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Wstęp
Prezentowana książka pt. „Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej 

– pomoc społeczna i aktywna integracja”, do której napisania udało nam się zaprosić 
zarówno ekspertów zagranicznych, jak i krajowych, jest adresowana przede wszyst-
kim do pracowników systemu pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych, 
a także wszystkich innych osób zainteresowanych doświadczeniami zagranicznymi 
w realizacji szeroko rozumianej polityki pomocy, aktywizacji i integracji społecznej. 
Książka wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący wykorzystywania dobrych praktyk 
zagranicznych w realizacji krajowej i regionalnej polityki społecznej. Poprzez udział 
w tym projekcie wielu wybitnych zagranicznych i krajowych ekspertów z obszaru 
polityki społecznej treść książki jest bogata w aktualne rozwiązania stosowane w ta-
kich państwach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Szwecja, 
Francja, Portugalia. Ukazujemy także rozwiązania w innych modelach polityki spo-
łecznej, ukazując nieznane u nas systemy/instytucje polityki społecznej, stosowane 
na Ukrainie, w Bangladeszu i w Chinach. 

Poszczególne rozdziały dotyczą różnorodnych zagadnień polityki społecznej, po-
cząwszy od ukazania systemowych czy modelowych rozwiązań związanych z pań-
stwem opiekuńczym i z rolą organizacji ponadnanarodowych, jak np. Unia Euro-
pejska, poprzez analizę realizacji szczegółowych polityk społecznych w różnych 
krajach, do charakterystyki konkretnych instrumentów czy metod stosowanych 
w ramach polityki pomocy społecznej i aktywnej integracji. Staraliśmy się o dobór 
różnorodnych tematów i problematyki, tak aby każdy znalazł coś interesującego 
i inspirującego dla siebie. Celowo zrezygnowaliśmy z podsumowania całości mate-
riału na zakończenie książki, co związane jest z jej dużą różnorodnością i wieloma 
wątkami, które byłyby trudne do uogólnień i wniosków. Refleksja dla Czytelnika 
powinna płynąć z każdego rozdziału i taka intencja przyświecała nam decydując 
o takiej, a nie innej strukturze książki. 

Jako redaktorzy książki pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji MCPS za wy-
danie tej publikacji, wszystkim ekspertom, szczególnie tym z zagranicy, za przygoto-
wanie artykułów. Specjalne podziękowanie składamy też tłumaczom, którzy podjęli 
się przekładów interpretacji z różnych języków obcych. 

Mamy nadzieję, że książka ta wzbogaci naszą wiedzę o zagranicznych trendach 
i rozwiązaniach stosowanych w polityce społecznej i wskaże nam konteksty do po-
równań międzynarodowych, których mamy w Polsce ciągle deficyt. 

Redaktorzy książki – Mirosław Grewiński
Jerzy Krzyszkowski
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Joachim Döbler 
Uniwersytet Ostfalia, Brunszwik, Niemcy

Niemiecki system welfare: tradycje i transformacje

Rys historyczny

W jednym ze swoich wczesnych esejów N. Luhmann1 zgłębiał zagadnienie udzie-
lania pomocy innym, jako rodzaju społecznego działania, które w drodze przemian 
ku nowoczesnemu społeczeństwu coraz częściej powierza się zorganizowanym 
systemom społecznym. Pomoc społeczna zmienia się zatem w usługę, którą można 
brać pod uwagę i której świadczenie zależy od określonych polityk (czy „programów”, 
zgodnie z terminologią Luhmanna). Wysoce zinstytucjonalizowane procesy podej-
mowania decyzji zmierzają w kierunku (społecznego) konstruowania problemów 
społecznych, którymi z jednej strony można zajmować się przy użyciu określonych 
zasobów, struktur i procedur, a z drugiej strony podejmowane decyzje – z natury 
selektywne i oparte na wytycznych – dotyczą tego, czy dany program może być 
zastosowany w danym przypadku czy nie. Decyzje dotyczą przede wszystkim tego, 
czy spełnione zostały określone warunki, jakie cele mają zostać osiągnięte oraz pod 
jakimi warunkami i w jaki sposób mają zajmować się obszarami problemowymi.

Jeśli postrzegać instytucjonalizację systemu wsparcia społecznego z perspektywy 
historycznej, niemiecki system welfare charakteryzuje historia strukturalna, którą 
można odtworzyć wzdłuż różnych linii rozwoju, a które zbiegają się w momencie 
powstania nowoczesnego państwa opiekuńczego (welfare state). Dla przykładu, 
badania nad historią pomocy najuboższym śledzą proces racjonalizacji i indywidu-
alizacji pomocy publicznej cofając się od początku ery nowożytnej aż po filantro-
pijne wysiłki reorganizacji pomocy najuboższym z końca osiemnastego wieku. Inne 
podejścia kładą nacisk na „kwestię społeczną” w początkach liberalnego kapitalizmu 
oraz na skoncentrowaniu się głównie na przeciwdziałaniu niespotykanemu dotych-
czas procesowi ubożenia, który cechował tamtą erę, poprzez programy edukacyjne 
nastawione na to, aby „ratować” lub „regulować” defaworyzowane populacje2, jak 
również poprzez ruchy społeczne czy politykę państwa.

1 N. Luhmann, Formen des helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen, w: Otto, Schneider 
(Hg.), Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit, Neuwied, Berlin 1973, s. 21 - 43. 
2  J. Döbler, Gezähmte Jugend. Regulierungsprozesse in der Strafklasse des Hamburger Werk- und 
Armenhauses (1828-1842), Münster, Hamburg 1992, s. 105 i nast.
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Źródła te w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku dały początek różnym 
aspektom polityki dobrobytu społecznego (social welfare). Takiemu zróżnicowaniu 
sprzyjała integracja państwowa oraz wysiłki zmierzające do rozwiązania, poprzez 
reformy, „kwestii społecznej” mającej swoje korzenie w ideologii ówczesnej burżu-
azji. Zróżnicowanie to było ponadto pogłębiane dążeniami ruchu robotniczego, 
aby zabezpieczyć status społeczny robotników. Jeden z kierunków faworyzował 
dualistyczny system dobrobytu publicznego (public welfare), który obejmował za-
równo pozaustawowe wyznaniowe organizacje pomocy społecznej, jak i państwową 
administrację usług społecznych zarządzaną przez miejskie władze samorządowe. 
Inny kierunek obejmował rozróżnienie poszczególnych zakresów pomocy, na przy-
kład pomoc osobom bezrobotnym, dzieciom i młodzieży, albo pomoc w zakresie 
opieki zdrowotnej czy mieszkaniową. Trzeci kierunek zmierzał do wprowadzenia 
ubezpieczenia powszechnego (społeczna reforma Bismarcka), które skupiało się na 
typowych rodzajach ryzyka życiowego, czerpiąc z tradycji samodzielnie organizo-
wanych systemów wsparcia z czasów ruchu robotniczego3.

Konstrukcja niemieckiego systemu welfare

Ponad sto lat później filary niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego 
wciąż mają u swoich podstaw założenie, że państwo jest odpowiedzialne za zajmo-
wanie się ryzykami życiowymi, które są niezawinione, a towarzyszą typowym sytu-
acjom, z jakimi ma się do czynienia w życiu i w miejscu pracy. W wyniku przemian 
historycznych i kompromisu politycznego świadczenia socjalne tego systemu są 
w znacznym stopniu wspierane przez rozmaite grupy dążące do promowania róż-
nych celów i interesów. Niemieckie państwo opiekuńcze (welfare state) opiera się 
na czterech filarach: ubezpieczenia od bezrobocia, ubezpieczenia wypadkowego, 
opieki zdrowotnej i emerytur. W 1995 r. ustanowiono piąty filar obejmujący opiekę 
długoterminową dla osób starszych.

System jest finansowany ze składek od wynagrodzeń, które dzieli się pomiędzy sze-
reg specjalnych funduszy ubezpieczeniowych reprezentujących sojusz siły roboczej 
i kapitału. To, co początkowo stanowiło podstawowe zabezpieczenie ryzyka życiowe-
go robotników, ulegało ciągłemu poszerzaniu przez niemiecki system zabezpiecze-
nia społecznego. Tego typu rozszerzenie dotyczy rodzaju i zakresu zabezpieczonego 
ryzyka, poziomu ochrony, a także grup, którym przysługuje ubezpieczenie. Obecnie 
ponad 90% ludności jest objęte systemem zabezpieczenia społecznego. Ogólnie 
rzecz ujmując, niemieckie państwo opiekuńcze jest uważane za konserwatywne. 

3 F. Tennstedt, Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutsch-
land 1800 bis 1914, Köln 1983.  
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Jego podstawę stanowią systemy ubezpieczeń społecznych, a nacisk kładzie się na 
transfery pieniężne. U podłoża leży tu zasada zachowania statusu. Świadczenia socjal-
ne są związane z uprzednim uczestnictwem w społeczności osób pracujących oraz 
dostępnością beneficjenta na rynku pracy4. Ta struktura „sprawiedliwej relacji między 
składkami a świadczeniami” opiera się na sześciu założeniach normatywnych:

Praca jest zatrudnieniem zarobkowym związanym z wynagrodzeniem.    1) 
Pracę wynagradza się w sposób pozwalający na zaspokojenie podstawowych     2) 
potrzeb życiowych.
Dochód pojedynczej osoby pozwala na opłacanie składek.    3) 
Historia zatrudnienia jest ciągła i wystarczająco długa.    4) 
Uczestnictwo w społeczności osób pracujących przebiega zgodnie ze scenariu-    5) 
szami instytucjonalnymi, rozumianymi, jako „standardowe historie życiowe”5.
Proporcje względem płci są skonstruowane w taki sposób, że sferę pracy zarob-    6) 
kowej przypisuje się mężczyznom, a sferę reprodukcji i rodziny – kobietom6.

Znaczenie zabezpieczenia społecznego odzwierciedla także przyznany na ten 
cel budżet. Wskaźnik wydatków na cele społeczne w 2007 r. wynosił 29,2%. Blisko 
33% całego budżetu przeznaczono na emerytury, prawie 21% na ubezpieczenia 
zdrowotne, około 10% na osoby bezrobotne i szukające zatrudnienia, a 2,5% na po-
krycie ryzyka opieki długoterminowej. Na zasiłki socjalne przeznaczono 3%. Około 
17,6% trafiło do systemów pomocy i wsparcia obu obszarów, w których praca so-
cjalna odgrywa ważną rolę. W porównaniu z innymi krajami europejskimi wysoki 
współczynnik wydatków na cele społeczne w Niemczech pokazuje, że jest to kraj 
przeznaczający stosunkowo dużo pieniędzy na cele polityki społecznej (DESTATIS; 
Sozialpolitik aktuell).

Dwa nadrzędne cele Niemieckiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego [Sozial-
gesetzbuch (SGB)] kodyfikuje „realizacja sprawiedliwości społecznej i bezpieczeń-
stwa socjalnego”. Rządowa pomoc finansowa, płatności transferowe, prawa socjalne 
oraz osobiste usługi socjalne – w tym opieka społeczna i pomoc edukacyjna służą 
temu, aby pomóc stwarzać warunki, które:

zabezpieczają byt, który cechuje ludzką godność, y

4  G. Vobruba, Lohnarbeitszentrierte Sozialpolitik in der Krise der Lohnarbeit, w: Ders,: Struktur-
wandel der Sozialpolitik, Frankfurt a. M. 1990.
5  M. Kohli, Lebenslauftheoretische Ansätze in der Sozialisationsforschung, w: Hurrelmann, U. (Hg.), 
Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, 4. Aufl., Weinheim 1991. 
6  I. Ostner, Wandel der Familienformen und soziale Sicherung der Frau, oder: Von der Status- zur 
Pas-sagensicherung?, w: Döring, Hauser (Hg.), Soziale Sicherheit in Gefahr. Zur Zukunft der Sozial-
politik, Frankfurt a.M. 1995, s. 80-117; M. Zander, Zukunft der Sozialpolitik im neuen Jahrtausend, w: 
Bock, Thole (Hg.), Soziale Arbeit und Sozialpolitik im neuen Jahrtausend, Wiesbaden 2004. 
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tworzą równe warunki dla nieskrępowanego rozwoju osobowości jednostki,  y
szczególnie w przypadku młodych ludzi,
chronią i wspierają rodzinę, y
umożliwiają zarabianie na utrzymanie się poprzez wykonywanie swobodnie  y
wybranego zawodu oraz
zapobiegają wyjątkowym obciążeniom życiowym bądź rekompensują je […]”.   y
(§1 SGB I).

Ramy strukturalne, przedmiotowe i proceduralne polityki społecznej zostały, co do 
istoty zdefiniowane w niemieckich ustawach dotyczących zabezpieczenia społecz-
nego i edukacji. Polityka społeczna w szerszym znaczeniu tego terminu obejmuje 
także regulacje określające charakter stosunków pracy oraz dotacje państwowe 
na cele budownictwa mieszkalnego (GEWOS 1990). Mimo że niemieckie państwo 
opiekuńcze wykazuje elementy, które można znaleźć także w liberalnych czy socjal-
no-demokratycznych systemach welfare, nawet dzisiaj nosi ono znamiona systemu 
zabezpieczenia społecznego Bismarcka i pokłada głęboką wiarę w zdolność rodziny 
do zapewnienia wsparcia. W szczególności dotyczy to wychowywania dzieci i opieki 
nad osobami starszymi. Główne elementy na styku polityki społecznej i podatkowej 
czy gospodarczej stanowią zatem „inwestycje, które przynoszą korzyści rodzinie” (Die 
Bundesregierung, Magazin – wydawnictwo Rządu Federalnego Niemiec). 

Pomoc społeczna

Mimo, że idea przychodzenia z „pomocą” osobom ubogim sięga piętnastego wie-
ku, pełni ona drugorzędną rolę w Niemczech. Z perspektywy historycznej powodem 
takiego stanu rzeczy była, wyrażana zarówno przez klasę robotniczą, jak i burżuazję, 
potrzeba odróżnienia się od ubogich, uznawanych za niechętnych do pracy. Podsta-
wy instytucjonalne pomocy społecznej w Niemczech mają długą historię, w której 
politykę dotyczącą pracowników oddzielono od polityki stworzonej w celu walki 
z biedą. Publiczna pomoc społeczna – zgodnie z reformą w 1961 r. – zapewnia wy-
konalne prawo do zasiłków na utrzymanie się osobom znajdującym się w potrzebie, 
jednak wydaje się być ona stworzona raczej w czasach gospodarczego dostatku 
i pełnego zatrudnienia dla „szczątkowych grup społecznych” o specjalnych proble-
mach. W takim systemie pomocy społecznej samorząd lokalny w dalszym ciągu 
odpowiada za zarządzanie pomocą i zapewnianie jej osobom najuboższym. Nie-
miecki system zabezpieczenia społecznego nigdy nie miał na celu unikania kwestii 
ubóstwa. Mimo politycznej i akademickiej dyskusji7 dotyczącej powszechnego do-

7  G. Vobruba, Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Das Grundeinkommen in der Arbeitsgesell-
schaft, Wiesbaden 2006. 
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chodu podstawowego i emerytur podstawowych, koncepcja porządku społecznego 
leżąca u podstaw niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego nie zmierza 
w kierunku żadnej uogólnionej podstawowej formy pomocy społecznej niezależnej 
od dochodu. 

Z tego względu konsekwencje stale rosnącego od początku lat siedemdziesiątych 
poziomu bezrobocia są dalekosiężne i trwałe. Jednak odpowiedzialności za rosnącą 
liczbę przypadków udzielania pomocy społecznej nie można przypisać jedynie wzro-
stowi bezrobocia jako takiego, ale wybiórczości w obrębie ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia oraz publicznemu systemowi pomocy społecznej8. Co więcej, pomoc 
społeczna w Niemczech jest nie tylko wysoce zbiurokratyzowana, ale też przysługuje 
jedynie w przypadku, gdy środki własne, zobowiązania członków rodziny w zakresie 
pomocy oraz inne świadczenia socjalne są niewystarczające do zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb. Jest to układ funkcjonalny, który służy odfiltrowaniu i zniechęceniu 
pewnych grup wśród osób uprawnionych do pomocy w postaci wsparcia.

Problemy związane z systemem zabezpieczenia społecznego opartego na docho-
dzie z pracy zarobkowej przejawiają się również w obszarze pomocy społecznej, 
która zgodnie ze swoją strukturą i dostępnym finansowaniem okazała się nie mieć 
zastosowania w obliczu rosnącej presji wywieranej na ten system. 

Rosnące koszty programu pomocy społecznej oraz pogarszająca się sytuacja finan-
sowa samorządów stanowią główny temat w dyskusji na temat pomocy społecznej. 
Dyskurs ten koncentruje się zatem na ograniczaniu kosztów i rekomodyfikacji, jako 
najlepszych sposobach cięcia kosztów. (...) Ponadto, program pomocy społecznej 
jest krytykowany za stwarzanie „zależności od pomocy” (welfare dependency). Osoby 
bezrobotne obwinia się – w domniemany bądź otwarty sposób – za powodowanie 
kryzysu zatrudnienia. (…) Jak wynika z ostatnich debat – zapoczątkowanych przez 
kanclerza Schrödera, który w 2001 r. stwierdził, że … „nie ma prawa do lenistwa – 
tylko te osoby potrzebujące, które w aktywny sposób przejawiają swoją chęć do pracy 
powinny być uprawnione do świadczeń”9. 

W 2003 r. ta „filozofia społeczna” znalazła zastosowanie w programie „państwa usa-
modzielniającego” (enabling state) poprzez uchwalenie tak zwanych „ustaw Hartza”. 
Mimo że stanowi to odejście od tradycyjnego egalitarnego podejścia opartego 
na przyznawaniu środków i na zasadzie słuszności, w odróżnieniu od podejścia 

8  G. Vobruba, Lohnarbeitszentrierte Sozialpolitik in der Krise der Lohnarbeit, w: Ders.: Struktur-
wandel der Sozialpolitik, Frankfurt a. M. 1990, s. 60. 
9  Aust, Bönker, Wollmann, Welfare State Reform in Germany from 1982 to the Present. Report for 
the 2002 WRAMSOC Conference (Reforma państwa opiekuńczego w Niemczech od 1982 do dziś. 
Raport przedstawiony na konferencji WRAMSOC w 2002 r.), rękopis, wrzesień 2002, s. 39. 
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neoliberalnego, ta koncepcja roli państwa wciąż pozostaje wierna pojęciu „szero-
kiej publicznej odpowiedzialności za zadania stojące przed społeczeństwem (...)”10. 
Zamierzeniem tego „nowego” państwa opiekuńczego (welfare state) jest „pomagać 
obywatelom wrócić w szeregi osób pracujących”11. Aby osiągnąć ten cel podstawowe 
elementy tego systemu dotyczące sposobu zarządzania nim oraz świadczenia usług 
musiałyby ulec gruntownej restrukturyzacji zgodnie z regułami rynku i wpierania 
konkurencji. Zastosowanie ustaw Hartza oznaczało podporządkowanie polityki spo-
łecznej polityce zatrudnienia oraz wdrożenie koncepcji skłaniania do zatrudnienia 
(workfare). 

Jej główne instrumenty stanowią:
deregulacja i rozszerzanie niskopłatnego sektora rynku pracy,    1. 
rozróżnienie między osobami zdolnymi i niezdolnymi do pracy,    2. 
zarządzanie indywidualnym przypadkiem, profilowanie i ocena,    3. 
promowanie zdolności do zatrudnienia oraz dążenie do wzmocnienia odpo-    4. 
wiedzialności osobistej,
wsparcie ze strony inicjatyw społecznych,    5. 
subsydia dla beneficjentów, którzy znaleźli zatrudnienie w prywatnym rynku     6. 
pracy,
opcja nakładania „zobowiązań do pracy”, aby wpływać na motywację do po-    7. 
dejmowania pracy (szczególnie wśród młodych ludzi),
prawo do zmniejszenia świadczeń beneficjentom, którzy odrzucili propozycję     8. 
zatrudnienia.

Regulacje Hartza są, jak w przesadny sposób podkreślił Taylor-Gooby, wyrazem 
„neoliberalnego zwrotu w SPD”12 – wskazując na rekomodyfikację oraz rosnącą 
akceptację reguł rynkowych w zarządzaniu państwem opiekuńczym. Zaobser-
wowano, że: Zgodnie z podstawową zasadą, że niemal każda praca jest lepsza niż 
żadna (…), polityka rynku pracy powinna wspierać obowiązki osób bezrobotnych 
oraz umożliwiać im osiągnięcie sukcesu na tym rynku (…). Zamiast trzymać się [stra-
tegii aktywnego rynku pracy], polityka powinna skupiać się na rozwijaniu sektora 

10  S. Bandemer, J. Hilbert, Vom expandierenden zum aktivierenden Staat, w: Bandemer et al.: Hand-
buch zur Verwaltungsreform, Opladen 1998, s. 29.
11  W. Kersting, Wolfgang, Gerechtigkeit: Die Selbstverewigung des egalitaristischen Sozialstaates, 
w: Lessenich, Stephan (Hg.): Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe. Historische und aktuelle Diskurse, 
Frankfurt a. M. 2003, s. 105-135. 
12  P. Taylor-Gooby, Welfare States under Pressure (Państwa opiekuńcze pod presją), London 200, s. 177. 
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usług niskopłatnych13. Te osoby, które nie mogą uczestniczyć w sile roboczej lub 
już dłużej nie są zdolne być jej częścią powinny mieć możliwość wykazywania 
swojej produktywności i użyteczności poprzez angażowanie się w społecznie 
produktywną „pracę obywatelską” – jak to zostało zaproponowane w 1997 r. 
przez Komisję ds. Przyszłości Saksonii i Bawarii (Kommission für Zukunftsfragen 
1997). Nikt nie powinien móc liczyć na bezwarunkowe wsparcie ze strony spo-
łeczeństwa w zapewnieniu własnego bytu.

Pozaustawowa pomoc społeczna

Niemiecki system usług społecznych został stworzony u schyłku XIX i na początku 
XX wieku. Kwestią zasadniczą dla tego systemu są jego korzenie w środowiskach 
wyznaniowych oraz partnerstwach prywatno-publicznych między stowarzyszenia-
mi pomocy społecznej a instytucjami rządowymi. Usługi socjalne nie są świadczo-
ne tradycyjnie przez samo państwo, ale przez organizacje z sektora pośredniego. 
Zgodnie z zasadą „subsydiarności”14, tacy usługodawcy to zazwyczaj organizacje 
typu non-profit, których zamierzenia cechuje altruizm, wyłączność, bezpośredniość 
oraz promowanie dobrobytu społecznego. Funkcjonują one w „sferze pośredniej” 
między rynkiem pracy, administracją publiczną i wspólnotowymi formami opartymi 
na zasadzie solidarności.

Liczba organizacji non-profit jest trudna do ustalenia. Jednak większość z nich 
jest związana z sześcioma organizacjami parasolowymi, które posiadają odrębność 
prawną i w większości są zorganizowane, jako stowarzyszenia. Tradycyjnie tych sześć 
pozaustawowych organizacji pomocy społecznej tworzy złożone „systemy korpo-
ratystycznego targowania się”15, które są ściśle związane z systemem politycznym: 
organizacje lokalne i państwowe opierają się na zasobach i infrastrukturze organi-
zacji charytatywnych, które z kolei przez dziesięciolecia miały ułatwiony dostęp do 
funduszy publicznych i były znacząco zaangażowane w tworzenie polityki państwa. 
Jako autorytety moralne, jako organizacje społeczne oraz jako organizacje profesjo-

13  B. Aust, Wollmann, Welfare State Reform in Germany from 1982 to the Present. Report for the 
2002 WRAMSOC Conference (Reforma państwa opiekuńczego w Niemczech od 1982 do dziś. Raport 
przedstawiony na konferencji WRAMSOC w 2002 r.), rękopis, wrzesień 2002, s. 51. 
14  Ch. Sachße, Subsidiarität, Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriffs, w: Zeitschrift 
für Sozialreform (ZSR)1994, s. 717–738.
15  C. Offe, Korporatismus als System nichtstaatlicher Makrosteuerung? Notizen über seine Vorausset-
zungen und demokratischen Gehalte, w: Geschichte und Gesellschaft, 10. Jg., H. 2, Kapitalis-mus, 
Korporatismus, Keynesianismus (1984), s. 234-256.
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nalnie zarządzane i zorientowane na społeczeństwo, wywierają one znaczący wpływ 
polityczny i społeczny.

Pozaustawowe formy pomocy społecznej znajdują się obecnie w stanie gwałtow-
nych przemian. Jest to spowodowane procesami indywidualizacji i sekularyzacji, 
wskutek których tradycyjne związki ze środowiskami wyznaniowymi straciły na zna-
czeniu. W świetle interwencji UE w zakresie prawa konkurencji (Lange 2002), istot-
ną kwestią dla wiodących stowarzyszeń pomocy społecznej stało się to, czy będą 
w przyszłości zdolne utrzymać swój status autorytetów moralnych, usługodawców 
i dobroczynnych wspólnot. Dla agencji wolontariackich decydującym impulsem do 
restrukturyzacji było wprowadzenie Nowego Zarządzania Publicznego (New Public 
Management; NPM), tj. przejście od rozwiązań korporatystycznych do rynkowych. 
Zgodnie z tymi ustaleniami, „Nowe rozwiązania prawne zmieniły sposób, w jaki 
publiczne zasoby są przekazywane z agencji rządowych do usługodawców. Zapo-
czątkowano nową „kulturę kontraktów”, która oferuje bardziej określone, co do celu 
i terminu umowy między agendami rządowymi a stowarzyszeniami typu non-profit, 
w odróżnieniu od poprzednich umów na czas nieokreślony”16. System ten stopniowo 
udostępniono rosnącej konkurencji. Usługodawcy muszą konkurować między sobą 
i utrzymywać swoją pozycję na rynku bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Organi-
zacje non-profit straciły swoje dotychczasowe przywileje. Oferty są systematycznie 
porównywane pod względem merytorycznym. Aby zwiększyć swoją konkurencyj-
ność, organizacje z sektora pośredniego wypracowały nowe struktury zorientowane 
na rynek i konsumenta (Maelicke 1998). 

Należy jednak zauważyć, że pomimo wprowadzenia do systemu „podejść opie-
ki koordynowanej” (managed care), wydaje się, że w świadczeniu usług pomocy 
społecznej zastosowano strategie bardziej hybrydowe. Niemiecki system pomocy 
społecznej jest systemem mieszanym, który łączy alokację opartą na regułach ryn-
kowych i kontrolę wynikającą z przepisów ustawy. Można by określić go, jako „rynek 
quasi-konkurencyjny”, który jest kontrolowany przez agencje sektora publicznego. 
Wraz z rozwojem tego „quasi-konkurencyjnego rynku”, trójstronna sieć powiązań 
między odbiorcami usług (klienci/konsumenci), niezależnymi dostawcami (świad-
czącymi usługi) a dostawcami publicznymi (przede wszystkim usług socjalnych) 
przybrała nowy kształt. System ten stanowi podstawę finansowania usług w sferach 
pomocy społecznej, opieki nad dziećmi i młodzieżą, ubezpieczeń na wypadek opieki 

16 I. Bode, The creeping disorganization of welfare capitalism or what is the future of Germany’s 
social sector? (Postępująca dezorganizacja kapitalizmu opiekuńczego/socjalnego albo jaka jest 
przyszłość niemieckiego sektora socjalnego?), w: Review of Social Economy (Przegląd Gospodarki 
Społecznej), t. LXI, nr 3 (2003), s. 341-363.
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długoterminowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W obrębie tej trójstronnej sieci, 
każdy dostawca, którego oferta spełnia wymagania dotyczące jakości i opłacalności, 
jest uprawniony do uczestnictwa w finansowaniu ze środków publicznych. W miarę 
postępu spraw, działania muszą być regulowane w bardziej szczegółowy sposób, 
w tym poprzez umowy dotyczące finansowania, jakości profesjonalnych usług oraz 
szczególnych rezultatów, jakie chce się osiągnąć. W obszarze integracji osób niepeł-
nosprawnych, wsparcie w postaci „spersonalizowanego budżetu” wzmacnia osobiste 
prawa klientów, którzy są objęci tego typu pomocą. 

Organizacja usług socjalnych

Obszar usług socjalnych w Niemczech można określić, jako dość złożony. Plurali-
styczna natura niemieckiego systemu usług socjalnych przejawia się różnorodnością 
usług oraz lokalnym charakterem organizacji partnerskich. Stopień fragmentacji 
instytucji jest wysoki. Różnorodność poszczególnych usług służy różnym grupom 
w szerokim spektrum sytuacji życiowych, przy zastosowaniu zróżnicowanych 
środków. Według Bahle i Pfenniga17  „…nie można zidentyfikować żadnej spójnej 
struktury czy logiki rządzącej świadczeniem usług socjalnych. Systemy organizacji, 
finansowania i świadczenia tych usług są różne w zależności od instytucji i grup doce-
lowych. Istnieje szeroki wachlarz dostępnych usług odpowiadających różnorodnym 
potrzebom”. Bahle i Pfennig opisują pewne wspólne cechy kształtujące charakter 
usług socjalnych w Niemczech w następujący sposób „…dominująca rola rodziny, 
jako prawdziwego dostawcy usług; polityczny federalizm i samorząd lokalny; prymat 
organizacji pomocy społecznej w świadczeniu usług”. 

Wiele organizacji z trudnością lokuje się w sektorze pośredniczącym pomiędzy 
państwem, rynkiem a zorganizowanymi formami solidarnościowymi. W niektórych 
przypadkach trudno jest zdecydować, czy daną instytucję można w ogóle zaliczyć 
do trzeciego sektora. Tego rodzaju problemy są w pewnym stopniu spowodowane 
trudnościami w odróżnieniu działalności nastawionej na zysk (profit) od działalności 
typu non-profit. Wiele organizacji z sektora społecznego ma strukturę hybrydową18, 
tj. łączącą wolontariuszy i profesjonalnych dostawców usług, nie są nastawione na 
zysk, ale muszą funkcjonować w warunkach rynkowych, nie są kierowane przez 
państwo, a jednocześnie w znacznym stopniu zależą od świadczeń państwowych. 

17 Bahle, Pfennig, Social services in transition - towards a European social services information 
system (Usługi socjalne w okresie zmian – w kierunku europejskiego systemu informacji o usługach 
socjalnych), (ISS-Referat 5/2002), Frankfurt, Mai 2002. 
18  Evers, Rauch, Stitz, Von öffentlichen Einrichtungen zu sozialen Unternehmen. Hybride Organi-
sations-formen im Bereich sozialer Dienstleistungen, Berlin 2002.
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Ten ścisły związek sektora publicznego z sektorem non-profit wywodzi się z trady-
cyjnej zasady „subsydiarności”, która pomimo starań wprowadzenia reguł nowego 
zarządzania publicznego i warunków quasi-rynkowych – w dalszym ciągu przeważa 
w sferze usług socjalnych.

Większość usług socjalnych świadczonych przez pracowników socjalnych regu-
lują przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji i integracji osób 
niepełnosprawnych, a także ustawy o dobrobycie dzieci i młodzieży, która reguluje 
ochronę dzieci i młodzieży, w tym usługi dziennej opieki nad dzieckiem i usługi dla 
dzieci zagrożonych. Podanie szczegółowej listy rozlicznych obszarów profesjonalnej 
pracy socjalnej i różnorodnych grup docelowych19 jest jednak niemożliwe. Tak szero-
kie spektrum pracy socjalnej jest rezultatem procesów modernizacji i różnicowania 
się społeczeństwa niemieckiego, w następstwie, których praca socjalna rozwinęła 
się poziomo względem obszarów problemowych i pionowo w stosunku do etapów 
życia, stając się zawodem oferującym wysoce wyspecjalizowane usługi socjalizacyj-
ne i integracyjne, szeroki wybór opcji metodologicznych oraz pracę w środowisku 
niezwykle zróżnicowanym pod względem organizacyjnym.

