami (w skali kraju)

Partnerstwo projektowe

3,5

21,9

9,5

18,4

37,8

5,5

14,7

2,4

Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych
(strategie, plany rozwoju, konsultacje
budżetów rocznych, itp.)
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa
(zamówienia publiczne), realizacji
określonych usług publicznych
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
na wykonywanie zadań publicznych
Dotowanie działalności statutowej

3,4

23,2

17,5

34,0

74,4

7,5

15,3

3,9

0,3

3,1

0,8

2,8

20,1

2,8

12,2

9,0

0,4

1,9

1,1

1,1

15,4

2,8

12,5

7,3

2,6

3,4

3,0

3,0

32,5

2,4

7,6

1,9

Nie ma takiej współpracy

30,5

1,3

1,9

1,9

0,9

17,0

14,3

27,2

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Samorząd
(władze gminy)

75,7 29,2 28,5
45,8 5,6 11,1
70,8 20,1 25,0
36,8 7,6 12,1
66,0 12,5 13,9

17,4
2,1
6,9
2,1
4,9

Organizacja
kościelna

Prywatna
ﬁrma

79,9
45,8
42,4
14,6
25,0

Organizacja
pozarządowa

Wymiana informacji nt. beneﬁcjentów/klientów 14,6 88,2 27,8
Wymiana badań/diagnoz/analiz
6,9 39,6 15,3
Wspólne przedsięwzięcia
6,3 39,6 9,7
Partnerstwo projektowe
2,1 16,0 6,3
Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych
4,2 18,1 9,0
(strategie, plany rozwoju, konsultacje
budżetów rocznych, itp.)
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa
0,7 4,2 2,1
(zamówienia publiczne), realizacji
określonych usług publicznych
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
0,7 2,1 2,1
na wykonywanie zadań publicznych
Dotowanie działalności statutowej
0,2 0,7 2,8
Nie ma takiej współpracy
34
2,8 22,9

PCPR

ROPS

PUP

WUP

Tabela 17: Charakter współpracy OPS z konkretnymi instytucjami (w woj. mazowieckim)

2,81 24,3

4,2

10,4

5,6

0,7

8,1

1,4

12,5

6,3

1,4
2,8

26,4 2,8 9,0
0,7 16,7 18,8

1,4
27,1

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Na początek warto wskazać, że 30,5% OPS-ów z pełnej próby, którą poddaliśmy badaniu
stwierdziła, że nie prowadzi współpracy z WUP-em, aż 27,2% nie prowadzi współpracy z ﬁrmami prywatnymi, 17% z władzami samorządu gminy, a 14,3% z organizacjami pozarządowymi. W województwie mazowieckim również najczęściej OPS-y nie współpracują z WUP-em,
ale także 27,15% podmiotów z ﬁrmami prywatnymi, a 22,9% z ROPS-em (znacznie odbiega
to od danych na poziomie kraju – 1,9%) i aż 18,8% z organizacjami pozarządowymi. Należy
zatem wyraźnie podkreślić nikłą współpracę wielu gmin z Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej. Uzasadnieniem tego stanu rzeczy może być fakt, że w badaniach pytaliśmy respondentów z OPS o współpracę z ROPS-ami. Tymczasem mazowiecki ROPS nosi nazwę Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i tak jest identyﬁkowany przez OPS z regionu Mazowsza.
Stąd też może wynikać rozbieżność w ocenie dotyczącej współpracy OPS z MCPS w stosunku
do danych krajowych.
Jeśli chodzi o współpracę OPS z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji
nt. beneﬁcjentów/klientów, to wg danych zebranych od przedstawicieli OPS-ów z całego
kraju (próba, która wzięła udział w badaniu) najczęściej OPS współpracuje z PUP (90,5%
wskazań), następnie z PCPR 77,2% oraz z władzami samorządu gminy – 73,2%. W mniejszym stopniu, ale stosunkowo często OPS współpracują w tym zakresie z podmiotami innych sektorów. W województwie mazowieckim współpraca OPS-ów z podmiotami różnych
sektorów w zakresie wymiany informacji przedstawia się podobnie. Dominuje współpraca
z PUP (88,2%), PCPR-em (79,9%) oraz z władzami samorządu gminy (75,7%). Rzadziej
niż w przypadku danych na próbie „krajowej” OPS-y współpracują w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi (według danych z wszystkich OPS-ów badanych przez nas w Polsce taka współpraca ma miejsce w 34,1% przypadków, a w województwie mazowieckim
w 28,5% przypadków).
W sferze wymiany badań, diagnoz i analiz ośrodki pomocy społecznej w Polsce przede
wszystkim współpracują z PCPR-em (48,4%), władzami samorządu gminy (43,2%) oraz
z PUP-em (41,1%). W województwie mazowieckim sytuacja wygląda bardzo podobnie. Dominuje współpraca z samorządem gminy (45,8% wskazań), a także PCPR-em na tym samym
poziomie oraz PUP-em przy 39,6% wskazań na realność takiej współpracy.
Wspólne przedsięwzięcia prowadzą OPS-y w naszym kraju (wg wskazań 67,8% przedstawicieli tych podmiotów) z władzami samorządu gminy. Z PUP-ami realizuje przedsięwzięcia 52,5% OPS-ów a z PCPR-ami 49,1%. Kluczowe znacznie ma to, że tylko 30,5%
ośrodków pomocy społecznej podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
70,8% OPS w województwie mazowieckim wskazało na współpracę z władzami samorządu
gminy, z PCPR-ami współpracuje 42,4%, a z PUP-ami 39,6%. Mniej, niż w skali kraju podmiotów podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi – 25%.
Jeśli chodzi o partnerstwa projektowe to, OPS-y w Polsce najczęściej zawierają je z samorządem gminnym – 37,8% wskazań a następnie z PUP-em – 21,9% oraz PCPR-em – 18,4%.
Z organizacjami pozarządowymi partnerstwa projektowe zawiera 14,7% OPS-ów. W województwie mazowieckim „hierarchia” w zakresie dominujących partnerów we współpracy
w formie partnerstw projektowych jest podobna. Najczęściej OPS-y zawierają partnerstwa
z władzami samorządu gminnego – 36,8%, w drugiej kolejności jeśli chodzi o powszechność
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z PUP-em – 16%, a następnie z PCPR-em – 14,6%. Z organizacjami pozarządowymi partnerstwa projektowe zawiera 12,1% OPS-ów.
W tworzeniu dokumentów lokalnych (strategie, plany rozwoju, konsultacje budżetów rocznych), to OPS-y w Polsce podejmują współpracę w tym zakresie w 74,4% z samorządem gminy, 34% z PCPR-em a 23,2% z PUP-em. Warto podkreślić, że taką współpracę z ROPS-em podejmuje 17,5% OPS-ów. Tymczasem w województwie mazowieckim
z ROPS-em współpracuje w zakresie powyżej zdeﬁniowanej współpracy jedynie 9%
OPS-ów, ale może mieć to związek tak jak podkreślaliśmy to wcześniej ze specyﬁką nazwy
ROPS w woj. mazowieckim. Naturalnie w województwie mazowieckim dominuje współpraca OPS-ów z samorządem gminy – 66%, PCPR-em – 25% oraz PUP-em – 18,1%.
Mówiąc o dwóch kolejnych formach współpracy w postaci zlecania na zasadzie podwykonawstwa (zamówienia publiczne) realizacji określonych zadań publicznych oraz zlecania w trybie konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych to według deklaracji
przedstawicieli OPS-ów ze wszystkich województw najczęściej możemy wykazać związek
w tym względzie ze zlecaniem usług innym jednostkom organizacyjnym samorządu gminy
(pierwsze z zadań – 20,1%, drugie 15,4%) a w drugiej kolejności organizacjom pozarządowym (12,2% i 12,5%). Tylko 9% OPS-ów zadeklarowało zlecanie na zasadzie podwykonawstwa realizacji usług ﬁrmom prywatnym, a na zasadzie konkursu 7,3%.
Jeśli chodzi o dane obrazujące związki OPS-ów w województwie mazowieckim w zakresie wskazanych powyżej dwóch form współpracy, to podwykonawstwo realizacji określonych usług publicznych to dla 24,3% OPS-ów delegowanie zadań innym jednostkom
organizacyjnym samorządu gminy, 10,4% organizacjom pozarządowym a 5,6% ﬁrmom
prywatnym. W kwestii współpracy na bazie konkursu otwartego na wykonywanie zadań
publicznych OPS-y w województwie mazowieckim wykazują relacje najczęściej z organizacjami pozarządowymi – 12,5% (a zatem nie z samorządem, jak w przypadku średnich
danych z wszystkich województw). W drugiej kolejności są to relacje z jednostkami samorządu gminy (8,1%) oraz ﬁrmami prywatnymi – 6,3%. A zatem dominacja organizacji
pozarządowych jako podmiotów, które częściej, niż pokazują to średnie dane ze wszystkich
województw, wskazują na związki z sektorem publicznym w zakresie realizacji zadań zleconych w trybie otwartego konkursu, wyróżnia ośrodki pomocy społecznej z województwa
mazowieckiego. W dalszym ciągu można zauważyć największe zaufanie do delegacji usług
do sektora publicznego, później pozarządowego, a na samym końcu do sektora prywatnego.
Bardzo niewielki odsetek wskazań mają także podmioty kościelne, którym pracownicy OPS
nie zlecaliby usług w ramach podwykonawstwa czy konkursu.
Dokonując analizy ostatniej z analizowanych przez nas form współpracy OPS-ów z innymi podmiotami – dotowanie działalności statutowej – to dominuje w Polsce współpraca
OPS-ów w tym zakresie z samorządem gminnym – 32,5% wskazań i ewentualnie z organizacjami pozarządowymi – 7,6%. Pozostałe podmioty rzadko wchodzą w tym zakresie
we współpracę z OPS. W województwie mazowieckim 26,4% OPS-ów współpracuje z samorządem gminy w kwestii dotacji działalności statutowej, w drugiej kolejności z organizacjami pozarządowymi – 9% wskazań. Podobnie rzadko mają miejsce relacje z innymi
podmiotami.
119

PLURALIZM_08[K2].indd 119

2011-01-10 05:22:45

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych

*****
W kontekście analizy bieżących relacji OPS-ów z innymi instytucjami ważne jest poznanie opinii przedstawicieli tych podmiotów na temat kompetencji konkretnych partnerów
instytucjonalnych. Poniższa tabela (tabela 18) zawiera pozytywne deklaracje (tylko odpowiedzi „tak”) przedstawicieli OPS w odniesieniu do wskazanych przez nas stwierdzeń odnoszących się do zarysowanego powyżej problemu. Tabela 19 wskazuje analogiczne dane
obrazujące sytuację w województwie mazowieckim.
Tabela 18: Ocena kompetencji podmiotów wchodzących w relacje współpracy z OPS w Polsce
w opinii przedstawicieli tych instytucji
TYLKO ODPOWIEDZI „TAK”
Kadry tych instytucji nie są właściwie przygotowane
do realizowania zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników merytorycznych
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników administracyjnych (nie są w stanie
prowadzić właściwej dokumentacji i rozliczeń)
Instytucje te nie dysponują wystarczającymi środkami
ﬁnansowymi, by zapewnić stabilność realizacji zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne
Instytucje te nie chcą z nami współpracować
Nie mamy zaufania do tego typu instytucji
Nie ma takich instytucji w mojej gminie

Samorząd

Organizacja Organizacja
kościelna
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

23,1

42,6

28,7

39,1

47,4

48,0

37,6

38,1

34,0

47,1

36,0

32,6

60,8

47,7

51,5

33,6

56,9

47,5

46,4

41,1

6,5
62,0
3,5

19,0
10,9
20,8

10,2
10,0
25,4

31,8
23,3
20,1

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 19: Ocena kompetencji podmiotów wchodzących w relacje współpracy z OPS
woj. mazowieckim w opinii przedstawicieli tych instytucji
TYLKO ODPOWIEDZI „TAK”
Kadry tych instytucji nie są właściwie przygotowane
do realizowania zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników merytorycznych
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników administracyjnych (nie są w stanie
prowadzić właściwej dokumentacji i rozliczeń)
Instytucje te nie dysponują wystarczającymi środkami
ﬁnansowymi, by zapewnić stabilność realizacji zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne
Instytucje te nie chcą z nami współpracować
Nie mamy zaufania do tego typu instytucji
Nie ma takich instytucji w mojej gminie

Samorząd

Organizacja Organizacja
kościelna
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

22,9

37,5

31,3

39,6

45,8

45,1

32,6

36,1

29,2

43,8

31,3

34

55,6

45,8

44,4

34

52,8

44,4

43,1

37,5

7,6
3,5
2,1

18,8
7,6
20,8

13,2
10,4
29,9

32,6
23,6
13,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Przedstawiciele badanych OPS-ów w kraju najczęściej dostrzegają brak przygotowania
kadr do realizacji zadań wśród przedstawicieli organizacji kościelnych (42,4% wskazań),
w drugiej kolejności brak przygotowania kadr do realizacji zadań wskazuje się w odniesieniu
do ﬁrm prywatnych (39,1%) oraz organizacji pozarządowych (28,7%). Z kolei w województwie mazowieckim to ﬁrmy prywatne były wskazywane przez przedstawicieli OPS-ów jako
te, które dysponują kadrami bez przygotowania do realizacji wspólnych z OPS zadań – uznało tak 39,6% respondentów reprezentujących OPS-y. W drugiej kolejności wskazywano
w tym zakresie na organizacje kościelne (37,5%) oraz organizacje pozarządowe (31,3%).
Kolejną barierą we współpracy OPS z różnymi podmiotami może być brak wystarczającej liczby pracowników merytorycznych po stronie potencjalnych partnerów. Zdaniem
przedstawicieli OPS-ów w Polsce taką słabość najczęściej wykazują organizacje kościelne
(48% wskazań) oraz – co ważne – instytucje samorządowe (47,4%). Deklaracje przedstawicieli OPS-ów z województwa mazowieckiego nie odbiegają w tym zakresie od średnich
z próby OPS-ów z wszystkich województw. Zdaniem pracowników „mazowieckich” ośrodków pomocy społecznej samorządy (45,8% wskazań) oraz organizacje kościelne (45,1%)
są ubogie w kadry merytoryczne.
Jeśli chodzi o brak wykwaliﬁkowanej kadry administracyjnej, która zdolna byłaby do prowadzenia dokumentacji i dokonywania stosownych rozliczeń), to taką barierę dostrzegają przedstawiciele OPS-ów z wszystkich województw przede wszystkim po stronie organizacji kościelnych
(47,1% wskazań), ale także organizacji pozarządowych (36%) i samorządu (34%). Dla porównania – w województwie mazowieckim również organizacje kościelne w opinii OPS-ów nie dysponują wykwaliﬁkowanymi kadrami administracyjnymi (43,8% wskazań) – pozostałe podmioty
(samorząd, organizacje kościelne i formy prywatne) wskazywane były z podobną – ponad 30%
częstością. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spora część OPS narzeka na kwaliﬁkacje urzędników zatrudnionych w urzędach gmin. Powszechna jest opinia pracowników OPS, że zarówno
władze gminne jak i rady gmin oraz personel administracyjny nie rozumie i nie zna problemów
i specyﬁki działań ośrodków pomocy społecznej. Zdaniem służb społecznych znacznie utrudnia
to skuteczną i jakościową pracę na rzecz grup poszkodowanych społecznie.
Kolejna potencjalna bariera we współpracy OPS z innymi podmiotami to brak wystarczających środków ﬁnansowych, które gwarantowałyby stabilność realizacji zadań. Taką słabość w kontekście współpracy z OPS-em przede wszystkim (w opinii jego przedstawicieli
z badanych instytucji we wszystkich województwach) wykazuje samorząd (60,8% wskazań),
a w dalszej kolejności organizacje pozarządowe (51,5%) oraz organizacje kościelne (47,7%).
W województwie mazowieckim nie wiele rzadziej przedstawiciele OPS-ów wskazują na niedostatek środków ﬁnansowych jako barierę we współpracy po stronie samorządu (55,6%
wskazań). Na niedostatek środków w ramach organizacji kościelnych wskazywało 45,8%
przedstawicieli „mazowieckich” OPS-ów, a po stronie organizacji pozarządowych 44,4%.
Ważną barierą w bieżącej działalności może być brak wystarczającej infrastruktury, która
uniemożliwia świadczenie usług społecznych. Według danych pozyskanych od przedstawicieli
OPS-ów ze wszystkich województw praktycznie wszystkie interesujące nas podmioty wykazują takie braki na podobnym poziomie, z tym, że najczęściej dotyczy to samorządu (56,9%
wskazań). W województwie mazowieckim sytuacja wygląda podobnie tyle, że najczęściej
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wskazywany samorząd „zebrał” 52,8% deklaracji przedstawicieli OPS-ów, jako wykazujący
niedobory infrastrukturalne. Pracownicy OPS wskazując samorząd zapewne mają na myśli
również swoje deﬁcyty lokalowe i w infrastrukturze technicznej, w mniejszym stopniu znają
oni podobne problemy innych podmiotów niepublicznych w tym zakresie.
Poza wskazywanymi powyżej barierami i realnym problem w ramach lokalnych działań
z zakresu polityki społecznej oraz lokalnych usług społecznych ważny może być brak chęci konkretnych podmiotów w kontekście podejmowania współpracy z OPS-em. Zdaniem
przedstawicieli 31,8% badanych ośrodków pomocy społecznej w kraju, to ﬁrmy prywatne
nie chcą współpracować z OPS-em. Warto także odnotować 19% wskazań na organizacje
kościelne jako niechętne do współpracy. Z kolei w województwie mazowieckim 32,6%
OPS-ów deklaruje niechęć do współpracy z ﬁrmami prywatnymi i aż 18,8% taką postawę
przypisuje organizacjom kościelnym.
Jak wiadomo, jeśli myślimy o efektywnych działaniach z partnerami, to każda współpraca musi bazować na zaufaniu. Brak zaufania do instytucji samorządu wykazało 62%
przedstawicieli OPS-ów badanych we wszystkich województwach. Jest to kluczowa kwestia,
która powinna stanowić pole do gruntownego namysłu wśród lokalnych podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. W drugiej kolejności przedstawiano brak zaufania do ﬁrm prywatnych (31,8% wskazań) – mimo wszystko jeszcze raz należy podkreślić
większe zaufanie przedstawicieli OPS-ów do ﬁrm prywatnych niż do samorządu. W województwie mazowieckim samorządowi nie ufa już tylko 3,5% OPS-ów – najwięcej – 23,6%
ﬁrmom prywatnym. Oznaczałoby to znacznie lepszą współpracę pomiędzy OPS a urzędami
gmin na Mazowszu.
Na koniec warto nadmienić, że w ramach próby krajowej wśród badanych OPS-ów aż
25,4% wskazywało na brak organizacji pozarządowych na terenie gminy, a 20,8% deklaruje
brak organizacji kościelnych, realizujących zadania i usługi społeczne. Co interesujące, w województwie mazowieckim blisko 30% respondentów wskazało na brak organizacji pozarządowych na terenie gmin, w których działa OPS a podobnie, jak w przypadku uśrednionych danych
z pełnej próby badanych OPS-ów, 20,8% deklaruje brak organizacji kościelnych. Na uwagę zasługują także deklaracje respondentów (tak w próbie dla wszystkich województw, jak i w województwie mazowieckim), zgodnie z którymi w kilku procentach gmin nie funkcjonuje samorząd (sic!). Wydaje się to jednak niemożliwe i raczej oznacza niezrozumienie pytania przez
respondentów albo zbytni pośpiech w wypełnianiu ankiety. Generalnie jednak warto podkreślić
brak wiedzy przedstawicieli OPS-ów o działalności lub realny brak organizacji pozarządowych
w województwie mazowieckim (zwłaszcza), ale także w skali kraju.
*****
Kolejna kwestia, która pozwala deﬁniować relacje OPS-ów z podmiotami innych sektorów, to ich stosunek do organizacji pozarządowych. W tym względzie interesowała nas
opinia przedstawicieli OPS-ów na temat coraz większego zakresu ﬁnansowania działalności
organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych ze środków publicznych.
Tabela 20 obrazuje opinie przedstawicieli OPS-ów w tym zakresie w skali kraju a tabela 21
w ramach województwa mazowieckiego.
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Tabela 20: Opinie przedstawicieli OPS w kraju na temat coraz większego finansowania realizacji
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ze środków publicznych
Czy realizacja zadań publicznych
przez NGO’s powinna być w coraz
większym stopniu ﬁnansowana
ze środków publicznych?