W sektorze pośrednim przeważają usługi w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej. 
Te wysoce sformalizowane obszary zapewniają nie tylko dużą liczbę miejsc pracy, ale 
też wysoki stopień profesjonalizacji. Na każdego wolontariusza przypada dziewięcio-
ro pracowników pełnoetatowych. Mimo dyskusji na temat cięcia kosztów usług so-
cjalnych, która toczyła się w latach 80. ubiegłego wieku, liczba zawodów w sektorze 
pracy socjalnej rośnie w szybkim tempie. W 1950 r. liczba osób zatrudnionych w za-
wodach w tym sektorze wynosiła 60 tys. Obecnie jest to 1,3 mln osób, co stanowi 3,7% 
łącznej liczby zatrudnionych. Jak zauważył Anheier, w ramach niemieckiego wkładu 
w Johns Hopkins Project, „…w tym sektorze zatrudnionych jest ponad dwukrotnie 
więcej pracowników niż w dużych przedsiębiorstwach jak Siemens czy Mercedes Benz 
(...)”20. W latach 1977-2005 liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy wzrosła z 22 tys. do 115 tys.21. Należy tym samym wziąć pod 
uwagę przeciwny trend obecny we Wschodnich Niemczech22, jak również – chcąc 
nie chcąc – rosnącą niepewność dotyczącą profesjonalnej pracy socjalnej.

19 Chassé, Wensierski (Hg.), Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Eine Einführung, Weinheim, München 1999. 
20  H. Anheier, Der Dritte Sektor in Zahlen: Ein sozial-ökonomisches Porträt, w: Anheier et al. (Hg.): 
Der Dritte Sektor in Deutschland. Organisationen zwischen Staat und Markt im gesellschaftlichen 
Wandel, 2. Aufl., Berlin 1998, s. 33. 
21  Maier, Spatscheck, Wider das ritualisierte Klagelied über die schlechten Arbeitsmarktchancen 
für Sozi-alarbeiterInnen, w: Sozial Extra 11 (2006), s. 26-33. 
22 I.  Züchner, Die Entwicklung der sozialen Berufe – quantitative Befunde und qualitative 
Schlussfolge-rungen, w: NDV 11/2003. 
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Kultura polityczna pomocy społecznej

Zasada państwa opiekuńczego uprawnia prawodawców do aktywności w dwóch 
obszarach: zagwarantowania bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz równowa-
żenia różnic społecznych. Jednak stan sprawiedliwości społecznej nie jest jasno zde-
finiowany w skodyfikowanym systemie opieki społecznej w Niemczech. Niewątpli-
wie, nie jest oczywiste, co jest „sprawiedliwe”. W rezultacie dyskusje na temat tego, co 
stanowi sprawiedliwość, są integralną częścią rozważań dotyczących redystrybucji 
opieki społecznej – szczególnie w odniesieniu do starań zmierzających do restruktu-
ryzacji sektora socjalnego. Jakie przyczyny nierówności są zasadne, a jakie bezzasad-
ne? Które grupy społeczne są uprawnione do otrzymywania świadczeń socjalnych 
od państwa? Jakie obowiązki wynikają z korzystania ze świadczeń socjalnych? W jaki 
sposób rzeczywiście ma przebiegać redystrybucja? Ile odpowiedzialności osobistej 
za przebieg własnego życia należy przypisać jednostce? Lub też, co jest kluczową 
kwestią dla stworzenia wzorca świadczenia pomocy społecznej: w jakim stopniu 
społeczna redystrybucja powinna uwzględniać drogi życiowe, które nie opierają się 
na rynku pracy pod względem reprodukcji (dekomodyfikacja)?

Pomimo analizy Luhmanna dotyczącej struktur i procesów, które zinstytucjonalizo-
wały welfare state, to welfare state jest nie tylko racjonalnym, ale też normatywnym 
porządkiem, który opiera się na pewnym konsensusie dotyczącym ideałów, bądź, 
który przynajmniej czerpie z zasobów moralnych23. Rzeczone ideały nie są jedy-
nie aksjomatami państwa opiekuńczego – wolności, sprawiedliwości i równości, 
ale są obecne również w kulturze politycznej dotyczącej dobrobytu społecznego, 
a zatem w mentalności, systemach wartości i perspektywach obywateli w odnie-
sieniu do państwa opiekuńczego, jego reguł i rezultatów oraz aktorów. Empiryczne 
badania kwestii akceptacji i sprawiedliwości społecznej pozwalają na cenne po-
szerzenie wiedzy o „mentalnościach dobrobytu” (welfare mentalities), o akceptacji 
alokacji zasobów i obciążeń, jak również o więziach społecznych we współczesnym 
społeczeństwie. Wyniki międzynarodowego programu badań społecznych ISSP24, 
międzynarodowego programu badań dot. sprawiedliwości społecznej ISJP25  oraz 
Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS)26 jasno wskazują na to, że w Niemczech 
główną rolę w zabezpieczaniu ryzyka związanego z życiem w dalszym ciągu przypi-
suje się państwu. „Oczekiwania pomocy ze strony państwa są szczególnie widoczne 

23 U. Dallinger, Die Solidarität der modernen Gesellschaft. Der Diskurs um rationale oder normative 
Ordnung in Sozialtheorie und Soziologie des Wohlfahrtsstaates, Wiesbaden 2009. 
24  International Social Survey Program (ISSP). 
25  International Social Justice Project (ISJP). (http://isjp.de/
26  European Social Survey (ESS).
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w przypadku świadczeń na rzecz osób starszych oraz świadczeń opieki zdrowotnej. 
W przypadku ubezpieczeń na wypadek bezrobocia oczekiwania te są nieco mniejsze. 
(…) Obywatele w zdecydowany sposób oczekują od państwa wzięcia odpowiedzial-
ności za dystrybucję dóbr. Ponad połowa obywateli Niemiec Zachodnich i ponad 
dwie trzecie obywateli Niemiec Wschodnich podziela pogląd, że państwo powinno 
podejmować działania zmierzające do zmniejszania różnic w dochodzie”27.

Mimo rozbieżności w postrzeganiu przebiegających wzdłuż struktury klasowej, 
silnych różnic między Wschodnimi a Zachodnimi Niemcami, jak również zmian w na-
stawieniu, które zaszły w przeciągu ostatnich dekad, niemieckie państwo opiekuńcze 
oraz „idea bezpieczeństwa”28 opierają się na solidnej podstawie konsensusu. Chociaż 
rzecznicy deregulacji zorientowanej na rynek zdobywają przewagę w dyskursie 
politycznym, ogół społeczeństwa nadal deklaruje ogólne zasady systemu opartego 
na solidarności.

Kryzys społeczny a niemieckie państwo opiekuńcze

Badania dotyczące oceny i akceptacji struktur i wyników państwa opiekuńczego 
ujawniają także głęboką niepewność względem efektywności i trwałości niemiec-
kiego systemu zabezpieczenia społecznego. Zmiany demograficzne, procesy moder-
nizacji społecznej29, jak również zmiany strukturalne w obszarze pracy w kontekście 
zglobalizowanego i bardziej elastycznego kapitalizmu30; przyczyniły się do pojawie-
nia się problemów, które zdają się zagrażać integralności niemieckiego systemu we-
lfare w dłuższej perspektywie czasu. Praktyczne granice integralności tego systemu 
osiągnięto wraz z rozpadem struktur rodzinnych, demograficznych i pracowniczych, 
które kiedyś definiowały stan normalności niemieckiego społeczeństwa i na których 
opierał się tradycyjny, konserwatywny niemiecki model welfare.

Kwestie dotyczące zamysłu koncepcyjnego i finansowania systemu opieki nad 
osobami starszymi stanowią najlepszy przykład problemów strukturalnych nie-
mieckiego państwa welfare. Tło niniejszej dyskusji na temat społecznych obciążeń, 
obowiązków i więzi stanowi zjawisko długowieczności oraz rosnącej liczby osób 
starszych potrzebujących opieki – zarówno medycznej, jak i innych jej rodzajów 
27  B. Lippl, Klare Mehrheiten für den Wohlfahrtsstaat. Gesellschaftliche Wertorientierungen im inter-
na-tionalen Vergleich (Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung), Bonn 2008, s. 43 i nast. 
28 R. H. Cox, The Social Construction of an Imperative: Why Welfare Reform Happened in Denmark 
and the Netherlands but Not in Germany (Społeczna konstrukcja imperatywu: Dlaczego reforma 
socjalna wydarzyła się w Danii i Holandii, ale nie w Niemczech), w: World Politics – t. 53, Numer 3 
(2001), s. 463-498. 
29  S. Hradil, Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich, 2. Aufl., Wiesbaden 2006. 
30  O. Kocka, (Hg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit, Frankfurt a. M. 2000. 
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– powodują zmiany w systemach organizacji pracy i rodziny31. Zmiany te wykluczają 
większe obciążenie zasobów rodziny. Ponadto, w przyszłości będą one w znaczący 
sposób osłabiać tradycyjny związek między kobiecym kapitałem społecznym a nie-
formalnymi gospodarkami rodzinnymi. 

Oprócz kwestii trwałości „kontraktu międzygeneracyjnego” (Generationenvertrag), 
który jest także szeroko dyskutowany na szczeblu europejskim (COMM 2007; COM 
2009), przez ostatnią dekadę w centrum debat politycznych i akademickich znaj-
dowała się „kwestia socjalna”32. Z punktu widzenia teorii modernizacji, istotnymi 
czynnikami są procesy indywidualizacji i uwolnienia od tradycyjnych ograniczeń. 
Tendencje w kierunku niepewności33, społecznej fragmentaryzacji oraz marginali-
zacji należy analizować w odniesieniu do postępującej globalizacji gospodarczej 
oraz kryzysu fordowsko-keynesowskiego modelu społecznego34. W wyniku tych 
wzajemnie nakładających się procesów określone grupy społeczeństwa popadają 
w biedę i potrzebują pomocy35. Ponadto system zbiorowego zabezpieczenia stał się 
zależny od pogarszającej się niestabilności.

Kwestionowanie poszczególnych aspektów państwa opiekuńczego w oparciu 
o empiryczne obserwacje wiąże się z zasadniczą krytyką całego systemu niemiec-
kiego państwa opiekuńczego. Z jednej strony krytyka jest wymierzona w system 
ubezpieczeń społecznych, który reprodukuje dystrybucyjne rezultaty rynku pracy 
w systemie pomocy społecznej. Jest on, zatem wysoce wybiórczy. Osoby, które 
nie są typową częścią siły roboczej w standardowym środowisku pracy i/lub nie 
uczestniczą w standardowych strukturach rodzinnych, są w szczególny sposób na-
rażeni na wykluczenie społeczne i biedę. Z drugiej zaś strony, analiza skupia się na 
hierarchicznych i biurokratycznych strukturach „wszystko-zapewniającego państwa”, 
którego struktury socjalne nigdy nie wydają się być właściwie względem głębi nie-
równości społecznej czy zewnętrznego zapotrzebowania na elastyczne formy inte-
rakcji społecznej. Diagnoza: „Biurokratyczne struktury hamują procesy elastyczności 

31  Por. Kohli, Künemund (Hg.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation 
im Spiegel des Alters-Survey, 2. Erw. Aufl., Wiesbaden 2005. 
32  F. Schultheis, Die Metamorphose der sozialen Frage in Zeiten des neuen Geistes des Kapitalismus, 
w: Bremer, Lange-Vester (Hg.): Soziale Milieus und Wandel der Sozialstruktur. Die gesellschaftlichen 
Herausforderungen und die Strategien der sozialen Gruppen, Wiesbaden 2006. 
33  D. Castel, (Hg.): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahr-
hunderts, Frankfurt a.M. 2009. 
34  R. Anhorn, Zur Einleitung: Warum sozialer Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit 
zum Thema werden muss, w: Anhorn, Bettinger, Stehr (Hg.): Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. 
Posi-tionsbstimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit, 2. überarb. und erw. 
Aufl., Wiesbaden 2008. 
35  Odnośnie tego problemu, zob. Döbler, Joachim,  Wykluczenie społeczne i bieda w Niemczech.
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i racjonalizacji, interwencje państwa zniekształcają samoregulację na zasadzie 
podaży i popytu, ›mentalność wszechstronności‹ uniemożliwia zorientowanie na 
osiągnięcia i gotowość do podejmowania ryzyka”36. Ta krytyczna ocena, wyrażona 
w żargonie menadżerskim, uzasadnia użycie nie tylko krytycznych uwarunkowań 
niemieckiego państwa opiekuńczego, ale również jego kryzysu – w szczególności 
jego „modernizacyjnego deficytu” w obszarze usług socjalnych – jako punktu wyjścia 
dla dalszych rozważań.

Kryzys niemieckiego welfare state

Tematem krytycznej debaty w trakcie internacjonalizacji rynków finansowych, 
towarowych i usługowych, światowego podziału pracy, jak również wzrostu kon-
kurencji dla biznesu, stała się również niemiecka polityka społeczna na szczeblu 
państwowym nastawiona na „ekonomiczne i społeczne ujednolicenie”37. Dyskusje 
dotyczące braków regulacji i integracji politycznej, inspirowane przez neoliberalne 
i komunitarne nurty myślowe, połączyły się, aby bardziej lub mniej zasadniczo za-
kwestionować państwo opiekuńcze. Od końca lat 80. XX wieku istnieje coraz szerszy 
konsensus, co do następujących podstawowych problemów struktury niemieckiego 
welfare state:

Ograniczenia finansowe państwa opiekuńczego w kontekście globalnej kon-    1) 
kurencji w zakresie lokalizacji biznesu.
Nieodłączne tendencje do ciągłego rozszerzania usług socjalnych, upoważnie-    2) 
nie do interweniowania oraz poczucie uprawnienia.
Odwrotne – ponieważ niewydajne i upośledzające – skutki zbiurokratyzowanej     3) 
produkcji usług, która jest oderwana od obywateli.
Problemy kulturowej i społecznej dezintegracji wywołanej przez proces mo-    4) 
dernizacji i nieskrępowanej konkurencji rynkowej. 
Normatywne założenia standardowych planów socjalnych oparte na patriarchal-    5) 
nym modelu mężczyzny - żywiciela rodziny i kobiety - gospodyni domowej.

W wyniku tej krytycznej analizy, która odzwierciedla zawiłość dyskursu, można zi-
dentyfikować dwa obszary. Pierwszy z nich jest zdominowany przez niezwykle zróż-

36  Bröckling, Krasmann, Lemke (Hg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökono-
misierung des Sozialen, Frankfurt a.M. 2000, s. 133.
37  R. Anhorn, Zur Einleitung: Warum sozialer Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit 
zum Thema werden muss, w: Anhorn, Bettinger, Stehr (Hg.): Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. 
Posi-tionsbstimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit, 2. überarb. und erw. 
Aufl., Wiesbaden 2008. 
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nicowane dyskusje reformatorskie, które krążą wokół swoich własnych tematów 
i metafor, odpowiadających omawianemu sektorowi i systemowi społecznemu38. 
Przykładem są tu debaty poruszające następujące kwestie:

granice, reforma i/lub restrukturyzacja niemieckiego systemu emerytalnego  y
(wsparcie publiczne dla prywatnych planów emerytalnych),
poszerzenie ubezpieczenia na wypadek opieki długoterminowej w celu polep- y
szenia jakości opieki nad osobami cierpiącymi na demencję,
dostosowanie pomocy dla dzieci i młodzieży do bieżących trendów (m. in.  y
wdrożenie nowoczesnego zarządzania świadczeniami; społeczno-polityczne 
inicjatywy zmierzające do poszerzenia zakresu usług opieki nad dziećmi o dzie-
ci poniżej trzeciego roku życia),
wprowadzenie pracy socjalnej w szkołach w celu oddziaływania na wyniki  y
kształcenia zinstytucjonalizowanego,
modernizacja pomocy świadczonej w celu wspierania integracji osób niepełno- y
sprawnych (aby zagwarantować im życiową niezależność i wspierać integrację 
we wspólnocie),
obniżenie kosztów opieki zdrowotnej oraz poszerzenie katalogu praw pacjenta,  y
integracja osób ze środowisk imigrantów. y

Transformacje całego sektora socjalnego w szerokiej perspektywie można postrze-
gać, jako te, które spowodują przesunięcie osi pomiędzy państwem, rynkiem, spo-
łeczeństwem i jednostką oraz wyrównanie ich według nowych współrzędnych inte-
gracji społecznej i gospodarczej. Zarówno w głównym nurcie akademickich debat, 
jak i politycznych reakcji na te zmiany, można zidentyfikować cztery strategiczne 
programy, które wzajemnie się uzupełniają:

programy promujące odpowiedzialność społeczną (upełnomocnienie,  y empo-
werment),
zorientowane rynkowo koncepcje konkurencyjnego i wydajnego zarządzania  y
przedsięwzięciami społecznymi (Nowe Zarządzanie Publiczne),
programy i środki wyznaczające granice usług socjalnych, y
technologie wzmacniające odpowiedzialność ( jednostki) za siebie. y

Społeczeństwo obywatelskie – wolontariat
Jeśli zagłębić się w dyskusję dotyczącą wartości, możliwości i granic aktywnego 

społeczeństwa obywatelskiego (civil society), trudno określić zasięg akademickiego 
i politycznego dyskursu – co oddaje wielotomowe sprawozdanie Komisji Badaw-
czej niemieckiego Bundestagu pt: „Przyszłość Zaangażowania Obywatelskiego”39. 
Topografia tego dyskursu sięga od badań, które pobieżnie zajmują się obszarem, 

38  J. Döbler, Zwischen Moral und Ökonomie - Skizzen zu einer Phänomenologie sozialer Hilfe, w: 
E.-W. Luthe (Hg.), Autonomie des Helfens, Baden-Baden [NOMOS] 1997, s. 108-137. 
39  Enquete-Kommission, „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ Deutscher Bundestag (Hg.), Bürger-
schaftliches Engagement und Zivilgesellschaft, Opladen 2002i nast. 
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motywacją i potencjałem wolontariatu, po programowy wkład w zapoczątkowanie 
regionalnych kultur welfare i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego z punktu 
widzenia teorii demokratycznej. W tym kontekście „społeczeństwu obywatelskiemu” 
można przypisać cztery funkcje:

Polityczna funkcja uczestnictwa w lokalnych procesach podejmowania decyzji     1) 
– reguły „demokracji kooperatywnej” są zinstytucjonalizowane lokalnie poprzez 
możliwości uczestnictwa, które określają grupy docelowe (rady starszych, parla-
menty dziecięce), określone wydarzenia, w których można brać udział (rozwój 
miejski) czy ogólnie sposoby angażowania obywateli w lokalne procesy plano-
wania (rady doradcze, spotkania publiczne, komitety działań obywatelskich
Przekazywanie wartości obywatelskich, które pomagają kształtować osobo-    2) 
wość i praktyki oparte na kulturze, takie jak tolerancja, chęć i zdolność do 
angażowania się w dialog i rozwiązywania konfliktów, szacunek i powstrzymy-
wanie się od przemocy. Leżąca tu u podstaw zasada „upełnomocniania przez 
edukację” jest ostatnio zasadą stosowaną głównie w pracy socjalnej z młodzieżą 
(szkolenie antyprzemocowe), ale także w projektach promujących lokalną in-
tegrację sąsiedztw 
Społecznie integrująca funkcja budowania sieci powiązań i zaufania w organi-    3) 
zacjach stowarzyszeniowych – ta zasada „solidarności” przyświeca niezliczonym 
niemieckim projektom stworzonym, aby inicjować i badać działania samopo-
mocowe i wolontariat
Gospodarcze funkcjonowanie świadczenia usług socjalnych – zasada „miesza-    4) 
nej gospodarki dobrobytu” (mixed economy of welfare) bazuje na idei państwa 
usamodzielniającego i od lat 90. ubiegłego stulecia stanowi wytyczną dla reor-
ganizacji wsparcia lokalnego dla osób starszych40, jak również w realizowaniu 
koncepcji dla nowej kultury opieki i wsparcia41

Jeśli dokonać przeglądu programów i projektów stworzonych w celu promowania 
zaangażowania obywatelskiego, nadrzędnym celem okazuje się być stworzenie in-
frastruktury dopasowanej do konkretnych potrzeb osób starszych, która pozwoli im 
na godne starzenie się i uczestnictwo w społeczeństwie. Od samego początku jed-
nak istniało szczególne zainteresowanie „nowymi aktywnymi seniorami” oraz kwestią, 
w jaki sposób osobista gotowość do ponoszenia odpowiedzialności obywatelskiej 
mogłaby nabrać realnego kształtu, jako produktywnego uczestnictwa w lokalnych 
infrastrukturach. Dekadę później, w końcowym raporcie Komisji Badawczej niemiec-
kiego Bundestagu pt.: „Zmiana demograficzna” postawiono (motywowaną wzglę-
dami praktycznymi) kwestię dotyczącą tego „…czy osoby starsze byłyby w stanie 

40  Evers, Klie, Zur Neuausrichtung kommunaler Alterssozialpolitik, oder: nach dem Pflegeversicher-ungsgesetz 
freiwilliges kommunales Engagement?, w: Schmidt, Entzian, Giercke, Klie (Hg.), Die Ver-sorgung pflegebedürftiger 
alter Menschen in der Kommune, Frankfurt a.M. 1999, s. 39-48. 
41  Braun, Schmidt (Hg.), Entwicklung einer lebensweltlichen Pflegekultur, Regensburg 1997. 
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i czy muszą same przyczyniać się do zmniejszania skutków zmiany alokacji obciążeń 
między pokoleniami, spowodowanej zmianą demograficzną”42.

Obecnie, rozważania na temat stymulowania zaangażowania w formie wolonta-
riatu osiągnęły poziom obowiązku etycznego, społecznie i moralnie nacechowa-
nego komponentu społecznego modelu „państwa usamodzielniającego”. W ten 
społeczno-polityczny układ wpisuje się również koncepcja Unii Europejskiej doty-
cząca „aktywnego starzenia się” (active ageing) (Rada Unii Europejskiej 2010). Celem 
jest tu aktywizowanie osób starszych, aby zwiększyć ogólne zdolności wytwórcze 
społeczeństwa43.

Nowe Zarządzanie Publiczne

Druga linia argumentacji wtóruje krytyce usług socjalnych świadczonych przez 
organizacje charytatywne sugerując, że są one nie tylko naznaczone korporaty-
zmem, ale też niezwykle zbiurokratyzowanym i niewydajnym wykorzystaniem środ-
ków publicznych. Narzędzie „Nowego Zarządzania Publicznego” zostało stworzone 
na początku lat 90. wraz z działaniami zmierzającymi ku komodyfikacji dobrobytu 
i edukacji, jako sposobu rozwiązania absurdów strukturalnych i problemów regu-
lacji politycznych44. Dobrze znane są kluczowe elementy tego nowego modelu 
zarządzania:

strategiczne zarządzanie administracją za pomocą polityki wspólnie uzgodnio- y
nych celów (zarządzanie kontraktami),
budżetowanie i zdecentralizowana rozliczalność z zasobów, y
kontrola wyników poprzez specyfikacje produktów, y
system raportowania oparty na technologii informatycznej (controlling, bench- y
marking),
zarządzanie zasobami ludzkimi i jakością,  y
nastawienie na konkurencyjność (marketing). y

Metody te nie są jednak możliwe do wprowadzenia w instytucjach usług socjal-
nych przeciwko pracownikom czy organizacjom je finansującym. Z tego powodu 
debatę o reformie sektora socjalnego wzmacniają tory rozumowania, w których 

42 Deutscher Bundestag Drucksache 14/8800. 14. Wahlperiode. Schlussbericht der Enquête-Kommission „De-
mographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die 
Politik“, 28.03.2002.  
43 F. X. Kaufmann, Staat und Wohlfahrtsproduktion, w: ders. (Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische 
Analysen, Opladen 2005.  
44  Schröter, Wollmann, New Public Management (Nowe Zarządzanie Publiczne), w: Blanke, Bandemer, Nullmeier, 
Wewer (Hrsg.), Hand-buch zur Verwaltungsreform, Opladen 2001, s. 71-82.
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scenariusze rychłego upadku tego systemu przeplatają się z wyzwalającymi wizjami 
nowoczesnej administracji usług socjalnych45. Wysuwa się następujące argumenty:

Organizacje finansujące otrzymują swobodę planowania, która w kontekście     1) 
dostawców usług socjalnych, rywalizujących w warunkach rynkowych, pozwoli 
im na porównywanie instytucji i środków przy uwzględnieniu warunków ce-
nowych.
Po uwolnieniu usług socjalnych od nadmiernej kontroli państwowej i adapta-    2) 
cji ich do mechanizmów rynkowych, będą funkcjonować sprawniej, bardziej 
elastycznie i wydajnie.
Pomoc stanie się w końcu mierzalna, wyniki możliwe do przypisania. Określanie     3) 
mianem profesjonalizmu będzie możliwe jedynie na podstawie zdolności wy-
kazania osiągnięć pod względem tego - „dlaczego coś zostało zrobione w okre-
ślony sposób, jaki był koszt, jakimi środkami i jakie przynosząc wyniki”46.
Praca socjalna nie będzie już postrzegana, jako obciążona biurokracją i skon-    4) 
centrowana na interwencji. Położenie nacisku na produkty, jakość i konsumen-
tów jest z powodzeniem promowanym rozwiązaniem, które jest obietnicą 
zwiększenia się szans zdobycia przewagi w publicznej walce o uznanie i udział 
w budżecie.
Ściśle profesjonalne procedury alokacji zostaną zastąpione obywatelską wol-    5) 
nością rynkową. Objawi się to w postaci suwerennych „konsumentów” zarzą-
dzających swoim własnym budżetem i działających z własnej inicjatywy, którzy 
kompetentnie i pewnie będą wyrażać swoje oczekiwania względem usług, 
porównywać produkty i przyjmować odpowiedzialność za własne ryzyko.

Dla pozaustawowych organizacji welfare oparcie świadczenia pomocy społecz-
nej na regułach gospodarki oznacza zmianę ich koncepcji własnej ze wspólnoty 
wartości na przedsiębiorstwo usługowe. Instrumenty stworzone w obrębie Nowe-
go Zarządzania Publicznego paradoksalnie łączą koncepcje rynkowe promujące 
konkurencyjność i wydajność przedsięwzięć społecznych (kultura ekonomii mena-
dżerskiej) z wysoce sformalizowanymi procesami nadzoru nad jakością i wynikami 
(kultura braku zaufania).

Wyznaczanie granic

Współczesne dyskusje o przyszłości usług socjalnych i/lub restrukturyzacji państwa 
opiekuńczego muszą odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób, zgodnie z jakimi 

45  A. Schaarschuch, Dienst-Leistung und Soziale Arbeit. Theoretische Überlegungen zur Rekon-
struktion Sozialer Arbeit als Dienstleistung, w: Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik 
im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 59 (Klienten, Kunden, Könige, oder, Wem dient die 
Dienstleistung) 1996, s. 93. 
46  K. Geiser, Aktenführung und Dokumentation sind Grundlagen professioneller Sozialer Arbeit, 
w: Blätter der Wohlfahrtspflege 1 /2 (1996), s. 123. 
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warunkami i do jakiego stopnia bezpieczeństwo będzie gwarantowane obecnie 
i w przyszłości, niezależnie od zaproponowanej struktury? W rzeczywistości usługi 
socjalne prawie całkowicie podlegają zasadzie rozumowania typu koszt-zysk cechu-
jącej zarządzanie biznesem, narzuconej pod postacią środków rzekomo służących 
zagwarantowaniu jakości, wskutek czego świadczenie pomocy łączy się z groma-
dzeniem wartości. „Dzielone na określone jednostki świadczonych usług i oceniane, 
według jakości świadczonej usługi, usługi socjalne mogą być zatem odrzucane, (re)
prywatyzowane, świadczone ambulatoryjnie, wprowadzane na rynek lub alokowane 
między różne profesje i organizacje ponoszące ich koszty”47.

Mimo że narzekania na „cięcia w usługach socjalnych” czy „neoliberalne likwidacje” 
dotyczące niemieckiego państwa opiekuńczego są usprawiedliwione, nie uwzględ-
niają one faktu, że wiele możliwości ograniczenia produkcji dobrobytu zawiera się 
w samym nowoczesnym systemie welfare. Omawiane możliwości to:

powszechny dostęp do usług dla rynkowej alokacji dobrobytu,    1) 
mobilizacja rezerw wydajności, aby świadczyć „odchudzone” usługi socjalne,    2) 
wymaganie rozliczalności z „wyników”,    3) 
pionowe różnicowanie obszarów zadaniowych i zawodów w obrębie usług     4) 
socjalnych,
częściowe zastąpienie opieki formalnej pomocą nieformalną,    5) 
redukowanie, wyznaczanie pułapu dla pomocy lub budżetowanie przy jej     6) 
uwzględnieniu,
wymaganie odpowiedzialności osobistej i podejścia quid pro quo w usługach     7) 
socjalnych,
uprywatnienie ryzyka życiowego – przynajmniej częściowo,    8) 
racjonowanie usług,    9) 
pomniejszenie wagi problemów społecznych w dyskursie politycznym.    10) 

Wszystkie z powyższych wymogów zostały już w rzeczywistości zastosowane 
w niemieckim systemie welfare, jednak od czasu do czasu poddawane były krytyce 
lub reformom. Jednak dla usług socjalnych istotne jest to, aby antynomie koncepcji 
państwa obywatelskiego (Wykres 1) przewidywać w oderwaniu od kontekstów, które 
stanowią ich uzasadnienie:
  

47  J. Döbler, Zwischen Moral und Ökonomie - Skizzen zu einer Phänomenologie sozialer Hilfe, w: 
E.-W. Luthe (Hg.), Autonomie des Helfens, Baden-Baden [NOMOS] 1997, s. 108-137. 



26

 Wykres 1. Antynomie koncepcji państwa obywatelskiego

             

Źródło: opracowanie własne.

Niezbędne ograniczenia interwencji państwa opiekuńczego należy rozumieć 
w odniesieniu do gospodarczych, społecznych i kulturowych praw niezbędnych dla 
zapewnienia nieskrępowanego rozwoju osobowości, które zostały skodyfikowane 
w Artykule 22 i 25 Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka ONZ. W szczególności 
„…technologie wpływania na jednostki i nadzorowania ich” stworzone w ramach 
usług psychospołecznych, a nawet w jeszcze większym stopniu idea prewencji, często 
popierana bez dalszego wyszczególnienia, „mają tendencję do zaciemniania konsty-
tucyjnych granic władzy państwowej”48.

Z uwagi na fakt, że istota zasady sprawiedliwości społecznej (Sozialstaatsprinzip), 
wynikającej z niemieckiej konstytucji, nie została zdefiniowana, różne siły społeczne 
Niemiec w procesie podejmowania decyzji politycznych mogą dowodzić własnych 
koncepcji pomocy społecznej i sprawiedliwości społecznej. Jako że pełna napię-
cia relacja pomiędzy indywidualną odpowiedzialnością, solidarnością społeczną 
i interwencją państwa musi zostać ponownie uregulowana, aby mogła wypełnić 
tę niezdefiniowaną lukę dotyczącą tego, jaki kształt powinna przybrać sprawie-
dliwość społeczna, w centrum uwagi znalazły się kwestie etyczne normatywnych 
podstaw państwa opiekuńczego. Dla pracy socjalnej szczególnie aktualną kwestią 

48  Ch. Sachße, Verrechtlichung und Sozialisation: Über die Grenzen des Wohlfahrtsstates, w: Levia-
than. Zs. Für Sozialwissenschaft 4 (1986), s. 540.
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jest zasadność interwencji pedagogicznych49. Ten klasyczny spór, który sięga idei 
„paternalizmu” i ogólnie podstaw „edukacji”, został wznowiony przez program „pań-
stwa usamodzielniającego”. 

Co najmniej tak samo ważne są kontrowersje dotyczące problemów etycznych 
związanych z decyzjami alokacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić, zacho-
wując ostrożność z uwagi na doświadczenie związane z eutanazją pod reżimem 
nazistowskim, na dyskusje o ekonomii i polityce zdrowotnej, które zajmują się spra-
wiedliwą alokacją zasobów społecznych w ciągu życia („rachunek całego życia” (life 
span account)50, czy racjonowaniem usług medycznych w zależności od wieku51.

Przyjmowanie odpowiedzialności (responsibilization)

Centrum „nowego”, usamodzielniającego państwa welfare, stanowi transformacja 
z zabezpieczenia państwowego na prywatne, ze zbiorowego zarządzania ryzykiem 
na zarządzanie indywidualne. Kluczem do sukcesu tego programu i przesłanką dla 
zaangażowania obywatelskiego, modernizacji administracji publicznej i struktury 
państwa opiekuńczego jest przyjmowanie odpowiedzialności (responsibilization). 
W konsekwencji tej strategii obowiązki spoczywające na państwie, organizacji i jed-
nostce zostaną przydzielone na nowo. Usługi uprzednio przypisywane państwu, 
takie jak zabezpieczenie, edukacja czy pomoc społeczna, zostaną (re)komodyfi-
kowane i powierzone przedsiębiorstwom społecznym lub edukacyjnym i ich logi-
ce wykorzystania gospodarczego. Właściwym kryterium do określenia zasadności 
finansowania publicznego będzie to, czy produkcja edukacji i dobrobytu będzie 
w stanie funkcjonować w warunkach rynkowych i przynosić wzrost gospodarczy. 
Usługi wykraczające poza określone minimum zabezpieczenia gwarantowanego 
systemem solidarnościowym będą organizowane prywatnie i finansowane ze środ-
ków własnych.

Uzupełnieniem rynkowych mechanizmów dystrybucji jest postać „konsumenta”, 
angażującego się w podejmowanie racjonalnych decyzji. Postać ta pozwala uniknąć 
niektórych z pojawiających się problemów systemu zabezpieczenia społecznego 
związanych z alokacją przez przerzucenie tego ciężaru na osoby potrzebujące usług 
49  Brumlik, Micha: Sind soziale Dienste legitimierbar? Zur ethischen Begründung pädagogischer 
Interventio-nen, w: Sache, Engelhardt (1990). 
50  Sabin, Daniels, Allocation of Mental Health Resources (Alokacja zasobów w zakresie zdrowia 
psychicznego) w: Bloch, Green (red.): Psychiatric Ethics (Etyka Psychiatryczna), Oxford, New York 
2009, s, 111-126.
51  Diessenbacher, Hartmut, Generationenvertrag, Ethik und Ökonomie: Ist das höhere Lebensalter noch 
finanzierbar? w: Sache, Engelhardt 1990, s. 255-271. Driesch, Heuft, Ressourcenallokation und Verteilungs-
gerechtigkeit in der medizinischen Versorgung Al-ternder, w: Z. Geront 4 (2002), s. 361-368. 
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edukacyjnych czy pomocy, przypisując im oczekiwania suwerenności i autono-
mii. Według teorii, ściśle biurokratyczne czy specjalizacyjne procedury alokacyjne 
zostaną zastąpione „obywatelską wolnością rynkową” (market-based civil liberty). 
Taki model przedsiębiorczego obywatela oraz programowe położenie nacisku na 
samozarządzanie (self-governance)52 sugeruje silniejszy związek alokacji produktów 
socjalnych z dwoma kryteriami: dotyczącym zdolności do funkcjonowania w sposób 
przyszłościowy i niezależny oraz dotyczącym gotowości do przyjęcia odpowiedzial-
ności. „Celem tego (…) planu jest wykorzystanie polityki społecznej w celu ukształ-
towania obywateli odpowiedzialnych w dwojaki sposób – takich, którzy zachowują 
się odpowiedzialnie zarówno w odniesieniu do siebie samych, jak i w odniesieniu do 
społeczeństwa. W tym przewodnim koncepcie „zarządzania holistycznego” (holistic 
governance)53, który dąży to spowodowania zmian w kulturze i postawach poprzez 
zapobieganie, instruowanie i radzenie, żadna sfera działań nie została usunięta z ka-
talogu oczekiwań względem samodzielnie kontrolowanego przebiegu życia: ani 
psychiczna, fizyczna czy społeczna wydajność, ani – tym bardziej – utrzymanie 
zdolności do zatrudnienia.

W miarę jak „obowiązki obywatelskie” stają się głównym punktem zainteresowania, 
ocenie pod względem powszechnych standardów optymalnego poziomu wydajno-
ści będą podlegać również osoby starsze. Będzie się od nich oczekiwać „zatrzymania 
młodości” poprzez szkolenia i rozwijanie swojego pełnego potencjału. Przyszłość 
osób starszych opiera się na profilaktycznych środkach przeciwdziałających starzeniu 
się. Nieustannego wysiłku będzie wymagało zachowanie zdolności funkcjonalnych 
tak długo jak to możliwe, aby nie stać się obciążeniem dla systemu zabezpieczenia 
społecznego. Dla tego zjawiska54 Lessenich i Otto ukuli określenie: „przedsiębiorcze 
starzenie się” (entrepreneurial aging; Alterskraftunternehmer). Ponadto „potencjał 
dojrzałości” (potential of maturity) sugeruje, że należy z niego korzystać w społecznie 
odpowiedzialny sposób: „Nie powinno się postrzegać podeszłego wieku, jako czasu 
praw bez obowiązków”. Koncepcja „aktywnego starzenia się” (active aging) pokrywa 
się ze wszystkimi elementami „państwa usamodzielniającego”: rozwijanie pełnego 

52 S. Krasmann, Gouvernementalität der Oberfläche. Aggressivität (ab-)trainieren beispielsweise, w: 
Bröckling, Krasmann, Lemke (Hg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung 
des Sozialen, Frankfurt a.M. 2000, s. 198. 
53 Perri 6, Leat, Seltzer, Stoker: Towards Holistic Governance. The new Reform Agenda (W kierunku 
holistycznego zarządzania. Agenda nowej reform), New York 2002. 
54 Lessenich, Otto, Zwischen „verdientem Ruhestand“ und „Alterskraftunternehmer“: Das Al-
ter in der Ak-tivgesellschaft – eine Skizze und offene Fragen zur Gestalt eines „Programms“ und 
seinen Wider-sprüchen, w: Ulrich Otto (Hg.), Partizipation und Inklusion im Alter – aktuelle Her-
ausforderungen, Jena 2005, s. 82. 
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potencjału jednostki i przyjmowanie odpowiedzialności, zapobieganie i produktyw-
ność, duch publiczny i wkład we wspólnotę.

Podsumowując, przypisanie (samo-)odpowiedzialności oraz oparta na rynku ide-
ologia wolności wyboru określiły granice „indywidualnej odpowiedzialności” i „siły 
woli”, które rysują linię demarkacyjną oddzielającą osoby zdolne do zarządzania 
własnym życiem i wypełniające swoje społeczne obowiązki od tych „niechętnych” 
i „zbędnych”55. W przypadku braku tych niezbędnych wartości, „usamodzielnienie” 
– poprzez doradztwo, szkolenia i wsparcie – będzie pierwszym środkiem do zasto-
sowania, aby uzupełnić ten deficyt – a zatem klasyczną domeną pracy socjalnej! 
Jeśli to podejście pedagogiczne nie przyniesie efektów, to – jak już wspomniano 
w odniesieniu do uczestnictwa w sile roboczej – należy zastosować środki repre-
syjne, aby zmotywować osoby niezatrudnione. Tego typu środki przywodzą zwykle 
na myśl negatywnie kojarzące się interpretacje państwa usamodzielniającego, jako 
„państwa skłaniającego do zatrudnienia” (workfare state).

Taka „polityka surowości” (politics of hardness)56 jest mieszaniną radykalnych polityk 
wolnorynkowych, drastycznych cięć w obszarze usług socjalnych oraz „karnego pa-
ternalizmu”. Podstawą ideologii jest tu koncept „interesu publicznego”: „Społeczeń-
stwo stanowi (…) zbiorowość, która domaga się od swoich członków zachowania, 
które jest kompatybilne z interesem publicznym – a z drugiej strony musi ochro-
nić i obronić się przed jakąkolwiek jednostką, która powodowałaby zagrożenie dla 
społeczeństwa”. „Aspołeczność” - rozumiana, jako niemoralne i nieodpowiedzialne 
zachowanie – przypisuje się przede wszystkim „podklasie”, która tkwi w trwałym 
ubóstwie i którą, jak się zdaje, wytworzyło samo permisywne państwo opiekuńcze. 
W tym podejściu „winienia ofiary”, poszkodowani w wyniki rozwoju gospodarczego 
i społecznego stają się zdrajcami, którzy muszą albo zostać reedukowani albo wy-
kluczeni z solidarnościowych więzów wspólnoty”57.

W obliczu narastającej niepewności gospodarczej i społecznej, polityka dobrobytu 
zmieni się tymczasem w paternalistyczną, autorytatywną „politykę zachowania” (poli-
cy of behavior), która będzie domagać się swojego prawa do regulowania integracji 

55  R. Castel, Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz 2000. 
56  Dahme, Wohlfahrt, Aktivierender Staat. Ein neues sozialpolitisches Leitbild und seine Konse-
quenzen für die soziale Arbeit, w: neue praxis 1 (2002). 
57 I. Dingeldey, Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung, w: Aus Politik und 
Zeit-geschichte (APuZ 8-9/2006), s. 3-9. 
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daleko w głąb szeregów klasy średniej58. Wraz z kompleksowym „prewencyjnym 
modelem prowadzenia życia” pojawia się przenikanie „retoryki oszustwa dobro-
bytowego” (…) do głównych segmentów systemu zabezpieczenia społecznego. 
W przyszłości od wszystkich osób wymagać się będzie działania z własnej inicjatywy 
i w sposób zapobiegawczy, tak, aby nie stanowić obciążenia dla wspólnoty.

Praca socjalna na rzecz państwa usamodzielniającego (enabling state)

Rozważając rolę przypisaną pracy socjalnej w państwie usamodzielniającym, wnio-
ski okazują się być niejasne i sprzeczne: z jednej strony znajdują się stanowiska po-
strzegające pracę socjalną, jako ofiarę „neoliberalnej polityki racjonalizacji; z drugiej 
strony – krytyczne analizy tej profesji, w których praca socjalna jest raczej czynnikiem 
w „reprogramowaniu usług socjalnych”. Ta druga grupa określa rolę pracy socjal-
nej, jako adaptację technologii zorientowanych na zachowanie i odpowiedzialność 
zgodnie z regułami „państwa usamodzielniającego”59. Głównymi czynnikami spra-
wiającymi, że praca socjalna jest podatna na „zwodzenie” są typowe problemy do-
tyczące statusu tej profesji oraz brak wystarczających podstaw teoretycznych. Takie 
deficyty pozwalają ideologii „praw i obowiązków” łączyć – niemal bezproblemowo 
– kluczowe kategorie upełnomocnienia i integracji z psychologicznymi konceptami 
„osobowości niepełnej” lub z technologiami interwencyjnymi ukierunkowanymi 
na zachowanie. Polityka skłaniania do zatrudnienia nie może funkcjonować „…bez 
udziału pracy socjalnej lub (…) bez zastosowania metod podobnych do tych wyko-
rzystywanych w pracy socjalnej”60.

Analizy dotyczące wdrożenia Nowego Zarządzania Publicznego są również nie-
jednoznaczne. Z jednej strony, praca socjalna – która została podporządkowana od 
zewnątrz problematyce gospodarczo zoptymalizowanej i mierzalnej pomocy – tkwi 
między państwową potrzebą ograniczenia wydatków publicznych a pewnością 
profesjonalnego działania. Z drugiej strony, należy pamiętać, że wielu pracowników 
socjalnych postrzega i wartościuje tę samą problematykę „wydajności” i „przejrzysto-

58 R. Anhorn, Zur Einleitung: Warum sozialer Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit 
zum Thema werden muss, w: Anhorn, Bettinger, Stehr (Hg.), Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. 
Posi-tionsbstimmungen einer kritischen Theorie und Praxis Sozialer Arbeit, 2. überarb. und erw. 
Aufl., Wiesbaden 2008. 
59  S. Krasmann, Gouvernementalität der Oberfläche. Aggressivität (ab-)trainieren beispielsweise, w: 
Bröckling, Krasmann, Lemke (Hg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung 
des Sozialen, Frankfurt a .M. 2000, s. 194 i nast.
60  Dahme, Wohlfahrt: Aktivierender Staat. Ein neues sozialpolitisches Leitbild und seine Konse-
quenzen für die soziale Arbeit, w: neue praxis 1 (2002), s. 92 i nast. 
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ści”, jako możliwość uporania się ze swoim pół-profesjonalnym statusem i podniesie-
nia swojej „pozycji społecznej”61. Patrząc w krytyczny sposób na uczestników pracy 
socjalnej i sposób, w jaki zdecydowali o swojej pozycji, wprowadzenie „nowego 
zarządzania publicznego” można postrzegać, jako stworzenie możliwości, „która nie 
tylko sprzyja wdrożeniu możliwych innowacji, ale też służy realizowaniu interesów 
poszczególnych osób w zakresie awansu społecznego”62.

Nie można nie zauważyć niefrasobliwości, z jaką pracownicy socjalni przyjęli te 
nowe paradygmaty w swojej praktyce zawodowej. Mimo że dostępnych jest mnóstwo 
badań i polemik, które są przepełnione teoriami i doświadczeniami potwierdzającymi 
braki koncepcji „konsumenta” lub ryzyka „modernizacji” nieodłączne przyjęciu modeli 
nowego zarządzania, profesjonalne organy zajmujące się tym obszarem niezmiennie 
ograniczają się do poziomu inwencji praktycznej. Zachwycają oni zawodowe kręgi 
tej dziedziny nieustannie zmieniającymi się wersjami grup produktowych, procedur 
oceny, niezapomnianą heurystyką jakości czy analizami satysfakcji klienta.

W momencie wprowadzenia reguł gospodarczych do usług socjalnych szczegól-
ne znaczenie zyskała tak zwana „wiedza o zarządzaniu”. W niezliczonych ofertach 
dotyczących kształcenia ustawicznego, eksperci w zakresie marketingu społeczne-
go, rozwoju organizacyjnego, zarządzania wiedzą i komunikacją oraz samodosko-
nalenia dają wyraz systemom przekonań i doktrynom behawioralnym, które mają 
sprawić, że organizacje i jednostki będą myśleć jak przedsiębiorcy w kategoriach 
wartości interesariusza, działać zgodnie z regułami rynkowymi oraz internalizować 
stały wzrost wydajności, jako przewodnią maksymę zarówno w sprawach osobistych, 
jak i biznesowych.

W dalszym ciągu kwestią otwartą pozostaje to, czy tego typu inwestycje będą się 
opłacały. Co więcej, praca socjalna stoi przed pewnym dylematem. Koncepcje i proce-
dury pracy socjalnej bardzo rzadko znajdowały się w tak politycznie dogodnej pozycji 
jak ma to miejsce obecnie, w kontekście politycznej agendy zmierzającej do transfor-
macji państwa opiekuńczego, w oparciu o aktywowanie jego obywateli i przyczynia-
nie się do przyjmowania przez nich indywidualnej odpowiedzialności. Podejścia do 
interwencji, które indywidualizują i tłumią znaczenie okoliczności w strukturze spo-
łecznej i rozłamach społecznych, aby koncentrować się na kierowaniu życiem w zgo-
dzie z interesem publicznym, niweczą profesjonalizm pracy socjalnej, albo poprzez 

61 M. Schmidt-Grunert, Die “BWL-isierung” als Hoffnungsträger der Sozialen Arbeit: Eine unange-
messene Einschätzung des “gesellschaftlichen Ansehens” der sozialen Arbeit, w: Sozialmagazin 4 
(1996), s. 30-43.
62 S. Schnurr, Jugendamtsakteure im Steuerungsdiskurs, w: np 4 (1998), s. 362-382. 
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zrzekanie się jej na rzecz paternalistycznych schematów rodzaju przed-nowoczesnej 
„edukacji na rzecz ubóstwa” (Kessl, Reutlinger, Ziegler 2007), albo na rzecz technologii 
„totalnej mobilizacji” (Bröckling 2000) w kontekście elastycznego kapitalizmu. 
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Redukcja dobrobytu, oszczędności i kryzys – Co dalej z pracą 
socjalną w Wielkiej Brytanii?

Wstęp: „Widmo krąży nad Europą”

W Wielkiej Brytanii w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku miał miej-
sce znamienny atak na dobrobyt państwa przeprowadzony przez rząd koalicyjny 
złożony z Konserwatystów i Liberalnych Demokratów oddanych stworzeniu systemu 
społecznego i gospodarczego ukształtowanego przez neoliberalizm. Ta neoliberal-
na napaść w sposób zasadniczy zmienia państwo opiekuńcze oraz role, procedury 
i działania pracowników socjalnych tego obszaru. Rządowa mantra brzmi tak: „nie ma 
innego wyjścia” (dla urynkowienia, reżimów neoliberalnej polityki i redukcji polityki 
państwa) i ta mantra jest w coraz większym stopniu „eksportowana” do Europy – rząd 
brytyjski postanowił eksportować swój wizerunek nowego „neoliberalnego świata” 
do innych europejskich państw narodowych. W 1848 r. Marks i Engels rozpoczęli 
Manifest komunistyczny odnosząc się do „widma krążącego nad Europą”. Dla nich 
było to widmo rewolucji, likwidacji kapitalizmu i ustanowienia systemu opartego 
na zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Jednak widmo dnia dzisiejszego nie jest widmem 
nagłego wyzwolenia społecznego, ale groźbą niereformowalnego neoliberalizmu 
ponoszącego odpowiedzialność za rosnące wskaźniki nierówności, biedy, niedoli 
społecznej, wyobcowanie i przemoc społeczną wyrządzane tak wielu przez tak 
niewielu. Z tego jednego powodu, to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii zasługuje na 
uwagę i ma znaczenie dla analityków i teoretyków dobrobytu społecznego i pracy 
socjalnej w całej Europie.

Niniejszy tekst jest spojrzeniem na próby likwidacji powojennego państwa opie-
kuńczego przez obecny rząd brytyjski. Jego zamierzeniem jest z jednej strony ostrzec, 
a z drugiej – dowieść, że w kontekście międzynarodowym, pracownicy socjalni 
(akademicy i praktycy) oraz korzystający z usług muszą stanąć razem, aby obronić 
dobrobyt społeczny/publiczny i jasno dowieść słuszności innego wyjścia: udowod-
nić, że możliwy jest alternatywny system welfare i alternatywna forma praktyki pracy 
socjalnej, pomimo neoliberalnych zapędów, którymi emanują rządowi decydenci.
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Wielka Brytania doktryny szoku

Pozostałości po brytyjskim państwie opiekuńczym stoją w obliczu największego 
dotąd kryzysu. Katastrofa gospodarcza, która zaczęła się na amerykańskim rynku 
kredytów hipotecznych typu sub-prime w 2007 r. i rozprzestrzeniła się obejmując 
w 2008 r. zachodni system bankowy, wywołała skutki w postaci ogromnego za-
dłużenia państwa brytyjskiego wskutek wykorzystania funduszy państwowych na 
wykup upadających banków (bail out). Pod koniec 2010 r. deficyt budżetu w sekto-
rze publicznym wynosił 85 mld funtów (mimo że jest to 6,8 mld funtów mniej niż 
w tym samym okresie przełomu lat 2009/10), podczas gdy zadłużenie netto sektora 
publicznego wynosiło 113 mld funtów (znów o 14,1 mld funtów mniej niż w tym 
samym okresie 2009/10)63.

Przez ostatnie dwa lata dominującą kwestią brytyjskiej polityki było rozwiąza-
nie problemu „kryzysu zadłużenia”, a koalicyjny rząd konserwatystów/liberalnych 
demokratów, wybrany w 2010 r. zabrał się za spłacanie tego zadłużenia poprzez 
wprowadzenie największych cięć w wydatkach sektora publicznego od co najmniej 
początku lat 20 ubiegłego wieku. 

Co ciekawe, poziom zadłużenia jako procent PKB jest niższy niż kiedykolwiek w la-
tach 1918-1961 r.; niższy niż w 1945 r., kiedy utworzono brytyjskie państwo welfare64. 
Stąd też liczby jako takie niekoniecznie oznaczają, że cięcia wydatków na cele so-
cjalne są „nieuniknione” czy „niezbędne” (choć jest to mantra powtarzana przez rząd). 
Co więcej, inne sposoby spłacania zadłużenia nie zostały poważnie wzięte pod 
uwagę. Niektóre alternatywy to: podniesienie najwyższych stóp procentowych (co 
w przypadku zarabiających najwięcej wynosi o 10 pensów na jeden funt mniej, niż 
kiedy premierem była Margaret Thatcher), usunięcie luk prawnych umożliwiających 
uniknięcie podatków (Ministerstwo Skarbu Zjednoczonego Królestwa szacuje, że 
w 2009 r. straciło 42 mld funtów podatku; Sieć na rzecz sprawiedliwości podatkowej 
(Tax Justice Network) określa szacunki na tamten rok jako blisko 95 mld funtów65, za-
kończenie interwencji wojskowej w Afganistanie (przy szacowanej rocznej oszczęd-
ności 2,6 mld na rok)66, ogłoszenie, że system rakiet Trident nie zostanie wymieniony 
(całkowity koszt odnowienia systemu Trident wyniesie około 94,7 mld funtów i 104,2 

63  The Guardian, Deficit, national debt and government borrowing - how has it changed since 1946? 
(Deficyt, dług narodowy i zapożyczenie rządu – jak to się zmieniło od 1946 r. ?) The Guardian, 2011, 
22 lutego 2011.
64 The case against cuts in public spending. (Istnieje alternatywa: Sprawa przeciwko cięciom w wydat-
kach publicznych) http://www.pcs.org.uk/en/campaigns/campaign-resources/there-is-an-alternative-
the-case-against-cuts-in-public-spending.cfm (data dostępu 21/2/2011).  
65 Turner G., (2010), Same Old Ideology, (Ta sama stara ideologia) Socialist Review wyd. 352, listopad 2010.
66 Public and Civil Servants [PCS] (2010) There is An Alternative:….op cit.
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mld funtów w ciągu istnienia tego systemu, szacowanego na 30 lat., co równa się 
3,3 mld funtów rocznie)67 oraz wprowadzenie jednorazowego podatku od wypłat 
premii bankowych, uwzględniając rolę banków w zapoczątkowaniu kryzysu (pre-
mie świąteczne w 2010 r. w londyńskim sektorze finansowym wyniosły około 7 mld 
funtów)68. Jednak zamiast tego mówi się nam, że „nie ma innego wyjścia” i ogłasza 
dramatyczne i zawyżone cięcia wydatków socjalnych.

Skala pakietu cięć jest tak ogromna, że aż trudno to pojąć. Przykładowo, samorząd 
lokalny w Wielkiej Brytanii nadal pozostaje ważnym dostawcą usług socjalnych i spo-
łecznych. Usługi edukacyjne, pracy socjalnej, opieki społecznej, mieszkalnictwo ko-
munalne, rekreacja lokalna i usługi bibliotekarskie wszystkie zależą od finansowania 
ze środków samorządów lokalnych. Mimo to ich budżet w latach 2011-2015 zostanie 
zredukowany o 27% (po odliczeniu inflacji).

Budżety na cele socjalne (w tym np. zasiłki z tytułu bezrobocia, niezdolności do 
pracy i mieszkaniowe, zasiłek dla osób niepełnosprawnych, zasiłki na dzieci, dodatek 
na dzieci dla osób o niskich dochodach i dodatek do przychodów dla osób pracu-
jących, zasiłek dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy, zasiłki rodzinne, 
emerytury i renty) podlegają ostrym cięciom. Według Brewera i Browne’a:  „…80 mld 
funtów rocznie cięć wydatków … 18 mld funtów będzie pochodzić z cięć w (świad-
czeniach) socjalnych do 2014/2015”69.

Ponadto, w dyskusjach o pozostałych świadczeniach będzie teraz rezonować star-
szy temat polityki społecznej: „mniej uprawnień”. Zmiany w zakresie reguł przyzna-
wania świadczeń oznaczają, że żadna rodzina utrzymująca się z nich nie otrzyma 
więcej pieniędzy niż wynosi dochód przeciętnej rodziny pracującej, bez względu na 
to, jaka jest ich sytuacja rodzinna czy rzeczywiste warunki życia dzieci. Samotnym 
bezrobotnym rodzicom poniżej 35 roku życia nie będzie już przysługiwać zasiłek 
mieszkaniowy na lokal inny niż pokój we wspólnie wynajmowanym lokalu. Wiek 
emerytalny został podniesiony do 66 lat, a z puli sektora publicznego przeznaczonej 
na ten cel usunięto 1,8 mld funtów. Każda z miliona osób utrzymujących się obecnie 

67  Ibidem.
68  Treanor J., (2010), Banks Agree £200bn for businesses but pay talks unresolved. (Zgoda banków 
na £200mld dla biznesu, ale rozmowy o płacach niezakończone) The Guardian 21/12/2010 http://www.
guardian.co.uk/business/2010/dec/21/banks-agree-lend-business-pay-talks?INTCMP=SRCH(data 
dostępu 21/2/2011).
69  Brewer M., Browne J., Cuts To welfare spendin. („Cięcia w wydatkach systemu welfare”) w: 
Yates, N; Haux, T; Jawad, R i Kilkey, M (red) In Defence of Welfare: The Impacts of the Government 
Spending Review. (W obronie systemu welfare: wpływu rewizji wydatków rządowych), (London 2011, 
Social Policy Association).
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z zasiłków dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy z powodu złego stanu 
zdrowia straci 2 tys. funtów rocznie ze swojego pakietu świadczeń70.

Przez ostatnie 25 lat cechą brytyjskiego społeczeństwa jest rosnąca nierówność71. 
Jednak cięcia będą oznaczać jeszcze większą nierówność. Skutki cięć będą regresyw-
ne, uderzając najmocniej w 10% osób znajdujących się u dołu drabiny dystrybucji 
dochodu.

Koszty społeczne cięć stają się jasne: a najbardziej bezbronni ucierpią najbardziej. 
Na przykład, Rada ds. Uchodźców stoi w obliczu cięć swojego budżetu o prawie 62%, 
co będzie miało wpływ bezpośrednio na usługi tzw. pierwszej linii. Cięcia te, ogłoszo-
ne w lutym 2011 r. i wdrożone w kwietniu 2011 r., są zakrojone na taką skalę i zostały 
wprowadzone tak szybko, że usługodawcy nie mieli możliwości przystosowania się 
do nowych okoliczności, które ich dotyczą. W rezultacie, uchodźcy będą pozosta-
wieni bez środków do życia i wielu z nich będzie siłą zmuszonych do powrotu do 
zbrodniczych reżimów, od których starali się uciec. Cięcia te były dodatkiem do 22% 
redukcji finansowania, które Rada przeprowadziła w poprzednim roku budżetowym, 
co spowodowało zwolnienie 52 osób oraz redukcje w kluczowych usługach, w tym 
w sferze pomocy dla dzieci-uchodźców pozbawionych opieki72.

Niedawno tygodnik Community Care73 oświadczył, że „cięcia zagrażają dzieciom”. 
Zamieszczono w nim wyniki sondażu, przeprowadzonego przez tygodnik, z którego 
wynika, że 88% pracowników socjalnych biorących udział w badaniu stwierdziło, 
że cięcia w wydatkach samorządów lokalnych zagrażają dzieciom potrzebującym 
szczególnej opieki i ochrony. Poinformowano, że 82% biorących udział w badaniu 
stwierdziło, że progi ochrony dziecka zostały podniesione w ciągu ostatniego roku 
oraz przytoczono wypowiedź jednego z pracowników socjalnych: „W moim okręgu 
kilka przypadków zostało przeklasyfikowanych, aby pozbyć się nadmiaru przypad-
ków przypadających na każdy zespół, w celu wykonania planu regulacyjnego”. Nato-
miast inny stwierdził, że: „Pewne dziecko było objęte opieką przez kilka lat z krótkimi 
okresami pobytu w schroniskach dla nieletnich. Zorganizowano spotkanie, aby okre-

70  Dorling D., Clearing the Poor Away. (Pozbywając się ubogich) Socialist Review, wyd. 352, listo-
pada 2010.
71 Dorling D., Clearing the poor away. (Pozbywając się ubogich), w: Yates, N; Haux, T; Jawad R., 
Kilkey M. (red), w: Defence of Welfare: The Impacts of the Government, Spending Review (Obrona 
welfare: Wpływy rewizji wydatków rządowych), (London 2011, Social Policy Association). 
72  Hill A., Refugee services to take a heavy hit due to 62% funding cuts. (Usługi dla uchodźców 
w obliczu mocnego ciosu wskutek 62% cięć w finansowaniu), The Guardian 1 lutego 2011 http://www.
guardian.co.uk/world/2011/feb/01/refugee-services-heavy-hit-cuts?INTCMP=SRCH (data dostępu 
6 kwietnia 2011).
73  Community Care, Social workers ‘scared’ that cuts put children in danger (Pracownicy socjalni “przera-
żeni”, że cięcia zagrożą dzieciom) Community Care (Opieka Wspólnotowa), 14 kwietnia 2011, s. 4/5.
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ślić, które dzieci mogłyby wrócić do domu z najmniejszym ryzykiem, ponieważ trzeba 
poradzić sobie z budżetem na opiekę całodobową. Po powrocie do domu, dziecko to 
natychmiast wróciło do dawnego zachowania”.

Pojawia się coraz więcej dowodów, że to właśnie korzystający z usług w zakresie 
pracy socjalnej ucierpią najbardziej z powodu cięć w pomocy społecznej i wskutek 
jej ograniczenia. Te dodatkowe cięcia, rządowe zmiany podatkowe, zmiany stawek 
ubezpieczenia społecznego oraz rosnąca inflacja (w szczególności dotycząca żyw-
ności, paliwa i ubrań) oznaczają, że w roku podatkowym 2011/2012 poziom życia 
rodzin osób ubogich, niższej klasy średniej i z klasy pracującej drastycznie spadnie. 
Według firmy Pricewaterhouse Coopers (PwC), zajmującej się usługami księgowości, 
w nadchodzącym roku gospodarstwa domowe stracą średnio 1 tys. funtów74. Dane 
rządowe sugerują, że rodzina o dochodach zbliżonych do przeciętnych (26 tys. fun-
tów rocznie) posiadająca troje dzieci straci około 1700 funtów na rok, a nawet tysiące 
więcej, jeśli ich zarobki nie nie utrzymają się na poziomie inflacji75.

Każdy departament w rządzie rozpoczął jakiś program „redukcji zadłużenia”, który 
zniszczy miejsca pracy w sektorze publicznym i socjalnym, z setkami tysięcy pracow-
ników zwolnionych w samorządach lokalnych (gdzie pracuje większość pracowni-
ków socjalnych). Dla osób, które pozostaną na stanowiskach, życie zawodowe stanie 
się trudniejsze, ponieważ pracodawcy zmniejszą wysokość wynagrodzeń i pogorszą 
się warunki pracy osiągnięte w wyniku układów zbiorowych.

Ta drastyczna redukcja pomocy państwa i usług wspieranych przez państwo ma 
zostać zastąpiona przez to, co premier David Cameron nazywa „Wielkim Społeczeń-
stwem” („The Big Society”). Jest to wizja, w której wolontariat i organizacje z sektora 
wolontariackiego, w połączeniu z usługodawcami z sektora prywatnego, wkraczają, 
aby wypełnić lukę pozostawioną przez państwo.

Jednakże, istnieje wiele przeszkód stojących na drodze do realizacji tego typu 
wizji. Nie ma dowodów na to, że sektor wolontariacki będzie w stanie pełnić rolę, 
jaką Cameron mu powierzył. Większość organizacji z sektora wolontariatu jest za-
leżnych od finansowania przez samorząd lokalny, które zostało ostatnio drastycznie 
obcięte. Niektóre szacunki sugerują, że sektor wolontariacki obejmie redukcja dotacji 
i kontraktów w granicach 4,5 mld funtów w okresie zmniejszania deficytu76. Ponadto, 
ograniczenie budżetów rodzinnych oznacza, że organizacje dobroczynne i organi-
74 O’Grady S., Now the real economic pain starts: yes, it’s ‘worse-off Wednesday’. (Oto początek praw-(Oto początek praw-
dziwego cierpienia gospodarczego: tak, to jest ‘czarna godzina’) The Independent 6 kwietnia 2011.
75  Ibidem.
76  Guardian, Spending cuts will create ‘meaner, nastier’ Britain. (Bardziej wstrętna, złośliwsza’ 
Wielka Brytania w efekcie cięć w wydatkach), The Guardian 8 lutego 2011 http://www.guardian.co.uk/
society/2011/feb/08/spending-cuts-meaner-nastier-britain (data dostępu 6 kwietnia).



38

zacje z sektora wolontariatu będą również odczuwać spadki w otrzymywanych da-
rowiznach na cele dobroczynne77. W każdym razie, wiele wolontariackich organizacji 
pomocy społecznej dąży raczej do zapewnienia dodatkowych, specjalistycznych 
sieci wsparcia osobom korzystającym z usług, a nie do bycia głównymi dostawcami 
najważniejszych usług. I wreszcie, długie godziny jakie brytyjscy pracownicy zatrud-
nieni w pełnym wymiarze czasu spędzają w pracy w oczywisty sposób ograniczają 
zdolność wielu z nich do angażowania się w jakiekolwiek istotne działanie wolon-
tariackie. Według Kongresu Związków Zawodowych „Pracownicy zatrudnieni w peł-
nym wymiarze czasu pracy w Zjednoczonym Królestwie pracują najdłużej w Europie. 
Średnia dla osób na pełnym etacie w Zjednoczonym Królestwie wynosi 43,5 godziny. 
We Francji jest to 38,2, a w Niemczech 39,9”78.