Zdecydowanie TAK, ale tylko
ze środków rządowych
Zdecydowanie TAK, ale tylko
ze środków samorządowych
Zdecydowanie TAK, i ze środków
rządowych i z samorządowych
Zdecydowanie NIE powinna być
ﬁnansowana ze środków publiczny
Finansowanie powinno być tylko
ze środków zagranicznych UE
(w tym z EFS)
Finansowanie powinno pochodzić
z innych niż unijne środków
zagranicznych
Nie ważne wskazania
Ogółem

Liczba OPS-ów, które zgadzają się
z koniecznością coraz większego
ﬁnansowania realizacji zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe ze środków publicznych

Odsetek OPS-ów
z pełnej badanej liczby
podmiotów, które
pozytywnie odpowiadają
na zadane pytanie

Procent
skumulowany

174

21,8

21,8

4

0,5

22,3

314

39,3

61,6

178

22,3

83,9

85

10,7

94,6

6

0,8

95,4

37

4,6

4,6

798

100

100

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 21: Opinie przedstawicieli OPS w woj. mazowieckim na temat coraz większego finansowania
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ze środków publicznych
Liczba OPS-ów, które zgadzają się
z koniecznością coraz większego
ﬁnansowania realizacji zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe ze środków publicznych

Odsetek OPS-ów
z pełnej badanej liczby
podmiotów, które
pozytywnie odpowiadają
na zadane pytanie

Procent
skumulowany

Zdecydowanie TAK, ale tylko
ze środków rządowych
Zdecydowanie TAK, ale tylko
ze środków samorządowych
Zdecydowanie TAK, i ze środków
rządowych i z samorządowych
Zdecydowanie NIE powinna być
ﬁnansowana ze środków publiczny
Finansowanie powinno być tylko
ze środków zagranicznych UE
(w tym z EFS)
Finansowanie powinno pochodzić
z innych niż unijne środków
zagranicznych
Nie ważne wskazania

30

20,8

20,8

0

0

20,8

49

34,0

54,8

41

28,5

83,3

15

10,4

93,7

1

0,7

94,4

8

5,6

5,6

Ogółem

144

100

100

Czy realizacja zadań publicznych
przez NGO’s powinna być w coraz
większym stopniu ﬁnansowana
ze środków publicznych?

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Zdecydowaną zgodę na coraz większe ﬁnansowanie realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe ze środków rządowych wyraża 21,8% przedstawicieli OPSów z wszystkich badanych województw. Ważne także, że niemal taki sam odsetek respondentów deklaruje, że są zdecydowanie przeciw coraz większemu ﬁnansowaniu organizacji
pozarządowych jako realizatorów usług społecznych z pieniędzy publicznych. Znacznie
częściej przedstawiciele OPS-ów deklarowali, że są zdecydowanie za takim rozwiązaniem
aby ﬁnansowanie było zapewnione równocześnie ze środków rządowych i samorządowych
(39,3% wskazań). W województwie mazowieckim podobny odsetek jak w próbie krajowej
deklaruje, że jest za wskazanym przez nas w zadanym pytaniu ﬁnansowaniem organizacji
pozarządowych z zaznaczeniem, że powinny być to środki rządowe (20,8% deklaracji), ale
znacznie częściej, niż wskazują uśrednione dane z próby ogólnopolskiej respondenci wyrażali sprzeciw wobec takiego wykorzystywania środków publicznych (28,5%), a z kolei
rzadziej niż w próbie ogólnopolskiej wskazywali na konieczność wykorzystania na te cele
środków rządowych i samorządowych (34%) – jednak były to – podobnie jak w danych
zbiorczych dla wszystkich województw – najczęstsze wskazania.
*****
W celu pogłębienia wiedzy na temat współpracy OPS z innymi podmiotami instytucjonalnymi, podejmowanej w przeszłości, aktualnie oraz deklarowanej na przyszłość, poprosiliśmy respondentów o odpowiedzi na pytania zawarte w poniższych dwóch tabelach. Tabela
22 obrazuje dane zebrane z ośrodków pomocy społecznej w kraju, zaś tabela 23 w odniesieniu do województwa mazowieckiego. Interesowała nas częstotliwość współpracy OPS z takimi podmiotami, jak ROPS, PCPR, PUP, ZUS, policja, straż miejska, komornicy, kuratorzy
sądowi, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, ﬁrmy prywatne, zakłady opieki
zdrowotnej, ewentualne potrzeby częstszych kontaktów, ocena dotychczasowej współpracy
i nadzieje w kontekście ewentualnych przyszłych związków.

Ile razy w ciągu ostatniego roku
współdziałaliście Państwo z tymi
instytucjami? (wpisać orientacyjną
liczbę)
Czy w Państwa opinii było to wystarczająco często? (wpisać TAK lub NIE)
Czy w Państwa opinii w przyszłości
potrzebna będzie bardziej intensywna
współpraca z tymi instytucjami?
(wpisać TAK lub NIE)

Zakłady opieki
zdrowotnej

Firmy
prywatne

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

PUP

PCPR

ROPS

Tabela 22: Opinie przedstawicieli OPS w Polsce na temat współpracy (oraz jej ocena) z wybranymi
podmiotami instytucjonalnymi

14,3 24,5 50,8 19,3 38,0 27,0 34,2 23,1 17,5 10,4 12,2 21,5

69,1 79,7 80,2 84,2 74,7 42,4 75,0 67,2 57,1 49,7 42,3 73,5

58,0 67,8 71,6 51,9 79,6 20,1 66,3 74,4 65,3 58,9 55,4 21,6
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Proszę ocenić współpracę z tymi
instytucjami w skali 1 do 5 (1 – bardzo
zła; 2- niedostateczna; 3- dostateczna; 3,48 3,92 4,09 3,29 3,95 1,51 3,02 3,60
4-dobra; 5- bardzo dobra)
(Dane uśrednione)
Z którą instytucją chcielibyście Państwo poprawić swoją współpracę gdyż 17,4 21,2 19,3 28,6 24,2 0,6 42,5 36,2
jest ona niezadowalająca? (wstawić X)
Z którą instytucją wiążecie Państwo
największe nadzieje na współpracę
w przyszłości? (wpisać od 3 jeśli
2,37 2,67 2,75 1,97 2,64 1,44 2,0 2,43
współpraca rokuje najlepiej, do 1 jeśli
najmniej) (Dane uśrednione)
Od kogo oczekiwalibyście Państwo
więcej inicjatywy w wspólnym rozwią12,2 55,0 54,3 16,0 44,1 1,0 25,7 40,5
zywaniu problemów społecznych w powiecie? (zaznaczyć max. 4 instytucje)
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Zakłady opieki
zdrowotnej

Firmy
prywatne

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

PUP

PCPR

ROPS
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3,23 2,89 2,49 3,56

27,4 28,4 29,8 23,3

2,27 1,92 1,68 2,35

36,2 18,5 14,8 17,3

Zdaniem przedstawicieli 798 OPS-ów ze wszystkich województw najczęściej podejmują oni współpracę z PUP-em (50,8 to średnia ze wskazań w kontekście liczby kontaktów),
policją (38) oraz komornikami (34,2). W województwie mazowieckim OPS-y najczęściej
współdziałały ze strażą miejską (średnia liczba kontaktów – 51,3), z komornikami (44,9)
oraz PUP-ami (36,4). Jeśli chodzi o ocenę częstotliwości kontaktów ze wskazanymi instytucjami w odniesieniu do potrzeb, to najbardziej zadowalającą współpracę wykazują OPS-y
z ZUS-em (84,2% wskazań), PUP-em (80,2%) oraz PCPR-em (79,7%). Bardziej intensywna
współpraca potrzebna jest OPS-om – zdaniem ich przedstawicieli – z policją (79,6% wskazań), kuratorami sądowymi (74,4%) oraz PUP-em 71,6%). Okazuje się zatem, że mimo,
że współpraca z PUP-em jest zadowalająca, to jednak respondenci widzą możliwości, potrzeby i potencjał jej rozwijania.
Respondenci poproszeni o ocenę współpracy z wymienionymi instytucjami najlepiej
postrzegają relacje i ich efekty z PUP-em (ocena w skali 1 [bardzo zła] – 5 [bardzo dobra]
na poziomie 4,09). W drugiej kolejności, jako wartościową (na podstawie zebranych ocen)
należy uznać współpracę OPS-ów z kuratorami sądowymi – średnia ocen 3,60. Najgorzej
pracownicy ośrodków pomocy społecznej oceniają współpracę ze strażą miejską – średnia ocen 1,51 oraz z organizacjami kościelnymi – 2,89. W związku z tymi danymi ciekawe
jest, z którym podmiotem OPS-y chciałyby poprawić swoją współpracę. Przedstawiciele
OPS-ów jednoznacznie wskazują na komorników (42,5% OPS-ów ich właśnie wskazało),
w drugiej kolejności z kuratorami sądowymi (36,2%) oraz z policją – 28,6%.
Na bazie takich doświadczeń i wskazanych powyżej ocen przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej planują instytucjonalną przyszłość, uwzględniając w niej współpracę
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w wybranymi podmiotami. I tak największe nadzieje na przyszłość w kontekście współpracy wiążą OPS-y z PUP-ami (oceny dokonywane w skali, gdzie 3 oznacza najlepsze rokowania, a 1 najmniejsze) – średnia ocen 2,75. W drugiej kolejności za wartościową w przyszłości uznaje się współpracę z PCPR. Najmniej perspektywiczna jest wizja współpracy
ze strażą miejską (średnia ocen 1,44) oraz ﬁrmami prywatnymi (1,68), co być może wynika
z faktu, że w wielu gminach wiejskich nie ma straży miejskich ani zbyt wielu prywatnych
ﬁrm. Większa współpraca na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oczekiwana
jest od PCPR-ów (55% wskazań), od Policji (44,1%) oraz kuratorów sądowych (40,5%).

Ile razy w ciągu ostatniego roku
współdziałaliście Państwo z tymi
instytucjami? (wpisać orientacyjną
liczbę)
Czy w Państwa opinii było
to wystarczająco często?
(wpisać TAK lub NIE)
Czy w Państwa opinii w przyszłości
potrzebna będzie bardziej intensywna współpraca z tymi instytucjami?
(wpisać TAK lub NIE)
Proszę ocenić współpracę z tymi instytucjami w skali 1 do 5 (1 – bardzo
zła; 2- niedostateczna; 3 – dostateczna; 4-dobra; 5- bardzo dobra) (Dane
uśrednione)
Z którą instytucją chcielibyście
Państwo poprawić swoją współpracę gdyż jest ona niezadowalająca?
(wstawić X)
Z którą instytucją wiążecie Państwo
największe nadzieje na współpracę
w przyszłości? (wpisać od 3 jeśli
współpraca rokuje najlepiej, do 1
jeśli najmniej) (Dane uśrednione)
Od kogo oczekiwalibyście Państwo
więcej inicjatywy w wspólnym
rozwiązywaniu problemów społecznych w powiecie? (zaznaczyć max.
4 instytucje)

Zakłady opieki
zdrowotnej

Firmy
prywatne

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

PUP

PCPR

ROPS

Tabela 23: Opinie przedstawicieli OPS w woj. mazowieckim na temat współpracy (oraz jej ocena)
z wybranymi podmiotami instytucjonalnymi

13,6 22,3 36,4 19,8 36,2 51,3 44,9 27,5 17,0 7,6 10,7 22,4

37,5 76,4 72,9 78,5 77,1 16,7 68,0 63,9 43,8 38,2 34,7 69,4

47,9 69,4 72,9 58,3 71,5 25,0 70,1 72,9 63,2 59 61,1 62,1

2,91 3,77 2,15 3,34 4,04 2,48 3,08 3,53 3,03 2,91 2,42 3,54

22,2 25,7 24,3 24,3 20,1 4,9 43,8 34,7 32,6 31,9 38,3 18,8

1,95 2,63 2,64 2,02 2,71 1,28 2,05 2,47 2,18 1,96 1,7

2,3

4,3 54,2 52,1 15,3 37,5 0,0 33,3 38,9 36,1 20,1 20,8 22,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Według respondentów reprezentujących ośrodki pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, najczęstsze kontakty mają te instytucje ze strażą miejską (średnio 51,3 kontakty
o charakterze współpracy), w drugiej kolejności z komornikami (44,9 kontaktów) i PUP-ami
(36,4 kontakty). Najrzadziej zaś instytucje pomocy społecznej kontaktują się z organizacjami
kościelnymi (średnio 7,6 kontaktów o charakterze współpracy), ﬁrmami prywatnymi (10,7)
oraz ROPS-em (13,6). Zaskakuje zatem okazjonalny kontakt ośrodków pomocy społecznej
z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej – placówką, która w pewnym sensie koordynuje pracę tych podmiotów. Być może wynika to z faktu, że mazowiecki ROPS jest bardziej
rozpoznawalny pod nazwą Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i pracownicy OPS być
może nie identyﬁkują tych nazw razem. Jeśli chodzi o ocenę, na temat jakości współpracy
OPS-ów z podmiotami różnych sektorów, to najbardziej zadawalającą współpracę wykazują
OPS-y z ZUS-em (78,5% respondentów wskazało właśnie na ZUS), oraz z policją (77,1%).
Najmniej wystarczające są kontakty ze strażą miejską (16,7) oraz ﬁrmami prywatnymi (34,7).
Czy w przyszłości może zaistnieć potrzeba bardziej intensywnej współpracy z tymi
podmiotami? Przedstawiciele „mazowieckich” OPS-ów stwierdzili, że w przyszłości będą
potrzebowali bardziej intensywnej współpracy z PUP-em (72,9% złożyło taką deklarację),
kuratorami sądowymi (72,9) i policją (71,5). Najmniej będą potrzebować bardziej intensywnej współpracy ze strażą miejską (25) ROPS-em (47,9) i z ZUS-em (48,3).
Jeśli chodzi o ocenę dotychczasowej współpracy ze wskazanymi przez nas podmiotami
(respondenci mogli dokonać oceny w skali 1 [bardzo zła] -5 [bardzo dobra]) najlepiej współpracuje się OPS-om z województwa mazowieckiego z policją (średnia ocen 4,04), PCPR-em
(3,77) oraz zakładami opieki zdrowotnej (3,54). Najgorzej oceniana jest współpraca OPS-ów z PUP-em (średnia ocen 2,15), ﬁrmami prywatnymi (2,42) oraz ze strażą miejską (2,48).
Przedstawiciele „mazowieckich” OPS-ów chcieliby przede wszystkim poprawić współpracę z komornikami (średnia 43,8) kuratorami sądowymi (34,7% respondentów złożyło taką deklarację) oraz organizacjami pozarządowymi (32,6). Najmniej potrzebują poprawy współpracy
ze strażą miejską (średnio 4,9%), zakładami opieki zdrowotnej (18,8%) oraz z policją (20,1%).
Największe nadzieje na przyszłą współpracę przywiązują reprezentanci OPS-ów z województwa mazowieckiego do policji (ocena 2,71 przy skali 3 [współpraca rokuje najlepiej] – 1
[najgorzej]). W drugiej kolejności wskazywano na PUP (2,63). Najgorzej rokuje współpraca
OPS-ów z ﬁrmami prywatnymi (1,7) i ROPS-em (1.95).
Większej inicjatywy we wspólnym mierzeniu się z problemami oczekują przedstawiciele OPS-ów z województwa mazowieckiego od PCPR-u (54,2% respondentów wskazało
właśnie na PCPR) od PUP-u (52,1%). Najmniejsze oczekiwania zgłaszają zaś względem
straży miejskiej (0%) oraz ROPS-u (4,3%).
*****
W dalszej kolejności naszym zamiarem było zobrazowanie charakteru działań na rzecz
realizacji celów z zakresu polityki społecznej w gminach, w których funkcjonują badane przez
nas ośrodki pomocy społecznej. Tabela 24 przedstawia dane zebrane z OPS-ów ze wszystkich
województw w Polsce. Z kolei opinie przedstawicieli OPS-ów z województwa mazowieckiego
w odniesieniu do skonstruowanych przez nas kwestii problemowych przedstawia tabela 25.
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Tabela 24: Opinie przedstawicieli OPS-ów o charakterze realizacji celów z zakresu polityki
społecznej w ich gminach – dane z OPS-ów ze wszystkich województw
Pytania: Czy w Państwa gminie...
... stworzono strategię rozwiązywania problemów społecznych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pozarządowe?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje kościelne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły instytucje edukacyjne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły placówki opieki zdrowotnej?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli niezależni eksperci?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pracodawców?
... funkcjonuje formalne Partnerstwo podmiotów publicznych i społeczeństwa
obywatelskiego?
... funkcjonuje nieformalne Partnerstwo różnorodnych podmiotów publicznych
i pozapublicznych?
... władze samorządowe aktywnie włączają się w kreowanie współpracy między różnymi
podmiotami?
... odbywają się regularnie spotkania przedstawicieli różnych instytucji w celu
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych?
... istnieją formalne partnerstwa, realizujące projekty społeczne na rzecz integracji
społecznej?
…istnieją aktywne i nowatorskie organizacje pozarządowe?
… funkcjonujące organizacje pozarządowe są nastawione roszczeniowo?
… istnieją spółdzielnie socjalne?
… prowadzony jest Klub Integracji Społecznej?
… prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej?
… czy istnieją prywatni przedsiębiorcy zainteresowani realizacją programów społecznych
(np. reintegracji społecznej i zawodowej?
… czy jakaś instytucja/organizacja prowadzi działalność w oparciu o metodę CAL?
(Centrum Aktywności Lokalnej)
… czy istnieją nieformalne grupy obywatelskie chętnie włączające się w różnorodne akcje
społeczne?

Tak
77,5
24,5
14,5
57,6
46,9
18,5
77,5

Nie
22,5
75,5
85,5
42,4
53,1
81,5
22,5

8,7
15,6

91,3
84,4

33,8

66,2

66,8

33,2

32,9

67,1

18,7

81,3

20,6
10,9
2,1
10,0
3,1
9,2

79,4
89,1
97,4
90,0
96,9
90,8

6,4

93,6

40,1

59,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 25: Opinie przedstawicieli OPS-ów o charakterze realizacji celów z zakresu polityki społecznej
w ich gminach – dane z OPS-ów z woj. mazowieckiego
Pytania: Czy w Państwa gminie...

Tak

Nie

... stworzono strategię rozwiązywania problemów społecznych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pozarządowe?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje kościelne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły instytucje edukacyjne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły placówki opieki zdrowotnej?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli niezależni eksperci?

68,1
16,0
11,8
47,9
42,4
13,9

31,3
79,2
82,6
47,2
52,2
79,9
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Pytania: Czy w Państwa gminie...

Tak

Nie

... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pracodawców?
... funkcjonuje formalne Partnerstwo podmiotów publicznych i społeczeństwa
obywatelskiego?
... funkcjonuje nieformalne Partnerstwo różnorodnych podmiotów publicznych
i pozapublicznych?
... władze samorządowe aktywnie włączają się w kreowanie współpracy między różnymi
podmiotami?
... odbywają się regularnie spotkania przedstawicieli różnych instytucji w celu
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych?
... istnieją formalne partnerstwa, realizujące projekty społeczne na rzecz integracji
społecznej?
…istnieją aktywne i nowatorskie organizacje pozarządowe?
… funkcjonujące organizacje pozarządowe są nastawione roszczeniowo?
… istnieją spółdzielnie socjalne?
… prowadzony jest Klub Integracji Społecznej?
… prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej?
… czy istnieją prywatni przedsiębiorcy zainteresowani realizacją programów społecznych
(np. reintegracji społecznej i zawodowej?
… czy jakaś instytucja/organizacja prowadzi działalność w oparciu o metodę CAL?
(Centrum Aktywności Lokalnej)
… czy istnieją nieformalne grupy obywatelskie chętnie włączające się w różnorodne akcje
społeczne?

66,0

29,3

9,7
12,5

84,0
65,3

27,1

65,3

58,3

32,6

36,1

59,7

11,1

84,7

20,8
11,1
2,1
9,7
3,5
8,3

75,7
83,3
93,1
86,1
92,4
87,5

11,8

84,0

30,6

61,1

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Chcąc rozpoznać sposoby realizacji celów z zakresu polityki społecznej w gminach pytaliśmy przedstawicieli OPS-ów o podstawowe formy aktywności (np. różne działania o charakterze strategicznym). Szczególnie interesowała nas aktywność na terenie gmin, w ramach
których funkcjonują badane przez nas ośrodki pomocy społecznej, w zakresie tworzenia
podmiotów oferujących tzw. „activation services” (usługi aktywizacyjne). A zatem poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy w gminach w Polsce, w tym także w województwie
mazowieckim, mamy do czynienia z realnym zaktywizowaniem lokalnych służb w drodze
ku budowaniu polityki aktywizacji przedstawicieli środowisk lokalnych. Nasi respondenci
proszeni byli o udzielanie odpowiedzi TAK lub NIE w odniesieniu do pytań postawionych
przez nas w kwestionariuszu, a odnoszących się do zarysowanych wyżej lokalnych działań
na rzecz celów z zakresu polityki społecznej.
Według opinii przedstawicieli OPS-ów badanych przez nas we wszystkich województwach, w 77,5% gmin stworzono strategię rozwiązywania problemów społecznych (w województwie mazowieckim w 68,1% gmin). Jednak w tworzeniu dokumentów strategicznych
rzadko uczestniczą organizacje pozarządowe – tylko w 24,5% gmin zaproszono sektor pozarządowy do prac nad strategią (w mazowieckim w jedynie 16%). Jeszcze rzadziej uczestniczą w działaniach mających na celu przygotowanie strategii organizacje kościelne – według
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deklaracji respondentów ze wszystkich województw, uczestniczyły one w tworzeniu strategii
jedynie w 14,5% przypadków (w mazowieckim w 11,8%). Na zbliżonym poziomie kształtuje się udział instytucji edukacyjnych (57,6%) oraz opieki zdrowotnej (46,9%) w przygotowywaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (w mazowieckim
odpowiednio 47,9% i 42,4%). Znaczniej częściej włączają się w to dzieło przedstawiciele
władz samorządowych gmin (w 77,5%) (w mazowieckim 66%). Rzadko do tworzenia tak
ważnego dokumentu, tworzącego podstawy do praktycznej realizacji celów polityki społecznej, zaprasza się niezależnych ekspertów. Jedynie 18,5% respondentów z OPS w skali kraju
uznało, że eksperci włączyli się prace nad strategiami w ich gminie (w mazowieckim 13,9%).
Co ważne i obrazujące sposób traktowania strategii w gminie, organizacje pracodawców
są praktycznie wyłączone z prac nad strategią. Jedynie w 8,7% gmin pracodawcy wzięli
udział w przygotowaniu strategii (w mazowieckim 9,7%).
Podsumowując zatem kwestię charakteru prac nad strategiami rozwiązywania problemów społecznych w gminach, działania te, które z założenia powinny mieć charakter
wielowymiarowej współpracy podmiotów różnych sektorów, w praktyce najczęściej mają
charakter „prac zamkniętych” na te środowiska, które mogłyby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, i które powinny odgrywać realne role w realizacji celów społecznych w gminie. Mamy tu na myśli przede wszystkim organizacje pozarządowe, kościelne,
oraz organizacje pracodawców, czyli różnorodnych „interesariuszy”, którzy we wspólnym
kreowaniu strategii widzieliby także swoją szansę na jej późniejszą realizację. Nie włączanie różnych środowisk w prace nad powstawianiem strategii skutkuje bardzo często tym,
że strategię rozwiązywania problemów społecznych traktuje się później tylko i wyłącznie
jako strategię pomocy społecznej a nie społecznego rozwoju lokalnego. Ponadto także wiedza ekspertów, naukowców w zakresie diagnozy i planowania rozwoju społecznego również wydaje się mieć niebagatelne znaczenie w procesie budowania wartościowych i realnie
użytecznych dokumentów o charakterze strategicznym. Tymczasem eksperci w partycypowanie programowania i realizacji strategii są angażowani bardzo rzadko.
Kontynuując budowanie obrazu realizacji celów polityki społecznej w gminach i „tkanki”, która tworzona jest (lub nie) celem zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, należy wskazać,
że tylko w 15,6% gmin w skali kraju mamy do czynienia z formalnymi partnerstwami podmiotów publicznych i samorządu obywatelskiego a w 33,8% gmin funkcjonują nieformalne partnerstwa podmiotów publicznych i społeczeństwa obywatelskiego (mają charakter
niezinstytucjonalizowany) (w mazowieckim wartości te są jeszcze niższe – odpowiednio
12,5% i 27,1%).
Zdaniem przedstawicieli OPS-ów władze samorządowe aktywnie włączają się w kreowanie współpracy między różnymi podmiotami – taka sytuacja ma miejsce w 66,8% gmin
w skali kraju i 58,3% w mazowieckim. Jednak stosunkowo rzadko – w naszej opinii – mają
miejsce regularne spotkania przedstawicieli różnych instytucji w celu rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Mają one miejsce w niespełna co trzeciej gminie. Jeszcze
rzadziej funkcjonują formalne partnerstwa realizujące projekty społeczne na rzecz integracji społecznej. Jedynie 18,7% gmin według opinii przedstawicieli OPS-ów może wykazać
takie formy aktywności (w mazowieckim 11,1%). Wniosek, jaki się nasuwa w tym obszarze
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jest taki, że mamy do czynienia w polskich gminach z deﬁcytem dyskusji, dyskursu między
różnymi „aktorami” lokalnymi, z przepływem informacji i komunikacji, który prawdopodobnie skutkuje tym, że rzadko zawiązują się formalne, międzysektorowe partnerstwa, których celem jest rozwiązanie problemów lokalnych.
Czy w polskich gminach mamy do czynienia z realnym przestawieniem charakteru
celów i środków polityki społecznej – z biernej i osłonowej na aktywną i stymulującą
w drodze do powszechniejszej integracji społecznej? Na podstawie zebranych danych
trudno zdiagnozować realny zwrot w tym zakresie. Co prawda stosunkowo rzadko – według przedstawicieli OPS-ów w skali kraju – mamy do czynienia z podmiotami sektora
NGO, które są nastawione roszczeniowo (10,9%), to jednak tylko w 20,6% gmin istnieją aktywne i nowatorskie organizacje pozarządowe (w mazowieckim odpowiednio jest
to 11,1% i 20,8%). Jedynie w 2,1% gmin w skali kraju istnieją spółdzielnie socjalne, w 10%
prowadzony jest klub integracji społecznej, a w 3,1% centrum integracji społecznej (odpowiednio w mazowieckim 2,1%, 9,7%, 3,5%). Metoda Centrum Aktywności Lokalnej
wykorzystywana jest przez podmioty w 6,4% gmin w skali kraju i 11,8% w województwie mazowieckim. Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją programów społecznych,
to rzeczywistość w 9,2% gmin w skali kraju i 8,3% w mazowieckim. Przedstawiciele
OPS-ów lepiej postrzegają aktywność nieformalnych grup obywatelskich. W 40,1% gmin
chcą one włączać je w różnorodne akcje społeczne (w mazowieckim już tylko 30,6%).
Na tej podstawie – z perspektywy pracowników ośrodków pomocy społecznej – trudno
zdiagnozować realny zwrot i powszechne zaktywizowanie lokalne na rzecz twórczego,
wielowymiarowego działania na rzecz celów społecznych. Współpraca międzysektorowa, aktywność w zakresie wprowadzania innowacyjnych form reintegracji społecznej
to wciąż „obszary” deﬁcytowe.
*****
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej w swej aktywności związanej ze świadczeniem i rozwijaniem usług społecznych napotykają liczne bariery. Z tej perspektywy ważne
wydawało nam się zebranie opinii od przedstawicieli OPS-ów w zakresie podstawowych
przeciwności, problemów, które należy postrzegać jako bariery w rozwoju usług pomocy
społecznej. Prosiliśmy zatem respondentów o odpowiedzi na pytanie, czy wskazywane przez
nas potencjalne bariery w rozwoju usług społecznych są według nich realne (wówczas odpowiadali TAK), czy też nie wpływają na usługodawstwo społeczne (wówczas odpowiadali NIE)? Dane zebrane z ośrodków pomocy społecznej z całego kraju obrazuje tabela 26.
W ośrodkach pomocy społecznej ulokowanych w województwie mazowieckim w odniesieniu do najistotniejszych barier rozwoju usług pomocy społecznej wskazuje się deklaracje
zobrazowane z tabeli 27.
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Tabela 26 Najistotniejsze bariery rozwoju usług pomocy społecznej w opinii przedstawicieli OPS
(w skali kraju)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

brak środków ﬁnansowych
brak napływu młodych pracowników do pracy w OPS
niewystarczające zdolności organizacyjne (brak infrastruktury i sprzętu)
brak dodatkowych kadr i etatów
brak czasu na pracę socjalną i wsparcie środowiskowe (prymat pracy
administracyjnej nad merytoryczną)
bierność beneﬁcjentów
władze gminy nie traktują priorytetowo zagadnień integracji społecznej
niechęć do współpracy ze strony pracodawców
brak adekwatnych instrumentów polityki społecznej (nie ma jak realizować
innowacyjnych projektów i pomysłów w zakresie integracji społecznej)
często zdarza się, że pomoc nie jest adresowana do najbardziej potrzebujących osób
pracownicy OPS stale szkolą się i podwyższają kwaliﬁkacje
brak partnerów do współpracy
brak wizji rozwoju lokalnego po stronie władz samorządowych
brak reprezentacji na wyższych szczeblach decyzyjnych (powiat, województwo, itp.)

Tak
74,5
26,5
62,4
78,8
89,5

Nie
25,5
73,5
37,6
21,2
10,5

86,1
56,3
52,8
57,6

13,9
43,7
47,2
42,4

32,7
57,5
66,2
43,3
53,2

67,3
42,9
33,8
56,7
46,8

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 27: Najistotniejsze bariery rozwoju usług pomocy społecznej w opinii przedstawicieli OPS
(w woj. mazowieckim)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

brak środków ﬁnansowych
brak napływu młodych pracowników do pracy w OPS
niewystarczające zdolności organizacyjne (brak infrastruktury i sprzętu)
brak dodatkowych kadr i etatów
brak czasu na pracę socjalną i wsparcie środowiskowe (prymat pracy
administracyjnej nad merytoryczną)
bierność beneﬁcjentów
władze gminy nie traktują priorytetowo zagadnień integracji społecznej
niechęć do współpracy ze strony pracodawców
brak adekwatnych instrumentów polityki społecznej (nie ma jak realizować
innowacyjnych projektów i pomysłów w zakresie integracji społecznej)
często zdarza się, że pomoc nie jest adresowana do najbardziej potrzebujących osób
pracownicy OPS stale szkolą się i podwyższają kwaliﬁkacje
brak partnerów do współpracy
brak wizji rozwoju lokalnego po stronie władz samorządowych
brak reprezentacji na wyższych szczeblach decyzyjnych (powiat, województwo, itp.)

Tak
73,6
21,5
42,2
70,1
81,3

Nie
13,3
51,8
31,3
16,7
11,8

72,9
50,0
45,1
38,2

11,1
30,6
28,5
33,3

24,3
46,5
56,3
29,9
47,7

50,7
27,8
21,5
45,1
4,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Respondenci reprezentujący ośrodki pomocy społecznej ze wszystkich województw
wskazywali najczęściej na brak czasu na pracę socjalną i wsparcie środowiskowe jako główny
ich problem (dominacja pracy administracyjnej nad merytoryczną, to dla 89,5% respondentów
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realna bariera w ramach usługodawstwa). W drugiej kolejności respondenci z OPS wskazywali na bierność beneﬁcjentów (86,1% odpowiedzi na tak w tym zakresie), brak dodatkowych
etatów i kadr (78,8%), brak środków ﬁnansowych (74,5%) oraz brak partnerów do współpracy (66,2%). A zatem w opinii przedstawicieli OPS-ów z badanej przez nas „krajowej” próby,
to są podstawowe bariery w świadczeniu usług społecznych, jakie dotykają ośrodki pomocy
społecznej. W województwie mazowieckim „zbiór” wskazywanych najistotniejszych problemów wygląda podobnie, z tym, że należy wykazać niewielkie odmienności od danych pochodzących z próby krajowej jeśli chodzi o ustanowioną „hierarchię” spośród najistotniejszych
barier i konkretny procent wskazań. I tak, na brak czasu na pracę socjalną wskazywało 81,3%
reprezentantów „mazowieckich” OPS-ów, na bierność beneﬁcjentów jako barierę 72,9%, brak
dodatkowych etatów i kadr 70,1%, na brak środków ﬁnansowych 73,6%, zaś na brak partnerów do współpracy 56,3%. Są to problemy, które już od wielu lat na różnych forach artykułują
pracownicy socjalni, a które jak dotychczas nie znajdują stosownego antidotum.
*****
Interesującą kwestią obrazującą realia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej
oraz zakres świadczonych przez nie usług jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jaka
jest aktywność OPS-ów w tym zakresie? Dane w postaci odpowiedzi przedstawicieli OPSów w Polsce na pytanie o realizację jakiegoś projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego obrazuje tabela 28. Należy pamiętać, że dane te dotyczą 2007 roku, kiedy dopiero startowały projekty systemowe PO KL.
Tabela 28: Realizacja projektu ze środków EFS w OPS-ach (w skali kraju)
Realizacja i projektowanie środków EFS przez OPS
i potencjalna współpraca ponadinstytucjonalna
w ramach takiego projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”,
ponieważ można było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Odsetek deklaracji
przedstawicieli OPS-ów

3,8

2,8
2,0
0,3
0,1
0,4
2,5
91,5
1,8

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Należy podkreślić bardzo małe zaangażowanie w 2007 r. ośrodków pomocy społecznej
w realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aż 91,5% OPS-ów,
według deklaracji ich przedstawicieli, nie realizuje i nie ubiega się o środki z EFS na realizację
projektu. 3,8% OPS-ów realizuje kilka takich projektów przy współudziale partnerów – najczęściej są to (występują w roli partnera) administracja publiczna i organizacje pozarządowe.
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W województwie mazowieckim potwierdzają się zbiorcze dane ze wszystkich
OPS-ów w kraju, które badaliśmy. Aż 91,7% OPS-ów nie realizowało w 2007 r. i nie projektowało żadnej inicjatywy ze środków EFS. Jedynie 4,9% instytucji realizowało kilka
takich projektów, zaś 2,1% jeden projekt. Dane przedstawia tabela 29.
Tabela 29: Realizacja projektu ze środków EFS w OPS-ach (w woj. mazowieckim)
Realizacja i projektowanie środków EFS przez OPS
i potencjalna współpraca ponadinstytucjonalna
w ramach takiego projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”,
ponieważ można było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Odsetek deklaracji
przedstawicieli OPS-ów

4,9

3,5
2,1
0,7
0,7
0,7
2,1
91,7
0,6

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Oczywiście sytuacja w roku 2010 jest zgoła odmienna. Z województwa mazowieckiego
wszystkie PCPR realizują projekty systemowe PO KL oraz ponad 230 OPS. W dalszym ciągu
prawie 100 gmin (OPS) nie prowadzi projektów systemowych na rzecz aktywnej integracji.
Zadaliśmy również pytanie – „Czy bardzo niskiej aktywności OPS-ów w zakresie realizacji projektów ﬁnansowanych ze środków EFS towarzyszą plany na przyszłość na aktywność o tym charakterze? ” Informacje uzyskane w tym zakresie obrazuje tabela 30.
Tabela 30: Plany OPS-ów w Polsce w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków EFS
Realizacja i projektowanie środków EFS przez OPS
i potencjalna współpraca ponadinstytucjonalna
w ramach takiego projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”,
ponieważ można było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Odsetek deklaracji
przedstawicieli OPS-ów