Prawdziwa wizja przyszłości Camerona została uchwycona pod koniec lutego 
2011 r., kiedy ogłosił on, że wszystkie usługi będą podlegać procedurze przetargo-
wej i wszystkie obszary aktywności państwa (za wyjątkiem systemu wojskowego 
i prawnego) będą „otwarte dla biznesu” - otwarte w celu umożliwienia prywatnym 
biznesom, nastawionym na zysk, udziału w przetargach na usługodawcę. Stwierdził 
on, że: „To jest transformacja: zamiast musieć uzasadniać, dlaczego wprowadzenie 
konkurencyjności w niektóre usługi publiczne ma sens – jak czynimy to teraz w przy-
padku szkół i publicznej służby zdrowia – państwo będzie musiało uzasadniać, dla-
czego miałoby kiedykolwiek być monopolistą”79.

Cameron zadeklarował, że decydującym czynnikiem w jakimkolwiek kontrakcie 
będzie „zapewnienie jakości”, najnowsza historia pokazuje jednak, że kluczową 
zmienną będzie cena.

Polityczny dyskurs wokół kryzysu systemowo-gospodarczego od roku 2008 do 
dziś, został wykorzystany przez neoliberalnych brytyjskich polityków, aby rozpocząć 
dotychczas niesprawdzony eksperyment (przynajmniej w tzw. zaawansowanej go-
spodarce zachodniej), polegający na restrukturyzacji społeczeństwa brytyjskiego za-
sadniczo dla korzyści tych, którzy są już zamożni i wpływowi. To jest doktryna „szoku 

77  Chanel 4 Tv, Tonight – Charities in Crisis. (Tonight – Dobroczynność zagrożona), Chanel 4 Tv, 
(pierwsza audycja 31 marca 2011).
78  TUC Long Hours Culture. (Kultura długich godzin).
http://www.tuc.org.uk/workplace/index.cfm?mins=315&minors=302&majorsubjectID=2#factfile (data 
dostępu 4 kwieceiń 2011).
79  D.Cameron, How we will release the grip of state control. (Jak uwolnimy się z uścisku kontroli państwowej?) 
The Daily Telegraph 20 lutego 2011 (dostępne w Number10.gov.uk: http://www.number10.gov.uk/news/statements-
and-articles/2011/02/daily-telegraph-article-how-we-will-release-the-grip-of-state-control-60921 data dostępu 4 
April 2011).
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w praktyce” w Wielkiej Brytanii w postaci cięć w sektorze publicznym, prywatyzacji 
i niszczenia miejsc pracy80.

Skala neoliberalnego ataku jest tego typu, że wywołuje ona ważne pytania doty-
czące roli i przyszłego kierunku pracy socjalnej w społeczeństwie brytyjskim. 

Kryzys pracy socjalnej raz jeszcze

Jakkolwiek zła jest sytuacja – lub jak zła ma się stać – czy jest coś, co wyróżnia pracę 
socjalną względem tego, co się dzieje? Oczywiście, jako służba finansowana przez 
państwo, praca socjalna ucierpi tak jak wszystkie inne, ale czy jest coś szczególne-
go w tym, co się dzieje, co sprawia, że jest to „kryzys pracy socjalnej”. Albo, czy jest 
to tylko intelektualne lenistwo z lewej strony akademickiej pracy socjalnej, zawsze 
czekającej na to, by po raz kolejny użyć swojego frazesu o tym, że „praca socjalna 
znajduje się w sytuacji kryzysu”? Z pewnością można stwierdzić, że praca socjalna 
w Wielkiej Brytanii doświadczyła już swoich kilku „kryzysów”.

Pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku, istniał „kryzys” 
w pracy socjalnej spowodowany tym, że niektórzy pracownicy w obrębie Towa-
rzystwa Organizacji Dobroczynności (Charity Organisation Society; COS) i Ruchu 
Osiedleńczego (Settlement Movement) „stawali się natywni” i kwestionowali warunki 
socjalne, w których żyli „klienci”, a także nierówności społeczeństwa brytyjskiego 
tamtego okresu81. Jednym z proponowanych rozwiązań był ruch w kierunku pro-
fesjonalizacji – poprzez rozwój edukacji w zakresie pracy socjalnej – jako sposób 
uodpornienia pracowników na „skażenie”, wypracowanie profesjonalnego dystan-
su między pracownikami a beneficjentami oraz stworzenie „właściwych” podstaw 
wiedzy82.

Z końcem II wojny światowej i wraz z formalnym ustanowieniem brytyjskiego 
państwa opiekuńczego, praca socjalna stanęła w obliczu kolejnego kryzysu, jako, że 
była ona wykluczona (jako uznana, jednolita i spójna instytucja) z nowego układu 
państwowego; sytuacja ta nie została rozwiązana aż do uchwalenia szkockiej ustawy 
o pomocy społecznej z 1968 r.83 oraz ustawy o zasięgu władz lokalnych w zakresie 

80  N. Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. (Doktryna szoku: Początek kapital-
izmu katastrofy), (London 2007, Penguin).
81  M Lavalette, I. Ferguson, International Social Work and the Radical Tradition. [Międzynarodowa 
praca socjalna a tradycja radykalna] (Birmingham 2007, Venture Press).
82  C. Jones, State Social Work and the Working Class. (Publiczna praca socjalna a klasa robotnicza), 
(London1983, Macmillan.
83 The Social Work (Scotland) Act (1968).
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opieki społecznej z 1970 r.84, które ustanowiły ogólne wydziały ds. pracy socjalnej/
pomocy społecznej w obrębie władz lokalnych85.

W czasie, gdy tworzono nowe wydziały ds. pracy socjalnej/pomocy społecznej, 
w świecie nastąpił zwrot; nagle skończył się długi powojenny okres boomu, a pań-
stwa opiekuńcze uznano za znajdujące się w sytuacji kryzysu86. W momencie, gdy 
ograniczanie powojennej pomocy społecznej pierwszego okresu zaczęło się roz-
przestrzeniać (od roku 1976 do 1982), pracownicy socjalni znaleźli się na pierwszej 
linii „wojny z pomocą społeczną” prowadzonej przez polityków i speców od mediów. 
Pracowników socjalnych i teorie pracy socjalnej winiono za stworzenie „kultury 
zależności socjalnej” i wspieranie ciągu zależności87; były to tematy, które miały się 
pojawiać ponownie podczas kolejnych okresów socjalnych cięć i restrukturyzacji 
pod rządami zarówno konserwatystów, jak i nowych labourzystów. 

Praca socjalna znalazła się również pod obstrzałem krytyki po serii szczególnie 
głośnych przypadków, w których dzieci objęte działaniami wydziałów spraw społecz-
nych umierały na rękach opiekunów znajdując się pod opieką rodziny (Maria Colwell 
w 1973, Jasmine Beckford w 1984, Tyra Henry w 1984, Kimberley Carlisle w 1986, Vic-
toria Climbe w 2000 i Peter Connelly [‘Baby P’] w 2007). W kręgach polityki i mediów 
śmierć tych dzieci wywołała pytania o „sens” i „wartość” pracy socjalnej. 

Chociaż po tych wydarzeniach praca socjalna nie pozostała bez szwanku, a jej 
zasięg, zadania i styl pracy często uległ zmianie, mimo to, wciąż istnieje. Z tych 
względów rozważania o „kryzysach” wydają się być częścią samej istoty rozwoju 
pracy socjalnej i jej historii w Wielkiej Brytanii – czy zatem jest to najbardziej bieżący 
temat, który nas dotyczy?

Chciałbym zasugerować, że skala ataków na brytyjską publiczną opiekę społeczną 
jest obecnie tak ogromna, że pojawiają się prawdziwe obawy o długoterminową 
realność projektu pracy socjalnej. Obawy te dotyczą:

Wykonalności szeregu projektów w zakresie pracy socjalnej, których źródła  y
finansowania znikną.

84 The Local Authority Personal Social Services Act (1970).
85  M. Payne, Modern Social Work Theory. (Teoria współczesnej pracy socjalnej), (wyd 3.) (London 
2005, Macmillan).
86  Por.: R. Mishra, The Welfare State in Crisis (Kryzys państwa welfare), (London 1983, Prentice 
Hall), a także Culpitt I., Welfare and Citizenship: Beyond the Crisis of the Welfare State? (System wel-
fare a obywatelstwo: Ponad kryzysem państwa welfare?), (Citizenship Studies) (Studia Obywatelskie), 
(London1992, Sage).
87  R. Lowe, The Welfare State in Britain Since 1945. (Państwo welfare w Wielkiej Brytanii od 1945 r.), 
(London1993, Palgrave Macmillan).
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Pozycji pracy socjalnej jako działalności państwa (obszar zatrudnienia ogrom- y
nej większości pracowników socjalnych) w obliczu przekształcenia wszystkich 
usług w formę ofertową.
Zdolności pracy socjalnej do pracy z usługobiorcami (których liczby prawdopo- y
dobnie wzrosną z powodu działań oszczędnościowych) w sposób pozytywny 
i progresywny.
Zdolności pracy socjalnej do zaspokojenia potrzeb osób najbardziej bezradnych  y
oraz do praktyki w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo i odpowiednie 
warunki czasowe i przestrzenne pozwalające budować sieci relacji i wsparcia.

 Chociaż oczywiste jest to, że niektóre formy pracy socjalnej przetrwają socjalny 
szok, z którym Wielka Brytania będzie musiała się wkrótce zmierzyć, mniej pewne jest 
to, jaki będzie jej kształt. Czy będzie to praca socjalna ukształtowana przez wartości 
etyczne i oddanie, dysponująca odpowiednimi środkami do zaspokojenia potrzeb 
korzystających z jej usług, czy będzie to w głównej mierze zadanie polegające na 
pracy bez kwalifikacji mającej na celu zajmowanie się i kontrolowanie osób najbied-
niejszych i marginalizowanych?

Zilustrowanie, w jaki sposób taka praca socjalna „bez wykwalifikowania” mogła-
by wyglądać, nie wymaga wędrówki daleko w głąb „eksperymentu myślowego”. 
Brytyjska praca socjalna na początku dwudziestego pierwszego wieku już posiada 
elementy profesji bez podstaw.

Praca socjalna i Neoliberalizm: Przed burzą

Jak jest to powszechnie opisywane w literaturze dotyczącej pracy socjalnej, więk-
szość osób wstępuje w szeregi profesji, ponieważ chce powodować zmiany – aby 
pomóc ludziom radzić sobie z problemami życiowymi, oraz dla niektórych, aby 
zmierzyć się ze społecznymi przyczynami tego jakże prywatnego bólu (ubóstwo, 
bezrobocie i odosobnienie, które niszczą ludzkie życie i powodują wszelkiego ro-
dzaju osobiste i społeczne traumy). Taka misja została ujęta np. w definicji pracy 
socjalnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy Socjalnej (International Fede-
ration of Social Work), która jest szeroko cytowana i uzyskała aprobatę organizacji 
i stowarzyszeń krajowych. Mówi ona, że praca socjalna: 

„… promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów w zakresie relacji między-
ludzkich oraz upodmiotowienie i wolność osób … (Praca socjalna) mierzy się z bariera-
mi, nierównościami oraz przejawami niesprawiedliwości istniejącymi w społeczeństwie. 
Reaguje na sytuacje kryzysowe i nagłe, jak również codzienne problemy osobiste i spo-
łeczne … Spektrum działań w zakresie pracy socjalnej sięga od głównie skoncentrowa-
nych na osobie procesów psychospołecznych po zaangażowanie w politykę społeczną, 
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planowanie i rozwój... (w tym) poradnictwo, kliniczną pracę socjalną, pracę grupową, 
socjalną pracę pedagogiczną oraz terapię rodzinną … Aktywności w zakresie pracy 
socjalnej obejmują także administrowanie agencjami, organizowanie i angażowanie 
wspólnot w działania społeczne i polityczne”88.

Definicja Stowarzyszenia podkreśla znaczenie „wartości”, które zdają się odzwier-
ciedlać istotę tego zawodu: to, że praca socjalna jest profesją, zadaniem niesienia 
pomocy, które na pierwszym miejscu stawia ludzi i ich potrzeby. Opisuje pracę 
socjalną, która została ukształtowana ideą sprawiedliwości społecznej i to z tego 
powodu organizacja People and Planet (Ludzie i Planeta) prowadząca kampanie 
w zakresie globalnej sprawiedliwości (Global Justice) wymienia pracę socjalną jako 
przykład jednej z „karier etycznych”.

Jednakże w Wielkiej Brytanii – i coraz częściej w wielu innych częściach globu – 
praca socjalna kierowana państwowo jest w coraz większym stopniu kształtowana 
przez potrzeby reżimów neoliberalnej polityki, które grożą osłabieniem tego rodzaju 
„etycznych zobowiązań”89. 

W ciągu ostatnich dwu dekad, neoliberalizm wzmocnił swoją kontrolę nad spo-
łeczeństwem brytyjskim. Pomimo znaczących corocznych redukcji w wydatkach 
budżetowych na cele społeczne pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia (pod rządami 
laburzystów) i podczas, gdy wczesne rządy Thatcher zredukowały wypłaty świadczeń 
socjalnych (w relacji do zarobków) oraz zajęły się prywatyzacją samorządowego 
mieszkalnictwa komunalnego i wprowadziły konkurencyjne systemy ofert w zakresie 
określonych obszarów działania samorządów, dopiero po ich trzecim wyborczym 
zwycięstwie w 1987 r. rządy Thatcher zaczęły w pełni wprowadzać zasady rynkowe 
w obszar państwowych usług socjalnych90. Ustawa o edukacji z 1988 r. oraz ustawa 
o krajowej służbie zdrowia i opiece w miejscu zamieszkania z 1990 r. (National Health 
Service and Community Care Act) oznaczały wprowadzenie Nowego Zarządzania 

88  IFSW (2000) The Definition of Social Work (Definicja pracy socjalnej), www.ifsw.org/f38000138.html
89  I. Ferguson, M. Lavalette, E Whitmore, (red.), Globalisation, Global Justice and Social Work 
(Globalizacja, sprawiedliwość globalna i praca socjlna), (London 2005, Routledge), A także : M. La-
valette, I. Ferguson, International Social Work and the Radical Tradition. (Międzynarodowa praca 
socjalna a tradycja radykalna), (Birmingham 2007, Venture Press) oraz M. Lavalette (red.), Radical 
Social Work Today. (Radykalna praca socjalna dziś), (Bristol 2011, Policy Press).
90  N. Timmins, The Five Giants: A biography of the welfare state. (Pięciu gigantów: Biografia wel-
fare state), (London 1995, Fontana), a także: Lavalette M., Mooney G. (red.), Class Struggle and Social 
Welfare (Walka klas a pomoc socjalna), (London 2002, Routledge) oraz Mooney G., New Labour and 
the Management of Welfare.(Nowa Partia Pracy a zarządzanie systemem welfare), w: Lavalette M., 
Pratt A. (red.), Social Policy: Theories, Concepts and Issues. (Polityka Społeczna: Teorie, Koncepcje 
i Problemy), (London 2006, Sage).
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Publicznego (New Public Management; NPM) w obszar usług socjalnych. Clarke 
podsumowuje kluczowe cechy NPM w Wielkiej Brytanii jako91:
Skupienie uwagi na cele i rezultaty działań, a nie na działania:

Postrzeganie organizacji jako łańcuchów relacji o niskim poziomie zaufania,  y
połączonych kontraktami lub procesami typu kontraktowego.
Rozdzielenie ról nabywcy i dostawcy lub klienta i kontrahenta w obrębie  y
uprzednio zintegrowanych procesów lub organizacji.
Podział organizacji prowadzących działalność na szeroką skalę i wykorzystanie  y
konkurencji w celu umożliwienia usługobiorcom „wyjście” lub „wybór”.
Decentralizacja uprawnień budżetowych i osobistych do szczebla menadżerów  y
liniowych.

Systemy welfare w coraz większym stopniu zostały oparte na trzech kluczowych 
elementach:

wewnętrzne urynkowienie, y
postrzeganie usługobiorców jako „konsumentów”, którzy wyrażają swoje so- y
cjalne „wybory” poprzez mechanizmy rynkowe, oraz 
menedżeryzm – system pracy, który zmniejsza przestrzeń autonomii pracowni- y
ka i podejmowania decyzji przez niego oraz stara się kontrolować i ograniczać 
proces pracy w obrębie organizacji typu welfare. 

W latach 1997-2010, trendy te były kontynuowane i rozwijane zgodnie z ukierunko-
waniem Nowej Partii Pracy na procedury pracy, ocenę rezultatów i cele zdefiniowane 
centralnie92.

W odniesieniu do pracy socjalnej, neoliberalizm wywarł istotny wpływ w trojaki 
sposób:

Po pierwsze, neoliberalne systemy polityczne typu welfare przyniosły rosnące 
poziomy ubóstwa, nierówności i alienacji, które z kolei wytworzyły i spotęgowały 
szereg problemów społecznych. W Wielkiej Brytanii, badania prowadzone przez 
takich autorów jak93, Richard Wilkinson94, Richard Wilkinson i Kate Pickett95, Daniel 

91 J Clarke., S. Gerwitz, E. McLAughlin, (red), New Managerialism, New Welfare? (Nowy 
menedżeryzm, nowe welfare?), (London 2000, Sage).
92 M. Baldwin, Resisting the EasyCare model: building a more radical, community-based, anti-
authoritarian social work for the future. (Opierając się modelowi łatwej opieki: budowanie bardziej 
radykalnej, wspólnotowej, anty-autorytarnej pracy socjalnej dla przyszłości), w: Lavalette M. (red), 
Radical Social Work Today (Bristol 2011, Policy Press).
93  J. Hills, K. Stewart, A More Equal Society?(Społeczeństwo bardziej egalitarne?), (Bristol 2005, 
Policy Press).
94 R. Wilkinson, The Impact of Inequality. (Wpływ nierówności), (New York 2005, New Press). 
95  R. Wilkinson, K. Pickett, The Spirit Level: Why more equal societies almost always do bette.r (Koncepcja pozi-
omicy: Dlaczego bardziej egalitarne społeczeństwa nieomal zawsze radzą sobie lepiej), (London 2009, Penguin).
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Dorling96 oraz John Hills i jego zespół97 opisują społeczeństwo, w którym różnica mię-
dzy zamożną mniejszością i rosnącą liczbą osób biednych powiększa się z każdym 
rokiem. Na przykład, Hills dowodzi, że nierówności w dochodach w Zjednoczonym 
Królestwie są obecnie większe niż w którymkolwiek momencie od czasu tuż po 
zakończeniu drugiej wojny światowej98. Zamożność gospodarstw domowych 10% 
populacji szacuje się na 853 tys. funtów i więcej – co jest sumą ponad 100 razy wyższą 
niż zasoby 10% najuboższych.

Wilkinson i Pickett99 dowodzą, że poziom nierówności w dochodach stanowi klu-
czową determinantę nie tylko wskaźników stanu zdrowia i umieralności, ale też 
przyczynę innych problemów społecznych, w tym chorób psychicznych, otyłości 
i zabójstw.

Tego rodzaju nierówności wywierają znaczący wpływ na życie osób najbardziej 
bezradnych. Na przykład, w najobszerniejszym ostatnio badaniu dotyczącym życia 
dzieci, przeprowadzonym przez UNICEF w 2007 r., Zjednoczone Królestwo zna-
lazło się na ostatnim miejscu spośród 21 krajów uprzemysłowionych w rankingu 
„oceny dobrobytu” dzieci. Ocena ta opierała się na 40 odrębnych wskaźnikach – 
obejmujących relatywne ubóstwo, bezpieczeństwo dzieci, osiągnięcia edukacyjne 
i zażywanie substancji odurzających. W Wielkiej Brytanii jest więcej dzieci żyjących 
w ubóstwie, definiowanym jako życie poniżej 60% typowego dochodu, niż w któ-
rymkolwiek innym państwie zachodnioeuropejskim. W tym kraju 22% dzieci jest 
ubogich, w porównaniu z 8% w Szwecji i 10% w Danii; przy czym trzydzieści lat temu 
liczba ta wynosiła jedynie 13%100. Obecnie jedno na dziesięcioro dzieci w wieku od 
pięciu do szesnastu lat wykazuje zaburzenia zdrowia psychicznego kwalifikowane 
do leczenia klinicznego, jednak tylko jedna czwarta dzieci odczuwających poważne 
skutki lub zaburzenia związane z problemami ze zdrowiem psychicznym jest objęta 
jakąkolwiek pomocą specjalistyczną.

Wilkinson i Pickett twierdzą, że to właśnie nierówność i ubóstwo przyczyniają się 
do powstawania wielu problemów w sferze zdrowia psychicznego – bezpośred-
niego skutku alienacji nowoczesnego życia społecznego w obrębie neoliberalnych 

96  D. Dorling, Injustice: Why social inequality persists. (Niesprawiedliwość: Dlaczego trwają nie-(Niesprawiedliwość: Dlaczego trwają nie-
równości społeczne), (Bristol 2010, Policy Press).
97  J. Hills, K. Stewart, A More Equal Society? (Społeczeństwo bardziej egalitarne?), (Bristol 2005, 
Policy Press).
98  Ibidem, s. 39.
99  R. Wilkinson, K. Pickett, The Spirit Level … op. cit.
100 I. Ferguson, M. Lavalette, Social Work After Baby P: Issues, debates and perspectives (Praca socjal-
na po Baby P: Problemy, dyskusje i perspektywy), (Liverpool 2009, Liverpool Hope University Press).
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systemów politycznych. Jednak, idą oni dalej: „Nie sugerujemy, że problem ten jest 
kwestią psychologii jednostki, czy też że jest to tak naprawdę ludzka wrażliwość, a nie 
skala nierówności, którą należałoby zmienić. Rozwiązaniem problemów spowodowanych 
nierównością nie jest masowa psychoterapia mająca na celu spowodować, że wszyscy 
staną się mniej bezradni. Najlepszym sposobem radzenia sobie z krzywdą wyrządzoną 
wysokimi poziomami nierówności byłoby zredukowanie samej nierówności”101.

Oczywiście, to pracownicy socjalni mają za zadanie wkroczyć i stawić czoła pro-
blemom piętrzącym się wskutek rosnących poziomów ubóstwa i nierówności. 

Neoliberalizm wywarł wpływ na pracę socjalną w drugi, niemniej istotny sposób, 
jako że usługi publiczne w coraz większym stopniu otwierają się na konkurencję 
rynkową, prywatyzację i na ingerencję kapitału prywatnego (w przeciwieństwie 
do usług świadczonych i kontrolowanych przez państwo), i w efekcie jakakolwiek 
idea demokratycznej rozliczalności została utracona. Prywatyzacja wpłynęła na 
uprzednio państwowe usługi użyteczności publicznej – takie jak usługi związane 
z dostawą elektryczności, gazu i wody – które są obecnie drogie, i są w posiadaniu 
skomplikowanej sieci konkurujących ze sobą firm, w związku z czym te osoby, które 
nie są w stanie regulować rachunków (wielu z nich to beneficjenci pracy socjalnej) 
zostaną od nich „odcięte”, tracąc dostęp do podstawowych usług umożliwiających 
egzystowanie. Usługi publiczne, takie jak transport kolejowy i autobusowy oraz coraz 
częściej usługi zapewniające dobrobyt – takie jak usługi socjalne, mieszkaniowe, 
edukacyjne i opieki zdrowotnej – wszystkie podlegają prywatyzacji i zostały zmu-
szone otworzyć się na konkurencję rynkową102. Jak zauważono powyżej, ogromne 
sektory państwa welfare są obecnie zorganizowane wokół „wewnętrznych” rynków 
– gdzie nabywcy i dostawcy usług muszą zachowywać się „jakby” funkcjonowali 
w obrębie wolnego rynku103. Jednak, usługi podlegają również „otwartej” konkurencji 
rynkowej, gdzie usługi uprzednio zapewniane przez państwo są świadczone przez 
krajowe i wielonarodowe prywatne korporacje. Wielu badaczy wskazuje w swoich 
wnioskach badawczych, że urynkowienie nie wpłynęło na polepszenie jakości świad-

101  R. Wilkinson, K. Pickett, The Spirit Level … op. cit., s. 32-33.
102  D. Whitfield, Public Services or Corporate Welfare. (Usługi państwowe czy korporacyjny system 
welfare), (London 2001, Pluto Press), oraz Whitfield D., Global Auction of Public Assets. (Globalna 
aukcja zasobów publicznych), (London 2009, Spokesman).
103  G. Mooney, New Labour and the Management of Welfare.(Nowa Partia Pracy a zarządzanie 
systemem welfare), w: Lavalette M., Pratt A. (red.), Social Policy: Theories, Concepts and Issues. 
(Polityka Społeczna: Teorie, Koncepcje i Problemy), (London 2006, Sage).
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czenia usług104. Przeciwnie, urynkowienie spowodowało pogorszenie się warunków 
pracy pracowników socjalnych – praktyków, którzy rzeczywiście świadczą usługi105, 
a umożliwiło ogromnym prywatnym, globalnym i wielonarodowym korporacjom 
osiąganie potężnych zysków z publicznej kasy poprzez wygrywanie przetargów na 
kontrakty finansowane przez rząd106. 

Neoliberalizm wywarł wpływ na pracę socjalną w trzeci, bardziej bezpośredni 
sposób: sama profesja stała się w coraz większym stopniu kształtowana wymogami 
urynkowienia, menedżeryzmu, prywatyzacji i „biznesowych metod” pracy.

W ciągu ostatnich dwu dekad, państwowa praca socjalna była kształtowana 
i ograniczana przez limity budżetowe i w rezultacie, wielu pracowników socjalnych 
znalazło się w sytuacji pełnienia roli „racjonujących” bardzo ograniczone środki107. 
Jednocześnie, metody rynkowe świadczenia usług oraz tworzenie „pakietów opieki 
dla klientów” coraz bardziej zdominowały praktykę pracowników socjalnych, którzy 
znaleźli się w roli „menedżerów opieki”108. 

W rezultacie, pracownicy socjalni rzadko działają w sposób pozwalający na pełne 
zaspokojenie potrzeb usługobiorców109.

Co więcej, pracownicy coraz częściej doświadczają w swojej pracy wielu różnych 
nacisków „menedżerialnych”. Na przykład, muszą osiągać wcześniej wyznaczone 
cele; w ich pracy przeważa wypełnianie formularzy; liczba przypadków, którymi 
się zajmują jest zbyt duża, a godziny pracy bardzo długie110. W ostatnim badaniu 
przeprowadzonym dla Brytyjskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych (Bri-

104  I.Ferguson, M. Lavalette, E. Whitmore (red.), Globalisation, Global Justice and Social Work 
(Globalizacja, sprawiedliwość globalna i praca socjlna), (London 2005, Routledge), a także Beckett, 
F, The Great City Academy Fraud. (Wielkie oszustwo City Academy),, (London 2007, Continuum) 
oraz Wriggley T., Another School is Possible.([Jeszcze jedna szkoła jest możliwa), (London 2006, 
Bookmarks).
105 T. Wriggley, Another School is Possible. [Jeszcze jedna szkoła jest możliwa] (London 2006, 
Bookmarks).
106  A. Pollock, NHS plc [NHS S.A.] (London 2004, Verso), a także: Lister J., The NHS after 60: For 
patients or profit? (NHS po 60: dla pacjentów czy profitów), (London 2008, Middlesex University 
Press) oraz Ferguson I., Lavalette M., Social Work After Baby P: Issues, debates and perspectives (Praca 
socjalna,Baby P: Problemy, dyskusje i perspektywy), (Liverpool 2009, Liverpool Hope University 
Press).
107  I. Ferguson, Reclaiming Social Work. (Odzyskując pracę socjalną), (London 2008, Sage).
108  M. Baldwin, Resisting the EasyCare model: building a more radical, community-based, anti-
authoritarian social work for the future. (Opierając się modelowi łatwej opieki: budowanie bardziej 
radykalnej, wspólnotowej, anty-autorytarnej pracy socjalnej dla przyszłości), w: Lavalette, M (red) 
Radical Social Work Today (Bristol 2011, Policy Press).
109  J. Harris, The Social Work Business. (Biznes pracy socjalnej), (London 2003, Routledge).
110  I. Ferguson, M. Lavalette, Social Work After Baby P: Issues, debates and perspectives (Praca 
socjalna po Baby P: Problemy, dyskusje i perspektywy), (Liverpool 2009, Liverpool Hope University 
Press).
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tish Association of Social Workers), 85% respondentów wyraziło opinię, że presja 
związana z pracą wzrosła w ostatnich latach i ponad dwie trzecie z nich przyznało, 
że praca wywołała u nich niestabilność emocjonalną lub psychiczną – a w rezultacie, 
spośród tych osób, 45% wzięło wolne dni w pracy. Aż 95% respondentów sugero-
wało, że klienci byli narażeni na niebezpieczeństwo wskutek presji wywieranej na 
pracowników socjalnych111.

Praktyka pracy socjalnej jest również w coraz większym stopniu zdominowana 
przez systemy IT, które powodują menadżerialne obawy i regulują modele pracy112. 
W jednym z ostatnich badań oszacowano, że pracownicy socjalni zajmujący się 
ochroną dzieci spędzają obecnie blisko 80% swojego czasu przed komputerem113. Ta-
kie systemy IT oznaczają także, że praca socjalna jest w ogromnym stopniu zdomino-
wana przez pakiety oprogramowania, które ograniczają przestrzeń dla profesjonalnej 
oceny, budowania relacji z usługobiorcami i dla świadczenia właściwej opieki114.

Nie jest zaskakujące, że w konsekwencji państwowa praca socjalna cierpi z powo-
du wysokiej rotacji pracowniczej. Jones podaje rezultaty badania przeprowadzonego 
wśród pracowników115, z którego wynika, że ktokolwiek, kto zdołał wykonywać zawód 
na stanowisku państwowym w bezpośrednim kontakcie z usługobiorcami przez pięć 
lat może być uważany za „weterana” w zespole. Ostatnio Unison wykazał116, że kogoś, 
kto pozostaje w pracy na pierwszej linii przez trzy lata można zaliczyć do grona naj-
bardziej doświadczonych członków swojego zespołu. Obecnie praca socjalna stała 
się profesją, którą cechuje zepsucie – w każdym razie, pracownicy bezpośredniego 
kontaktu z klientem w coraz większym stopniu ulegają demoralizacji względem ich 
życia zawodowego oraz zdolności do pracy z usługobiorcami w celu dokonywania 
istotnych zmian w życiu osób korzystających z ich usług117.

111  (The Guardian, 6 października 2010).
112  J. Harris, V. Whyte (red.), Modernising Social Work. (Modernizując pracę socjalną), (Bristol 2009, Policy 
Press).
113  S. White, C. Hall, S. Peckover, The descriptive tyranny of the Common Assessment Framework: 
technologies of categorisation and professional practice in child welfare.(Opisowa tyrania Wspólnej 
Metody Oceny: techniki kategoryzacji i praktyki zawodowej w pracy socjalnej z dzieckiem), British 
Journal of Social Work, tom 39, nr 7/2009, s. 1197-217.
114  S. White, Getting IT wrong? Despatches from the front-line of children’s social care. (Problemy 
ze zrozumieniem? Depesze z pierwszej linii frontu opieki społecznej nad dziećmi),, Social Work Action 
Network www.socialworkfuture.org/?p=83 
115  C.Jones, State Social Work and the Working Class. (Publiczna praca socjalna a klasa robotnicza), 
(London1983, Macmillan).
116  Unison, Still slipping through the net? Front-line staff assess children’s safeguarding progress. 
(Sieć ciągle nieszczelna? Pracownicy pierwszej linii oceniają postęp w opiece nad dziećmi), www.
unison.org.uk/acrobat/B4416.pdf 
117  I. Ferguson, R. Woodward, Radical Social Work in Practice. (Radykalna praca socjalna w prak-(Radykalna praca socjalna w prak-
tyce), (Bristol 2009, Policy Press).
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Stąd też, pomimo zaangażowania cechującego pracowników socjalnych w chwili 
wejścia w szeregi profesji oraz mimo niektórych poważnych stwierdzeń o warto-
ściach wyrażonych w definicji pracy socjalnej IFSW, brytyjscy pracownicy socjalni 
zatrudniani przez państwo coraz częściej znajdują się w sytuacji ograniczenia i są 
zmuszeni do wykonywania takiego rodzaju praktyki zawodowej, która kłóci się z ich 
osobistymi wartościami i aspiracjami. 