38,2

27,7
23,2
6,8
4,4
8,5
34,2
17,2
1,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Na zadane pytanie pracownicy OPS odpowiadali raczej twierdząco. W sferze deklaracji, OPS-y w 2007 r. chciały brać na siebie realizację zadań wpisanych w ramy projektów ﬁnansowanych ze środków EFS. Aż 38,2% chciało realizować kilka projektów, najczęściej przy współudziale administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 34,2%
deklarowało chęć realizacji jednego projektu. Jedynie 17,2% ośrodków pomocy społecznej
nie widziało możliwości (a być może chęci) wdrażania takich inicjatyw samodzielnie lub
w partnerstwie.
Według deklaracji przedstawicieli OPS-ów z województwa mazowieckiego 32,6% podmiotów planowało realizację kilku projektów ﬁnansowanych ze środków EFS. Jeszcze więcej instytucji – 34,7% – chciało realizować jeden projekt. Żadnych projektów nie chciało
(lub nie mogło) realizować 20,8% podmiotów (tabela 31).
Tabela 31: Plany OPS-ów w woj. mazowieckim w zakresie realizacji projektu finansowanego
ze środków EFS
Realizacja i projektowanie środków EFS przez OPS
i potencjalna współpraca ponadinstytucjonalna
w ramach takiego projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”,
ponieważ można było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Odsetek deklaracji
przedstawicieli OPS-ów

32,6

23,6
24,3
9,0
5,6
6,9
34,7
20,8
5,0

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

3.2. Powiatowe centra pomocy rodzinie a międzysektorowa
współpraca i usługi społeczne
W badaniu przy wykorzystaniu techniki ankiety pocztowej wysyłanej do wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie w Polsce wzięło udział 169 takich instytucji. Tabela
32 obrazuje liczebność poszczególnych PCPR-ów z konkretnych województw, które wzięły
udział w badaniu, wysyłając do nas wypełniony kwestionariusz. Jeśli chodzi o województwo
mazowieckie, to w naszym badaniu wzięło udział 19 podmiotów – jest to największa liczba
instytucji w ramach wszystkich województw.
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Tabela 32: Udział powiatowych centrów pomocy rodzinie z poszczególnych województw
w badanej próbie

Województwo

dolnoślaskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem

Liczba PCPR-ów
w ramach województwa,
która wzięła udział w badaniu

Udział procentowy PCPR-ów
z danego województwa
w pełnym zbiorze PCPR-ów,
które wzięły udział w badaniu

12
11
11
4
13
14
19
5
14
8
7
8
7
14
17
5
169

7,1
6,5
6,5
2,4
7,7
8,3
11,2
3,0
8,3
4,7
4,1
4,7
4,1
8,3
10,1
3,0
100

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

W związku z faktem, że w części 2. tego opracowania przedstawiliśmy dosyć dokładne i najbardziej aktualne dane (z grudnia 2009 r.) dotyczące instytucji pomocy społecznej – jednostek organizacyjnych powiatów, które podlegają także w części pod powiatowe centra pomocy rodzinie, dlatego w tej części pomijamy już prezentację danych
ilościowych na temat sektorów prowadzących poszczególne jednostki, które uzyskaliśmy
od pracowników PCPR w ramach badań ankietowych z 2007 r. i skupiamy się na ukazaniu
tego, co uznaliśmy za najciekawsze z punktu widzenia pluralistycznej polityki społecznej
i tworzenia partnerstw lokalnych i możliwości współpracy różnorodnych podmiotów z poszczególnych sektorów.
Z perspektywy funkcjonowania PCPR-ów w aspekcie potencjalnej współpracy z podmiotami różnych sektorów, ważne było pytanie skierowane do naszych respondentów,
na czym polega współpraca PCPR-ów z samorządem, organizacjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi i ﬁrmami prywatnymi. Odpowiedzi udzielone przez respondentów obrazują tabele 33 (dane ze wszystkich województw) oraz 34 (dane z województwa
mazowieckiego).
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Tabela 33: Współpraca PCPR-u z podmiotami różnych sektorów według opinii przedstawicieli
PCPR-ów ze wszystkich województw

Wymiana informacji nt. beneﬁcjentów/
klientów
Wymiana badań/diagnoz/analiz
Wspólne badania/diagnozy/analizy
Wspólne przedsięwzięcia
Formalne partnerstwa
Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych
(strategie, plany rozwoju, konsultacje
budżetów rocznych, itp.)
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa
(zamówienia publiczne) realizacji określonych
usług publicznych.
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
na wykonywanie zadań publicznych
Dotowanie działalności statutowej
Brak współpracy

Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

87,0

40,2

63,3

9,5

50,3
40,8
64,5
23,1
80,5

14,8
7,7
33,1
10,7
33,1

27,8
27,2
56,8
18,3
59,2

1,08
2,4
9,5
4,1
7,1

5,3

6,5

9,5

4,1

8,9

20,1

28,4

1,8

16,0
0,0

8,9
8,3

17,8
0,6

1,2
22,5

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 34: Współpraca PCPR-u z podmiotami różnych sektorów według opinii przedstawicieli
PCPR-ów z woj. mazowieckiego

Wymiana informacji nt. beneﬁcjentów/
klientów
Wymiana badań/diagnoz/analiz
Wspólne badania/diagnozy/analizy
Wspólne przedsięwzięcia
Formalne partnerstwa
Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych
(strategie, plany rozwoju, konsultacje
budżetów rocznych, itp.)
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa
(zamówienia publiczne) realizacji określonych
usług publicznych.
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
na wykonywanie zadań publicznych
Dotowanie działalności statutowej
Brak współpracy

Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

100,0

63,2

94,7

10,5

68,4
52,6
78,9
36,8
89,5

21,1
10,5
52,6
21,1
36,8

47,4
42,1
73,7
31,6
68,4

0,0
5,3
15,8
5,3
5,4

0,0

5,3

10,5

0,0

10,5

15,8

31,6

0,0

5,3
0,0

10,5
0,0

26,3
0,0

0,0
15,8

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Jeśli chodzi o wymianę informacji nt. beneﬁcjentów/klientów to przedstawiciele
PCPR-ów ze wszystkich województw wskazywali najczęściej na współpracę z samorządem (87% wskazań) oraz z organizacjami pozarządowymi (63,3%). W województwie mazowieckim przedstawiciele PCPR-ów również najczęściej współpracują z samorządem
(100% wskazań) oraz organizacjami pozarządowymi (94,7% wskazań).
Jeśli chodzi o wymianę badań, diagnoz i analiz oraz wspólne prowadzenie badań, diagnoz i analiz to samorząd najczęściej wskazywali przedstawiciele PCPR-ów jako podmiot,
z którym podejmują współpracę (odpowiednio 50,3% i 40,8% wskazań). W województwie
mazowieckim respondenci również najczęściej wskazywali na współpracę z samorządem
w zakresie wymiany badań, diagnoz i analiz (68,4% wskazań) oraz wspólnego prowadzenia
badań, diagnoz i analiz (52,6% wskazań). Warto zwrócić uwagę, że znacznie częściej mazowieckie PCPR –y były skłonne współpracować w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, aniżeli średnia dla wszystkich województw w tym zakresie.
Z samorządem a w drugiej kolejności z organizacjami pozarządowymi współpracują najczęściej PCPR-y w skali kraju w zakresie wspólnych przedsięwzięć (odpowiednio
64,5% wskazań na samorząd a 56,8% na organizacje pozarządowe), wspólnego tworzenia
dokumentów lokalnych (odpowiednio 80,5% oraz 59,2%) oraz formalnych partnerstw (odpowiednio 23,1% oraz 18,3%). W województwie mazowieckim deklaracje respondentów
były bardzo podobne. Respondenci wskazywali przede wszystkim na samorząd a w drugiej kolejności na organizacje pozarządowe. W zakresie wspólnych przedsięwzięć na samorząd wskazywało 78,9% respondentów, na organizacje pozarządowe 73,7%, w zakresie wspólnego tworzenia dokumentów lokalnych 89,5% i 68,4% a w zakresie formalnych
partnerstw 36,8% i 31,6%. Warto zwrócić także uwagę, że na Mazowszu przedstawiciele
PCPR-ów skłonni byli współpracować z organizacjami kościelnymi przy wspólnych przedsięwzięciach (52,6%) a nawet z prywatnymi ﬁrmami (15,8%). Zaufanie do prywatnych
podmiotów przy nawiązywaniu formalnych partnerstw i tworzeniu wspólnych strategii
jest jednak najmniejsze, gdyż tylko około 5% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi.
Zdecydowanie najczęściej PCPR-y współpracują z organizacjami pozarządowymi, tak
w skali kraju, jak i w województwie mazowieckim, w zakresie zleceń na zasadzie podwykonawstwa (9,5% wskazań w skali kraju oraz 10,5% w województwie mazowieckim),
w zakresie zleceń w trybie konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych (odpowiednio 28,4% oraz w województwie mazowieckim 31,6%) oraz w zakresie dotowania
działalności statutowej (17,8% oraz 26,3%). PCPR niechętne jednak są zlecaniu usług na zasadzie podwykonawstwa i dotowaniu prywatnych ﬁrm.
Brak współpracy przedstawiciele PCPR-ów najczęściej wykazywali względem ﬁrm
prywatnych – w skali kraju zadeklarowało tak 22,55 respondentów reprezentujących PCP-y,
zaś w województwie mazowieckim taką deklarację złożyło 15,8% respondentów.
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Wykres 52: Na czym polega współpraca PCPR-ów z podmiotami z innych sektorów
(dane ze wszystkich województw)
Na czym polega współpraca z poszczególnymi instytucjami
pomocy społecznej – dane ogólnopolskie
Brak współpracy
Dotowanie działalności statutowej
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
na wykonywanie zadań publicznych
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa (zamówienia
publiczne) realizacji określonych usług publicznych.

Samorząd
Organizacja
kościelna

Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych (strategie,
plany rozwoju, konsultacje budżetów rocznych, itp.)

Organizacja
pozarządowa

Formalne partnerstwa
Wspólne przedsięwzięcia

Prywatna firma

Wspólne badania/diagnozy/analizy
Wymiana badań/diagnoz/analiz
Wymiana informacji nt. beneficjentów/klientów

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Wykres 53: Na czym polega współpraca PCPR-ów z podmiotami z innych sektorów
(dane z woj. mazowieckiego)
Na czym polega współpraca z poszczególnymi instytucjami
pomocy społecznej – woj. mazowieckie
Brak współpracy
Dotowanie działalności statutowej
Zlecanie w trybie konkursu otwartego
na wykonywanie zadań publicznych
Zlecanie na zasadzie podwykonawstwa (zamówienia
publiczne) realizacji określonych usług publicznych.

Samorząd
Organizacja
kościelna

Wspólne tworzenie dokumentów lokalnych (strategie,
plany rozwoju, konsultacje budżetów rocznych, itp.)

Organizacja
pozarządowa

Formalne partnerstwa
Wspólne przedsięwzięcia

Prywatna firma

Wspólne badania/diagnozy/analizy
Wymiana badań/diagnoz/analiz
Wymiana informacji nt. beneficjentów/klientów

0%

50%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykresy 52 i 53 obrazują deﬁcyty współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie
– tak w skali kraju, jak i województwa mazowieckiego – z ﬁrmami prywatnymi. Koresponduje to z potencjalnym zagrożeniem, które wskazywaliśmy w pierwszej części niniejszego
Raportu, polegającym na postrzeganiu przez jednostki systemu pomocy społecznej ﬁrm komercyjnych jako dysfunkcyjnych partnerów, charakteryzujących się pozbawioną społecznej
wrażliwości chęcią osiągania ekonomicznego zysku. To poczucie nieufności wobec biznesu może zatem realnie odpowiadać za sytuację wyłaniającą się z deklaracji przedstawicieli
PCPR-ów. W zakresie innych, wskazywanych przez nas form współpracy dominują relacje
bądź to z samorządem terytorialnym (np. wymiana badań, wspólne badania, wspólne tworzenie dokumentów) oraz z organizacjami pozarządowymi (np. dotowania działalności statutowej, w zakresie zleceń w trybie konkursu, czy też podwykonawstwa).
*****
W dalszej kolejności naszym zamiarem było zobrazowanie charakteru działań na rzecz
realizacji celów z zakresu polityki społecznej w powiatach, w których funkcjonują badane przez nas powiatowe centra pomocy rodzinie. Tabela 35 przedstawia dane zebrane
z PCPR-ów ze wszystkich województw w Polsce. Z kolei opinie przedstawicieli PCPR-ów
z województwa mazowieckiego w odniesieniu do skonstruowanych przez nas kwestii problemowych przedstawia tabela 36.
Tabela 35: Opinie przedstawicieli PCPR-ów o charakterze realizacji celów z zakresu polityki
społecznej w ich powiatach (dane z PCPR-ów ze wszystkich województw)
Pytanie: Czy w Państwa powiecie...
... stworzono strategię rozwiązywania problemów społecznych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pozarządowe?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje kościelne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły instytucje edukacyjne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły placówki opieki zdrowotnej?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli niezależni eksperci?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele samorządu?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele pracodawców?
... funkcjonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia?
... uczestniczycie Państwo w spotkaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia?
... niezależni eksperci uczestniczą w spotkaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia?

Tak
89,94
68,64
37,87
57,40
47,93
18,93
78,11
24,26
67,46
8,88
15,38

Nie
10,06
31,36
62,13
42,60
52,07
81,07
21,89
75,74
32,54
91,12
84,62

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 36: Opinie przedstawicieli PCPR-ów o charakterze realizacji celów z zakresu polityki
społecznej w ich powiatach (dane z PCPR-ów z woj. mazowieckiego)
Pytanie: Czy w Państwa powiecie...
... stworzono strategię rozwiązywania problemów społecznych?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje pozarządowe?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły organizacje kościelne?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły instytucje edukacyjne?

Tak
89,5
63,2
26,3
52,6

Nie
10,5
36,8
73,7
47,4
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Pytanie: Czy w Państwa powiecie...
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyły placówki opieki zdrowotnej?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli niezależni eksperci?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele samorządu?
... w tworzeniu dokumentów strategicznych uczestniczyli przedstawiciele pracodawców?
... funkcjonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia?
... uczestniczycie Państwo w spotkaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia?
... niezależni eksperci uczestniczą w spotkaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia?

Tak
42,1
15,8
78,9
15,8
89,5
15,8
42,1

Nie
57,9
84,2
21,1
84,2
10,5
84,2
57,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Jak wskazywali respondenci, reprezentujący PCPR-y ze wszystkich województw
w 89,94% powiatów stworzono powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych – podobnie sytuacja wygląda w województwie mazowieckim – 89,5% powiatów – według deklaracji przedstawicieli PCPR-ów - dysponuje przygotowaną strategią rozwiązywania problemów społecznych.
Organizacje pozarządowe uczestniczyły w przygotowaniu tychże strategii w 68,84%
powiatów w skali kraju, zaś w województwie mazowieckim 63,2% strategii powstało przy
ich udziale. Organizacje kościelne uczestniczyły w akcie przygotowania strategii w 37,87%
powiatów – w województwie mazowieckim organizacje kościelne uczestniczyły w przygotowaniu strategii nieomal w co czwartym powiecie – deklarację taką złożyło 26,3%
przedstawicieli PCPR-ów. Znacznie częściej w proces tworzenia strategii włączały się instytucje edukacyjne – w powiatach ze wszystkich województw zadeklarowało to 57,40%
przedstawicieli PCPR-ów, zaś w województwie mazowieckim 52,6%. Placówki opieki
zdrowotnej przygotowywały strategię w 47,93% powiatów (przy danych dla województwa
mazowieckiego na poziomie 42,1%). Bardzo rzadko w procesie konstruowania strategii
uczestniczyli na poziomie powiatów w kraju niezależni eksperci (18,93% przedstawicieli
PCPR-ów ze wszystkich województw deklarowało ich udział w pracach nad strategią) oraz
przedstawiciele pracodawców (15,8%). Identycznie przedstawia się sytuacja w województwie mazowieckim – eksperci zaangażowali się w prace nad 15,8% strategii i taki sam
odsetek przedstawicieli pracodawców. Z kolei w przygotowanie dominującej większości
strategii angażowali się przedstawiciele samorządów – w skali kraju było to 78,11% powiatów, w których według deklaracji przedstawicieli PCPR-ów uczestniczą władze samorządowe – w województwie mazowieckim w 78,9% powiatów samorząd włączył się
w przygotowanie strategii.
Powiatowa Rada Zatrudnienia funkcjonuje w 67,46% powiatów w skali próby ze wszystkich województw, zaś według opinii pracowników PCPR-ów z województwa mazowieckiego
Powiatowa Rada Zatrudnienia funkcjonuje w blisko 90% powiatów (89,5%). Jednak w spotkaniach tak ważnego podmiotu przedstawiciele PCPR-ów uczestniczą sporadycznie – jedynie
w blisko 9% powiatów w skali kraju (8,88%) oraz blisko 16% powiatów w województwie
mazowieckim. Warto podkreślić większą, niż wskazuje na to średnia dla powiatów z próby
„krajowej”, aktywność PCPR-ów w pracach Powiatowej Rady zatrudnienia, z tym, że wydaje się, że powinna to być praktyka funkcjonowania większego odsetka tych instytucji. Tak,
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jak w skali kraju okazjonalnie w spotkaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyli
niezależni eksperci (w 15,38% powiatów), tak już w województwie mazowieckim eksperci
włączali się w proces prac w ramach Rady w ponad 40% powiatów (42,1%).
*****
Celem pogłębienia wiedzy na temat współpracy PCPR-ów z innymi podmiotami instytucjonalnymi reprezentującymi różne sektory a podejmowanej w przeszłości, aktualnie oraz
deklarowanej na przyszłość poprosiliśmy respondentów o odpowiedzi na pytania zawarte
w poniższych dwóch tabelach. Tabela 37 obrazuje dane zebrane z PCPR-ów w kraju, zaś
tabela 38 w odniesieniu do województwa mazowieckiego. Interesowała nas częstotliwość
współpracy PCPR z takimi podmiotami, jak ROPS, PUP, OPS, ZUS, Policja, Straż miejska, komornicy, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, ﬁrmy
prywatne, zakłady opieki zdrowotnej, ewentualne potrzeby częstszych kontaktów, ocena
dotychczasowej współpracy i nadzieje w kontekście ewentualnych przyszłych związków.

Ile razy w ciągu
ostatniego roku współdziałaliście Państwo
30,00 50,01 150,74
z tymi instytucjami?
(wpisać orientacyjną
liczbę)
Czy w Państwa opinii
było to wystarczająco
58,58 72,78 75,74
często? (wpisać TAK
lub NIE)
Jak Państwo oceniacie tę współpracę?
(wpisać: 5–bardzo
dobra, 4–dobra,
3,71 3,89 4,16
3–dostateczna,
2–mierna, 1–prawie
jej nie ma, 0-brak
współpracy)
Czy w Państwa opinii
w przyszłości potrzebna będzie bardziej
52,66 58,58 69,82
intensywna współpraca z tymi instytucjami
(wpisać TAK lub NIE)

Zakłady opieki
zdrowotnej

Firmy
prywatne

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

OPS

PUP

ROPS

Tabela 37: Opinie przedstawicieli PCPR w Polsce na temat współpracy (oraz jej ocena)
z wybranymi podmiotami instytucjonalnymi

33,26 49,90 15,92 17,34 79,01 49,23 29,93 25,92 28,21

71,60 70,41 34,91 57,40 63,91 68,64 60,36 41,42 62,72

3,89

3,91

1,83

2,70

3,72

3,99

3,43

2,63

3,46

40,24 72,19 33,14 37,28 78,11 72,19 56,80 46,75 48,52
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Firmy
prywatne

Zakłady opieki
zdrowotnej

Z którą instytucją
wiążecie Państwo
największe nadzieje
na współpracę w przy2,55 2,49 2,92 1,61 2,51 1,53 1,57 2,59 2,65
szłości? (wpisać od 3
jeśli współpraca rokuje najlepiej, do 1 jeśli
najmniej)
Od kogo oczekiwalibyście Państwo więcej
inicjatywy w wspólnym
rozwiązywaniu pro48,52 13,02 23,67 62,13 3,55 2,37 2,96 53,85 45,56
blemów społecznych
w powiecie? (zaznaczyć
max. 3 instytucje)
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

OPS

PUP

ROPS
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2,31

1,68

1,98

7,10

4,73

4,14

Ile razy w ciągu
ostatniego roku
współdziałaliście
Państwo z tymi instytucjami? (wpisać
orientacyjną liczbę)
Czy w Państwa
opinii było
to wystarczająco
często? (wpisać TAK
lub NIE)
Jak Państwo
oceniacie
tę współpracę?
(wpisać: 5–bardzo
dobra, 4–dobra,
3–dostateczna,
2–mierna, 1–prawie
jej nie ma, 0-brak
współpracy)

Zakłady opieki
zdrowotnej

Firmy
prywatne

Organizacje
kościelne

Organizacje
pozarządowe

Kuratorzy
sądowi

Komornicy

Straż miejska

Policja

ZUS

OPS

PUP

ROPS

Tabela 38: Opinie przedstawicieli PCPR w Polsce na temat współpracy (oraz jej ocena) z wybranymi
podmiotami instytucjonalnymi na terenie Mazowsza

38,88 56,53 287,81 61,36 91,19 45,33 24,64 78,38 68,25 43,36 51,45 34,93

47,40 78,90 84,20 68,40 89,50 37,60 73,70 78,90 84,20 15,80 42,10 68,40

3,80

3,79

4,26

3,63

4,05

3,33

3,31

3,68

3,95

4,20

3,33

3,56
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Czy w Państwa
opinii w przyszłości
potrzebna będzie
bardziej intensywna 63,20 73,70 84,20 68,40 78,90 36,80 63,20 84,20 89,50 73,70 68,40 63,20
współpraca z tymi
instytucjami (wpisać
TAK lub NIE)
Z którą instytucją
wiążecie Państwo
największe nadzieje
na współpracę w przy2,23 2,67 3,0 1,82 2,74 1,18 1,87 2,94 2,89 2,65 1,82 2,25
szłości? (wpisać
od 3 jeśli współpraca
rokuje najlepiej, do 1
jeśli najmniej)
Od kogo oczekiwalibyście Państwo
więcej inicjatywy
w wspólnym rozwią5,30 36,80 63,20 5,30 21,10 0,00 5,30 57,90 42,10 0,00 0,00 5,30
zywaniu problemów
społecznych w powiecie? (zaznaczyć
max. 3 instytucje)
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Starając się zobrazować sytuację związaną z podejmowaną przez PCPR-y współpracą
z innymi podmiotami z różnych sektorów warto odnieść się do częstości tych relacji, oceny
tej współpracy i potrzeb w tym zakresie. Zdaniem przedstawicieli PCPR-ów reprezentujących wszystkie województwa, współpraca podejmowana jest najczęściej z OPS-ami (średnio
ponad 150 kontaktów w ciągu roku), następnie z kuratorami sądowymi (średnio ponad 79
kontaktów) oraz PUP-ami (średnio ponad 50 kontaktów). Z kolei najrzadziej podejmowana jest współpraca ze strażą miejską (średnio ponad 15 kontaktów), komornikami (średnio
ponad 17 kontaktów) oraz ﬁrmami prywatnymi (ponad 25 kontaktów). W województwie
mazowieckim PCPR-y najczęściej podejmują współpracę z OPS-ami (średnio ponad 287
kontaktów w roku), policją (ponad 91 kontaktów) i organizacjami pozarządowymi (średnio
ponad 68 kontaktów). Z kolei najrzadziej PCPR-y z województwa mazowieckiego podejmują współpracę z komornikami (ponad 24 kontakty), zakładami opieki zdrowotnej (ponad
34 kontakty) oraz ROPS-em (ponad 38 kontaktów), czyli w tym wypadku z Mazowieckim
Centrum Polityki Społecznej.
Interesowało nas – Czy przedstawiciele PCPR-ów uznają te kontakty ze wskazanymi
przez nas podmiotami za wystarczająco częste? Według przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw najbardziej wystarczające były kontakty z OPS-ami (stwierdziło tak ponad
75% respondentów), następnie z PUP-em (ponad 72%) oraz ZUS-em (ponad 71% deklaracji respondentów). Za najmniej wystarczającą uznano współpracę ze Strażą miejską (ponad
34% wskazań), z ﬁrmami prywatnymi (ponad 41% przedstawicieli PCPR-ów złożyło taką
deklarację) oraz z komornikami (ponad 57% wskazań). Z kolei w województwie mazowiec144
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kim za najbardziej wystarczające uznano kontakty o charakterze współpracy z policją (ponad 89% wskazań), organizacjami pozarządowymi (ponad 84% wskazań). Najmniej wystarczające były kontakty PCPR-ów z organizacjami kościelnymi (ponad 15% przedstawicieli
„mazowieckich” PCPR-ów złożyło takie deklaracje), strażą miejską (ponad 37% wskazań)
i ﬁrmami prywatnymi (ponad 42% wskazań).
Jeśli chodzi o ocenę współpracy dokonywaną w skali gdzie 5, to ocena bardzo dobra,
zaś 0 oznacza brak współpracy, to przedstawiciele PCPR-ów ze wszystkich województw
najlepiej oceniają współpracę z OPS-ami (średnia ocena 4,26), a następnie z organizacjami
pozarządowymi (średnia ocena 3,99) oraz z policją (średnia ocena 3,91). Najgorzej oceniana
jest współpraca ze strażą miejską (średnia ocena 1,83), z ﬁrmami prywatnymi (ocena 2,63)
oraz komornikami (średnia ocena 2,70). Jeśli chodzi o oceny dokonane przez przedstawicieli PCPR-ów z województwa mazowieckiego, to najlepiej oceniona została współpraca
z OPS-ami (średnia ocena to 4,26), w drugiej kolejności pozytywnie oceniano współpracę z organizacjami kościelnymi (średnia ocena 4,20) oraz policją (ocena 4,05). Najgorzej
współpracuje się mazowieckim PCPR-om z komornikami (średnia ocena 3,31), a następnie
ze strażą miejską (ocena 3,33) oraz ﬁrmami prywatnymi (również średnia ocena 3,33).
Jeśli chodzi o potrzeby PCPR-ów w zakresie przyszłej intensywniejszej współpracy z innymi podmiotami, to największe potrzeby w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele PCPR-ów względem kuratorów (taką deklarację złożyło 78,11% przedstawicieli
PCPR-ów ze wszystkich województw). W drugiej kolejności zgłaszano potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi (deklaracje ponad 72% respondentów) oraz z policją (również ponad 72% wskazań). Najmniejsze potrzeby w zakresie bardziej intensywnej współpracy wykazują przedstawiciele PCPR-ów względem straży miejskiej (33,14%
deklaracji o potrzebie intensywniejszej współpracy), a następnie względem komorników
(77,28%) oraz ZUS-u (40,24%). Pracownicy PCPR-ów z województwa mazowieckiego deklarowali, że bardziej intensywnej współpracy oczekiwaliby z organizacjami pozarządowymi (wskazania 89,5% przedstawicieli PCPR-ów), a następnie z komornikami sądowymi (84,20%) oraz OPS-ami (84,2%). Najmniejszą potrzebę intensywniejszej współpracy
wykazują względem straży miejskiej (deklaracje 36,8% respondentów), a następnie komorników (63,2%) oraz ROPS-u (ten sam odsetek). Należy podkreślić, że przedstawiciele
PCPR-ów mają duże potrzeby w zakresie intensywniejszej współpracy względem wielu
podmiotów różnych sektorów.
Największe nadzieje na przyszłą współpracę wiążą przedstawiciele PCPR-ów względem
OPS-ów (średnia ocena 2,92 w skali 3, gdzie współpraca rokuje najlepiej i 1 jeśli najmniej).
W drugiej kolejności wskazywano na organizacje pozarządowe (średnia ocena 2,65) oraz
kuratorów (średnia ocena 2,59). Najmniej rokuje współpraca PCPR-ów ze strażą miejską
(średnia ocena 1,53), a także z komornikami (ocena 1,57) oraz ZUS-em (średnia ocena 1,61).
Z kolei w województwie mazowieckim najlepiej rokuje współpraca z OPS-ami (średnia ocena 3,0), a następnie z kuratorami sądowymi (ocena 2,94) oraz z organizacjami pozarządowymi (ocena 2,89). W województwie mazowieckim PCPR-y najgorzej oceniają rokowania
względem współpracy ze strażą miejską (średnia ocena to 1,18) a następnie z ﬁrmami prywatnymi (1,82) oraz ZUS-em (taka sama ocena).
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Jeśli chodzi o oczekiwania przedstawicieli PCPR-ów względem większej inicjatywności innych podmiotów we wspólnym rozwiązywaniu problemów, to największe oczekiwania
zgłaszają przedstawiciele PCPR względem ZUS-u (62,13% wskazań), a następnie względem
kuratorów (53,85%) oraz ROPS-u (48,52%). Najmniejsze oczekiwania względem współpracy na rzecz rozwiązywania problemów wskazują przedstawiciele PCPR-ów względem
straży miejskiej (2,37%), policji (3,55%) oraz zakładów opieki zdrowotnej (4,14%). W województwie mazowieckim największe oczekiwania i potrzeby zarazem w tym zakresie zgłaszano pod adresem OPS-ów (63,2% wskazań), a następnie kuratorów sądowych (57,9%)
oraz organizacji pozarządowych (42,1%). Najmniej potrzeba współpracy na rzecz rozwiązywania problemów ze strażą miejską (nikt nie wskazał na tą instytucję), podobnie jak nikt
nie wskazywał na organizacje kościelne i ﬁrmy prywatne.
*****
W kontekście analizy bieżących relacji PCPR-ów z innymi instytucjami (interesowały
nas szczegółowe charakterystyki tej realnej lub potencjalnej współpracy) ważne jest poznanie opinii przedstawicieli tych podmiotów na temat kompetencji konkretnych partnerów
instytucjonalnych reprezentujących różne sektory. Poniżej prezentujemy tabelę 39, która
zawiera pozytywne deklaracje (tylko odpowiedzi „tak”) przedstawicieli PCPR-ów w odniesieniu do wskazanych przez nas stwierdzeń odnoszących się do zarysowanego powyżej problemu. Tabela 40 wskazuje analogiczne dane obrazujące sytuację w województwie
mazowieckim.
Tabela 39: Ocena kompetencji podmiotów wchodzących w relacje współpracy z PCPR w Polsce
w opinii przedstawicieli tej instytucji

Kadry tych instytucji nie są właściwie przygotowane
do realizowania zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników merytorycznych
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników administracyjnych (nie są w stanie
prowadzić właściwej dokumentacji i rozliczeń)
Instytucje te nie dysponują wystarczającymi środkami
ﬁnansowymi, by zapewnić stabilność realizacji zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne
Instytucje te nie chcą z nami współpracować
Nie mamy zaufania do tego typu instytucji
Nie ma takich instytucji w powiecie

Samorząd
terytorialny

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

17,2

36,7

38,5

40,2

44,4

47,9

56,8

40,2

21,9

39,6

50,3

27,8

62,7

51,5

71,0

32,0

45,0

45,6

62,1

40,2

6,5
0,6
1,2

11,2
5,3
6,5

5,9
5,9
3,6

22,5
17,8
8,3

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykres 54: Ocena kompetencji poszczególnych instytucji działających w różnych sektorach
w obszarach potencjalnej współpracy (dane ze wszystkich województw)
Ocena kompetencji poszczególnych instytucji
w obszarach potencjalnej współpracy

Nie ma takich instytucji w powiecie.

Nie mamy zaufania do tego typu instytucji.

Instytucje te nie chcą z nami współpracować.

Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne.

Samorząd terytorialny
Organizacja kościelna

Instytucje te nie dysponują wystarczającymi
środkami finansowymi, by zapewnić stabilność
realizacji zadań.

Organizacja pozarządowa
Prywatna firma

Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników administracyjnych (nie są w stanie
prowadzić właściwej dokumentacji i rozliczeń).
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników merytorycznych.
Kadry tych instytucji nie są właściwie
przygotowane do realizowania zadań.

0%

50%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Przedstawiciele PCPR-ów ze wszystkich województw wskazywali (wykres 54), że realną barierą w kontekście potencjalnej współpracy z konkretnymi podmiotami różnych sektorów może być niewłaściwe przygotowanie kadr do realizacji wspólnych zadań. Największe słabości w tym zakresie wskazywano u ﬁrmach prywatnych (40,2% reprezentantów
PCPR-ów uznało, że w ﬁrmach brakuje przygotowania kadr do współpracy z PCPR-em).
Ważne, że taką słabość przedstawiciele PCPR-ów przypisywali niemal równie często organizacjom pozarządowym (38,5% wskazań) oraz organizacjom kościelnym (36,7%). W województwie mazowieckim największe słabości w zakresie przygotowania kadr przypisywano
organizacjom pozarządowym (31,6% wskazań) oraz ﬁrmom prywatnym (21,1%).
Kolejna realna bariera, to dysponowanie niewystarczającą liczbą pracowników merytorycznych. Wśród przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw dominowało przekonanie, że organizacje pozarządowe wykazują takie braki (wskazało tak 56,8% respondentów). Należy jednak podkreślić, że blisko połowa przedstawicieli PCPR-ów takie słabości
widzi także po stronie samorządu (44,4% wskazań), organizacji kościelnych (47,9%) oraz
ﬁrm prywatnych (40,2%). W województwie mazowieckim również organizacjom pozarządowym najczęściej przypisywano taką słabość (taką deklarację złożyło 63,2% przedstawicieli PCPR-ów). Braki kadr merytorycznych, to w opinii pracowników PCPR-ów także słabość samorządu (52,6% wskazań) oraz organizacji kościelnych (42,1%).
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Słabość w postaci braku wykwaliﬁkowanej kadry administracyjnej w kontekście ewentualnej współpracy z PCPR-em przypisywano najczęściej organizacjom pozarządowym
(50,3% wskazań). W województwie mazowieckim ta słabość leży zarówno po stronie organizacji kościelnych (47,4%) oraz organizacji pozarządowych (42,1%).
Z analizy powyższych tablic wynika ponadto, że brak środków ﬁnansowych to słabość
organizacji pozarządowych (wskazało tak 71% przedstawicieli PCPR-ów), ale także samorządu (62,7%). W województwie mazowieckim aż 78,9% respondentów wskazało na organizacje pozarządowe jako podmioty, którym ze względu na niewystarczające środki ﬁnansowe
trudno stabilnie realizować wspólne z PCPR-em zadania. Niemal ten sam odsetek respondentów przypisał taką słabość samorządowi terytorialnemu (73,7%).
Deﬁcyty infrastrukturalne, to w opinii przedstawicieli PCPR-ów słabość przede wszystkim organizacji pozarządowych (wskazania 62,1% respondentów). Ponad 40% przedstawicieli PCPR-ów wskazywało na braki infrastrukturalne właściwe samorządowi terytorialnemu, organizacji kościelnych i ﬁrm prywatnych. W województwie mazowieckim ponad 60%
respondentów wskazało na problemy infrastrukturalne organizacji pozarządowych (68,4%)
oraz samorządu terytorialnego (63,2%).
Niechęć do podjęcia współpracy przypisują przedstawiciele w pierwszej kolejności
ﬁrmom prywatnym (wskazało tak 22,5% respondentów), a także organizacjom kościelnym (deklaracje 11,2% respondentów). W województwie mazowieckim przede wszystkim
wskazywano (wykres 55) na niechęć ze strony instytucji kościelnych (deklaracje 10,5%
respondentów).
Brak zaufania ze strony PCPR-u do konkretnych instytucji, to z kolei wart podkreślenia
stosunek do ﬁrm prywatnych. Aż 17,8% respondentów z PCPR-ów deklaruje brak zaufania
do biznesu. W województwie mazowieckim respondenci nie mają zaufania zarówno do samorządu, jak i organizacji kościelnych i pozarządowych. Te deklaracje (na poziomie ponad
80% wskazań) należy uznać za fakt niezwykle niepokojący.
Należy zauważyć, że 6,5% respondentów w skali kraju nie dostrzega w swoich powiatach organizacji kościelnych, a 3,6% organizacji pozarządowych. W województwie mazowieckim respondenci dostrzegali obecność wszystkich interesujących nas instytucji.
Tabela 40: Ocena kompetencji podmiotów wchodzących w relacje współpracy z PCPR
w woj. mazowieckim w opinii przedstawicieli tej instytucji

Kadry tych instytucji nie są właściwie
przygotowane do realizowania zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
liczbą pracowników merytorycznych
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
liczbą pracowników administracyjnych
(nie są w stanie prowadzić właściwej
dokumentacji i rozliczeń)

Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

10,5

21,1

31,6

21,1

52,6

42,1

63,2

31,6

21,1

47,4

42,1

15,8
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Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

73,7

52,6

78,9

26,3

63,2

52,6

68,4

36,8

5,3
89,5
0,0

10,5
84,2
0,0

5,3
84,2
0,0

5,3
10,5
0,0

Instytucje te nie dysponują wystarczającymi
środkami ﬁnansowymi, by zapewnić
stabilność realizacji zadań
Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne
Instytucje te nie chcą z nami współpracować
Nie mamy zaufania do tego typu instytucji
Nie ma takich instytucji w powiecie

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Wykres 55: Ocena kompetencji poszczególnych instytucji działających w różnych sektorach
w obszarach potencjalnej współpracy (dane woj. mazowieckiego)
Ocena kompetencji poszczególnych instytucji
w obszarach potencjalnej współpracy

Nie ma takich instytucji w powiecie.