Z tego względu, nawet przed ostatnimi działaniami oszczędnościowymi ogło-
szonymi przez rząd, praca socjalna była nadwerężana presją NPM i neoliberalnego 
systemu welfare. Wpływ cięć budżetowych – oraz hurtowa prywatyzacja usług so-
cjalnych wspierana przez Camerona – grożą jeszcze znaczniejszym pogorszeniem 
tego stanu.

Czy istnieją alternatywy?

Biorąc pod uwagę obecną kondycję pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii – oraz 
w obliczu wprowadzanych właśnie działań oszczędnościowych – jakie alternatywy 
pozostają otwarte dla pracowników socjalnych?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że bezczynność nie jest jedną z nich. W ciągu 
ostatnich dwu dekad, liderzy profesji pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii pozostawali 
stosunkowo pasywni i powściągliwi w obliczu dramatycznych, opisanych wyżej, 
zmian zachodzących w tej profesji. Po części, wyjaśnienia tego stanu rzeczy można 
szukać w politycznych atakach, które były wymierzone w pracę socjalną zarówno 
przez rządy konserwatystów, jak i laburzystów w tym okresie, przedstawiających ją, 
jako „zawód, który poniósł porażkę”118. Jednak brak reakcji nie uchronił pracy socjalnej 
przed neoliberalną napaścią i obecnie nie ma już miejsca ani na milczenie, ani na 
bezczynność. Zamiast tego, pewne tradycyjne „wartości” pracy socjalnej, jak gniew 
i pasja, są niezbędne, aby „mówić władzy prawdę” i angażować się w kampanię 
przeciwko cięciom.

Po drugie, pracę socjalną w coraz większym stopniu ograniczono do dominujące-
go modelu „zarządzania opieką”, a bogaty repertuar metod i podejść w pracy socjal-
nej – jak praca grupowa, wspólnotowa i indywidualna praca terapeutyczna – został 
(w najlepszym razie) odsunięty na margines lub zapomniany przez państwowych 
pracowników socjalnych. Jednakże istnieje coraz więcej dowodów na to, że taka 
sytuacja powoduje frustrację w kręgach pracowników tzw. pierwszej linii kontaktu 

118  Por. I. Ferguson, M. Lavalette, Social Work After Baby P: Issues, debates and perspectives 
(Praca socjalna, Baby P: Problemy, dyskusje i perspektywy), (Liverpool 2009, Liverpool Hope Univer-
sity Press) oraz Penketh L., Tackling Institutional Racism. (Walcząc z rasizmem instytucjonalnym), 
(Bristol 1998, Policy Press.).
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i zmusza niektórych z nich do poszukiwania alternatyw. Sześć lat temu, w rezultacie 
„Manifestu Pracy Socjalnej na rzecz Nowej Zaangażowanej Praktyki” (Social Work 
Manifesto for a New Engaged Practice) autorstwa Jonesa119 w Wielkiej Brytanii po-
wstała Social Work Action Network (Sieć Działań na rzecz Pracy Socjalnej) - koalicja 
związanych z pracą socjalną teoretyków, praktyków, usługobiorców i studentów. 
Social Work Action Network (SWAN) zorganizowała szereg udanych wydarzeń wokół 
bliźniaczych tematów: „Nie po to zostałem/am pracownikiem socjalnym” i „Praca so-
cjalna: profesja, o którą warto walczyć?” Konferencje te regularnie gromadzą ponad 
300 osób zaangażowanych w pracę socjalną. Stworzyli oni przestrzeń społeczną do 
podejmowania problemów, jakie napotykamy, oraz do rozważań nad szeregiem 
działań niezbędnych do umocnienia bardziej radykalnych wartości pracy socjalnej. 
Działania SWAN ogniskują się wokół czterech kluczowych tematów.

Po pierwsze, SWAN postawiło sobie za cel „odzyskać” praktykę pracy socjalnej 
wspierającą korzystających z usług, niehierarchiczną, opartą na „budowaniu relacji” 
i skupioną na zaspokajaniu ludzkich potrzeb. SWAN nie jest tylko jedną z organizacji 
skupiających pracowników socjalnych, a zaangażowanie usługobiorców nie jest to-
kenistyczne. Zamiast tego, SWAN jest oddane odmłodzeniu praktyki pracy socjalnej 
poprzez pełne zaangażowanie w różnorodne ruchy usługobiorców. W sloganie „usłu-
gobiorcy i pracownicy razem” uchwycono tę ideę, ale co ważniejsze, podkreślono, 
że w obliczu bieżących cięć „jedność jest siłą”.

Po drugie, działania SWAN obejmują umocnienie tego, czym jest praca socjalna 
– lub mogłaby być – poprzez spojrzenie na alternatywne modele zaczerpnięte z hi-
storii oraz z badań międzynarodowych. Zaczęliśmy tworzyć szereg projektów „po-
pularnej pracy socjalnej” (popular social work; PSW), które dostarczają przykładów 
różnorodnych kampanii lub działań społecznych zaangażowanych politycznie120. 

Popularna praca socjalna jest często związana z szerszą działalnością w obrębie 
ruchów społecznych i jest podejmowana przez różnorodne osoby (niektóre z formal-
nym wykształceniem, niektóre bez), które są skoncentrowane na tworzeniu, świad-
czeniu i rozwijaniu usług dla swojej wspólnoty w kontekście pełnych nierówności 
społeczeństw opartych na ucisku i hierarchii.

119 C. Jones, I. Ferguson, M. Lavalette, L. Penketh, The Social Work Manifesto (Manifest pracy soc-
jalnej), 2004. 
120 F I.erguson, M. Lavalette, E. Whitmore (red.), Globalisation, Global Justice and Social Work (Glo-
balizacja, s prawiedliwość globalna i praca socjlna), (London 2005, Routledge), a także: Lavalette M., 
Ferguson I., International Social Work and the Radical Tradition. (Międzynarodowa praca socjalna 
a tradycja radykalna), (Birmingham 2007, Venture Press) oraz Lavalette M., Ioakimidis V. (red.), Social 
Work in Extremis. (Praca Socjalna w Ekstremum), (Bristol 2011, Policy Press). 
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Przykłady tego typu popularnej pracy socjalnej są rozsiane w dziejach dwudzie-
stego i początkach dwudziestego pierwszego wieku. W Wielkiej Brytanii, była ona 
obecna w działalności takich osobistości jak Sylvia Pankhurst (feministka o przeko-
naniach marksistowskich), George Lansbury (socjalistyczny aktywista), Clem Attlee 
(przyszły premier Partii Labourzystów), Mary Hughes (chrześcijańska socjalistka, 
później komunistka) oraz Emmeline Pethick (feministka o socjalistycznym świato-
poglądzie). Osoby te łączyły kampanie polityczne (na rzecz praw kobiet, politycznej 
reprezentacji dla wspólnot z klasy robotniczej, idei związków zawodowych i przeciw 
wojnie światowej) z rzecznictwem opartym na indywidualnym przypadku, reprezen-
tacją „klientów” przed Strażnikami Prawa Ubogich121, zapewnianiem funkcjonowania 
kawiarni wspólnotowych oraz posiłków dla ubogich dzieci w wieku szkolnym, oraz 
z walką o lokale mieszkalne i pracę w obliczu ubóstwa i masowego bezrobocia122.

Przejawy popularnej pracy socjalnej można dostrzec także w działalności wspólno-
towej i kampaniach prowadzonych przez Jaynne Adams and Berthę Reynolds w Sta-
nach Zjednoczonych w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Jest ona również 
obecna w aspektach modeli działalności społecznej w obrębie ruchu osiedleńczego 
w Kanadzie, oraz w działalności Mary Jenison, założycielki i członkini CASW znanej 
z uwagi na jej nowoczesną pracę z dziećmi, młodzieżą i niezatrudnionymi pracowni-
kami w Hamilton, a która znalazła się na rządowej „czerwonej liście” z powodu swoich 
poglądów i działalności. Ten rodzaj pracy socjalnej można odnaleźć w doświadcze-
niach kanadyjskich aktywistów pracy socjalnej, takich jak Bridget Moran, Marlene 
Webber, Gilbert Levine, Hazel Wigdor i Margaret Gould123, albo też w działalności 
Mentony Moser, szwajcarskiej pionierki i liderki pracy socjalnej pod znakiem Red Aid 
(Czerwona Pomoc) w latach 30. ubiegłego wieku, a także działaniach praktycznych 
w tej dziedzinie. Red Aid była międzynarodową organizacją świadczącą usługi socjal-
ne, która zapewniała wsparcie osobom prześladowanym z powodów politycznych 
na całym świecie oraz aktywne wsparcie dla rewolucji hiszpańskiej124. „Popularna pra-

121 The Poor Law Guardians.
122  M. Lavalette, George Lansbury and the Rebel Councillors of Poplar (George Lansbury i Bun-
townicy z Poplar), (London 2006, Bookmarks) oraz : Lavalette M., Ferguson I., International Social 
Work and the Radical Tradition….op. cit.
123  T. Jennissen, C Lindy., Keeping Sight of Social Justice: 80 Years of Building CASW. (Nie tracąc 
z oczu sprawiedliwości społecznej: 80 lat budowania CASW), Canadian Association of Social Work 
http://www.casw-acts.ca/aboutcasw/building_e.pdf (data dostępu 6 kwietnia 2011).
124  S. Hering, A soldier of the third international: the social activities of the Swiss communist 
Mentona Moser. (Żołnierz trzeciej międzynarodówki: działalność społeczna szwedzkiej komunistki 
Mentony Moser), w: Hering S., Waaldijk B. (red.), History of Social Work in Europe (1900-1960). 
(Historia pracy socjalnej w Europie (1900-1960)), (Opladen 2003, Leske und Budrich).
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ca socjalna” była również częścią amerykańskiego ruchu na rzecz praw do dobrobytu 
w latach 60. XX w., kiedy to wielu pracowników socjalnych, jak Bill Pastreich, Rho-
da Linton, Richard Cloward i inni pochodzący z kręgu Community Action Training 
Centre (Ośrodek Kształcenia na rzecz Działalności Wspólnotowej) odegrali wiodące 
role w tym ruchu. Pracownicy ci zorganizowali i prowadzili wraz z organizacjami gru-
pującymi ciemnoskóre kobiety, kampanie przeciwko ubóstwu, na rzecz świadczeń 
socjalnych i na rzecz uzyskania szeregu praw politycznych i społecznych.

Jednak przykłady popularnej pracy socjalnej nie ograniczają się do bardziej odle-
głej przeszłości. W Wielkiej Brytanii w czasie trwającego rok strajku górników przeło-
mu lat 1984-85, wspólnoty górnicze organizowały jadłodajnie, weekendowe przyję-
cia i rozrywki dla dzieci, wystawiały pantomimy w czasie świąt Bożego Narodzenia,. 
Zamierzeniem było przede wszystkim przetrwać, zarówno fizycznie, jak i psychicz-
nie; podtrzymać nastroje i morale; zapobiec poczuciu izolacji; pomóc w radzeniu 
sobie z osobistą traumą, frustracją i depresją, oraz zaspokoić podstawowe potrzeby 
życiowe. 

Podobne przykłady można odnaleźć obecnie w wielu częściach świata. Są one 
widoczne we wspólnotowych programach skierowanych do młodzieży i osób nie-
pełnosprawnych, prowadzonych przez „nieprofesjonalnych” pracowników socjalnych 
w palestyńskich obozach dla uchodźców zlokalizowanych wzdłuż Zachodniego 
Brzegu. Zapewniają one swoim wspólnotom organizowane oddolnie usługi, które 
dają wyraz głębokiemu zrozumieniu sytuacji politycznej i historycznej, w której 
znajdują się sami uchodźcy oraz uwzględniają znaczenie zrozumienia i potrzeby 
stawienia czoła „społecznym przyczynom” cierpienia tak wielu osób przebywających 
w tych obozach125.

Kolejnym przykładem działań na rzecz dobrobytu i pracy socjalnej są te podejmo-
wane przez członków grupy aktywistów społecznych Samidoun w czasie izraelskich 
ataków na Bejrut w 2006 r. Członkowie Samidoun organizowali schronienie, żywność 
i wsparcie medyczne i psychologiczne dla uchodźców wojennych w czasie konfliktu 
zbrojnego z Izraelem126.

Jednocześnie duża część działalności azylowej i na rzecz uchodźców w Europie jest 
działalnością zorientowaną na wspólnotę, która zbliża aktywistów wspólnotowych 

125  C. Jones, M. Lavalette, Popular Social Work in the Palestinian West Bank. (Powszechna praca 
socjalna na palestyńskim Zachodnim Brzegu), w: Lavalette, M, Ioakimidis, V (red) Social Work in 
Extremis [Praca Socjalna w Ekstremum] (Bristol 2011, Policy press).
126  M. Lavalette, B.Levine, Samidoun: Grass roots welfare and popular resistance in Beirut during 
the 33 day war of 2006. (Samidoun: oddolny system welfare a opór ludności w Bejrucie podczas 33. 
dnia wojny 2006 r.), w: Lavalette M., Ioakimidis V. (red.), Social Work in Extremis. [Praca Socjalna 
w Ekstremum] (Bristol 2011, Policy Press).
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oraz wielu niewykwalifikowanych „pomocników” (często z różnorakich organizacji 
politycznych i religijnych) w celu zapewnienia wsparcia, pomocy oraz stworzenia 
sieci aktywistów społecznych, będących częścią walki na rzecz praw uchodźców127. 

Zawężenie dziejów pracy socjalnej do historii rozwoju jednej regulowanej wersji 
wykwalifikowanej działalności zawodowej oznacza, że wiele ekscytujących, zaan-
gażowanych inicjatyw – głęboko związanych ze swoimi wspólnotami i ich walką 
przeciw nierównościom i uciskowi – usunięto z historii pracy socjalnej. SWAN dąży 
do (ponownego) odkrycia i celebrowania takich przykładów oraz do rozważań nad 
tym, jaką wiedzę praca socjalna może z nich obecnie czerpać.

Po trzecie, SWAN dąży do ustanowienia kontaktów z innymi pracownikami so-
cjalnymi na całym świecie, którzy stoją w obliczu podobnych kwestii i problemów. 
Wskutek prowadzonych badań i stworzenia sieci aktywistów społecznych, powstały 
już takie grupy w Hong Kongu, Japonii, Grecji i Południowej Afryce. W 2010 roku 
podczas konferencji International Association of Schools of Social Work (Między-
narodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej), SWAN poprowadziło trzy sym-
pozja, które okazały się dynamiczne i niezwykle popularne wśród uczestników oraz 
stworzyły przestrzeń do dyskusji na tematy „praca socjalna a neoliberalizm”, „praca 
socjalna a wojna” oraz „perspektywy pracy socjalnej”. Ponadto, odbyło się spotkanie 
towarzyszące dotyczące kwestii praw Palestyńczyków, z udziałem spikerów z róż-
nych części Środkowego Wschodu, w wyniku której powstał wniosek potępiający 
izraelską napaść na Pokojową Flotyllę Gazy złożony na tej konferencji (i przez nią 
zatwierdzony).

Ponadto, jako „sieć działań” SWAN jest również zaangażowana w aktywistyczną 
działalność społeczną. Kiedy pracownicy socjalni znaleźli się pod ostrzałem ataków 
po śmierci „Baby P” pod koniec 2008 r., SWAN wystosowała petycję w obronie pracy 
socjalnej i przeprowadziła trzy całodniowe konferencje dla pracowników pierw-
szego kontaktu w różnych częściach Wielkiej Brytanii. W południowo-zachodniej 
Anglii, lokalna grupa SWAN przeprowadziła kampanię przeciwko lokalnej firmie 
taksówkarskiej, która wygrała przetarg na przewóz dzieci o specjalnych potrzebach 

127  E. Mynott, Compromise, collaboration and collective resistance: different strategies in the war 
against asylum seekers. (Kompromis, współpraca i wspólny opór: różne strategie w wojnie przeciwko 
azylantom), w: Ferguson et al (red.), Globalisation, Global Justice and Social Work. (Globalizacja, 
Sprawiedliwość Globalna i Praca Socjalna), (London 2005, Routledge), a także: Ferguson I.,, Barclay A., 
Seeking Peace of Mind: The mental health needs of asylum seekers in Glasgow (Poszukując spokoju 
umysłu: Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego azylantów w Glasgow), (Stirling 2002, University 
of Stirling) oraz Teloni D., Grassroots community social work with the ‘unwanted’: the case of Kinisi 
and the rights of refugees and migrants in Petras. (Oddolna wspólnotowa praca socjalna z „niechcia-(Oddolna wspólnotowa praca socjalna z „niechcia-
nymi”: przypadek Kinisi a prawa uchodźców i migrantów w Petras),w: Lavalette M., Ioakimidis V. 
(red.), Social Work in Extremis (Bristol 2011, Policy Press).
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do szkoły, – dlatego że właściciel tej firmy był członkiem organizacji faszystowskiej 
- British National Party (Brytyjska Partia Narodowa). W Manchesterze i Liverpoolu 
SWAN uczestniczyło w kordonie pikietujących zarówno z pracownikami socjalnymi 
jak i pracownikami opieki społecznej, podczas gdy w Birmingham i Glasgow było 
ono częścią sieci kampanii prowadzonych na rzecz poparcia dla praw uchodźców. 
Częścią tych działań było ustanowienie „Frontline Practice Notes” (Uwagi dotyczące 
praktyki tzw. pierwszej linii), które stanowią źródło wskazówek dla pracowników na 
temat tego, w jaki sposób można kwestionować cięcia w finansowaniu, dyktat poli-
tyki samorządowej i „niesprawiedliwe procedury” (zawierają one porady dotyczące 
ustaw, inicjatyw i sugestii opartych na praktyce, lokalnej działalności aktywistycznej 
oraz wymogów krajowej polityki).

Zaangażowanie SWAN w te kampanie wynika z tego, że dają one wyraz warto-
ściom empatycznej solidarności, radykalnej sprawiedliwości społecznej, praw czło-
wieka, sprzeciwu wobec ucisku, a także wartościom wspólnotowego działania oraz 
odzwierciedlają umocnienie radykalnych wartości pracy socjalnej, które zawsze były 
z nią nierozerwalnie związane (chociażby jako trend mniejszościowy). Wartości te 
rzucają nas, jako pracowników socjalnych, w wir walki o lepszy świat, ramię w ramię 
z korzystającymi z usług oraz aktywistami, oraz pozwalają nam rozpocząć proces 
odbudowy takiej pracy socjalnej, która jest niehierarchiczna i oparta na wzajemnych 
relacjach; oddana „mówieniu władzy prawdy” oraz promująca równość i potrzeby 
ludzkie; takiej pracy socjalnej, która połączy opór przeciwko atakom tych u władzy 
na tych ubogich, zmarginalizowanych i wywłaszczonych. Takiej pracy socjalnej, która 
zagwarantuje, że w sytuacji konfliktu silnego z bezsilnym nie pozostaniemy neutralni, 
ale dumnie i zdecydowanie pokażemy, po czyjej stronie stoimy. 
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Polityka zatrudnienia i usługi społeczne – w stronę współpracy?  
Kilka komentarzy na temat partnerstw na rzecz integracji 
społecznej

Wykluczenie społeczne i długotrwale bezrobocie stanowią istotne wyzwania 

współczesnej niemieckiej polityki społecznej. W poniższym artykule prezentujemy 

kilka komentarzy na temat znaczenia, wyzwań i potencjału współpracy między in-

stytucjami rynku pracy a sferą usług społecznych. Usługi społeczne rozumiemy tu 

szeroko, od pracy i pomocy społecznej po usługi opiekuńcze, edukacyjne, kulturalne 

i zdrowotne. Współpracę rozpatrujemy zarówno jako partnerstwo międzysektoro-

we (sektorów publicznego, pozarządowego, przedsiębiorstw oraz prywatnej sfery 

rodzin i wspólnot), ale również jako współpracę między poszczególnymi obszarami 

polityk i usług oraz ich instytucjami: polityki zatrudnienia i integracji zawodowej, 

pracy socjalnej, polityki wobec młodzieży, edukacyjnej, rodzinnej i innych.

Tekst zaczynamy od zarysowania współczesnych wyzwań rynku pracy oraz kon-

sekwencji, jakie powodują one dla polityki zatrudnienia. Następnie szkicujemy krót-

ko odmienne tradycje publicznego systemu pośrednictwa pracy i lokalnej sfery 

pomocy i usług społecznych. Stawiamy tezę, iż współpraca tych dwóch obszarów 

jest niezbędna dla pokonania współczesnych wyzwań integracji społecznej; współ-

praca ta jednak jest utrudniona ze względu na owe odmienne tradycje. Następnie 

prezentujemy obszary polityk, które powinny być szczególnie wzięte pod uwagę 

w budowaniu partnerstw przeciw wykluczeniu społecznemu, oraz szczególne na-

rzędzia i techniki, które takie projekty mogą uwzględniać. Na końcu przedstawiamy 

kilka krytycznych uwag na temat współpracy i partnerstw oraz wyzwań i zagrożeń, 

którym muszą one sprostać.

W wymiarze teoretycznym poruszamy się poniżej makro-perspektywy welfare mix 

(pluralizmu instytucjonalnego sfery społecznej), która zwraca uwagę na kompozycję 

usługodawców w obrębie usług społecznych oraz na podział odpowiedzialności 
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i kompetencji między nimi128. Interesuje nas mikro-perspektywa odbiorcy systemów 
pomocy; zastanawiamy się jak skomponowana powinna być oferta wsparcia by była 
w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby. Przede wszystkim jednak przyglądamy się 
pośredniej sferze – gdzie odbiorca pomocy powinien być postrzegany jako członek 
rodziny czy społeczności lokalnej i gdzie adresatem działań powinny być całe rodzi-
ny, grupy społeczne, szkoły, dzielnice czy społeczności lokalne. Z takiej perspektywy 
rozumiemy współpracę międzysektorową nie tylko, jako zlecanie zadań społecznych 
jednostkom niepublicznym, lecz analizujemy możliwości tworzenia i wzmacniania 
horyzontalnych sieci współpracy pomiędzy istniejącymi lokalnymi instytucjami po-
lityki społecznej.

Nasze refleksje bazują głównie na obserwacjach nowych tendencji w niemieckiej 
sferze pomocy społecznej, usług społecznych i polityki zatrudnienia129. Próbujemy je 
jednak uogólnić i mamy nadzieję, że będą interesujące i dla polskiego czytelnika.

Wyzwania współczesnych rynków pracy1. 
Zmienione warunki polityczne i ekonomiczne powodują szereg wyzwań dla 

współczesnych społeczeństw. Jednym z głównych są przemiany rynku pracy, które są 
konsekwencją zmienionego sposobu produkcji, rozwoju technologicznego oraz glo-
balizacji gospodarek. Wysokie i długotrwałe bezrobocie, uelastycznienie rynku pracy 
idące często w parze z mniejszym bezpieczeństwem zatrudnienia, niskie dochody 
niepozwalające na godne życie i powstanie klasy working poor – to stosunkowo 
nowe zjawiska, które stały się częścią rzeczywistości krajów wysoko rozwiniętych. 

Bezrobocie jest konsekwencją zarówno globalizacji, a więc „ucieczki” wielu miejsc 
pracy do krajów o niskich kosztach siły roboczej, jak i zmienionego sposobu pro-
dukcji, gdzie technologie zastępują ludzkie ręce. W konsekwencji spadło ogólne 
zapotrzebowanie na pracę, a w szczególności na pracę osób niewykwalifikowanych. 
Jednocześnie wzrosły wymagania wobec pracowników. W Niemczech dobitnym 
128  A. Evers, Shifts in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of Transforma-
tions in Welfare and Social Policy, in: A. Evers, H. Wintersberger (red.), Shifts in the Welfare Mix. 
Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, Sage Publications, Frankfurt/Boulder 
1990, s. 7-30; A. Evers, Mixed Welfare Systems and Hybrid Organizations: Changes in the Gover-
nance and Provision of Social Services, International Journal of Public Administration, Nr 28, 2005, 
s. 737-748.
129  Nasze obserwacje czerpiemy m. in. z następujących projektów: EMDELA (Emerging Designs 
of Active Labour Market Policies in Europe): A. Evers et al., The emerging design of local labour 
market integration – elements and performance indicators. Final Report, Gießen/Göttingen 2007; 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“: A. Evers, A. Schulz, C. Wiesner, Local 
policy networks in the programme Social City – a case in point for new forms of governance in the 
field of local social work and urban planning, European Journal of Social Work, Vol. 9, No. 2, June 
2006, s. 183-200; WILCO (Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion): A. Evers et 
al., Local welfare systems as part of the German Welfare State: Housing, employment and child care, 
WILCO Publication no. 08 (working paper), 2011.
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przykładem może być wysokie bezrobocie wśród migrantów, spowodowane między 
innymi ich słabą znajomością języka i niskimi kwalifikacjami – a jednocześnie są to ci 
sami migranci lub ich potomstwo, którzy zostali sprowadzeni do RFN, jako Gastarbe-
iter – gdyż właśnie takiej siły roboczej – niewykwalifikowanej i niekoniecznie znającej 
język – potrzebowała niemiecka gospodarka w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.

Osoby aktywne na rynku pracy coraz rzadziej zatrudniane są w tak zwanym “nor-
malnym stosunku pracy” – na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze go-
dzin, na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia (często połączona z gwarancją 
wynagrodzenia w ramach porozumienia zbiorowego) była w przeszłości – przy-
najmniej dla męskiej części społeczeństwa – podstawą; dziś jest nią coraz rzadziej. 
Inne, bardziej elastyczne formy zatrudnienia stają się coraz częstsze – na podstawie 
umowy na czas określony czy umowy-zlecenia, jako jednoosobowa działalność go-
spodarcza, zatrudnienie poprzez agencję pracy czasowej – związane są one jednak 
często z mniejszym bezpieczeństwem socjalnym i stałością zatrudnienia. Konse-
kwencją jest to, że epizody bezrobocia stają się coraz częściej elementem biografii. 
Niskopłatne prace nie zawsze pozwalają na utrzymanie się z pensji, co prowadzi do 
powstania grupy zwanej working poor. 

Kolejnym wyzwaniem dla polityk zatrudnienia i integracji społecznej są zmiany 
więzi rodzinnych. Więcej dzieci wychowywanych przez osoby samotne, większa mo-
bilność terytorialna – a więc mniej babć do dyspozycji, powodują nowe wyzwania, 
jak konieczność zapewnienia instytucjonalnej opieki nad dzieckiem.

Wszystkie te wyzwania – wysokie i długotrwałe bezrobocie, brak ciągłości zatrud-
nienia, bieda mimo pracy oraz wysokie wymagania pracodawców – są ogromnym 
wyzwaniem dla polityki społecznej. Bezrobocie – które nie jest krótkotrwałym i przej-
ściowym fenomenem – jest najistotniejszym czynnikiem wykluczenia społecznego; 
w Niemczech niepokojąco wysoki jest procent osób długotrwale bezrobotnych130. 
Szczególne wyzwanie stanowią dzieci i młodzież dorastające w rodzinach dotknię-
tych bezrobociem i biedą. Doświadczają one nie tylko deprywacji związanej z ubó-
stwem materialnym, lecz także ich socjalizacja przebiega w warunkach braku akcep-
tacji społecznej i stygmatyzacji. Ponadto, przekazywanie dzieciom wiedzy o rynku 
pracy, ułatwiającą choćby wybór zawodu, a także przydatnych kompetencji, takich 
jak punktualność, wytrwałość czy obowiązkowość, dokonujące się w dużej mierze 
w domu. Oznacza to, że dzieci z rodzin dotkniętych pozostawaniem bez zatrudnienia 
130  W roku 2008 53% ogółu osób bezrobotnych w Niemczech pozostawało bez pracy dłużej niż 
12 miesięcy. Był to drugi najgorszy wynik spośród krajów OECD (po Słowacji). Dla porównania: 
w Polsce w 2008 roku było to 29% (OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social 
Statistics, OECD Paris 2010, s. 145).
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– a więc często i gorzej wykształconych – są tutaj poszkodowane. Na te szczególne 
wyzwania – zwłaszcza związane z długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem spo-
łecznym – nie do końca przygotowany jest publiczny system pośrednictwa pracy. 

Dwie kultury walki z wykluczeniem społecznym 2. 
Aby przedstawić problemy, na które napotykają polityki przeciw wykluczeniu 

społecznemu, szkicujemy dwa odmienne obszary państwa opiekuńczego – poli-
tykę rynku pracy oraz lokalną pomoc i usługi społeczne. Poprzez krótki zarys ich 
tradycji, logiki i kultury przechodzimy do ich wzajemnych relacji; twierdzimy, że ich 
współpraca jest konieczna dla przezwyciężenia problemu długotrwałego bezro-
bocia i wykluczenia społecznego, a także, – że ich odmienne logiki i style czynią tę 
współpracę trudną.

Odmienność tych sfer wywodzi się z ich różnego historycznego rozwoju. Niemiecki 
urząd pracy – ustanowiony jako Urząd Rzeszy ds. Pośrednictwa Pracy i Ubezpieczenia 
od Bezrobocia (Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung), 
dziś Federalna Agencja Pracy, jest scentralizowaną jednostką, podlegającą władzom 
centralnym (Ministerstwu Pracy). W okresie stabilnego wzrostu gospodarczego od 
lat 50. do 70. ubiegłego wieku, gdy panowało niemal pełne zatrudnienie, zadania 
urzędów pracy faktycznie mogły ograniczać się do pomocy w znalezieniu stanowi-
ska pracy nielicznym bezrobotnym; a także, w okresach słabszej koniunktury mogły 
tymczasowo zabezpieczyć finansowo osoby bez pracy, dla których znajdzie się ona 
podczas następnego ożywienia gospodarczego (bezrobocie koniunkturalne). Stop-
niowo urzędy pracy poszerzyły swoją ofertę o bardziej aktywne metody działania, jak 
szkolenia dla bezrobotnych – wciąż są one jednak głównie nakierowane na proste 
przystosowanie osób bezrobotnych do wymogów rynku pracy.

Tak więc, w epokę wolniejszego wzrostu gospodarczego, globalizacji i zjedno-
czenia Niemiec urzędy pracy weszły nieprzygotowane do wielkiego wyzwania, 
jakim jest pokonanie długotrwałego bezrobocia, które nie zostanie wyeliminowane 
przy użyciu dotychczasowych środków (jak pośrednictwo czy szkolenie zawodowe) 
i gdzie wypłacane świadczenia nie amortyzują chwilowych osłabień koniunktu-
ry, lecz prowadzą do długotrwałego uzależnienia od zasiłków – a więc, do życia 
w biedzie. 

Na tym tle historia lokalnej pomocy i usług społecznych jest znacznie trudniej-
sza do zarysowania. Różne formy publicznego wsparcia osób potrzebujących giną 
w mroku historii. Współpraca władz komunalnych z niepublicznymi jednostkami – 
w tym, w dużej mierze z kościołami – obecne są w europejskich miastach od już od 
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średniowiecza. W Niemczech istnieje bogata tradycja współpracy międzysektorowej, 
szczególnie w ramach samorządów terytorialnych. Zasada pomocniczości dawa-
ła pierwszeństwo kościołom i organizacjom charytatywnym w świadczeniu usług 
społecznych w gminach – takich jak prowadzenie przedszkoli i żłobków, domów 
opieki dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych, szpitali, rożnych 
ośrodków dla młodzieży – od świetlic środowiskowych po placówki stacjonarne, 
punktów poradnictwa rodzinnego, schronisk, placówek odwykowych czy ośrodków 
szkoleniowych i doradczych dla osób bezrobotnych, i ubogich. Doprowadziło to 
do rozbudowy potężnego sektora pozarządowego, zatrudniającego około półtora 
miliona pracowników, bardzo blisko związanego z sektorem publicznym. Osoba po-
trzebująca pomocy trafia do Urzędu ds. Młodzieży lub Urzędu ds. Socjalnych (będą-
cych odpowiednikiem Ośrodka Pomocy Społecznej) i obsługiwana jest – w idealnej 
sytuacji – przez pracownika socjalnego, który zna lokalny krajobraz instytucjonalny 
i może skierować daną osobę do – najczęściej prowadzonych przez organizacje po-
zarządowe – ośrodków, które udzielą jej dalszej pomocy. W gminach istnieją mniej 
lub bardziej bogate sieci ofert dla rodzin, dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, 
bezrobotnych czy biednych. 