Nie mamy zaufania do tego typu instytucji.

Instytucje te nie chcą z nami współpracować.

Samorząd terytorialny

Instytucje te nie dysponują wystarczającą
infrastrukturą, by świadczyć usługi społeczne.

Organizacja kościelna

Instytucje te nie dysponują wystarczającymi środkami
finansowymi, by zapewnić stabilność realizacji
zadań.
Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników administracyjnych (nie są w stanie
prowadzić właściwej dokumentacji i rozliczeń).

Organizacja pozarządowa
Prywatna firma

Instytucje te nie dysponują wystarczającą liczbą
pracowników merytorycznych.
Kadry tych instytucji nie są właściwie przygotowane
do realizowania zadań.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Wykres 55 ilustruje realne problemy we współpracy z podmiotami różnych sektorów
zgłaszane przez przedstawicieli PCPR-ów w województwie mazowieckim. Okazuje się zatem, że respondenci dostrzegają brak przygotowania kadr konkretnych instytucji w realizacji
zadań (w największym stopniu przypisując tą słabość organizacjom pozarządowym), brak
wystarczającej liczby personelu (co przede wszystkim dotyczy również organizacji pozarządowych, ale znaczny odsetek wskazywał w tym względzie także na samorząd terytorialny), słabości w zakresie kadr administracyjnych (przede wszystkim przypisywane organizacjom kościelnym i pozarządowym), brak środków ﬁnansowych właściwy przede wszystkim
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NGO’s oraz samorządowi, problemy infrastrukturalne doświadczane również przede wszystkim przez wskazane wyżej dwa podmioty, czy też niechęć do współpracy, co głównie dotyczy sektora pozarządowego. Na uwagę zasługuje relatywnie mały odsetek wskazań na biznes
jako podmioty nieufne do współpracy z PCPR. Okazuje się zatem, że biznes raczej ufa przedstawicielom tych podmiotów, ale jak wskazują inne przywoływane dane, przedstawiciele
PCPR-ów nie darzą zaufaniem ﬁrm prywatnych.
*****
Kolejna kwestia, którą chcieliśmy przeanalizować, dotyczy opinii przedstawicieli PCPR
-ów na temat kreowania lokalnej polityki społecznej oraz próba oceny nt. odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów różnych sektorów w kwestii ﬁnansowania podstawowych podmiotów (placówek, ośrodków) świadczących usługi społeczne. Poprosiliśmy respondentów
– reprezentantów poszczególnych PCPR-ów o deklaracje, który sektor/podmiot powinien
ﬁnansować konkretne ośrodki i placówki. Dane – w odniesieniu do wszystkich PCPR-ów –
obrazuje tabela 41, zaś w odniesieniu do województwa mazowieckiego tabela 42.
Tabela 41: Opinie przedstawicieli PCPR-w ze wszystkich województw na temat odpowiedzialności
finansowej podmiotów różnych sektorów za funkcjonowanie ośrodków i placówek
świadczących usługi społeczne
Rodzaj placówki

Domy pomocy
społecznej
Placówki zapewniające
opiekę całodobową
Ośrodki interwencji
kryzysowej
Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze
Placówki
socjalizacyjne
Placówki
wielofunkcyjne
Placówki
interwencyjne
Placówki rodzinne
Placówki wsparcia
dziennego

Samorząd
ze środków
państwowych

Samorząd
ze środków
własnych

Organizacja
pozarządowa
ze swojego
budżetu

Organizacja
kościelna
ze swojego
budżetu

Beneﬁcjenci

85,2

54,4

26,0

31,4

67,5

69,8

50,3

29,0

27,2

42,0

68

60,4

37,9

27,2

20,7

84

40,2

22,5

20,1

7,7

78,1

59,8

23,1

24,3

19,5

74

61,5

21,3

21,9

18,9

68

60,9

23,1

21,9

14,8

62,7

71

24,9

20,1

16

56,2

66,3

42,6

39,6

23,7

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Tabela 42: Opinie przedstawicieli PCPR-ów z woj. mazowieckiego na temat odpowiedzialności
finansowej podmiotów różnych sektorów za funkcjonowanie ośrodków i placówek
świadczących usługi społeczne
Rodzaj placówki

Domy pomocy
społecznej
Placówki zapewniające
opiekę całodobową
Ośrodki interwencji
kryzysowej
Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze
Placówki
socjalizacyjne
Placówki
wielofunkcyjne
Placówki
interwencyjne
Placówki rodzinne
Placówki wsparcia
dziennego

Samorząd
ze środków
państwowych

Samorząd
ze środków
własnych

Organizacja
pozarządowa
ze swojego
budżetu

Organizacja
kościelna
ze swojego
budżetu

Beneﬁcjenci

89,5

52,6

47,4

52,6

73,7

68,4

68,4

52,6

47,4

52,6

63,2

57,9

52,6

42,1

36,8

100

42,1

42,1

36,8

21,1

84,2

78,9

47,4

52,6

26,3

84,2

73,7

42,1

47,4

26,3

73,7

78,9

52,6

42,1

31,6

68,4

89,5

36,8

36,8

15,8

42,1

73,7

63,2

57,9

31,6

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Wykres 56: Opinie pracowników PCPR z całego kraju na temat tego, kto powinien finansować
poszczególne zadania społeczne
Kto powinien finansować realizację poszczególnych zadań ? – ogólne
Placówki wsparcia dziennego
Placówki rodzinne
Placówki interwencyjne

Samorząd ze środków
państwowych

Placówki wielofunkcyjne

Samorząd ze środków
własnych

Placówki socjalizacyjne

Organizacja pozarządowa
ze swojego budżetu

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Organizacja kościelna
ze swojego budżetu

Ośrodki interwencji kryzysowej

Beneficjenci
Placówki zapewniające opiekę całodobową
Domy pomocy społecznej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Wykres 56 obrazuje deklaracje przedstawicieli PCPR-ów z całego kraju na temat koniecznej odpowiedzialności podmiotów różnych sektorów w zakresie realizacji poszczególnych,
wskazanych zadań. Należy podkreślić, że respondenci relatywnie najczęściej podkreślali
odpowiedzialność samorządu (w wykorzystaniem środków państwowych) jako podmiotu
koniecznego w ﬁnansowaniu różnych placówek i ośrodków świadczących usługi społeczne).
Stosunkowo często podkreślano także odpowiedzialność samorządu, ale ﬁnansującego zadania ze środków własnych. Na uwagę zasługuje relatywnie niewielka skala przypisywania
tych zadań organizacjom pozarządowym, kościelnym i biznesowi.
Zdaniem przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw domy pomocy społecznej powinny być przede wszystkim ﬁnansowane przez samorząd ze środków państwowych
(wskazania 85,2% respondentów). Także sami beneﬁcjenci powinni partycypować w ﬁnansowaniu swojego pobytu w DPS (67,5% wskazań). Około 54% wskazań uzyskała także
kategoria samorząd ze środków własnych. Znacznie mniej wskazań dotyczyło organizacji
pozarządowych i instytucji Kościoła. W województwie mazowieckim natomiast blisko 90%
respondentów wskazało na samorząd, który wykorzystując środki państwowe powinien ﬁnansować DPS-y. Ponad 73% wskazań otrzymali sami beneﬁcjenci, po 52,6% wskazań także
samorząd ze środków własnych oraz, co ciekawe, organizacje kościelne.
Zdaniem respondentów reprezentujących PCPR-y ze wszystkich województw placówki zapewniające opiekę całodobową powinny być ﬁnansowane przez samorząd ze środków
państwowych (uznało tak 69,8% przedstawicieli PCPR-ów). Znaczny odsetek respondentów wskazywał także na ﬁnansowanie ze strony samorządu ze środków własnych (50,3%)
oraz przez samych beneﬁcjentów (42%). W województwie mazowieckim ten sam odsetek
przedstawicieli PCPR-ów uznał, że placówki zapewniające całodobową opiekę powinny być
ﬁnansowane przez samorząd ze środków państwowych oraz ze środków własnych (68,4%).
Podobnie ten sam odsetek (52,6%) respondentów wskazywał na ﬁnansowanie ze strony
organizacji pozarządowych oraz przez beneﬁcjentów. Oznaczać to może, że pracownicy
PCPR-ów niechętnie godzą się na to, żeby placówki całodobowej opieki były instytucjami komercyjnymi, a proces taki współcześnie bardzo mocno postępuje. Należy pokreślić,
że w tej chwili sytuacja prawna jest taka, że pieniądze publiczne nie mogą iść do prywatnych
placówek całodobowej opieki, ale nasi respondenci dopuszczali taką możliwość. Oznacza
to zatem, że albo pracownicy instytucji pomocy społecznej akceptują ﬁnansowanie prywatnych placówek z pieniędzy publicznych albo mylą placówki całodobowej opieki z domami
pomocy społecznej, co często zdarza się wśród praktyków.
Zdaniem respondentów reprezentujących PCPR-y ze wszystkich badanych przez nas
województw kolejne dwie placówki – ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze powinny być przede wszystkim ﬁnansowane przez samorząd ze środków
państwowych (wskazało tak odpowiednio 68% i 84% respondentów). W województwie mazowieckim, zdaniem respondentów pracujących w PCPR-ach, również samorząd ze środków państwowych powinien ﬁnansować ośrodki interwencji kryzysowej (wskazania 63,2%
respondentów) oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (100% respondentów). Sporo wskazań
miały tu jednak także pozostałe sektory, za wyjątkiem samych beneﬁcjentów.
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Zdaniem pracowników PCPR-ów ﬁnansowa odpowiedzialność za placówki socjalizacyjne (wskazania 78,1% respondentów) oraz wielofunkcyjne (wskazania 74% respondentów)
powinna spoczywać na samorządzie korzystającym ze środków państwowych. W drugiej kolejności, blisko 60% respondentów wskazywało także na ﬁnansowanie tych dwóch placówek
ze środków własnych samorządu. Deklaracje przedstawicieli PCPR-ów z województwa mazowieckiego pokrywają się ze średnimi dla wszystkich badanych placówek. 84,2% przedstawicieli PCPR-ów z województwa mazowieckiego uznało, że samorząd ze środków państwowych powinien ﬁnansować placówki socjalizacyjne oraz także 84,2%, że państwowe środki
powinien wykorzystywać samorząd do ﬁnansowania placówek wielofunkcyjnych. Blisko 80%
uznało, że te dwie placówki powinny być ﬁnansowane prze samorząd ze środków własnych.
Największy odsetek przedstawicieli PCPR-ów w kraju uznał, że placówki interwencyjne
powinny być ﬁnansowane przez samorząd ze środków państwowych (uznało tak 68% respondentów). Ważne, że aż 60,9% wskazuje, że ﬁnansowanie powinno płynąć ze strony samorząd samorządu ze środków własnych. W województwie mazowieckim największy odsetek respondentów wskazał na ﬁnansową odpowiedzialność samorządu ze środków własnych
(78,9%) a w drugiej kolejności na samorząd ze środków państwowych (73,7%).
Zdaniem przedstawicieli PCPR-ów dwie inne placówki – placówki rodzinne oraz placówki dziennego wsparcia – powinny być przede wszystkim ﬁnansowane prze samorząd
ze środków własnych (wskazało tak w odniesieniu do pierwszej z wymienionych placówek
71%, a drugiej 66,3%. W drugiej kolejności wskazywano na ﬁnansowanie ze strony samorządu ze środków państwowych (odpowiednio 62,7% oraz 56,2%). W województwie mazowieckim respondenci podobnie postrzegają odpowiedzialność ﬁnansową za funkcjonowanie placówek rodzinnych i placówek dziennego wsparcia. Blisko 79% uznało, że samorząd
ze środków własnych powinien ﬁnansować placówki rodzinne (68,4% uznało, że powinien
to ﬁnansować samorząd ze środków państwowych), zaś 73,7% stwierdziło, że samorząd
ze środków własnych powinien sﬁnansować placówki wsparcia dziennego (63,2%, że powinny to być organizacje pozarządowe ﬁnansowane ze swojego budżetu).
Widać zatem tu wyraźnie, że w opiniach pracowników PCPR większość instytucji pomocy społecznej dostarczających instytucjonalnego wsparcia beneﬁcjentom powinna być
ﬁnansowana ze środków publicznych, ale przede wszystkim bezpośrednio ze środków państwowych, a dopiero w drugiej kolejności ze środków samorządowych. Pozostałe sektory
mogą uzupełniać ﬁnansowanie, ale nie stanowią głównych podmiotów ﬁnansujących te usługi. Taka sytuacja wskazuje na istniejące w dalszym ciągu wśród kadr pomocy społecznej
duże oczekiwania, co do prowadzenia państwowej polityki społecznej.
*****
Poza ﬁnansowaniem placówek i ośrodków wsparcia realizujących różnorodne usługi
społeczne, interesowała nas także opinia przedstawicieli PCPR-ów na temat tego, kto powinien podejmować wysiłek prowadzenia tych placówek. Opinie naszych respondentów
z PCPR-ów ze wszystkich województw obrazuje tabela 43, zaś z województwa mazowieckiego tabela 44.
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Rodzaj placówki

Państwo

Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

Tabela 43: Opinie przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw na temat odpowiedzialności
za prowadzenie przez podmioty różnych sektorów ośrodków i placówek świadczących
usługi społeczne

Domy pomocy społecznej
Placówki zapewniające opiekę całodobową
Ośrodki interwencji kryzysowej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Placówki socjalizacyjne
Placówki wielofunkcyjne
Placówki interwencyjne
Placówki rodzinne
Placówki wsparcia dziennego

62,1
50,9
42,6
62,7
56,8
53,3
49,7
46,2
36,7

42,6
49,1
39,6
62,1
82,2
79,3
82,8
85,2
76,9

39,6
27,2
23,7
31,4
40,8
34,3
33,1
29,6
63,9

23,7
51,5
88,8
30,2
42
39,6
38,5
38,5
68,6

88,8
81,7
5,3
6,5
3,6
4,7
4,7
9,5
16

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Rodzaj placówki

Państwo

Samorząd

Organizacja
kościelna

Organizacja
pozarządowa

Prywatna
ﬁrma

Tabela 44: Opinie przedstawicieli PCPR-w z woj. mazowieckiego na temat odpowiedzialności
za prowadzenie przez podmioty różnych sektorów ośrodków i placówek świadczących
usługi społeczne

Domy pomocy społecznej
Placówki zapewniające opiekę całodobową
Ośrodki interwencji kryzysowej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Placówki socjalizacyjne
Placówki wielofunkcyjne
Placówki interwencyjne
Placówki rodzinne
Placówki wsparcia dziennego

63,2
57,9
36,8
68,4
52,6
57,9
52,6
52,6
31,6

94,7
84,2
89,5
68,4
78,9
78,9
89,5
89,5
78,9

63,2
47,4
57,9
52,6
42,1
47,4
47,4
36,8
68,4

63,2
68,4
47,4
47,4
47,4
47,4
52,6
42,1
78,9

42,1
31,6
21,1
15,8
10,5
15,8
21,1
15,8
21,1

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Zdaniem przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające opiekę całodobową powinny być prowadzone przez prywatne ﬁrmy (w odniesieniu do domów pomocy społecznej wskazało tak 88,8%, a w odniesieniu
do placówek zapewniających opiekę całodobową 81,7%). W województwie mazowieckim
respondenci uznali, że to zdecydowanie samorząd powinien prowadzić domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające opiekę całodobową (odpowiednio 94,7% oraz 84,2%
wskazań). Jest to zatem punkt wyróżniający pracowników mazowieckich PCPR-ów od średniej ogólnopolskiej.
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Zdaniem respondentów – przedstawicieli PCPR-ów ze wszystkich województw –
ośrodki interwencji kryzysowej powinny być przede wszystkim prowadzone przez organizacje pozarządowe (88,8% wskazań). Z kolei w województwie mazowieckim respondenci
uznali, że to samorząd powinien prowadzić ośrodki interwencji kryzysowej (wskazania
89,5% respondentów).
Wszystkie inne placówki, o których prowadzenie pytaliśmy przedstawicieli wszystkich
PCPR-ów, powinny być ich zdaniem prowadzone przez samorząd – jeśli chodzi o ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze zadeklarowało tak 62,1% respondentów (taki sam odsetek wskazał
na państwo), placówki socjalizacyjne – 82,2%, placówki wielofunkcyjne – 79,3%, placówki
interwencyjne – 82,8%, placówki rodzinne – 85,2% oraz placówki dziennego wsparcia –
76,9%. W województwie mazowieckim respondenci w ten sam sposób postrzegali powinności w prowadzeniu pozostałych interesujących nas placówek. 68,4% respondentów wskazywało na samorząd w kontekście ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (taki sam odsetek
wskazał na państwo), 78,9% w kontekście placówek socjalizacyjnych, 78,9% w kontekście
placówek wielofunkcyjnych, 89,5% w kontekście placówek interwencyjnych, 89,5% w kontekście placówek rodzinnych a 78,9% w kontekście placówek wsparcia dziennego (taki sam
odsetek wskazał na organizacje pozarządowe).
*****
W kontekście relacji PCPR-u z innymi podmiotami i ustanawiania lokalnej odpowiedzialności za realizację usług społecznych interesujące są opinie przedstawicieli PCPRów na temat ewentualnego coraz większego ﬁnansowania realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe ze środków publicznych. Dane zebrane z PCPR-ów ze wszystkich
województw obrazuje tabela 45, zaś z PCPR-ów z województwa mazowieckiego tabela 46.
Tabela 45: Opinie przedstawicieli PCPR-ów w kraju na temat coraz większego finansowania
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ze środków publicznych
Czy realizacja zadań publicznych przez NGO’s
powinna być w coraz większym stopniu ﬁnansowana
ze środków publicznych?

Odsetek PCPR-ów z pełnej badanej liczby
podmiotów, które pozytywnie odpowiadają
na zadane przez nas pytanie

Zdecydowanie TAK, ale tylko ze środków rządowych
Zdecydowanie TAK, ale tylko ze środków
samorządowych
Zdecydowanie TAK, i ze środków rządowych
i z samorządowych
Zdecydowanie NIE powinna być ﬁnansowana
ze środków publiczny
Finansowanie powinno być tylko ze środków
zagranicznych UE (w tym z EFS)
Finansowanie powinno pochodzić z innych niż unijne
środków zagranicznych
Nie ważne wskazania
Ogółem

13
1,8
61,5
13
4,1
1,2
5,4
100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.
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Tabela 46: Opinie przedstawicieli PCPR-ów w woj. mazowieckim na temat coraz większego
finansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ze środków
publicznych
Czy realizacja zadań publicznych przez NGO’s
powinna być w coraz większym stopniu ﬁnansowana
ze środków publicznych?

Odsetek PCPR-ów z pełnej badanej liczby
podmiotów, które pozytywnie odpowiadają
na zadane przez nas pytanie

Zdecydowanie TAK, ale tylko ze środków rządowych
Zdecydowanie TAK, ale tylko ze środków
samorządowych
Zdecydowanie TAK, i ze środków rządowych
i z samorządowych
Zdecydowanie NIE powinna być ﬁnansowana
ze środków publiczny
Finansowanie powinno być tylko ze środków
zagranicznych UE (w tym z EFS)
Finansowanie powinno pochodzić z innych niż unijne
środków zagranicznych
Nie ważne wskazania
Ogółem

5,3
0
57,9
10,5
10,5
0
15,8
100%

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Nasi respondenci reprezentujący PCPR-y ze wszystkich województw najczęściej uznawali, że coraz większe ﬁnansowanie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań
publicznych ze środków publicznych zdecydowanie powinno mieć miejsce – ﬁnansowanie powinno płynąć ze środków rządowych i samorządowych – zadeklarowało tak 61,5%
przedstawicieli PCPR-ów. Taki sam odsetek respondentów (13%) uznał, że takie zwiększone
ﬁnansowanie powinno mieć miejsce tylko ze środków rządowych, jak i nie powinno w ogóle mieć miejsca – organizacje pozarządowe powinny zatem wykorzystywać środki własne
i prywatne.
W województwie mazowieckim również dominowało przekonanie, że organizacje
pozarządowe realizujący zadania publiczne powinny być ﬁnansowane w coraz większym
stopniu ze środków rządowych i samorządowych (57,9%). W drugiej kolejności uznawano,
że ﬁnansowanie powinno płynąć tylko ze środków zagranicznych (np. EFS) – 10,5% oraz
wskazywano, że takie praktyki nie powinny mieć miejsca (również 10,5%) – organizacje
pozarządowe powinny wykorzystywać środki własne i prywatne.
*****
W ramach postępowania badawczego interesowała nas także skala zaangażowania
PCPR-ów w realizację projektów ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uśrednione dane obrazujące te kwestie w PCPR-ach ze wszystkich województw prezentuje
tabela 47, a zogniskowane dla województwa mazowieckiego tabela 48.
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Tabela 47: Realizacja projekty ze środków EFS w PCPR-ach w Polsce w 2007 r.
Realizacja i projektowanie środków EFS przez PCPR i potencjalna
współpraca ponadinstytucjonalna w ramach takiego projektu

Odsetek deklaracji
przedstawicieli PCPR-ów

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”, ponieważ można
było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

3
1,2
2,4
0,6
1,2
1,8
9,5
82,8
2,9

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 48: Realizacja projekty ze środków EFS w PCPR-ach w woj. mazowieckim w 2007 r.
Realizacja i projektowanie środków EFS przez PCPR i potencjalna
współpraca ponadinstytucjonalna w ramach takiego projektu

Odsetek deklaracji
przedstawicieli PCPR-ów

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”, ponieważ można
było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

0

0
5,3
94,7
0

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Analiza danych przedstawionych w powyższych tabelach obrazuje znikomą aktywność
przedstawicieli PCPR-ów w realizacji projektów ﬁnansowanych ze środków EFS. W skali
kraju, przedstawiciele PCPR-ów wskazali jedynie na kilka przypadków, kiedy PCPR realizował kilka projektów z udziałem partnerów (3% wszystkich badanych PCPR-ów), 9,5% badanych jednostek realizowało jeden taki projekt, zaś ponad 80% nie miało takich doświadczeń.
W województwie mazowieckim sytuacja odbiega (in minus w kwestii aktywności) od średnich danych zebranych ze wszystkich PCPR-ów. Aż 94,7% podmiotów nie realizowało żadnego projektu a 5,3% realizowało jeden projekt. Należy jednak pamiętać o tym, że badania
były prowadzone w 2007 r., zatem zanim weszły projekty systemowe PO KL, stąd też dane
pokazują niski udział PCPR –ów w składaniu projektów konkursowych PO KL.
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*****
Czy tak ubogim doświadczeniom w zakresie realizacji projektów ze środków EFS towarzyszyła w 2007 r. potrzeba i plany na realizację takich projektów w przyszłości? Znając obraz zaangażowania PCPR-ów w działania projektowe ﬁnansowane ze środków EFS, warto odnieść się
kwestii planów PCPR-ów w zakresie takiej aktywności. Dane właściwe dla PCPR-ów ze wszystkich województw obrazuje tabela 49, a dla województwa mazowieckiego tabela 50.
Tabela 49: Plany PCPR-ów w Polsce w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków EFS
Realizacja projektuje środków EFS przez PCPR i potencjalna
współpraca ponadinstytucjonalna w ramach projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”, ponieważ można
było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Procent

50,9

32
41,4
11,8
7,7
8,3
23,7
11,8
5,3

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Tabela 50: Plany PCPR-ów w woj. mazowieckim w zakresie realizacji projektu finansowanego
ze środków EFS
Realizacja projektuje środków EFS przez PCPR i potencjalna
współpraca ponadinstytucjonalna w ramach projektu

1. TAK, KILKA, z udziałem partnerów
* punkty poniżej nie sumują się do wartości „1”, ponieważ można
było wybrać kilka odpowiedzi
– administracja publiczna
– organizacje pozarządowe
– organizacje kościelne i związki wyznaniowe
– ﬁrmy prywatne
2. TAK, KILKA, bez udziału partnerów
3. TAK, JEDEN
4. NIE, ŻADNEGO
5. BRAK DANYCH

Procent

57,9

21,1
31,6
26,3
10,5
10,5
26,3
5,1
0,2

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych pochodzących z badań, Warszawa 2009.

Respondenci z powiatowych centrów pomocy rodzinie ze wszystkich województw deklarowali, że planują realizację kilku projektów ze środków EFS, w których współdziałaliby
z partnerami. Wskazało tak aż 50,9% respondentów. 8,3% chce w przyszłości samodzielnie
realizować kilka takich projektów, ale bez udziału partnerów, 23,7% myśli o jednym takim
158

PLURALIZM_08[K2].indd 158

2011-01-10 05:22:47

Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim…

projekcie a 11,8% nie widzi takiej aktywności w aspekcie przyszłości własnej instytucji.
W województwie mazowieckim, w którym szczególnie rzadko powiatowe centra pomocy
rodzinie angażowały się w projekty ﬁnansowane ze środków EFS – kilka projektów realizowanych wspólnie z partnerami planuje 57,9% podmiotów, 26,3% planuje jeden taki projekt.
Jedynie 5,1% nie planuje w przyszłości takich inicjatyw.
Na szczęście dane MCPS z roku 2010 dotyczące tego, ile PCPR-ów realizuje projekty
systemowe PO KL napiewają optymizmem, gdyż wszystkie PCPR-y realizują projekty
aktywnej integracji z EFS. Niewiele projektów jednak jest realizowanych w partnerstwie.

Podstawowe wnioski z badania OPS
 Respondenci reprezentujący OPS-y z województwa mazowieckiego w kontekście realnego wykonywania konkretnych usług, wskazywanej pożądanej odpowiedzialności za ich
realizację oraz pożądanej odpowiedzialności za ich ﬁnansowanie najczęściej wskazywali samorząd poprzez aktywne działania ośrodków pomocy społecznej (w przypadku
ﬁnansowania przemiennie wskazywano na państwo i samorząd).
 W województwie mazowieckim należy wykazać stosunkowo małą obecność organizacji
kościelnych w zakresie realizacji i odpowiedzialności za konkretne usługi w gminach
(aktywne są jedynie w zakresie organizowania grup wsparcia oraz prowadzenia domów
pomocy społecznej). Jest to ważna informacja w kontekście diagnozy pluralizmu usług
społecznych w województwie.
 Realnym problemem w sferze wdrażania idei pluralistycznej polityki aktywizacji jest niski zakres deklarowanej przez przedstawicieli OPS-ów niezbędnej obecności w zakresie
realizacji i ﬁnansowania usług społecznych przez organizacje pozarządowe i organizacje
kościelne. Jednocześnie respondenci deklarowali, że podmioty NGO’s nie są powszechnie obecne jako społeczni usługodawcy. Mamy zatem do czynienia z realnym – aktualnym – deﬁcytem podmiotów obywatelskich w lokalnej polityce społecznej, ale także
– co niezwykle istotne – przedstawiciele OPS-ów raczej nie widzą podmiotów NGO’s
w kwestii odpowiedzialności organizacyjnej i ﬁnansowej za konkretne usługi społeczne.
OPS-y widzą jedynie potrzebę przyszłego gruntownego zaangażowania sektora pozarządowego w organizowanie i realizację usług opiekuńczych. W województwie mazowieckim relatywnie częściej niż we wszystkich OPS-ach, które badaliśmy w różnych
województwach, respondenci wskazywali na brak współpracy w różnych wymiarach
z podmiotami obywatelskimi.
 Przedstawiciele OPS-ów dostrzegają po stronie organizacji społecznych i kościelnych
szereg barier, które uniemożliwiają współpracę. Co ważne – OPS-y w województwie
mazowieckim często wskazują na problemy lub brak współpracy z MCPS-em. Jest
to wyzwanie dla MCPS w kontekście animowania współpracy z gminnymi ośrodkami,
rozwijania form kooperacji, zapraszania przedstawicieli służb społecznych do wspólnych przedsięwzięć, dając im poczucie zainteresowania i wsparcia.
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 Przedstawiciele OPS-ów z województwa mazowieckiego dostrzegają szereg problemów
w zakresie współpracy z ﬁrmami prywatnymi – nie są one realnie włączane w lokalne
działania z zakresu polityki społecznej a jednym z powodów jest deklarowany przez
przedstawicieli OPS-ów brak zaufania do ﬁrm prywatnych. Podobny brak zaufania deklarują przedstawiciele „mazowieckich” OPS-ów względem organizacji kościelnych.
Brak zaufania do ﬁrm prywatnych oraz organizacji kościelnych należy uznać za potencjalną realną barierę w rozwijaniu pluralistycznej polityki społecznej.
 Brakuje wielosektorowej lokalnej polityki społecznej, która budowana byłaby poprzez
częste, regularne kontakty różnych podmiotów (np. w ramach przygotowywania lokalnych dokumentów strategicznych). Według przedstawicieli OPS-ów z województwa
mazowieckiego biznes i organizacje pozarządowe nie uczestniczą w lokalnych inicjatywach, często wskazują na brak innowacyjnych organizacji pozarządowych. Często
mamy do czynienia z brakiem wiedzy o sobie nawzajem przez instytucje różnych sektorów, realnie zgłaszane deﬁcyty innych podmiotów, co samo w sobie może opierać się
na doświadczeniu instytucji, ale z drugiej strony może wynikać z postawy zachowawczej, niechęci do kreowania nowych form zależności. Jest to realne wyzwanie dla regionalnych ośrodków w zakresie budowania płaszczyzn poznawania się przez przedstawicieli instytucji różnych sektorów w gminach, sygnalizowania potencjalnych obszarów
wspierania się, czy dopełniania w ramach potencjalnych inicjatyw.
 Podstawowe problemy w funkcjonowaniu ośrodków pomocy społecznej w województwie mazowieckim to: brak czasu na pracę socjalną (wskazania 81,3% reprezentantów „mazowieckich” OPS-ów), brak środków ﬁnansowych (73,6%), bierność beneﬁcjentów (72,9%), brak dodatkowych kadr i etatów (70,1%), oraz brak partnerów
do współpracy (56,3%). Są to problemy, które już od wielu lat na różnych forach artykułują pracownicy socjalni, a które jak dotychczas nie znajdują stosownego antidotum.
Są to jednocześnie realne bariery w rozwijaniu pluralizmu w polityce społecznej – słabość kadrowa, niedostatek środków ﬁnansowych może przekładać się na koncentracji
na zadaniach obligatoryjnych i minimalizację działań o charakterze fakultatywnym –
działań innowacyjnych. Brak inicjatyw przekłada się na niedostrzeganie potencjalnych
partnerów do współpracy i w konsekwencji brak szans na zaistnienie sieciowej współpracy w zakresie usług społecznych.
 Należy podkreślić niską aktywność w zakresie realizacji projektów ze środków EFS
przez mazowieckie OPS-y – 91,7% podmiotów nie ma doświadczeń związanych z realizacją takiego projektu. Oznacza to brak aktywności wykraczającej poza działania,
które leżą w sferze praktyk obligatoryjnych. Jest to bariera innowacyjnej polityki aktywizacji. Projekty ﬁnansowane ze środków EFS są znakomitym „poligonem” zawiązywania współpracy międzysektorowej, poznawania proﬁtów płynących z tej współpracy,
co może procentować w przyszłości i stanowić podstawy rozwijania pluralizmu w polityce społecznej.