Polityka zatrudnienia orientuje się na łatwo definiowalne i mierzalne cele – trwały 
powrót osoby bezrobotnej na rynek pracy. Sektor pomocy i usług społecznych ma 
dużo bardziej zróżnicowane podejście. Głównym celem publicznych służb spo-
łecznych jest przyczynienie się do wyjścia danej osoby z zależności od pomocy 
społecznej, ale równie ważne mogą być takie cele jak: powrót do trzeźwości, roz-
wiązanie sytuacji mieszkaniowej, problemów rodzinnych czy zdrowotnych, wzrost 
kompetencji i autonomii klientów pomocy czy podjęcie pracy.

Pluralizm instytucjonalny oznacza, że w świadczeniu usług społecznych biorą 
udział aktorzy rożnych sektorów. Ponieważ jednak organizacje pozarządowe rozwi-
jają się – przynajmniej do pewnego stopnia – oddolnie, zależą od inicjatywy kon-
kretnych osób, od warunków lokalnych, historycznego rozwoju –a ich terytorialne 
rozłożenie nie jest równomierne. Oznacza to, że nigdzie lokalne sieci wsparcia dla 
osób ubogich czy bezrobotnych nie są wystandaryzowane. Powoduje to wyzwanie 
połączenia gwarantowanych świadczeń z uwzględnieniem lokalnej różnorodności. 
Wymaga także elastyczności w pracy zarówno urzędów publicznych, jak i jednostek 
pozarządowych – choćby wzajemnego bieżącego informowania się o nowych ini-
cjatywach na danym terytorium.

Widać więc, że logika funkcjonowania tych dwóch sfer – pośrednictwa pracy i lo-
kalnych usług społecznych – są różne, zarówno co do celów (szybko skierować do 
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pracy versus uwzględnić całościową sytuacje życiową klienta), centralizacji (scentra-
lizowany urząd versus lokalna paleta różnorodnych organizacji i inicjatyw), standa-
ryzacji (wystandaryzowane usługi nastawione na mierzalny cel versus całościowe, 
zindywidualizowane, „miękkie” podejście) i w końcu co do kompozycji instytucjonal-
nej ( jeden urząd, który może co najwyżej kontraktować ściśle zdefiniowane usługi, 
jak przeprowadzenie szkolenia versus różnorodni aktorzy ze wszystkich sektorów 
– publiczne urzędy, placówki pomocy – zarówno publiczne jak i pozarządowe, pod-
mioty ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstwa). Współpraca tych obszarów 
jest jednak konieczna, gdyż bezrobocie, bieda i wykluczenie społeczne są ze sobą 
bardzo blisko związane.

Czego powinna nauczyć się polityka rynku pracy od pomocy społecznej, to ca-
łościowego podejścia do klientów, postrzegania ich we właściwym rodzinnym, lo-
kalnym, społecznym czy etnicznym kontekście. Odwrotnie zaś, elementy orientacji 
zawodowej powinny przeniknąć do różnorodnych usług społecznych.

W następnych punktach przedstawiamy jak mogłaby wyglądać innowacyjna po-
lityka integracji społecznej, na jakie obszary powinna się rozszerzyć i jakie metody 
mogą być stosowane w jej implementacji?

Obszary, które należy uwzględnić w działaniach przeciwko wykluczeniu 3. 
społecznemu

Pierwszym obszarem jest polityka wobec młodzieży i edukacja. Młodzież to oczy-
wiście pracownicy jutra – niestety, niektórzy z nich to także bezrobotni jutra. Dlatego 
istotne jest, aby stosować wobec nich politykę prewencyjną131. Ponieważ bezrobocie 
i bieda często są dziedziczne, nietrudno wskazać grupy, które szczególnie takiej 
prewencji potrzebują. Szkoły w biednych dzielnicach, szkoły o najniższym poziomie 
kształcenia (w Niemczech Hauptschulen), o dużym procencie dzieci imigrantów czy 
młodzież przerywająca szkołę. Są to grupy znajdujące się niemal poza zaintereso-
waniem urzędów pracy, które trafiają do nich, gdy są już bezrobotne. Szczególną 
rolę grają tu szkoły, które powinny otworzyć się na współpracę z publicznymi i nie-
publicznymi instytucjami rynku pracy oraz innymi organizacjami. W Niemczech 
napotyka to na spore trudności, gdyż szkoły tradycyjnie postrzegają się jako miejsca 
przekazywania wiedzy i brakuje w nich kultury otwarcia się na innych aktorów i bu-
dowania partnerstw.

Doradztwo i szkolenie powinno dotyczyć orientacji zawodowej, pomagać znaleźć 
praktykę, uczyć poruszania się po rynku pracy. Istotnym partnerem w tej współ-
pracy są lokalne przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe jako potencjalni 
131  G. Esping-Andersen, Towards the Good Society, Once Again? w: G. Esping-Andersen et al. (red.), 
Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 1-26.
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pracodawcy czy miejsce odbywania praktyk. Szczególne znaczenie powinno mieć 
przekazywanie ogólnych kompetencji, jak odpowiedzialność, słowność, punktual-
ność, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy komunikatywność. 
Tu otwiera się pole dla różnorodnych organizacji, klubów sportowych, harcerstwa, 
świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, duszpasterstwa młodzieżowe-
go, które niejednokrotnie udowodniły swoją skuteczność w przekazywaniu takich 
kompetencji. Dlatego jednym z zadań szkół powinna być promocja aktywności 
w stowarzyszeniach czy klubach. Szczególne znaczenie ma tutaj towarzyszenie mło-
dzieży w trudnej fazie przechodzenia ze szkoły w życie zawodowe; potrzebna jest 
instytucja czy osoba, która służy młodzieży pomocą w trakcie procesu wchodzenia 
na rynek pracy i w pierwszych latach samodzielności zawodowej – zanim ta stanie 
się bezrobotna132. 

Kolejną sferą jest polityka rodzinna. Błędem jest postrzeganie osób bezrobotnych, 
jako oderwanych od swoich kontekstów rodzinnych; przeciwnie, adresatem pomocy 
powinny być całe rodziny. W przypadku rodziców – zwłaszcza matek – przeszkodą 
w podjęciu pracy może być sprawowanie opieki nad dzieckiem. Takie problemy 
jak brakujące miejsce w przedszkolu czy żłobku lub opieka w nieodpowiednich 
godzinach bądź w niewystarczającym czasie, powinny być rozwiązywanie przez 
urząd pracy. Wymaga to współpracy między różnymi urzędami (przykładowo między 
urzędem pracy a wydziałem edukacji) i instytucjami (żłobkami, przedszkolami, świe-
tlicami środowiskowymi). Rosnącym wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa 
będzie pogodzenie nie tylko opieki nad dziećmi z pracą zawodową – ale i opieki nad 
starszymi członkami rodziny. W Niemczech już dziś znaczna liczba kobiet rezygnuje 
lub ogranicza pracę zawodową nie z powodu opieki nad dziećmi, lecz z powodu 
opieki nad osobami starszymi. 

Przedszkola pojmowane są coraz częściej nie tylko jako miejsca opieki nad dziec-
kiem, umożliwiające rodzicom – zwłaszcza matkom – pracę zawodową. Przypisuje 
im się coraz większe zadania edukacyjne: niwelowanie różnic wynikających z roż-
nych kompetencji edukacyjnych w rodzinach. Szczególnie ważne jest to dla dzieci 
imigrantów, dla których przedszkole jest szansą na naukę języka. W tym sensie dalsza 
rozbudowa ilości – ale i poprawa jakości – przedszkoli to inwestycja w prewencję 
zarówno bezrobocia matek, jak i przyszłych problemów dzieci szkolnych. Odważ-
nym przykładem rozszerzenia roli przedszkola jako uczestnika polityki społecznej 
są niemieckie „centra dla rodziny” (Familienzentren). Są to przedszkola – najczęściej 

132  T. Olk, Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, w: T. Olk et al. (red.), Kooperation zwi-ration zwi-
schen Jugendhilfe und Schule, Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 2005, s. 9-100.



61

prowadzone przez organizacje pozarządowe lub kościoły – które rozbudowują sze-
reg innych funkcji, jak poradnictwo rodzinne i wychowawcze, doradztwo i kształce-
nie zawodowe dla matek, wspieranie zdrowia, zajęcia sportowe dla dzieci i rodziców, 
spotkania przy kawie dla mam – czyniąc te oferty szczególnie łatwo dostępne. Roz-
wój taki najczęściej nie polega na przejmowaniu zadań przez przedszkola, lecz na 
budowaniu partnerstw i współpracy z szeregiem innych instytucji i organizacji, jak 
kluby sportowe, okoliczne szkoły, kościoły, lekarze, poradnie wychowawcze, ośrod-
ki pomocy społecznej, pedagodzy, świetlice, domy kultury czy ośrodki szkolenia 
zawodowego133. Przykładem na poszerzenie zadań przedszkola może być program 
„Mama uczy się niemieckiego”, prowadzonego przez niektóre miasta, gdzie przed-
szkola we współpracy z instytucjami szkoleniowymi oferują integracyjne kursy języka 
niemieckiego dla matek-migrantek. Przedszkola zapewniają na czas kursów opiekę 
dla dzieci, a kurs – oprócz samego języka – obejmuje takie tematy jak podstawowa 
wiedza o danym mieście, o niemieckim systemie szkolnym, o świętach obchodzo-
nych w przedszkolu (jak mikołajki czy dzień matki), a także wizyty psychologa, po-
licjanta i pediatry. Przedszkole czy szkoła, do których uczęszczają niemal wszystkie 
dzieci, stanowią dla wielu rodziców mniejszą barierę niż poradnia wychowawcza 
czy ośrodek szkoleniowy. Tym samym posiadają one duży potencjał by dotrzeć do 
problemowych grup, które trudno jest osiągnąć w inny sposób.

Kolejnym obszarem, który warto uwzględnić w działaniach na rzecz integracji 
społecznej jest zdrowie publiczne i promocja zdrowia. Zdrowie traktowane jest dziś 
jako sprawa indywidualna, którym zajmuje się lekarz w zaciszu swego gabinetu. 
Uzasadnione jest jednak, by silniej spleść temat zdrowia z innymi usługami spo-
łecznymi. Duża część osób długotrwale bezrobotnych boryka się z ograniczeniami 
zdrowotnymi, które są często przyczyną wczesnego przechodzenia na rentę czy 
emeryturę. Mimo to profilaktyka zdrowotna rzadko jest postrzegana jako część 
polityki zatrudnienia. Drugą grupą docelową promocji zdrowia powinny być dzieci 
i młodzież. Bieda i problemy społeczne oznaczają nie tylko braki materialne, lecz 
i niedostatki kompetencji – także z zakresu wiedzy o zdrowiu. Jednocześnie dzie-
dziczność biedy powoduje, że wiedza i umiejętności dotyczące zdrowego życia, 
odżywiania czy rozwiązywania napięć psychicznych są niższe u dzieci z rodzin o naj-

133  Więcej o Familienzentren: A. Diller, R. Schelle, Von der Kita zum Familienzentrum: Konzeptio-
nen entwickeln – erfolgreich umsetzen, Herder, Freiburg im Breisgau 2009; K. Vierling, Förderung 
der elterlichen Erziehungskompetenz: das Familienzentrum als Schnittstelle, VDM Verlag Müller, 
Saarbrücken 2008.
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niższych dochodach134. Obliczem dziecięcej biedy jest zatem coraz rzadziej głód 
i niedowaga – lecz stała się nią nadwaga, cukrzyca, zaburzenia zachowania i koncen-
tracji czy nadaktywność. Instytucje, które szczególnie powinny być odpowiedzialne 
za edukację zdrowotną to znów szkoły i przedszkola. Zdrowe obiady, opieka lekarska 
i stomatologiczna, edukacja zdrowotna i konsumencka, zapobieganie uzależnieniom 
i napięciom psychicznym, a także w większym wymiarze zajęcia ruchowe powinny 
pojawić się w planach zajęć szkół wszystkich szczebli. Jednocześnie poprzez dostęp 
do rodziców placówki te umożliwiają dotarcie do nich z wiedzą dotyczącą zdrowia 
i żywienia. Przykładem mogą być projekty prowadzone przez niektóre szkoły wypo-
sażone w kuchnie przy stołówkach, oferujące kursy gotowania dla rodziców, które 
uwzględniają wiedzę o zdrowym żywieniu dzieci. Obszar ten ponownie oferuje 
pole do współpracy szkół czy przedszkoli z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, zwłaszcza ze względu na opór niemieckich szkół i ich przeciążonego 
personelu, nieprzygotowanego na podejmowanie nowych zadań. Współpraca taka 
funkcjonuje szczególnie dobrze tam, gdzie rodzice zawiązują stowarzyszenia szkol-
ne (Schulverein), wykorzystując nie tylko budynek szkoły, ale też swoją znajomość 
innych rodziców, dzieci i personelu szkoły. Ponadto, wychowanie zdrowotne po-
winno stać się elementem wykształcenia nauczycieli, wychowawców, pedagogów 
społecznych i pracowników socjalnych.

Wreszcie, chyba najlepszym przykładem polityki uwzględniającej społeczne i prze-
strzenne „zakorzenienie“ ludzi i ich środowiskowy kontekst, jest polityka rozwoju 
społeczności lokalnych, osiedli i dzielnic (neighbourhood development). Podejście 
uwzględniające „przestrzeń społeczną”, wywodzące się od amerykańskich tradycji 
community organizing, ma bogatą tradycję w niemieckiej pracy socjalnej jako So-
zialraumorientierung (przestrzenno-społeczne zorientowanie pracy socjalnej)135. 
Połączone działania z zakresu planowania przestrzennego na rzecz rewitalizacji pod-
upadających, problemowych dzielnic, uwzględniające partycypację mieszkańców, 
lokalnych organizacji, urzędów i przedsiębiorstw – wymagają współpracy szerokiej 
palety partnerów. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych posiadają po-
tencjał przeciwdziałania marginalizacji społecznej: poprzez animację mieszkańców 
do partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw, aktywności w lokalnych stowa-

134  U. Ravem-Sieberer, M. Erhart, Die Beziehung zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit 
im Kindes- und Jugendalter, w: M. Richter, K. Hurrelmann (red.), Gesundheit, Ungleichheit und 
jugendliche Lebenswelten, Juventa, Weinheim 2008, s. 38-62; L. Bilz, W. Melzer, Schule, psychische 
Gesundheit und soziale Ungleichheit, Ibidem, s. 160-189.
135  W. Hinte, G. Litges, W. Springer, Soziale Dienste: vom Fall zum Feld. Soziale Räume statt Ver-
waltungsbezirke, Edition Sigma, Berlin, 1999; O. Fehren, Wer organisiert das Gemeinwesen? Zivilge-
sellschaftliche Perspektiven Sozialer Arbeit als intermediärer Instanz, Edition Sigma, Berlin 2008.
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rzyszeniach, poprzez budowanie partnerstw miedzy lokalną administracją, sektorem 
pozarządowym, przedsiębiorstwami, spółdzielniami mieszkaniowymi, szkołami i in-
nymi lokalnymi aktorami, co sprzyja tworzeniu się kapitału społecznego, poprawia 
się jakość usług świadczonych przez instytucje pomocowe i wreszcie podnosi się 
poziom kompetencji społecznych zaangażowanych osób.

Narzędzia i techniki w działaniach na rzecz integracji społecznej4. 
W dalszej części chcemy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych aspektów 

i podejść, które mogą być zastosowane w innowacyjnych politykach przeciw wy-
kluczeniu społecznemu.

Pierwszym z nich jest nastawienie na prewencję. Większość problemów społecz-
nych można łatwiej, skuteczniej i taniej rozwiązać, zanim one powstaną lub staną 
się poważne. To, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie nie jest nowym odkryciem 
– lecz mimo tej wiedzy wciąż niewiele usług społecznych stosuje działania prewen-
cyjne. Zazwyczaj klient trafia pod opiekę danych służb, gdy problem już wystąpi (czę-
sto wtedy dopiero nabiera prawa do danego świadczenia czy pomocy). Przykładem 
wczesnego działania prewencyjnego może być wspieranie kompetencji językowych 
i poznawczych dzieci. Jak już wspominaliśmy, przedszkola widziane są mniej jako 
miejsca opieki nad dzieckiem, a bardziej jako instytucje wczesnej edukacji, gdzie 
istnieją szanse na wyrównanie umiejętności dzieci przed ich pójściem do szkoły. 
Jest to szczególnie ważne w kraju wieloetnicznym, gdzie zdarza się, że dzieci idące 
do szkoły podstawowej nie znają języka niemieckiego – a więc od początku skazane 
są na marginalizację i gorsze wyniki w nauce. Jednak deficyty komunikacyjne oraz 
w obrębie innych umiejętności i kompetencji wykazują również dzieci niemieckie, 
pochodzące z zaniedbanych rodzin, o niskim poziomie wykształcenia rodziców. Testy 
językowe dla dzieci przedszkolnych, przeprowadzane rok przed pójściem do szkoły, 
nauka języka w przedszkolach, podnoszenie kwalifikacji wychowawców przedszko-
li – to wszystko środki, które mają szansę zapobiegać wykluczenia edukacyjnemu 
w przyszłości.

Narzędziem stosowanym w niemal wszystkich politykach przeciw wykluczeniu 
społecznemu jest case management (zarządzanie przypadkiem). Jego sednem jest 
indywidualne podejście do potrzebującego klienta, dopasowanie „na miarę” ze-
stawu świadczeń i wsparcia do konkretnego przypadku. W przypadku osób bez-
robotnych oznacza to, że klient poza typową pomocą przysługującą mu w danej 
sytuacji (zasiłek, pośrednictwo pracy) może otrzymać całą paletę innych świadczeń 
– także przekraczających granice kompetencji urzędów, obszarów polityk czy sekto-
rów. Obejmować to może pomoc w znalezieniu mieszkania, opiekunki do dziecka, 
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miejsca w przedszkolu czy świetlicy dla starszych dzieci, wsparcia i poradnictwa 
w przypadku uzależnień, problemów zdrowotnych czy zadłużenia. Aby tak szeroko 
pojęty case management mógł funkcjonować, osoba za niego odpowiedzialna (case 
manager) musi mieć dużo swobody i kompetencji – nie tylko co do oceny sytuacji 
potrzebującego, ale i do współpracy z innymi uczestnikami tego procesu. Aby oso-
by pracujące z klientem (czy to urzędu pracy, czy z ośrodka pomocy społecznej) 
miały dostęp do szerokiej oferty wsparcia, cały urząd musi posiadać kompetencję 
budowania sieci współpracy – z przedsiębiorstwami, gdzie bezrobotni mogą znaleźć 
pracę, gdzie mogą odbyć praktyki i staże; ze związkami zawodowymi, izbami, orga-
nizacjami pracodawców, zrzeszeniami zawodowymi, ośrodkami kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego, domami kultury, organizacjami pozarządowymi i różnymi 
inicjatywami. Komponowanie wiązki środków pomocowych nie powinno ograniczać 
się do wymiaru zdolności do zatrudnienia (employability), lecz uwzględniać także 
aspekty socjalne, społeczne, „świata życia” (Lebenswelt) klientów. Sytuacja rodzinna, 
sąsiedztwo, krąg przyjaciół, nieformalne sieci wsparcia powinny również być brane 
pod uwagę w całościowym case management136.

Kolejnym istotnym aspektem innowacyjnych działań na rzecz integracji społecz-
nej jest zorientowanie polityk na rodzinę i społeczność (family-minded i commu-
nity-minded policies). Oznaczają one wzięcie pod uwagę całych rodzin zamiast 
pojedynczych klientów – zarówno jako odbiorców pomocy, jak i źródło zasobów 
i wsparcia. Praktyka obejmowania pomocą rodzin jest szeroko stosowana w pracy 
socjalnej, znacznie rzadziej jednak dzieje się to w polityce rynku pracy. Jak już wcze-
śniej pisaliśmy, problemem bezrobotnych rodziców może być sprawowanie opieki 
nad dziećmi lub starszymi członkami rodziny; degradacja kompetencji społecznych 
i edukacyjnych, będąca konsekwencją długotrwałego pozostawania z dala od pra-
cy zawodowej, która dotyka nie tylko bezrobotnych rodziców, ale i mieszkające 
z nimi dzieci, a szereg problemów danej osoby, jak konflikty z prawem, przewlekła 
choroba czy alkoholizm, dotykają całą rodzinę. Otoczenie społeczne – takie jak ro-a czy alkoholizm, dotykają całą rodzinę. Otoczenie społeczne – takie jak ro- czy alkoholizm, dotykają całą rodzinę. Otoczenie społeczne – takie jak ro-
dzina, sąsiedztwo czy społeczność – to nie tylko źródło problemów, lecz – w znacz-
nie większym stopniu – także wsparcia, zaufania oraz innych zasobów137. Przykła-
dem ich uwzględnienia w praktyce polityki zatrudnienia są programy realizowane 
przez niemieckie urzędy pracy wspólnie z lokalnymi społecznościami mniejszości 
136  A. Evers, A. Schulz, Fallmanagement in der lokalen Arbeitsmarktpolitik – Aufgaben, Potenziale 
und Probleme, w: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Nr 6, 2003, s. 23-30; w: R. Wendt, Case-
Management im Sozial- und Gesundheitswesen: eine Einführung, Lambertus, Freiburg im Breisgau, 
2001.
137  N. Hughes, Models and Approaches in Family-Focused Policy and Practice, w: Social Policy & 
Society, 9 (4) 2010, s. 545-555. 
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narodowych. Młodzież – szczególnie tureckiego i arabskiego pochodzenia – często 
dotknięta jest przez takie problemy jak przedwczesne przerywanie szkoły i trud-
ności w wejściu na rynek pracy. Jest to związane zarówno ze słabymi wynikami 
w nauce, niskimi kwalifikacjami, jak i dyskryminacją na rynku pracy. Dla tych osób, 
które w bardzo młodym wieku stają się bezrobotne, urząd pracy pomaga znaleźć 
miejsce stażu lub praktyk w przedsiębiorstwie prowadzonym przez przedstawicie-
la tej samej mniejszości – szczególnie w drobnym handlu lub gastronomii, czyli 
w branżach, w których mniejszości te są szczególnie aktywne. Dodatkowo, szef ta-
kiego sklepu lub baru pełni rolę „mentora“ lub „trenera“ (coaching) dla danej młodej 
osoby, towarzysząc jej w pierwszych krokach na rynku pracy i pełniąc rolę pewnego 
wzorca, pozytywnego przykładu udanej integracji i sukcesu ekonomicznego. Tego 
typu projekty nie pozostają bez kontrowersji – przeczą one niejako ogólnej logice 
polityki zatrudnienia i integracji społecznej (podkreślającą promocję równych szans, 
zwalczanie dyskryminacji, nepotyzmu, zatrudniania po znajomości, zapobieganie 
tworzenia się i umacniania gett etnicznych). To podejście jednak łączy pragmatyzm 
(przekonanie, że każde miejsce pracy jest lepsze niż żadne – szczególnie dla młodych 
ludzi) z przemyślaną mobilizacją zasobów mniejszości etnicznych, jak wspieranie 
członków własnej społeczności, zaufanie i osobiste kontakty (bonding social capital), 
będące istotnym elementem w koprodukcji danej usługi społecznej138.

W trakcie całego artykułu podkreślamy znaczenie współpracy między rożnymi 
aktorami polityki społecznej, zarówno na poziomie jednostki (case management), 
jak i instytucjonalnym. Aby jednak taka współpraca miała miejsce, aktorzy muszą 
się znać i wiedzieć co robią inne urzędy, instytucje i inicjatywy - należy doceniać 
tu osobiste kontakty pracowników urzędu pracy czy ośrodka pomocy społecznej. 
Oczywiście współpraca nie powinna się do nich ograniczać (nie wspominając już 
o niebezpieczeństwach nadużyć), jednak doświadczenie uczy, że to właśnie zna-
jomość lokalnego krajobrazu instytucji pomocowych gra istotną rolę w partner-
stwach i wspólnych projektach. Aby taka wiedza i wzajemna znajomość mogła się 
rozwinąć, potrzeba szczególnych mechanizmów i narzędzi. Przykładem mogą być 
„okrągłe stoły”, stosowane w niemieckim programie „Soziale Stadt” (wspierającym 
rozwój problemowych dzielnic) jako forum dyskusji na temat problemów osiedla czy 
dzielnicy, takich jak bezrobocie, niskie poczucie bezpieczeństwa, brak przedszkola, 
138   A. Evers, Complementary and Conflicting: The different meaning of ‘user involvement’ in social 
services, w: A.-L. Matthies (red.), w: Nordic civic society organizations and the future of welfare ser-
vices: a model for Europe?, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006, s. 255-276; T. Brandsen, 
V. Pestoff, Co-production. The Third Sector and the Delivery of Public Services. An Introduction, w: 
T. Brandsen, V. Pestoff (red.), Co-production. The Third Sector and the Delivery of Public Services, 
Routledge, London/New York, 2008, s. 1-10.
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możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, placu zabaw czy boiska. 
Są to regularne spotkania, w których udział biorą przedstawiciele wielu stron: miasta 
lub gminy (wydziały edukacji, spraw społecznych, komunalnych, zieleni miejskiej czy 
budownictwa), miejskich placówek (szkół, przedszkoli, domów kultury), ośrodków 
pomocy społecznej, urzędu pracy, przedstawiciele gospodarki mieszkaniowej (spół-
dzielnie, budownictwo socjalne, prywatne firmy wynajmujące mieszkania), organi-
zacji społecznych (prowadzących lokalne przedszkola, świetlice, centra kulturalne, 
domy opieki), kościołów, przedstawiciele mieszkańców (rada osiedlowa, lokalna 
rada obcokrajowców), związki wynajmujących mieszkanie (rady spółdzielczej), za-
interesowane osoby prywatne, lokalne przedsiębiorstwa, rady zakładowe i związki 
zawodowe. Nawet, jeśli ze względu na swoją wielkość i różnorodność taki „okrągły 
stół” nie jest szczególnie sprawny operacyjnie i nie podejmuje szybko decyzji, sam 
fakt, iż aktorzy się znają ma swoją wartość139.

Wyzwania i problemy partnerstw na rzecz integracji społecznej5. 
Podkreślaliśmy dotąd potrzebę współpracy pomiędzy rożnymi obszarami polityk 

i aktorami rożnych sektorów jako rozwiązania o dużym potencjale dla przezwycię-
żenia wykluczenia społecznego i długotrwałego bezrobocia. Taka współpraca jest 
trudna i często już nawiązanie jej napotyka na bariery. Jednak samo jej istnienie nie 
rozwiązuje problemów i wyzwań w obszarze polityki integracji społecznej – prze-
ciwnie, jest to tylko pierwszy niezbędny krok. W tym końcowym fragmencie chcemy 
więc zwrócić uwagę na kilka zagrożeń i wyzwań dla takiej współpracy. Opisaliśmy 
dlaczego rożne kultury organizacyjne i logiki urzędów pracy i lokalnych usług spo-
łecznych, które to czynią ich współpracę trudną. Te same powody mogą wpływać 
na rozwój i funkcjonowanie istniejących partnerstw, częściowo z niekorzystnymi 
efektami dla tej współpracy i dla skuteczności jej działań. 

Po pierwsze, partnerstwo jest zawsze narażone na trudności, gdy jeden z aktorów 
ma zdecydowanie silniejszą pozycję i decyduje o podziale zasobów. Tak dzieje się 
często w projektach skierowanych do osób bezrobotnych, które inicjuje i finansuje 
urząd pracy. Wówczas może zdarzyć się, że mimo pozornego partnerstwa, w prakty-
ce ogranicza się ono do zlecania ściśle zdefiniowanych zadań podwykonawcom; nie 
zachodzi natomiast swoista synergia, która pozwala połączyć zasoby i kompetencje 
rożnych aktorów w celu osiągnięcia wyższej efektywności. Nie twierdzimy, że wszyst-

139   Deutsches Institut für Urbanistik (red.), Die Soziale Stadt: Eine erste Bilanz des Bund-Länder-
Programms »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt«, Deutsches Institut 
für Urbanistik, Berlin, 2002, (szczególnie: C. Mussel, P. Kreisl, A. Vettermann, Kassel – Nordstadt, 
Ibidem, s. 179.
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kie partnerstwa muszą opierać się na pełnej równości; zwracamy jednak uwagę na 
niebezpieczeństwa skrajnej nierównowagi w podziale władzy i zasobów.

Kolejnym wyzwaniem, będącym konsekwencją rożnego charakteru polityk za-
trudnienia i integracji społecznej jest zachowanie równowagi między podejściem 
skoncentrowanym na rynku pracy i zdolności zatrudnienia a szerszą orientacją na 
„świat życia“ adresatów, obecną w integracji społecznej. Celem urzędu pracy jest 
oczywiście możliwie szybkie wyjście danej osoby z bezrobocia; przy tym uważa się, 
że jakikolwiek zatrudnienie jest lepsze niż żadne. Jednak u wielu klientów istnieje 
szereg barier w wysłaniu ich do pracy, a ich pokonanie lub złagodzenie wymaga dłu-
goterminowych inwestycji. Ponadto, stanowiska dostępne dla wielu klientów (nie-
pewne, niskopłatne, niewymagające kwalifikacji) często okazują się krótkotrwałymi 
rozwiązaniami, niegwarantującymi trwałej poprawy sytuacji życiowej. W przypadku 
młodych osób, które przerywają szkołę lub opuszczają ją bez wykształcenia zawo-
dowego – lepszą długoterminową inwestycją jest oczywiście zadbać, by skończyły 
one szkołę lub uzyskały kwalifikacje zawodowe, co wymaga jednak finansowania 
ich przez długi okres czasu. Jeszcze bardziej dalekowzroczną i niepewną inwesty-
cją są działania nastawione na nabywanie ogólnych kompetencji, o których pisali-
śmy wcześniej (rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, podnoszenie 
ogólnych kwalifikacji, rozwój autonomii czy wiary w siebie). Z drugiej strony wiele 
tradycyjnych działań z zakresu pomocy społecznej, skierowanych do klientów, któ-
rych zdolność do zatrudnienia była bardzo niska, nie były bezpośrednio nastawione 
na ich powrót do pracy, – mimo, że jest to główny czynnik integracji społecznej. 
Wierzymy, że oba te obszary powinny się od siebie uczyć; wyzwaniem jest jednak 
zachowanie odpowiednich proporcji między orientacją na rynek pracy a na „świat 
życia” klientów.

Dalszym wyzwaniem dla działań na rzecz integracji społecznej jest ich projektowy 
charakter. Planowanie, pisanie, przeprowadzanie, rozliczanie i ewaluacja projektów 
stają się częścią codzienności organizacji pozarządowych, a ostatnio coraz częściej 
także administracji publicznej. Czasowo i przestrzennie ograniczone projekty są 
bez wątpienia doskonałym sposobem na eksperymentowanie i testowanie nowych 
rozwiązań trudnych problemów społecznych. Drugą stroną tego procesu jest jednak 
fakt, że projekty zastępują uniwersalną politykę gwarancji społecznych. Współpraca 
administracji publicznej i sektora pozarządowego posiada ten potencjał, że orga-
nizacje są często bardziej innowacyjne i bardziej skuteczne w odpowiadaniu na 
potrzeby klientów przez większą do nich bliskość oraz bardziej indywidualne do 
nich podejście. Współpraca obu sektorów może dać pozytywne efekty; zagrożenie 
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powstaje jednak wówczas, gdy udany projekt – który przechodzi pozytywną ewalu-
ację – nie jest kontynuowany. Innowacyjne projekty wymagają jasnych reguł – kiedy 
wypróbowane pomysły powinny stać się uniwersalną ofertą, do której klienci mają 
prawo. Innym problemem związanym z punktualnym, efemerycznym, projektowym 
charakterem działań jest brak ich przestrzennej i czasowej ciągłości. Oznacza to, iż 
w zależności od tego, gdzie i kiedy dana osoba stanie się bezrobotna, trafi na różną 
paletę ofert pomocowych, zależną od bieżących konkursów grantowych oraz bo-
gactwa lokalnego sektora pozarządowego. Ten problem – nazywany loterią kodów 
pocztowych (post-code lottery) pokazuje wyzwanie zachowania równowagi między 
lokalną różnorodnością oraz równością a uniwersalnymi gwarancjami. Ponadto, 
bogaty, ale często nieprzejrzysty krajobraz lokalnych ofert wymaga szczególnej 
kompetencji w wyszukiwaniu i korzystaniu z nich – i to od klientów, którym często 
właśnie takich kompetencji brakuje. 

Na koniec chcemy zwrócić uwagę na znaczenie tych aktorów, którzy pozostają 
poza partnerstwami. Kooperacja i wspólne projekty nie powinny zagrażać plura-
lizmowi opinii i praktyk; szczególnie sektor pozarządowy (rozumiany często, jako 
zinstytucjonalizowane społeczeństwo obywatelskie) powinien szukać równowa-
gi między współpracą a własną niezależnością; jego modus operandi to nie tylko 
szukanie porozumień i partnerstw, ale i protest. Osoby bezrobotne i biedne nie 
powinny być pozbawione swoich adwokatów, wsparcia i poradnictwa niezależnych 
organizacji, pozostających poza kręgiem kooperacji i zależności od urzędu pracy. Ich 
działalność powinna pozwalać na krytykę administracji publicznej i państwowych 
polityk, a także na sądowe dochodzenie praw osób pokrzywdzonych przez urząd 
pracy czy ośrodek pomocy społecznej. Dla demokracji niezmiernie istotne jest za-
równo istnienie organizacji strażniczych (watchdogs), jak i pluralizmu opinii.

Celem naszego artykułu było pokazanie nowych form współpracy, które odgry-
wają istotną rolę na poziomie lokalnym, pozostają jednak często niezauważone 
w dyskursie eksperckim. Obecna debata na temat współpracy międzysektorowej 
podkreśla podział odpowiedzialności pomiędzy sektory, postuluje przekazywanie 
zadań społecznych przez państwo czy tworzenie kultury kontraktu. Debata ta po-
zostaje jednak na pewnym poziomie abstrakcji, gdyż ani „państwo” ani „sektor poza-
rządowy” nie są monolitami. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że partnerstwa nie są tylko 
kwestią współpracy między sektorami, ale wymagają również przekraczania barier 
w obrębie sektorów: pomiędzy rożnymi szczeblami administracji publicznej czy 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Często w literaturze zwraca się uwagę na 
różne tradycje i logiki sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego, jednak 
tradycje różnych urzędów i organizacji są czasem bardzo odmienne.
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Nowe formy współpracy, jak tworzenie horyzontalnych projektów sieciowych, 
wymagają innych form zarządzania (multi-stakeholder governance) oraz określenia 
na nowo podziału kompetencji i odpowiedzialności. Współpraca taka bywa bardzo 
niestabilna i wymaga stworzenia szeregu korzystnych warunków, obejmujących 
znacznie więcej niż czytelne podstawy prawne czy finansowe. Nie należy jej prze-
ceniać jako panaceum na współczesne problemy i nie powinna ona zastępować 
uniwersalnego zabezpieczenia społecznego. Jesteśmy jednak przekonani, że tylko 
połączone na nowo siły różnych aktorów są w stanie sprostać wyzwaniom zmienio-
nych warunków gospodarczych, społecznych i politycznych.
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Różne tradycje oraz perspektywy usług społecznych, 
organizacji trzeciego sektora oraz planów reform Komisji 
Europejskiej

Wprowadzenie 

Dziesięć lat temu była możliwa dyskusja o trzecim sektorze, pracy społecznej oraz 
większości problemach w szerokim wachlarzu usług społecznych począwszy od 
opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, opieki medycznej, edukacji i szkolenia 
a skończywszy na rynku pracy, bez potrzeby bezpośredniego odnoszenia się do ca-
łej Unii Europejskiej. Zmiany w krajowych specyfikach organizacji trzeciego sektora 
oraz usług społecznych nie była zadaniem UE, podobnie jak nie było najważniejszym 
celem takich organizacji znalezienie się w centralnym punkcie polityki społecznej 
UE. Jednakże od tamtej pory wiele się zmieniło pod różnymi względami. Masowe 
bezrobocie doprowadziło do wprowadzenia podobnych standardów oraz procedur 
w polityce rynku pracy oraz w usługach z nią powiązanych (np. aktywizacja i polityka 
workfare). Co więcej, Unia Europejska poprzez finansowanie programów oraz aktyw-
ny udział w debatach publicznych, wzięła udział w kształtowaniu dyskursu na temat 
wykluczenia społecznego, integracji, wyznaczenia odpowiednich standardów usług 
oraz zwalczania zagrożeń. Wreszcie, specyficzna logika sfery usług społecznych, 
będąca częścią dziedzictwa systemów państw opiekuńczych krajów członkowskich, 
została zakwestionowana przez plany UE, które miały dopasować tę sferę do ogól-
nego porządku oraz równowagi głównie przez konkurencję na rynku.

W celu rozumienia potencjalnego wpływu tych zmian warto przyjrzeć się poniż-
szym zagadnieniom: 

– przede wszystkim należy zwrócić uwagę na związek pomiędzy rolą Orga-
nizacji Trzeciego Sektora (OTS) w rozwoju usług społecznych, i rożnych koncepcji 
(starszych i nowszych) dobrobytu w Europie. Działania UE spotykają się z różnymi 
realiami, tłami historycznymi, oraz trendami na północy i południu Europy oraz 
wschodzie i zachodzie kontynentu (punkty 1-3);
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– następnie, należy w tym kontekście podjąć próby uchwycenia i omówienia 
działań oraz rozwiązań modelowych UE, jak również ich ograniczeń i deficytów 
(punkt 4 i wszystkie następne).

Wkład OTS w rozwój usług społecznych: bogata i różnorodna tradycja

Na terenie Europy funkcjonowały różnorodne formy OTS zajmujące się usługami 
społecznymi i ten fakt pozostaje niezmienny. Istnieje bogate dziedzictwo w działal-
ności OTS, które obrazuje rożne formy i elementy (używane w przeszłości) organi-
zowania i udzielania pomocy zarówno innym jak i sobie:

w XIX wieku wraz z nowo powstałą klasą zwaną „burżuazją” nastąpił rozwój  y
filantropii oraz działalności charytatywnej i dobroczynnej;
w niektórych krajach to kościoły stały się najważniejszym podmiotem dla in- y
stytucji pomocy, opieki i wsparcia z nimi związanych;
we wszystkich krajach europejskich, w różnym stopniu, ruch robotniczy stwo- y
rzył własną formę solidarności poprzez spółdzielnie, towarzystwa wzajemnej 
pomocy itp. 

Oprócz kościoła, burżuazji oraz klasy robotniczej w latach 70. ubiegłego wieku 
pojawiła się nowa fala powstających stowarzyszeń, wzmożonej aktywności obywa-
telskiej oraz wolontariatu. Towarzyszyło jej powstawanie inicjatyw, odwołujących 
się do poczucia wspólnoty lub problemów wokół takich zagadnień jak tło etniczne 
lub kulturowe, płeć, czy środowisko naturalne.  

 Związek z innymi koncepcjami oraz systemami dobrobytu 

Powszechnie wiadomo, że cechy i formy trzeciego sektora są kształtowane poprzez 
typ relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim. W obszarze usług 
społecznych dodatkowym czynnikiem kształtującym trzeci sektor jest typ państwa 
opiekuńczego i rola, jaką pełnią w nim OTS.

W niektórych tak zwanych ‘konserwatywnych’ państwach opiekuńczych, takich 
jak Niemcy czy Austria, przeważa tradycja korporacjonizmu. OTS opierają się na ko-
ściołach współpracujących z państwowymi instytucjami w wykonywaniu głównych 
funkcji opieki społecznej, takiej jak opieka przedszkolna nad dziećmi czy opieka nad 
osobami starszymi.

W Skandynawii, jako część tradycji socjaldemokratycznej, usługi społeczne do 
dziś są sprawą państwową i władz komunalnych a OTS odgrywają rolę reprezentacji 
interesów – pełnią rolę adwokatów obywateli.

W liberalnym modelu, który stanowi na przykład większą część tradycji angiel-
skiej, usługi społeczne rozwinęły się w mniejszym stopniu. Działania OTS w sektorze 
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wolontariatu współistniały z ofertami państwowymi lub komunalnymi i przyjmowały 
funkcje wypełniania luk lub wprowadzania nowych usług.  

Należy podkreślić, że pomimo iż w każdym państwie dominowała jedna z wyżej 
wymienionych tradycji, inne rozwijały się i współistniały razem z nią. Obecnie kraje 
postkomunistyczne mogą być idealnym przykładem mieszania się i konkurowania 
ze sobą rożnych tradycji historycznych, począwszy od walki kościoła o odbudowę 
swojej siły poprzez tworzenie własnego świata usług społecznych, a skończywszy 
na wpływie amerykańskiego stylu wolontariatu, który dotarł do Europy zza oceanu 
wraz z międzynarodową pomocą. 

Jednakże pomimo wszystkich różnic należy pamiętać, że w dziedzinie usług spo-
łecznych, wszystkie kraje europejskie jako społeczeństwa obywatelskie mają jedną 
wspólną cechę: wszystkie zezwoliły na pluralizm, alternatywę oraz pośrednictwo 
OTS. W pewnym stopniu organizacje te wzmacniały solidarność, aktywność obywa-
telską i budowanie społeczności lokalnych. Stanowią one do dziś dowód tworzenia 
się zbiorowej solidarności, reprezentowanej poprzez rożne narodowe odmiany mo-
delu europejskiego.  

Nowe trendy i koncepcje

Poza starszymi tradycjami wpływu OTS na państwa opiekuńcze (korporacyjne) oraz 
innymi formami współistnienia na odległość, istnieją jeszcze bardziej współczesne 
kulturowe, społeczne i polityczne aspekty rozwoju. Odzwierciedlają one, w spo-
łeczeństwie i w dziedzinie usług społecznych, przebieg procesów modernizacji, 
orientacji społecznych i strategii politycznych. Wraz ze słabnięciem tradycyjnego 
modelu państwa opiekuńczego, a jednocześnie przekonania o konieczności pry-
watyzacji i urynkowienia sfery społecznej, można wyróżnić trzy nowe zagadnienia 
w polityce społecznej140.

W trakcie trwania procesu zwiększania bezpośredniej, demokratycznej partycypa-
cji, który pojawia się wraz z ruchami społecznymi lat 60. XX wieku, nastąpił rozwój 
wizerunku dobrobytu i usług społecznych, który odbiegał od dotychczasowej tra-
dycji. Zreformowane usługi miały być bardziej zróżnicowane wobec znacznej części 
społeczeństwa, powinny wspierać swoich użytkowników zwłaszcza mniejszości 
i należy w nich dążyć do decentralizacji własnej działalności. Powyższy model był 
oczywiście korzystny dla OTS pełniących funkcje dostawców usług.

Wraz z mijającymi dekadami – o wyraźnej orientacji rynkowej, postawa konsump-
cyjna miała wpływ na reorganizację usług społecznych. Usługi te tworzone były jako 

140  Więcej informacji na ten temat: A. Evers, Europeanization and the Third Sector – A Process 
without Contours and Direction? in: Journal of Civil Society 2010, Vol. 8 No.1 pp 67-70.
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kolejny rynek, z państwem gwarantującym prawa konsumenta, z ogólnym dostępem 
do nich, opierającym się na indywidualnym wyborze i gwarantującym rozwój.  

Aktualny powrót zaufania do państwa, wymusza konieczność jego aktywności 
w kierunku aktywizacji i włączania swoich obywateli. W polityce społecznej potrze-
ba w pierwszej kolejności inwestycji społecznych zamiast konsumpcji i ochrony. 
Zgodnie z tym poglądem konkurencyjne społeczeństwa potrzebują profesjonalnych 
usług, opartych na państwie lub umowie z prywatnymi dostawcami jak również ak-
tywnych obywateli biorących udział w budowaniu spójności społecznej. Państwo nie 
jest w stanie zapewnić wszystkiego samodzielnie a więc pojawia się miejsce dla OTS, 
które kultywują takie poglądy i działania w publiczno-prywatnym partnerstwie. 

Różne koncepcje dobrobytu i usług: różne perspektywy dla OTS

Oczywiście w pewnym stopniu wymienione powyżej koncepcje rozwoju spo-
łecznego (a dokładniej opieki społecznej i usług) zdobywają lub tracą na znaczeniu. 
To zmienia podstawy legitymizacji dla pluralizmu instytucjonalnego sfery usług 
społecznych (welfare mix) i roli spełnianej przez poszczególnych aktorów, w tym 
przez OTS.

Współcześnie można zaobserwować zanik tradycji korporacyjnych w modelach 
polityki społecznej. Żadna ze współczesnych koncepcji dobrobytu i świadczenia 
usług społecznych nie ma na celu zdobycia silnych organizacji rzeczniczych, jako 
preferowanych partnerów dla państwa w planowaniu i zarządzaniu usługami spo-
łecznymi. Koncepcja konsumeryzmu postrzega bowiem organizacje rzecznicze, jako 
element prywatnych organizacji na rynku usług społecznych. Teoria partycypacji 
z kolei ma kluczowe znaczenie dla centralnych umów korporacyjnych gdzie w per-
spektywie funkcji socjalnych państwa, ważne jest, aby prywatni partnerzy przyjęli 
wytyczne wyznaczone przez stronę publiczną.

Koncepcja uczestnictwa (partycypacji) wydaje się najbardziej odpowiednią formą 
wspierania OTS. W przypadku, kiedy priorytetem jest uczynienie usług społecznych 
bardziej elastycznymi i zdecentralizowanymi, w bliskim stosunku ze wszystkimi inte-
resariuszami, OTS mogą się wydawać idealnym sektorem, zdolnym do świadczenia 
usług uwzględniających partycypację obywateli. Jednakże bez jasnego wyobrażenia 
lub choćby porozumienia dotyczącego ich roli w stosunku do państwa trudno jest 
rozwijać OTS. Oznacza to konieczność uzgodnień wspólnych reguł i norm pomiędzy 
sektorem publicznym i pozarządowym, albowiem na temat ich roli i uczestnictwa 
częściowo brakuje wizji i pomysłów na ich zagospodarowanie. Jak zachować tutaj 
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równowagę pomiędzy różnorodnością i standardami, decentralizacją i centralną 
regulacją? 

W perspektywie koncepcji konsumpcyjnej, która jest propagowana przez silne mię-
dzynarodowe ruchy i instytucje (neoliberalne) w kierunku pozostawiania w usługach 
społecznych więcej miejsca dla komercyjnych dostawców i konkurencji rynkowej, 
OTS napotykają na liczne problemy. Wyjątkowe cechy NGOs takie jak: lokalne zako-
rzenienie, ograniczanie aspiracji for profit poprzez programy społeczne, uzależnienie 
od partnerów i wsparcia publicznego, po świadczenie usług silnie nastawionych na 
dobro publiczne, mogą działać przeciwko nim, nawet jeśli na rynku usług społecz-
nych mają one taki sam status jak ich komercyjni rywale. Co więcej, w perspektywie 
konsumpcyjnej nastawienie na zbiorowe aspiracje i dobra odgrywa niewielką rolę 
w porównaniu z indywidualnymi preferencjami. Dlatego też OTS w tym przypadku 
mogą być zmuszone to działania jako organizacje bardziej konsumenckie a nie 
dostawcy usług. 

Właściwie to koncepcja włączania i inwestycji społecznych, oferuje stosunkowo 
dobre perspektywy dla OTS. W tej orientacji są one postrzegane jako część paktów, 
sieci oraz umówionych form współpracy, w realizacji programów rządowych na rzecz 
aktywizacji, integracji i wspólnoty społecznościowej. Działa to jako bodziec, ale może 
również stanowić zagrożenie dla ich poprzedniej pozycji i autonomii. Z jednej strony 
aktywizacja, integracja i pośrednictwo może być mniej ważna dla regularnych usług 
społecznych głównego nurtu, gdzie obywatele sami się uczą jakie mają odgrywać 
role. Dlatego OTS będą potrzebne głównie jako partnerzy w sytuacjach wyjątkowo 
problematycznych, takich jak rozpadające się społeczności, praca z marginalnymi 
grupami itd. Co więcej, ponieważ strategie włączania i inwestycji społecznych zazwy-
czaj są nastawione na cele społeczne, jedynie w takim stopniu przyczyniają się one 
do osiągnięcia celów gospodarczych. Organizacje, które stawiają przede wszystkim 
na najpilniejsze potrzeby swojego „okręgu wyborczego” mogą mieć z tego powodu 
problemy. Czy powinni uaktywnić mieszkańców upadającej dzielnicy, w celu odbu-
dowy i rozwoju, jeśli nie wszystkim się potem opłaci? 

Aspiracje UE: stworzenie regulowanych rynków jako wspólnego modelu 
odniesienia

Kilka lat temu władze UE zdecydowały się na podjęcie działań w dziedzinie usług 
użyteczności publicznej, w tym usług socjalnych141. Głównym celem było to, aby były 
141  Więcej informacji na ten i kolejne tematy: M. Huber, M. Maucher, B. Sak,  Więcej informacji na ten i kolejne tematy: M. Huber, M. Maucher, B. Sak, Huber, M. Maucher, B. Sak, Study on Social and 
Health Services of General Interest in the European Union. Final Synthesis Report; Commission of the 
EC, 2007; Services of general interest, including social services of general interest: a new European com-
mitment; Evers, Adalbert, Europeanization and the Third Sector..., op. cit.
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one zgodne z wewnętrznym porządkiem jednolitego rynku oraz typowymi sposo-
bami regulowania rynku produktów i usług. Podczas gdy odpowiednie dokumenty 
są deklaracją poparcia rozwoju różnorodnych usług społecznych, planem jest wpro-
wadzenie podstawowego modelu społecznego usług. Stopniowo wprowadzane 
przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości przepisy są jego podstawą. Przepisy te 
niestety ignorują główną istotę istnienia OTS, ponieważ za każdym razem gdy OTS 
świadczy usługi są one traktowane z prawnego i politycznego punktu widzenia, a nie 
z punktu widzenia społecznego i specyficznej roli organizacji trzeciego sektora. Spe-
cyfika funkcjonowania NGOs nie jest brana pod uwagę, chociaż należy podkreślić, 
że podczas zawierania umów OTS-y nie mogą być traktowane wyjątkowo. Warto 
zauważyć, że liczne dokumenty UE przedstawiają pozytywnie oddziaływanie władz 
publicznych w kooperacji z podmiotami prywatnymi na rynku usług społecznych, 
bez wspominania o OTS. Fakt, że aspekt historyczny ma niewielki wpływ na two-
rzenie dokumentów UE jest tu pewnym wytłumaczeniem. Można by stwierdzić, 
że na poziomie UE nie ma kompleksowego pojęcia na temat konkretnej strategii 
i połączenia dobrobytu w świadczeniu usług socjalnych. Nie istnieją żadne doku-
menty Komisji, które by wymagały kompleksowego ujęcia roli OTS w świadczeniu 
usług społecznych i rozwoju społecznego. Natomiast ekonomiczna koncepcja re-
gulowania rynku, faworyzuje niektóre strategie usług społecznych bardziej niż inne. 
Koncepcje konsumpcyjne mogą być i są szczególnie uprzywilejowane. 

Istnieje jednak inne miejsce, w którym OTS zostały zauważone przez UE. Mianowi-
cie w dokumentach o wielopoziomowym zarządzaniu instytucjonalnym OTS są mile 
widziane poprzez swój nieekonomiczny wymiar, jako organizacje wsparcia i pożytku 
publicznego. UE wspiera tą rolę OTS poprzez konsultacje i dialog społeczny (prawo 
wysłuchania strony).

Pozostając w zgodzie z procesem urynkowienia oraz uspołecznienia usług spo-
łecznych, które można dostrzec w wielu krajach, model UE będzie w sprzeczności 
z innymi aspektami roli OTS i jej przynależności. Koncepcja regulowanych rynków 
usług postrzega władze publiczne, jako jedynych przedstawicieli interesu publiczneg 
i nie akceptuje modeli pomocy publicznej OTS wraz z ich odmiennymi poglądami. 
W sytuacji, gdy usługi społeczne są postrzegane jest jako quasi rynek, OTS jako 
dostawcy mogą mieć trudności ze swoim utrzymaniem oraz korzystaniem z zaso-
bów kapitału społecznego, takich jak darowizny, wolontariat i sieci wsparcia, które 
są źródłem społecznej i obywatelskiej „wartości dodanej“, a której wartość nie jest 
bezpośrednio mierzalna. 
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Z drugiej strony, przejście na quasi rynek nie daje gwarancji, że usługi przyciągną 
konsumentów ponieważ konkurencja często przybiera kształt przetargów rozpisy-
wanych na całą Europę, z władzami państwowymi szukającymi jednego dostawcy, 
który oferuje najlepszą jakość w najlepszej cenie. Nie poprawia to możliwości wy-
boru dla konsumentów, ignoruje lokalne zakorzenienia jako potencjalny czynnik 
jakości i może zmniejszyć szanse małych organizacji. 

Konsekwencje podejścia Komisji Europejskiej: ograniczenie przestrzeni 
dla OTS

Jednakże jak już wspomniano w UE zdania na temat roli NGOs w świadczeniu usług 
społecznych są podzielone. Z jednej strony UE promuje rynek usług społecznych 
w różnych programach integracji społecznej i tym samym jest ważnym partnerem 
dla wszystkich rodzajów OTS, które napotykają na mniejszą konkurencję. Na przykład 
rozwój społeczny i aktywność w rozpadających się obszarach miejskich są zadaniami 
zbyt niejasnymi i nazbyt politycznymi, aby mogły być przekazane w ręce prywatne-
mu deweloperowi. Z drugiej strony promuje się instytucje rynkowe. 

Może dlatego, że UE nie jest w stanie kontrolować wszystkiego na rynku spo-
łecznym to istnieje przepis mówiący, że usługi, których nie są w stanie świadczyć 
ponadnarodowe instytucje przy dotacjach poniżej 200.000 euro przez trzy lata są 
zwolnione ze wszystkich stosowanych przepisów. Oznacza to pozostawienie zróż-
nicowanych obszarów oddolnej organizacji dla OTS, jako współodpowiedzialnych 
partnerów wspieranych w zgodzie z lokalnymi, politycznymi wyborami w ramach 
negocjacji międzysektorowych. 

W obszarach „dużych” usług społecznych można się spotkać jednak z bardziej 
biznesowym podejściem do współpracy gdzie władze publiczne ograniczają się do 
odpowiedzialności za projektowanie i utrzymywanie jakości usług przy ich delegacji 
na firmy komercyjne. Zarówno zakres działania OTS może zostać tu ograniczony, 
jak i ich specyficzne wartości, podejście czy program. Mogą być one zaangażo-
wane tylko pośrednio poprzez wkład w politykę poprzez lobbing i rzecznictwo 
konsumentów.

Podsumowując można stwierdzić, że UE jest zarówno ważną instytucją finansowa-
nia OTS jak i rzecznikiem regulacji rynkowych w dziedzinie usług społecznych.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono, że główna rola OTS w rozwoju usług społecznych 
i świadczenia tych usług wiąże się z różnymi koncepcjami dobrobytu państwowe-
go oraz dobra społecznego/publicznego. W Europie współistnieją i nakładają się 
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różne koncepcje państwa opiekuńczego i usług społecznych: oparte na dialogu 
partnerów społecznych, podkreślające decentralizację i partycypację społeczną, 
stawiające na rozwój wartości obywatelskich i budowanie społeczności lokalnych 
lub dające prymat prywatyzacji i wprowadzaniu mechanizmów rynkowych. Każda 
z nich kwestionuje tradycyjną rolę i miejsce trzeciego sektora, zarazem otwierając 
dla niego nowe perspektywy.

Rola UE to przede wszystkim jej funkcja ekonomiczno-regulująca, ale planowane 
zmiany w perspektywach gospodarczych oraz uregulowania prawne mogą mieć 
istotny wpływ także na ogólną sytuację społeczną i polityczną OTS. Dominujący 
w Komisji Europejskiej model działa według podwójnej koncepcji: publiczno-spo-
łecznej lub prywatnego świadczenia usług odnoszących się do ludzi, jako konsu-
mentów oraz uprawnionych obywateli. Jak dotąd poświęcono niewiele uwagi roli 
OTS w świadczeniu usług, traktując je jako kolejnych prywatnych usługodawców. 
Jednakże taki pogląd na temat OTS (jako normalnych prywatnych usługodawców) 
idzie w parze z uznaniem jego innej, wyjątkowej roli – traktowania konsumentów 
jako obywateli odpowiedzialnych za sprawny dóbr tak usług społecznych jak i pu-
blicznych. I wreszcie wszystko to łączy się z faktem, że znacząca liczba instytucji UE 
kultywuje oraz dofinansowuje OTS wtedy gdy władze państwowe i organizacje ko-
mercyjne nie mogą być skuteczne w realizacji różnych usług społecznych czy rozwo-
ju lokalnego. Na przykład przy okazji kreowania wspólnot lokalnych oraz w różnych 
sytuacjach wykluczenia społecznego i ubóstwa. To właśnie ten ostatni aspekt był 
i jest postrzegany jako pierwszoplanowy w tak wielu krajach postsocjalistycznych, 
a aktualnie wśród członków UE, w tym także Polski. 
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Karolina Geletta
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Pomoc społeczna we Francji – w stronę aktywnych metod 
walki z wykluczeniem społecznym

Wstęp

W tym rozdziale zostały przedstawione wybrane aspekty ewolucji pomocy społecz-
nej we Francji od lat 80. XX wieku i stopniowe przechodzenie od bismarckowskiego 
„welfare state” w stronę włączania elementów neoliberalizmu, takich jak akcento-
wanie zmiany paradygmatu w stronę „aktywizacji zawodowej” oraz akcentowanie 
wartości podejmowania pracy. Nastawienie pomocy społecznej na wzmacnianie 
świadomości istotności podejmowania aktywności zawodowej przez rozmaite dzia-
łania takie jak m.in.: kontrakty reintegracji, plany życia, współpracę z pracodawcami 
i organizacjami pracodawców, ma na celu przystosowanie kraju do nowej sytuacji 
gospodarczej strefy euro i świata, gdzie istotną kwestią w kreowaniu nowych miejsc 
pracy będzie kreatywność i aktywność zawodowa obywateli. 

Ponadto w artykule przedstawiono opis nowych koncepcji, na których oparta 
jest współczesna francuska pomoc społeczna w zakresie rynku pracy, takich jak 
m.in. aktywne metody walki z wykluczeniem z rynku pracy, reintegracja społeczna, 
solidarność społeczna, a także tworzenie się nowego prekariatu – ubogiej grupy 
osób pracujących. W artykule przedstawiona jest ewolucja koncepcji minimum 
niezbędnego do godnego życia, które jest zapisane już w konstytucji francuskiej, od 
publikacji raportu ojca Józefa Wrzesińskiego, poprzez utworzenie świadczeń mini-
malnego dochodu gwarantowanego (RMI), aż do dzisiejszej formy zasiłku aktywnej 
solidarności (RSA). Omówionych zostało również szereg innych najważniejszych 
świadczeń dostępnych we Francji, ze szczególnym nastawieniem na świadczenia 
wspierające godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Poruszono także kwestię 
świadczeń zdrowotnych w ramach pomocy społecznej, w tym unikalnego w skali 
światowej uniwersalnego systemu zdrowotnego dla osób o nieuregulowanym-nie-
legalnym pobycie na terytorium Francji. 
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1. Reformy a sytuacja społeczno-ekonomiczna Francji w latach 70. i 80.  
XX wieku

Od późnych lat 70. ubiegłego wieku Francja notowała stały wzrost liczby osób 
bezrobotnych, a stopa bezrobocia wzrosła z 4,1% w roku 1974, poprzez 10,5% w roku 
1987 do 12,5% w roku 1997142. Innym problemem Francji było również bezrobocie 
strukturalne i wzrastający wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych pośród 
ogółu osób bezrobotnych. W roku 1974 – 16,9% bezrobotnych poszukiwało pracy 
dłużej niż rok, natomiast jedynie 2,5% dłużej niż 2 lata143. Natomiast w roku 1985 aż 
42,7% bezrobotnych poszukiwało pracy dłużej niż rok, a 21% dłużej niż 2 lata144. Śred-
nia długość pozostawania bez pracy wynosiła 7,6 miesiąca w roku 1974, 15 miesięcy 
w roku 1985 oraz 16 miesięcy w roku 1998145. Stworzony w roku 1945 kontrybucyjny 
system pomocy społecznej nie był w stanie sprostać zjawisku masowego bezrobocia 
oraz poradzić sobie z tak rosnącą ilością osób długotrwale bezrobotnych oraz bez-
robotnej młodzieży, którzy nigdy nie podejmowałi pracy146. Wykluczenie społeczne 
stało się we Francji w latach 80. ubiegłego stulecia jednym z najbardziej palących 
tematów i od tamtego czasu rozgorzała narodowa dyskusja dotycząca kwestii ra-
dzenia sobie z nową sytuacją społeczną. Konieczność reform wydawała się nie do 
uniknięcia.

Pomoc społeczna we Francji pod koniec ubiegłego dziesięciolecia zaczęła zmierzać 
w stronę aktywnej integracji osób wyłączonych z rynku pracy. Jak stwierdził były pre-
zydent Nicolas Sarkozy „… istnieje konieczność wynagradzania wysiłku podejmowania 
pracy poprzez osoby-klientów pomocy społecznej, aby zapewnić spójność społeczeństwa. 
Praca otwiera drzwi, a także zabezpiecza przed wykluczeniem społecznym”147. 

1. 1. Nowi biedni (les nouveaux pauvres)

Impulsem do reformy pomocy społecznej we Francji był raport zatytułowany 
„Grande pauvreté et précarité économique et sociale” (pol. Chroniczna bieda i brak 
zabezpieczeń społecznych) przygotowany przez księdza polskiego pochodzenia 
ojca Józefa Wrzesińskiego. Raport ten podsumowywał kilkuletnią debatę narodową, 
a także ukazywał rządzącym stan nieefektywności pomocy społecznej we Francji 

142  B. Palier, A long goodbye to Bismarck; The Politics of Welfare in Continental Europe, Amster-
dam University Press, 2010, s. 89.
143  Ibidem.
144  Ibidem.
145  Ibidem.
146  Ibidem.
147  E. Marlier, D. Natali, Europe 2020: Towards a more social EU; P.I.E Peter Lang SA, Bruksela 
2010, s. 205.
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oraz wskazywał kierunki reform, jakie powinno podjąć państwo w odpowiedzi na 
istniejącą sytuację. Raport Wrzesińskiego podawał zatrważające dane148:

400 tys. mieszkańców Francji nie ma dostępu do żadnej formy pomocy spo- y
łecznej,
między 200 tys. a 400 tys. mieszkańców Francji jest bezdomnych lub mieszkają  y
w prowizorycznie skleconych schronieniach,
blisko 700 tys. mieszkańców nie posiada zabezpieczenia zdrowotnego i korzy- y
sta jedynie z publicznej służby zdrowia.

W raporcie tym zaproponowano, na podstawie przeprowadzonych badań i ekspe-
rymentów, wiele rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, które następnie zostały 
przyjęte przez rząd francuski. Jednakże najważniejszą propozycją raportu Wrzesiń-
skiego był zamiar wprowadzenia minimalnego dochodu gwarantowanego na rzecz 
integracji społecznej. Wrzesiński w raporcie rekomenduje stworzenie świadczenia na 
rzecz osób bez dochodu oraz z bardzo niskim dochodem, dzięki którym zapewnione 
zostanie minimum socjalne umożliwiające proces ekonomicznej i społecznej reinte-
gracji149. Najważniejsze zasady, na których powinno opierać się owo narzędzie to:

Decentralizacja i przesunięcie zarządzania programem do lokalnych agend     1) 
rządowych.

 Kontrakt reintegracyjny – osoby otrzymujące świadczenie powinny go pod-    2) 
pisywać ze społecznością lokalną, w którym zobowiązywały się do podjęcia ak-
tywnych kroków związanych z celami kontraktu.

Kontynuacja – w przypadku kiedy znalezienie pracy przy aktywnej roli benefi-    3) 
cjenta jest niemożliwe, powinien on nadal otrzymywać świadczenia.

Wskazania raportu Wrzesińskiego przedstawionego rządowi Francji w roku 1987 
pozwoliły na utworzenie mechanizmu (RMI) minimalnego dochodu gwarantowa-
nego jakim jest w roku 1988.