160

PLURALIZM_08[K2].indd 160

2011-01-10 05:22:47

Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim…

Podstawowe wnioski z badania PCPR
 W województwie mazowieckim przedstawiciele PCPR-ów najczęściej współpracują
z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi – te deklaracje respondentów znacznie różnią się od deklaracji przedstawicieli OPS-ów, którzy nie wykazywali takich kontaktów. Oznacza to, że na poziomie powiatu instytucje systemu pomocy społecznej dostrzegają potencjał płynący z międzysektorowej zależności. Jest to jednocześnie obszar
do przemyśleń dla przedstawicieli MCPS w zakresie analizy przyczyn takich dysproporcji w zakresie współpracy z NGO’S między OPS-ami i PCPR-ami.
 W województwie mazowieckim respondenci również najczęściej wskazywali na współpracę z samorządem w zakresie wymiany badań, diagnoz i analiz oraz wspólnego ich
prowadzenia. Zdecydowanie z organizacjami pozarządowymi współpracują najczęściej
PCPR-y, tak w skali kraju, jak i w województwie mazowieckim, w zakresie zleceń na zasadzie podwykonawstwa, w zakresie zaleceń w trybie konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych oraz w zakresie dotowania działalności statutowej.
 Zdecydowana większość powiatów – według deklaracji przedstawicieli PCPR-ów dysponuje przygotowaną strategią rozwiązywania problemów społecznych. Organizacje
pozarządowe uczestniczyły w przygotowaniu tychże strategii w ponad połowie powiatów w skali kraju i w województwie mazowieckim. Problemem z perspektywy budowy
lokalnej pluralistycznej polityki, jest to, że bardzo rzadko w procesie konstruowania
strategii uczestniczą na poziomie powiatów w kraju niezależni eksperci oraz przedstawiciele pracodawców. Inne prowadzone przez nas badania wskazują, że autorzy strategii rozwoju (na poziomie powiatów), czy rozwiązywania problemów społecznych (poziom gminy) w województwie mazowieckim mają świadomość potrzeby zaproszenia
ekspertów i pracodawców do prac nad strategiami. W konsekwencji jednak ich udział
jest niedostateczny, co przekłada się na brak zdeﬁniowanych ról dla ﬁrm prywatnych
we wdrażaniu zapisów dokumentów o charakterze strategicznym (co interesujące, dotyczy to także udziału przedstawicieli NGO’s).
 Powiatowa Rada Zatrudnienia funkcjonuje w powiatach województwa mazowieckiego
znacznie w większym odsetku przypadków niż wskazują średnie dla wszystkich województw. Jednak PCPR nie uczestniczy w pracach Rady – w spotkaniach tak ważnego podmiotu przedstawiciele PCPR-ów uczestniczą w jedynie w blisko 9% powiatów
w skali kraju (8,88%) oraz blisko 16% powiatów w województwie mazowieckim. Można zatem zdiagnozować bardzo małą aktywność PCPR w zakresie uczestnictwa w jednym z ważnych organów lokalnej polityki społecznej.
 W województwie mazowieckim PCPR-y najczęściej podejmują współpracę z OPS-ami,
policją i organizacjami pozarządowymi. Z kolei najrzadziej PCPR-y z województwa mazowieckiego podejmują współpracę z komornikami, zakładami opieki zdrowotnej oraz
MCPS-em. Warto podkreślić pozytywny charakter częstych relacji PCPR-u z organizacjami pozarządowymi, ale podobnie jak w przypadku OPS-ów warto odnotować rzadkie
kontakty z MCPS-em. To znów stanowi wyzwanie do zwiększonej aktywności MCPS
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w zakresie rozwijania współpracy z ośrodkami systemu pomocy społecznej na poziomie
zarówno gmin, jak i powiatów.
W województwie mazowieckim za najbardziej wystarczające uznano kontakty o charakterze współpracy z Policją, organizacjami pozarządowymi oraz ten sam odsetek
wskazał na OPS-y. Najmniej wystarczające były kontakty PCPR-ów z organizacjami
kościelnymi.
Najlepiej oceniona została współpraca mazowieckich PCPR-ów z OPS-ami. Najgorzej
współpracuje się mazowieckim PCPR-om z komornikami. W województwie mazowieckim PCPR-y najgorzej oceniają rokowania względem współpracy ze strażą miejską.
W województwie mazowieckim największe oczekiwania i potrzeby zarazem w tym zakresie zgłaszano pod adresem OPS-ów (63,2% wskazań), a następnie kuratorów sądowych (57,9%) oraz organizacji pozarządowych (42,1%). Najmniej potrzeba współpracy
na rzecz rozwiązywania problemów ze strażą miejską.
W województwie mazowieckim największe słabości w zakresie przygotowania kadr,
brak wykwaliﬁkowanej kadry merytorycznej i administracyjnej przypisywano organizacjom pozarządowym oraz ﬁrmom prywatnym (w zakresie kadr administracyjnych
przede wszystkim organizacjom kościelnym). W województwie mazowieckim ponad
60% respondentów wskazało na problemy infrastrukturalne organizacji pozarządowych
oraz samorządu terytorialnego. Warto zatem pogłębiać tą wiedzę i dociekać, czy opinia
ta bazuje na realnym rozpoznaniu zasobów i deﬁcytów różnych podmiotów, czy też
są to przypuszczenia oparte na braku realnego zainteresowania taką międzyinstytucjonalną i międzysektorową współpracą?!
W województwie mazowieckim dominowało przekonanie, że organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne powinny być ﬁnansowane w coraz większym stopniu
ze środków rządowych i samorządowych. Jest zatem zgoda na większe ﬁnansowanie
usług świadczonych przez te podmioty – można domniemywać, że są to podmioty dobrze rozpoznane przez PCPR-y (częsta współpraca) i mimo zauważania ich słabości
i deﬁcytów widzą w nich potencjał w działalności usługodawczej.
W województwie mazowieckim sytuacja odbiega in minus w kwestii aktywności
w realizowaniu projektów ze środków EFS od średnich danych zebranych ze wszystkich PCPR-ów. Aż 95% podmiotów nie realizowało żadnego projektu. Brak inicjatyw
PCPR-ów w zakresie realizacji projektów ze środków EFS, brak włączania się w takie
inicjatywy prowadzone przez inne podmioty może być podstawą braku wiedzy o innych
podmiotach, wyraża brak podstaw do realnych kontaktów i kooperacji w świadczeniu
usług społecznych jednocześnie wyzbywając doświadczeń ze współpracy, która mogłaby owocować rozwojem instytucjonalnym.
W województwie mazowieckim, w którym szczególnie rzadko powiatowe centra pomocy rodzinie angażowały się w projekty ﬁnansowane ze środków EFS – kilka projektów realizowanych wspólnie z partnerami planuje blisko 60% podmiotów, 26,3%
planuje jeden taki projekt. Jedynie niewiele ponad 5% nie planuje w przyszłości takich
inicjatyw.
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*****
Zrealizowany projekt badawczy pozwolił nam zebrać dane, które obrazują realne problemy rozwijania pluralizmu w polityce społecznej w województwie mazowieckim na tle sytuacji ogólnopolskiej. W praktyce trudno jest mówić o pogłębionym procesie demonopolizacji
publicznych instytucji w zakresie realizacji zadań publicznych – przedstawiciele badanych
przez nas instytucji deklarowali, że zarówno w zakresie tego „jak jest”, jak i w zakresie tego
„jak być powinno”, to publiczne podmioty powinny przede wszystkim brać na siebie odpowiedzialność za kreowanie usług społecznych. Trudno jest mówić także o realnym procesie
prywatyzacji usług społecznych, co jak pokazały deklaracje naszych respondentów, wynika
często z braku zaufania a przez to otwartości, w różnych wymiarach, na ﬁrmy prywatne.
Przedstawiciele OPS-ów, jak i PCPR-ów uznają, że wobec wskazywanych licznych problemów w praktyce funkcjonowania własnych instytucji, jak i wobec świadomości ograniczeń
we współpracy z podmiotami innych sektorów wynikającej ze słabości tamtych podmiotów,
mimo to wszystko one powinny zmagać się z realizacją kluczowych zadań społecznych.
Trudno jest zatem odnaleźć postawę chęci przełamywania barier we współpracy, poznawania proﬁtów z niej płynących. Mamy do czynienia z postawą zamkniętą, która nie sprzyja
rozwijaniu sieci współdziałania na rzecz realizacji celów społecznych. Ta zamknięta postawa
potwierdzona jest niską aktywnością partnerską w zakresie realizacji wspólnych projektów
ze środków EFS. Co ciekawe przedstawiciele badanych instytucji sami żywiąc nieufność
(np. do biznesu), jednocześnie deklarują, że rzeczony biznes chce współpracować z publicznymi instytucjami. Kwestia rozwijania kontraktowania zadań i np. powszechnego ﬁnansowania realizacji zadań przez NGO’s ze środków publicznych pokazuje, że wciąż są realne
obawy o skutki rozwijania takich inicjatyw i wprowadzania pluralizmu w realizacji usług.
Co ważne, zrealizowany projekt odsłonił potrzebę pogłębionej współpracy badanych instytucji z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Zarówno przedstawiciele OPS-ów, jak
i PCPR-ów zwrócili uwagę na realną potrzebę rozwijania form kontaktów z MCPS, co często
należy rozumieć jako realną potrzebę pogłębionego wsparcia w ramach różnych podejmowanych aktywności ze strony MCPS. To m.in. uzasadnia celowość otwartości MCPS na pogłębioną analizę jednostek systemu pomocy społecznej, co z kolei pociąga za sobą wyzwanie
wykorzystania tych danych do konstrukcji dalszych działań, adekwatnych do wskazanych
w treściach raportu problemów funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz barier
pluralizmu w polityce społecznej w województwie mazowieckim.
Mamy nadzieję, że uważna lektura zagadnień omawianych w publikacji, obrazujących
deklaracje przedstawicieli OPS-ów oraz PCPR-ów, skłoni do namysłu przedstawicieli różnych instytucji (różnych szczebli) do poszukiwania form, w zakresie rozwijania współpracy
z podmiotami innych sektorów. To także materiał do przemyśleń dla kreatorów wojewódzkiej
polityki społecznej obrazujący potencjały i deﬁcyty różnych podmiotów, które realizują lub
mogą realizować zadania z zakresu polityki społecznej. A zatem, to w konsekwencji zaczyn
pogłębionych działań na rzecz mozolnego przekładania deklaracji o potrzebie pluralizmu
w polityce społecznej na niwelowanie barier i rzeczywiste wcielanie w życie tych idei.
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Wielosektorowość w polityce społecznej, skutkująca pluralizmem usług społecznych,
to niewątpliwie jedno z bardziej eksponowanych wyzwań polityki społecznej o aktywizującym obliczu. Wyzwań, jak wspominaliśmy, eksponowanych co nie znaczy, że skutecznie
osiąganych. Polityka aktywizacji jako nowa koncepcja w polityce społecznej ma w swej
istocie zmierzać do racjonalności, efektywności i skuteczności. Środkiem w osiąganiu tych
przymiotów ma być rozwijanie powiązań między instytucjami publicznymi, organizacjami
społecznymi i podmiotami biznesowymi z uwzględnieniem zarówno czynnika konkurencyjności, ale i, co niezwykle istotne, współdziałania. Mówiąc kolokwialnie, współczesna
polityka społeczna ma być (w taki sposób jest promowana) otwartym przetargiem na usługę
adekwatną do potrzeb ludzi, którzy wyrażają zapotrzebowanie na różne formy wsparcia.
Wysoka jakość oferowanych usług wiązać się ma z redukcją zbędnych kosztów w kontekście
nakładów czasu i przede wszystkim środków ﬁnansowych. W ramach konkretnych jednostek
terytorialnych ma być uaktywniany proces zarządzania usługami, którego ważnym aspektem
jest kontraktacja usług.
Realność procesów zarządzania usługami społecznymi można traktować jako wyraz
zaistnienia lokalnej polityki społecznej – polityki rozumianej jako pomysł na współudział
różnych podmiotów w konstruowaniu i transferowaniu oferty usług, a nie „wyizolowanej”
działalności poszczególnych instytucji, dążących do wypełnienia swoich rutynowych obowiązków z jednoczesną nieufnością do innych. Zamysł wydaje się idylliczny: podmioty
zaangażowane w rozwiązywanie lokalnych problemów i/lub chęć zaoferowania wysokiej
jakości usług (reprezentujące różne sektory) konstruują ofertę adresowaną do różnych
grup. Przeciążone zadaniami podmioty funkcjonujące w ramach administracji centralnej
i samorządowej są „obudowane” usługową ofertą organizacji pozarządowych, ale i podmiotów zorientowanych biznesowo. W konsekwencji lepsza usługa wypiera usługę gorszą,
tzn. nieskuteczną, nieefektywną, nieadekwatną do potrzeb jednostek i grup. Konkretne
podmioty mają z założenia znajdować nisze dla własnej działalności, specjalizować się,
uelastyczniać w odniesieniu do lokalnie doświadczanych potrzeb społecznych, a w nich
socjalnych. Przedmiotem troski władz lokalnych ma być „dobra” usługa a nie trwanie konkretnych instytucji, rutynowe świadczenie usług, czy ich pozorowanie. Zdecentralizowana
wielosektorowa polityka społeczna ma być polityką opartą na współpracy – zawiązanie
lokalnej sieci ma gwarantować transfer wiedzy i zasobów a wyrażać się we wspólnym
diagnozowaniu i planowaniu (opracowywanie lokalnych strategii społecznych) oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb wraz z rozwiązywaniem problemów społecznych (transfery
usług). Obecność podmiotów reprezentujących inne sektory nie może stanowić jedynie
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alibi a potencjał do wykorzystania na rzecz członków lokalnych wspólnot. Takie praktyki
mają niestety miejsce i, przykładowo, przedstawiciele OPS-ów deklarują, że organizacje
pozarządowe powinny aktywnie włączać się w działania aktywizacyjne i integracyjne,
jednocześnie wskazując, że do prac nad gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych nie zapraszali tych podmiotów, uznając, że to jedynie ich obowiązek.
Każda koncepcja polityki społecznej to zamysł ale jednocześnie nadzieja. Jest to wyrażone przekonanie, że przy konkretnie zdeﬁniowanych założeniach odnoszących się do postulowanych standardów etycznych, praw i idei można ziścić konkretną wizję socjalnego porządku.
Taka nadzieja wpisana jest także w zamysł wielosektorowej polityki społecznej zorientowanej
na tzw. „aktywną integrację”, którą należy rozumieć jako ofertę usług społecznych wykorzystywanych w społecznym i/w tym zawodowym włączaniu. Każda pokładana w czymś nadzieja jest (czy powinna być) jednak częściowo i wreszcie ﬁnalnie weryﬁkowana.
Zrealizowany przez nas projekt badawczy, którego efektem jest niniejsza publikacja,
powinien być traktowany jako próba wstępnej (częściowej) oceny wielosektorowości w zakresie konstruowania, jak i propozycja oferty usługodawczej w polskiej polityce społecznej.
Dokonaliśmy oceny „gdzie jesteśmy w tym momencie” w zakresie rozwijania pluralizmu
usług społecznych. Mamy pełną świadomość, że tak, jak trudno jest w Polsce (wy)kreować
społeczeństwo obywatelskie, zwiększać zakres odpowiedzialności jednostek za otoczenie
lokalne, budować warunki do tego, aby interes wspólnoty współwystępował, jeśli nie dominował nad interesem jednostek w przestrzeni lokalnej, tak trudno jest wymagać żeby wielosektorowa polityka społeczna w odniesieniu do myślenia o lokalnym usługodawstwie mogła
zostać uznana za osiągniętą. Wielosektorowość w polityce społecznej zorientowanej na aktywizację to proces: proces poszukiwania podstaw do emanacji zaufania społecznego (w tym
sektorowego), proces poszukiwania optymalnych (sprawdzonych) wzorów działania, proces
odkrywania, że są realne bariery w intensywniejszym rozwoju tej koncepcji, które trwale
blokują realny udział podmiotów reprezentujących różne sektory w przejmowaniu odpowiedzialności za ofertę wysokiej jakości konkretnych usług.
Nasze studium nad wielosektorowością z perspektywy instytucji systemu pomocy społecznej wykazało wiele sprzeczności w zakresie oczekiwań, deklaracji i realnych działań
podejmowanych przez konkretne instytucje. W praktyce funkcjonowania wielu podmiotów
(zwłaszcza mamy tu na myśli OPS-y) wielosektorowość zdaje się być aprobowanym hasłem,
ideą, która często jednak nijak się ma do praktyki ich funkcjonowania. Trudno skonstatować,
że mamy aktualnie do czynienia z konstrukcją oferty usług realnie uwzględniającej dyspozycje instytucjonalne i jednostkowe, trudności zadaniowe, czy zmieniającą się sytuację
w otoczeniu społecznym. Doświadczane i artykułowane przez przedstawicieli konkretnych
instytucji problemy bieżącego funkcjonowania, stanowią bariery w otwieraniu się na inne
podmioty reprezentujące różne sektory. Wciąż zdaje się dominować myślenie w kategoriach:
„moje problemy, moje obowiązki i sam muszę sobie radzić”. W konsekwencji trudno jest
mówić o rozwiniętej integracji wewnętrznej między podmiotami reprezentującymi różne
sektory, brakuje użytecznych instrumentów stymulowania więzi między kreatorami i dystrybutorami usług z różnych sektorów (sektorowa otwartość i przepływy), wciąż realne
są problemy dublowania się instytucji w konkretnych działaniach. W efekcie, przeciążone
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zadaniami instytucje systemu pomocy społecznej, bez realnej presji konkurencyjności i bez
właściwej ewaluacji podejmowanych inicjatyw nie mogą osiągać właściwej sprawności, unikać „pozorności” wielu podejmowanych inicjatyw. Ważnym pytaniem, na które niewątpliwie należy odpowiadać w ramach lokalnej sieci usługodawczej jest: czego mogę nauczyć się
od innych podmiotów, które działają na rzecz osiągania tych samych lub podobnych celów?
W jaki sposób możemy korzystać z tego, co udaje się przedstawicielom usługowej konkurencji oraz co możemy osiągnąć na bazie analizy ich porażek?
Wykazane w niniejszym opracowaniu słabości w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy (przede wszystkim między podmiotami reprezentującymi różne sektory) stanowią jeden z dowodów, że nie wykorzystujemy na razie dostępnego potencjału w osiąganiu przymiotów eksponowanych w ramach promowanych idei wielosektorowej polityki zorientowanej na aktywizację. Wciąż są zatem duże rezerwy w zakresie podnoszenia sprawności organizacyjnej instytucji pomocy społecznej, także na bazie uczenia się od innych podmiotów jak
zarządzać usługą społeczną. Wciąż wyzwaniem, które zdaje się nie znajdować skutecznego
zrealizowania, jest osiąganie kontroli w sferze władzy i decyzyjności wewnątrz podmiotów
świadczących usługi społeczne. To upowszechniana wielosektorowość w budowaniu oferty
usług społecznych może pozwolić na zaistnienie odpowiedzialności usługodawców za jakość (skuteczność, adekwatność) własnej oferty. Wspomniana odpowiedzialność często jest
aktualnie sprowadzana do samego faktu transferowania usług, w myśl zasady: „jeśli oferuję
usługi, to znaczy, że jestem odpowiedzialny”. Wielosektorowość w świadczeniu usług, może
przyczyniać się do zwiększania świadomości u przedstawicieli często konkurujących ze sobą
podmiotów, że w sferze naszych działań będziemy rozliczani.
Ważnym problemem i barierą w budowaniu wielosektorowej polityki jest swoiste zamknięcie przedstawicieli badanych OPS, ale i często PCPR-ów na inne podmioty i dominacja myślenia, zgodnie z którym realna jest jedynie odpowiedzialność instytucji administracji
centralnej i samorządowych za budowanie oferty usług. Nasi respondenci w swoich deklaracjach wysuwali przekonanie, że tylko podmioty administracji samorządowej gwarantują
jakość, należyte podejście do beneﬁcjenta. Wskazywali oni, że inne podmioty zorientowane
są nie na realną pomoc, ale na partykularny zysk. Przekłada się to na problemy i bariery
w rozwijaniu kontraktacji usług społecznych, czyli np. na niedostateczny (w zakresie skali)
proces zlecania usług dla podmiotów zorientowanych proﬁtowo.
Zamysł nowych usług społecznych opierać się ma na dialogu, na lokalnym uzgadnianiu
wartości. Dialogu, który jest słabością tak polskiego życia publicznego, jak i w ramach stosunków społecznych w ramach różnych środowisk. Nie można w tym względzie wciąż oglądać się w przeszłość i wskazywać na uwarunkowania słabości obywatelskiej debaty wynikające z socjalistycznego rodowodu91. Realnym wyzwaniem, wokół którego należy budować
ten dialog może stać się właśnie usługa społeczna. Niewątpliwe kierunki rozwoju polityki
społecznej w Polsce to konsekwencji artykulacja oczekiwań wobec standardu usług ze strony usługobiorców oraz wzniecanie dyskusji o sposobach poprawy jakości i adekwatności
oferowanego wsparcia do potrzeb adresatów w poszczególnych instytucjach, organizacjach
91
Por. np. A. Karwacki, New Poverty in Poland – Determinants, Scale, Description, w: Polish Journeys Through
Welfare Systems, D. Judd, B. Temple, J. Krzyszkowski (red.), Warszawa 2010.
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społecznych. Dlatego też niezbędne jest stymulowanie debaty o usługach społecznych, o ich
niezbędnej ofercie, o adekwatności, o warunkach decydujących o ich jakości.
Niniejsza publikacja zainicjowana i sﬁnansowana przez MCPS jest krokiem w tym kierunku. Jest próbą rozpoczęcia dyskusji o celach, wyzwaniach i zamierzeniach wpisanych
w idee przewodnie współczesnej polityki społecznej w zderzeniu z uwarunkowaniami upraktyczniania tej polityki, przekładu na działania konkretnych jednostek, konkretnych instytucji.
Jest to rozwijanie owego dialogu – jeśli w dyskusję o usługach społecznych włączą się przedstawiciele różnych podmiotów, którzy trudnią się generowaniem takiej oferty, jeśli faktem
staną się informacje zwrotne o usługach płynące od tych, którzy z nich korzystają, to można
będzie uznać, że dialog został zainicjowany.
Dyskusja o jakości usług społecznych i weryﬁkacje empiryczne procesu rozwijania
w Polsce wielosektorowej polityki społecznej będzie niewątpliwym pożytkiem, tak dla podmiotów reprezentujących różne sektory, ale przede wszystkim dla tych, do których kierowana jest polityka społeczna – dla obywateli. Będą oni mogli bowiem spodziewać się lepszych
usług, oferty bardziej dostosowanej do ich sytuacji i do ich potrzeb.
W naszym opracowaniu staraliśmy się pokazać podstawowe wyzwania związane z przyszłościowym modelem funkcjonowania konkretnych instytucji pomocy społecznej, systemu
pomocy społecznej w ogóle i lokalnej polityki społecznej. Kluczem w myśleniu o przyszłości
polityki społecznej ma być zintegrowany system usług społecznych (w tym usług o charakterze aktywizacyjnym i integracyjnym). Wskazaliśmy także podstawowe statystyki obrazujące
z jednej strony zatrudnienie w systemie wsparcia instytucjonalnego w szczególnie nas interesującym województwie mazowieckim oraz z drugiej, dane obrazujące wielosektorowość
w systemie wsparcia w tymże województwie. Całość wieńczy prezentacja danych ogólnopolskich i regionalnych zebranych w toku własnego postępowania empirycznego dotyczących
wielosektorowej polityki społecznej w dostarczaniu wielowymiarowych usług społecznych.
Wnioski, które zaprezentowaliśmy odnoszące się do realizacji zadań społecznych przez
podmioty reprezentujące różne sektory, opinii pracowników systemu pomocy społecznej
w sprawie odpowiedzialności różnych podmiotów za realizację zadań i usług z zakresu
pomocy społecznej, odpowiedzialności za ﬁnansowanie zadań i usług, oceny podejmowanej współpracy z innymi podmiotami, opinie o realności wspólnego programowania celów
i o barierach realizacji zadań, stanowią w naszym mniemaniu cenny materiał adresowany
przede wszystkim do pracowników systemu pomocy społecznej oraz kreatorów polityki społecznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Jest to bowiem materiał, który
pokazuje idee przewodnie, cele, hasła, szanse, nadzieje i postulaty, ale i bariery, słabości,
deﬁcyty polityki społecznej. Materiał zaprezentowany w niniejszej książce zawiera swoistą
konfrontację tego, jak chcemy żeby było, z tym, jak jest w praktyce – jak jest z wielosektorowością i pluralizmem usług w polskiej polityce społecznej.
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