RMI – Revenu Minimum d’Insertion (minimalny dochód gwarantowany) 
Był niekontrybucyjnym zasiłkiem socjalnym, który wszedł w życie w grudniu 1988 

roku, a którego najważniejszymi cechami były: gwarancja minimalnego dochodu dla 
wszystkich obywateli Francji w wieku powyżej 25 lat, a także nacisk na reintegrację 
i walkę z wykluczeniem z rynku pracy150. Beneficjent RMI zobowiązuje się do podpisa-
nia kontraktu między nim a pracownikiem socjalnym (contrat d’insertion), w którym 
zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu reintegracje społeczną, takich 
m.in. jak: poszukiwanie pracy, podjęcie dodatkowych szkoleń, zobowiązanie do 
148  Chronic Poverty and Lack of Basic Security, The Wresinski Report of the Economic and Social 
Council of France, 1987, Official Journal of Republic of France, s. 95.
149  Ibidem.
150  B. Palier, A long goodbye to Bismarck; The Politics of Welfare in Continental Europe, Amster-
dam University Press, 2010, s. 84.
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poprawy warunków mieszkaniowych czy też podjęcie działań mających na celu po-
prawę zdrowia. Wykres 1. przedstawia rozkład zadań w kontraktach reintegracyjnych 
RMI skumulowanych z poszukiwaniem pracy, które występuje w 90% kontraktów. 
Na drugim miejscu wobec częstości występowania kontraktów jest zobowiązanie 
do podnoszenia kwalifikacji (50%), następnie podjęcie działań administracyjnych 
(24%), działania na rzecz poprawy własnego zdrowia (2%), działania na rzecz poprawy 
warunków mieszkaniowych (11%), inne zadania zostały zlecone 7%. beneficjentów.

Wykres 1. Rozkład zadań w kontraktach reintegracyjnych

          

Źródło: Contrats d’insertion et sortie du RMI, Évaluation des effets d’une politique 
sociale, J. P. Zoyem, Économie et Statistique No 346-347, 2001 – 6/7.

W momencie utworzenia RMI przewidywano, że skorzysta z tego zasiłku między 
300 tys. a 400 tysięcy beneficjentów151. Już od lat 90. liczba osób otrzymująca RMI 
przekroczyła 1 milion rocznie i odpowiednio 1,1 miliona osób w roku 1991 oraz 1,2 mi-
liona osób w roku 1992. W sumie biorąc pod uwagę osoby zależne od beneficjentów 
było to 3,5% populacji Francji152. Pod koniec lat 90. wiele badań naukowych zaczęło 
wskazywać, że osoby, które są beneficjentami RMI w przypadku podjęcia pracy z pła-

151  Ibidem, s. 84.
152  Ibidem.
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cą minimalną SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) będą miały 
gorszą sytuacje finansową niż w przypadku nie podejmowania pracy153. 

RSA – Revenu de Solidarité Active (zasiłek aktywnej solidarności)
Jest zasiłkiem socjalnym mającym na celu integrację społeczną i wyraża prawo 

wszystkich obywateli do dysponowania wystarczającymi zasobami finansowymi 
w celu zapewniania sobie godnego poziomu życia, zgodnie z zapisami preambuły 
konstytucji francuskiej154. Od 2009 roku RSA zastąpiło zasiłek RMI dla osób bezrobot-
nych oraz API (l’allocation pour parent isolé, zasiłek dla samotnego rodzica)155. Mimo, 
że poprzednik RSA, czyli RMI był dobrze oceniany, to zmiany zostały wprowadzone 
przede wszystkim ze względu na rosnące zjawisko „biednych pracowników”, czyli 
osób, które mimo posiadania pracy nie mogą sobie zapewnić godnego poziomu 
życia156. RSA przysługuje również, co jest nowością, osobom, które pracują, jednak-
że osiągają niskie dochody. Francuskie Ministerstwo ds. Społecznych oraz Zdrowia 
wymienia cztery najważniejsze cele utworzenia RSA157:

zapewnienie wystarczających środków utrzymania dla osób pozostających  y
bez środków,
zapewnienie, że podejmowanie pracy zaczyna się opłacać wraz z pierwszą go- y
dziną podjęcia aktywności zawodowej i praca przekłada się na wzrost dochodu 
rozporządzalnego,
uzupełnienie zasobów finansowych osób powracających na rynek pracy, w celu  y
ograniczenia ubóstwa wśród osób pracujących,
uproszczenie i zwiększenie przejrzystości mechanizmów solidarności społecz- y
nej.

RSA weszła w życie we Francji kontynentalnej 1 czerwca 2009 roku, natomiast 
w większości francuskich terytoriów zależnych 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkiem Poli-
nezji Francuskiej, Nowej Kaledonii oraz Wallis i Futuna, gdzie nie jest stosowana)158.

W celu otrzymania RSA należy skontaktować się z CSA (Caisse d’Allocation Familia-
le, Kasa Świadczeń Rodzinnych) lub MSA (Mutualité Sociale Agricole, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego) i wypełnić formularz ewaluujący czy dana osoba 
kwalifikuje się do zapomogi159.

153  Ibidem.
154  Le Revenu de Solidarité Active, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, http://www.social-
sante.gouv.fr, pobrano: 20. 07. 2012.
155  Ibidem.
156  B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, 
http://www.wrzos.org.pl , pobrano: 30.07.2012. 
157  Le Revenu de Solidarité Active, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, http://www.social-
sante.gouv.fr, pobrano: 20. 07. 2012.
158  Ibidem.
159  Ibidem.
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Jednym z najważniejszych celów RSA jest walka z tzw. pułapką bezrobocia, która 
sprawia, że osoba, która wraca na rynek pracy i otrzymuje minimalną pensję tzw. 
SMIC nie odczuwa wzrostu swojego dochodu rozporządzalnego, co sprawia, że wiele 
osób preferuje pozostawanie bez pracy, niż podejmowanie pracy przy minimalnym 
dochodzie SMIC. 

Koncepcja RSA została stworzona w roku 2005 przez urzędnika państwowego 
Martina Hirscha, który zaproponował, żeby stworzyć nową zapomogę, obejmującą 
wszystkie osoby, których dochód nie przekracza progu ubóstwa tzn. 60% średnie-
go dochodu rozporządzalnego, niezależnie od tego czy będą to osoby pracujące 
czy bezrobotne160. RSA dotyczy nie tylko osób pracujących otrzymujących pensję 
minimalną SMIC, ale również wszystkich osób zatrudnionych otrzymujących wyna-
grodzenie poniżej 1,2 SMIC, co sprawia że RSA dotyczy teoretycznie znacznej ilości 
osób we Francji, tj. 5 milionów gospodarstw domowych lub 10 milionów osób – 16% 
populacji Francji161.

1.2. Inne wybrane zasiłki powstałe w obecnym kształcie po reformie        
APA (Allocation personalisée d’autonomie) 

Jest to zasiłek osobisty związany z zapewnieniem samodzielności i jest przyznawa-
ny na pokrycie potrzeb związanych z życiem codziennym i może być on dostarczony 
w formie usługi lub w postaci środków finansowych162. Beneficjentami mogą być 
zarówno osoby przebywające w domach opieki, jak i osoby mieszkające w domu. 
Każda osoba przed otrzymaniem świadczenia jest zobowiązana do przygotowania 
wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego planu pomocy163.

AAH (Allocation aux adultes handicapés)
Jest to świadczenie obsługiwane przez Kasy Świadczeń Rodzinnych oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych 
lub osób chorujących na choroby przewlekłe, które utraciły zdolność pracy (czę-
ściowo lub całkowicie) w związku ze swoją chorobą/niepełnosprawnością, a które 
są w wieku między 20 a 60 lat. Świadczenie to zostało zreformowane w roku 2005 
wprowadzając m.in.164:

prawa do rekompensaty – pokrywające koszty wsparcia osoby ludzkiej, tech- y
nicznego lub też zwierząt wspomagających osoby niepełnosprawne, koszty 

160  G. S. Goldberg, Poor Women in Rich Countries: The Feminization of Poverty Over The Life 
Course, Oxford University Press, 2010, s. 84.
161  Ibidem.
162  B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy …op. cit. 
163  Ibidem, s. 32.
164  M. Nicolas, M. J. Robert, Les bénéficiaires de l’allocationaux adultes handicaps, Les Travaux 
de l’Observatoire; http://travail-emploi.gouv.fr , 03.2008, pobrano: 25. 07. 2012, s. 158.
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dostosowywania miejsca zamieszkania lub samochodu; wszystkie te zmiany 
powinny zostać zapisane w Indywidualnym Projekcie Rozwoju Życiowego (le 
projet de vie);
w przypadku beneficjentów, którzy częściowo utracili zdolność do pracy i nadal  y
podejmują zatrudnienie, mogą stale kumulować dochody z AAH oraz pensję, 
aż do 115% pensji minimalnej SMIC; 
ta sama reforma zobowiązuje pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób,  y
do utworzenia co najmniej 6% miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

AL (Aides au Logement) 
Są to dodatki mieszkaniowe przyznawane przez Kasy Świadczeń Rodzinnych dla 

osób, które nabywają dom po raz pierwszy, spłacają pożyczki mieszkaniowe lub 
wynajmują mieszkania i kwalifikują się do tego rodzaju pomocy socjalnej. Najpopu-
larniejszym ze świadczeń jest APL (Aide personnalisée au logement), z którego często 
korzystają m.in. studenci francuscy. Inne świadczenia w tym zakresie to Allocation de 
Logement à caractère Social (ALS) lub Allocation de Logement Familiale (ALF). ALF 
jest skierowany do osób, które nie spełniają kryteriów aplikacji o APL, ale posiadają 
dzieci (lub są w ciąży) lub posiadają osoby zależne na utrzymaniu. Do ALF kwalifikują 
się również młode małżeństwa ze stażem poniżej 5 lat, przy spełnieniu warunku, że 
każdy ze współmałżonków ma mniej niż 40 lat. Świadczenia ALF mają za zadanie 
wspieranie polityki rodzinnej państwa. Ostatnie ze świadczeń mieszkaniowych to 
ALS, o które mogą starać się osoby, które nie kwalifikują się do świadczeń APL oraz 
ALF165. Usługą pomocy społecznej przy tym świadczeniu jest informacja oraz pomoc 
przy uzyskaniu odpowiedniej formy świadczenia166.

L’AJPP (Allocation journalière de présence parentale) 
Jest to świadczenie na rzecz rodziców, którzy podejmują się opieki nad dzieckiem 

w wieku poniżej 20 lat, które jest chore, niepełnosprawne lub było ofiarą wypadku 
i wymaga opieki dziennej innej osoby. Osoba zatrudniona, która chcę pobierać to 
świadczenie powinna wystąpić do pracodawcy z prośbą o urlop na opiekę dzien-
ną na dzieckiem (le congé de présence parentale), a następnie będzie otrzymy-
wać około 50 euro dziennie za każdy dzień opieki nad chorym/niepełnosprawnym 
dzieckiem167.

PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant) 
Jest to grupa świadczeń dla rodzin posiadających dzieci w wieku od 0 do 6 lat. PAJE 

oferuje szereg świadczeń wspierających rodziny z nowonarodzonym dzieckiem:

165  Ibidem.
166  B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy… op. cit, s. 35.
167  http://www.caf.fr, pobrano: 23. 07. 2012
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„becikowe” ( y La prime à la naissance ou à l’adoption) – świadczenie na pokrycie 
kosztów związanych z nowonarodzonym dzieckiem lub adopcją. W przypadku 
kobiet w ciąży muszą one zadeklarować zajście w ciąże w lokalnym CAF w ciągu 
14 pierwszych tygodni168. Świadczenie wynosi obecnie 912, 12 euro płatne w 7 
miesiącu ciąży lub 1824, 25 euro dla osób/par, które adoptują dziecko169. Do 
otrzymania „becikowego” kwalifikują się osoby/rodziny, które nie przekraczają 
wyznaczonych progów dochodowych;
zasiłek rodzicielski (L’allocation de base) – świadczenie skierowane do rodzin  y
i rodziców samotnie wychowujących dzieci na potrzeby utrzymania oraz edu-
kacyjne. Świadczenie jest przyznawane do 3 roku życia dziecka lub do maksy-
malnie 20 roku życia w przypadku dziecka adoptowanego i obecnie wynosi 
182,43 euro miesięcznie170;
dodatkowy wybór aktywności (CLCA - Le complément de libre choix d’activité)  y
– świadczenie mające rekompensować wycofanie lub częściowe zredukowa-
nie czasu pracy zawodowej. Jest przyznawane do osiągnięcia przez dziecko 
wieku 3 lat i wynosi 383,59 euro miesięcznie w przypadku zupełnej rezygnacji 
z aktywności zawodowej i 247,89 euro w przypadku podjęcia pracy tak samo 
lub gorzej płatnej na pół etat171;
dodatkowy wybór opieki ( y un complément de libre choix du mode garde) – świad-
czenia mające rekompensować rodzicom lub rodzicowi część kosztów opieki 
nad dzieckiem przez zarejestrowaną opiekunkę, uprawnioną do tego firmę lub 
mini żłobek dla dzieci nie przekraczających 6 roku życia. 

CMU complémentaire (CMU-C) oraz AME (l’aide médicale d’État)
Innym elementem pomocy społecznej, który został zreformowany we Francji są 

świadczenia dotyczące ochrony zdrowia dla najbiedniejszych mieszkańców kraju. 
Ochrona zdrowotna we Francji stoi na bardzo wysokim poziomie, a w roku 2000 
została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za najlepszą na świecie. Aby 
zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych Francja wprowadziła nowe świadcze-
nia, takie jak Couverture Maladie complémentaire (CMU-C) oraz AME (l’aide médicale 
d’État). Powszechna Opieka Zdrowotna (Couverture Maladie Universelle, CMU) CMU 
pokrywa wszystkie koszty związane z wizytami u lekarza, dniówki pobytu w szpitalu, 
okulary oraz protezy dentystyczne172. Dla najbiedniejszej warstwy ludności CMU-C 
zapewnia darmowy dostęp do zdecydowanej większości usług medycznych. Bardzo 
ciekawym świadczeniem w tym samym zakresie jest AME (l’aide médicale d’État), 
które zapewnia darmowy dostęp do uniwersalnej opieki zdrowotnej we Francji 

168  Ibidem.
169  Ibidem.
170  Ibidem.
171  Ibidem.
172  The OECD Health Project Towards High-Performing Health Systems, OECD.
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dla wszystkich obcokrajowców, którzy posiadają nieuregulowany pobyt na terenie 
Francji i osób przebywających nielegalnie na terenie kraju. Stworzenie świadczenia 
AME wynika z celów humanitarnych, a także z przeświadczenia, że w interesie ogó-
łu jest zapobieganie chorobom i epidemii wśród osób przebywających na terenie 
Francji. Krytycy zarzucają temu innowatorskiemu podejściu m.in. to, że część ubez-
pieczonych osób może mieć gorszy dostęp do usług medycznych niż beneficjenci 
AME, a także to, że AME generuje turystykę medyczną do Francji. Aktualnie we Francji 
toczy się debata co do przyszłego kształtu świadczeń AME.

Zakończenie

W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane aspekty ewolucji pomocy 
społecznej Francji od lat 80. XX wieku aż do dzisiaj ze szczególnym nastawianiem 
na transformacje bismarckowskiej „welfare state” w kierunku włączania do pomocy 
społecznej trendów neoliberalnych. Zabezpieczenia społeczne, takie jak zasiłek ak-
tywnej solidarności, oznaczają odejście od pomocy społecznej jako tej, która przede 
wszystkim wzmacnia ochronę socjalną, a bardziej traktowana jest jako narzędzie 
modyfikacji zachowań społecznych dotyczących rynku pracy, poprzez wyrobienie 
nowych nawyków potwierdzających, że „praca się opłaca”. Takie działania mają na 
celu zwiększenie aktywności grup wykluczonych społecznie i ekonomicznie oraz 
włączenie ich do gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia. W tym wypadku 
dwa najważniejsze aspekty w zakresie nowego paradygmatu pomocy społecznej we 
Francji to „aktywizacja” i „powrót na rynek pracy”, co jest realizowane między innymi 
poprzez wsparcie „biednych pracujących”, a także zachętę i wsparcie dla przedsię-
biorców francuskich, tak, aby przywrócić na rynek pracy jak najwięcej osób z niego 
wykluczonych. W najbliższych latach ze względu na sytuację ekonomiczną w strefie 
euro możemy spodziewać się większych wpływów trendów neoliberalnych i jeszcze 
większego nastawienia na włączanie grup wykluczonych i marginalizowanych na 
francuski rynek pracy.
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Olga Pankiv
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po 1991 roku

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł jest krótkim przybliżeniem historii, modelu oraz syntetyczną 
prezentacją polityki społecznej na Ukrainie. W dwudziestoletniej polityce państwa 
ukraińskiego i jego świadomości społecznej, obraz polityki społecznej jest w stanie 
początkowego kształtowania się, poszukiwania właściwych modeli oraz dostoso-
wywania zagranicznych doświadczeń do realiów kraju. Poniższy artykuł jest próbą 
analitycznej prezentacji wybranych przez autorkę polityk społecznych na Ukrainie. 
Znajduje się w nim krótki opis systemu edukacji oraz polityki zatrudnienia, popu-
lacyjnej, rodzinnej i mieszkaniowej. Niemniej ważna część artykułu obejmuje opis 
systemu finansowania zadań w polityce społecznej państwa oraz potrzebę sformu-
łowania i zdefiniowania standardów socjalnych, które odzwierciedlają jakość życia 
i pozwalają na realizację skutecznej polityki społecznej. W opisie przedstawiono 
ponadto warunki konieczne do wykonania budżetu państwa ukraińskiego w zakre-
sie polityki społecznej.

Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku, politykę społeczną Ukrainy, podobnie 
jak i innych republik radzieckich, charakteryzowały cechy dziedziczone z byłego 
Związku Radzieckiego. Opierała się ona na zasadach pełnego zatrudnienia, dotowa-
nia cen towarów i usług konsumpcyjnych, publicznej służby zdrowia, nieodpłatnych 
lub świadczonych po cenach nominalnych usług w dziedzinie edukacji i kultury, 
objęcia pomocą w systemie zabezpieczenia społecznego związanego z pracą prawie 
100% populacji, rozwinięciu infrastruktury społecznej przedsiębiorstwa, istnieniu 
różnych typów fizycznej i pieniężnej pomocy społecznej.

W początkowym okresie niepodległości Ukrainy, głównie ze względu na brak od-
powiedniego doświadczenia oraz niezależnych prac legislacyjnych, Rada Najwyższa 
Ukrainy przyjęła szereg niespójnych przepisów, nieuwzględniających realiów go-
spodarki. Akty prawne i legislacyjne przyjęte w latach 1991-1993, z punktu widzenia 
społecznego, w wielu przypadkach wyglądały jeszcze bardziej „hojnie” niż prawo 
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ZSRR173. Jednak, zapewnienie ich wdrożenia w kontekście pogłębiającego się kryzysu 
gospodarczego stawało się coraz bardziej problematycznym zadaniem.

Według podstaw prawnych polityka społeczna ma na celu zapewnienie obywa-
telom praw gwarantowanych przez Konstytucję Ukrainy. Należą do nich: prawo do 
życia, bezpiecznych warunków pracy, wynagrodzenia za pracę, ochrony rodziny, 
rekreacji, edukacji, mieszkalnictwa, zdrowia i opieki zdrowotnej, zabezpieczenia 
społecznego. Określenie priorytetów gospodarczej i społecznej polityki powinno 
być zagwarantowaniem praw i wolności człowieka i obywatela, określonych w roz-
dziale II Konstytucji Ukrainy174. Wśród tych przepisów są: „każdy ma prawo do pracy”; 
w tym możliwość zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, lub na 
którą dobrowolnie się obywatel zgadza. Państwo tworzy warunki dla pełnego ko-
rzystania przez obywateli z prawa do pracy, gwarantuje równość szans w wyborze 
zawodu i rodzaju działalności, realizuje programy kształcenia, szkolenia i przekwali-
fikowania pracowników, stosownie do potrzeb społeczeństwa. Każdy ma prawo do 
właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za płacę, nie niższą jak 
określa to ustawa. Ponadto określa zasady zatrudnienia kobiet i osób niepełnoletnich 
w niebezpiecznych dla ich zdrowia warunkach. Obywatele mają zagwarantowaną 
ochronę przed bezprawnym zwolnieniem. Prawo do terminowej zapłaty za pracę 
jest chronione przez ustawę175.

Obywatele mają prawo do ochrony socjalnej, która przysługuje im w następują-
cych przypadkach: całkowitej, częściowej lub czasowej niezdolności do pracy, pobie-
rania renty rodzinnej, bezrobocia ze względu na okoliczności od niego niezależnych, 
jak również w starszym wieku oraz innych przypadkach przewidzianych przez prawo. 
Prawo to jest zagwarantowane przez obowiązkowe, państwowe ubezpieczenie 
społeczne, określane na podstawie składek ubezpieczeniowych obywateli, przedsię-
biorstw, instytucji i organizacji, jak również budżetu i innych źródeł zabezpieczenia 
społecznego. Prawo obywateli do pomocy socjalnej jest również zabezpieczone 
poprzez tworzenie sieci państwowych, komunalnych i prywatnych instytucji opieki 
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przepisy prawa gwarantują, że emerytury 
oraz inne świadczenia socjalne i pomocowe, które są głównym źródłem utrzymania, 
powinny zapewniać standard życia na poziomie nie niższym od minimum socjalne-
go, które określa ustawa176.

173 В. Е. Гончаревський, Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991-
2009), Київ 2011, c. 134, tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
174 Konstytucja Ukrainy, http://www.president.gov.ua/content/constitution.html rozdział II.
175 Konstytucja Ukrainy artykuł 43, http://www.president.gov.ua/content/constitution.html.
176 Ibidem artykuł 46.
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Każdy ma prawo do odpowiedniego poziomu życia dla niego samego i jego rodzi-
ny, włączając w to wyżywienie, odzież i mieszkanie177. Każdy ma prawo do ochrony 
zdrowia, opieki medycznej i ubezpieczenia zdrowotnego. Ochrona zdrowia jest za-
pewniona poprzez finansowanie przez państwo odpowiednich programów społecz-
no-gospodarczych oraz zdrowotno-zapobiegawczych. Państwo tworzy warunki dla 
skutecznej i dostępnej dla wszystkich obywateli opieki zdrowotnej. W państwowych 
i komunalnych instytucjach ochrony zdrowia zapewnia się bezpłatną opiekę me-
dyczną; istniejąca sieć takich instytucji nie może być zmniejszona. Ponadto państwo 
promuje rozwój placówek medycznych wszystkich form własności, a także planuje 
rozwój kultury fizycznej i sportu oraz zapewnia sanitarno-epidemiologiczną opiekę 
społeczną178.

W Konstytucji Ukrainy, zabezpieczenie społeczne jest rozumiane jako system dzia-
łań na rzecz ochrony przed zagrożeniami społecznymi. Dokładnie taka treść została 
zawarta w artykule 46 Konstytucji Ukrainy179, który twierdzi że „obywatele mają pra-
wa do ochrony socjalnej, w tym prawa do bezpieczeństwa w przypadku całkowitej, 
częściowej lub czasowej niezdolności do pracy, zgonu żywiciela rodziny, bezrobo-
cia z przyczyn od nich niezależnych, w podeszłym wieku oraz innych przypadków 
przewidzianych przez prawo”180.

Struktura zabezpieczenia społecznego składa się z następujących części:
I. Państwowe zabezpieczenia społeczne:

1. Ogólny system zabezpieczenia społecznego.
   a. ogólnie obowiązujące państwowe ubezpieczenie społeczne, 
   b. państwowa pomoc społeczna.
2. Specjalne zabezpieczenia społeczne.
3.  Dodatkowe zabezpieczenia społeczne.

II. Niepaństwowe zabezpieczenia społeczne:
1. Niepaństwowe zabezpieczenie emerytalne.
2. Niepaństwowe usługi społeczne181.
Główną formą organizacyjno-prawną w systemie zabezpieczenia społecznego 

jest ogólne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, które z kolei jest podsystemem 
zabezpieczenia społecznego i przewiduje kilka rodzajów takiego ubezpieczenia 
z tworzeniem odrębnych funduszy, warunków usług i świadczeń socjalnych.

177 Ibidem artykuł 48.
178 Ibidem artyków 49.
179 Konstytucja Ukrainy artykuł 46, http://www.president.gov.ua/content/constitution.html.
180 Болотіна Н.Б., Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: Монографія. 
– К. : Знання, 2005 c. 54, tłumaczenie własne z języka ukraińskiego. 
181 Ibidem s. 56.
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Podstawowym aktem prawnym w systemie ubezpieczeń społecznych na Ukrainie 
jest ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym, przyjęta 14 stycznia 1998 
r. Zgodnie z art. 1 ustawy182, obowiązkowe, państwowe ubezpieczenie społeczne to 
system praw, obowiązków i gwarancji, zapewniających wsparcie społeczne, które 
ma charakter finansowy. Obejmuje ono obywateli w przypadku choroby, pełnej, czę-
ściowej lub czasowej niepełnosprawności, w podeszłym wieku oraz innych przypad-
kach przewidzianych przez prawo, kosztem funduszy generowanych przez składki 
ubezpieczonego organu uprawnionego, osoby fizyczne, jak również innych źródeł 
przewidzianych przez prawo. Ubezpieczeniom społecznym podlegają pracownicy 
najemni oraz inne osoby, których zakres jest określony przez prawo183.

Polityka edukacyjna, dzieli się na system edukacji przedszkolnej i ogólnokształcą-
cego nauczania powszechnego oraz system szkolnictwa wyższego. Sytuacja w poli-
tyce edukacyjnej na Ukrainie charakteryzuje się niekompatybilnością jakości oświaty 
do współczesnych wymogów. Mimo wzrostu wydatków na edukację z 4,2% PKB 
w 2000 r. do 7% PKB w 2007 r., skuteczność wykorzystania tych środków jest bardzo 
niska. W 2009 roku tylko 57% dzieci uczęszczało do przedszkoli. Prawie w 50% przed-
szkoli liczba dzieci przekracza liczbę miejsc. 15,5% uczniów na obszarach wiejskich 
mieszka w odległości 3 km od szkoły i tylko 91,5 % z nich ma dostęp do transportu184. 
Dostęp do wysokiej jakości edukacji dla osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje 
ograniczony.  

Powodem, wyżej wspomnianych problemów, jest przede wszystkim: brak jedno-
litego systemu zarządzania jakością kształcenia i jego monitorowaniem, brak stan-
dardów państwa dla ustalenia wartości kształcenia w uczelniach wyższych i szkołach 
zawodowych185; nieefektywne sposoby finansowania budżetu przedszkoli, ogólnosz-
kolnych i pozaszkolnych obiektów. Można wskazać także inne niedoskonałości sys-
temu: ograniczenie autonomii i brak realnych zachęt do efektywnego wykorzystania 
budżetu i pożyczonych środków w szkołach, ze względu na niekorzystną sytuację 
demograficzną, mało kompetentne szkoły na obszarach wiejskich; nieskuteczne 
sposoby monitorowania rynku pracy, brak uwzględnienia potrzeb pracodawców 

182 Верховна Рада України; Закон від 14.01.1998 № 16/98-ВР снови законодавства України про 
загальнообов’язковедержавне соціальне страхування, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16/98-
%D0%B2%D1%80 15.04.2012 13:00.
183 Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посіб. — К.: ВМУРОЛ 
„Україна”, 2004, c. 98, tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
184 O. А. Загало, Сучасні тенденції розвитку освітньої політики України, Київ 2010, с 39, 
tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
185  Г. О. Войтенко, В. П. Войтенко, Л. О. Теліс, Проблеми шляхи реформування вищої освіти 
в України, Київ 2007, с 29 tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
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w kształceniu zawodowym oraz w kształceniu wyższym, brak koordynacji między 
agencjami rządowymi zajmującymi się planowaniem potrzeb w zakresie liczby spe-
cjalistów tej lub innej dziedziny186.

Lata 1991-1994 w polityce zatrudnienia Ukrainy charakteryzowały się szybkim 
spadkiem PKB. Średnie roczne tempo spadku tego wskaźnika dla tego okresu to 
85,9%. Podaż pracy również ciągle zmniejszała się – średnia, roczna stopa spadku 
tego wskaźnika szacuje się na poziomie 89,6%187. Zmniejszała się również wielkość 
zatrudnienia. W kraju wzrosła liczba bezrobotnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 
Zwiększyło się również rozwarstwienie społeczne. Ten czas charakteryzuje się prawie 
całkowitym brakiem prawnych ram dialogu społecznego. Niskie płace, zwłaszcza 
w sektorze publicznym oraz duże różnice w poszczególnych sektorach, to kolejne 
cechy charakterystyczne omawianego okresu, jak również brak kontroli nad prze-
strzeganiem ustawodawstwa Ukrainy w zakresie płatności i warunków pracy. 

Z kolei okres od 1995 do 1999 roku na Ukrainie charakteryzuje się tendencją zmniej-
szania intensywności spadku PKB i kumulacją warunków niezbędnych do wyjścia 
gospodarki z kryzysu. Średnia roczna stopa redukcji tego wskaźnika wynosiła 94,4%. 
Popyt na pracę nadal spadał, średnia stopa redukcji stanowiła 87,5%188. Wielkość 
zatrudnienia nadal spadała, a liczba bezrobotnych znacznie wzrosła, zwiększając 
poziom zarejestrowanego bezrobocia do 3,7%. Ciągle utrzymywały się poważne 
różnice w systemach społecznych. Nadal panowała niedostateczna kontrola nad 
przestrzeganiem ustawodawstwa dotyczącego praw i wolności. W społeczeństwie 
brakowało wartości demokratycznych189.

W latach 2000-2005, na Ukrainie notowany był wysoki wzrost gospodarczy. Śred-
ni, roczny wzrost PKB w tym kraju wyniósł 119,7%. Podaż pracy miała tendencję do 
zmniejszenia się - średnie tempo spadku to 94,7%. Wzrastał popyt na pracę – średni 
wzrost poziomu tego wskaźnika był na poziomie 122,3%190. Ponadto zwiększała się 
liczba pracujących mieszkańców, a zmniejszała się ilość zarówno bezrobocia re-

186 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, http://www.mon.gov.ua/index.php/
ua/diyalnist/reforma-osviti/174-diyalnist/reforma-osviti/6763 z dnia 18.01.2012.
187 Міністерство праці та соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України, Соціальний діалог на ринку праці України: питання теорія та 
практика Київ, 1 березня 2007  c. 111.
188  Ibidem, s. 112.
189 Б. М. Гейця ( за ред.), Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та 
держави, Київ 2009, с. 183, tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
190 Соціальний діалог на ринку праці України: питання теорія та практика, Міністерство 
праці та соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України, Київ, 1 березня 2007, c. 113.
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jestrowanego, jak i bezrobocia notowanego przez Międzynarodową Organizację 
Pracy. Pomimo wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu inwestycji w publiczne usługi 
społeczne, nadal pozostaje wysoki poziom gospodarczej i społecznej nierówności 
w kraju. Nadal brakuje ram prawnych dla dialogu społecznego pomiędzy związkami 
zawodowymi, pracodawcami i rządem. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej 
Ukrainy, spowodowało zwiększenie kryzysowych zjawisk w gospodarce kraju, które 
spowodowały jeszcze większą dysproporcje na rynku pracy pod koniec 2008 roku.

Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się dopiero w 2011 r. i stanowiła 1,7 mln, 
osób. Poziom bezrobocia na Ukrainie wyznaczony zgodnie z metodologią MOP 
zmniejszył się z 8,0% do 7,8%191 wśród ekonomicznie aktywnego społeczeństwa. 
Istotną tendencję do zmniejszania się bezrobocia zaobserwowano wśród mężczyzn 
w przeciwieństwie do kobiet, a także wśród mieszkańców miast w porównaniu do 
mieszkańców terenów wiejskich. Również zmniejszyła się liczba pracujących w skró-
conym wymiarze godzin z 498,6 tys.192 w roku 2010 do 345,2 tys. osób w 2011 r.

W polityce zatrudnienia państwa ważną rolę odgrywa Państwowa Służba Zatrud-
nienia, która pośredniczy w procesie zatrudnienia bezrobotnych obywateli poprzez 
świadczenie dotacji pracodawcom ze środków Funduszu powszechnego i obo-
wiązkowego ubezpieczenia społecznego. Taka forma przede wszystkim znajduje 
zastosowanie w stosunku do osób, które są mało konkurencyjne na rynku pracy, 
czyli: kobiety wychowujące małe dzieci, obywatele w wieku przedemerytalnym, 
absolwenci szkół wyższych beż zawodowego doświadczenia. W okresie styczeń- luty 
2012 r. Państwowa Służba Zatrudnienia (PSZ) podawała że liczba niezatrudnionych 
obywateli wynosiła 718,4 tys. oraz 638,1 tys. osób posiadających status bezrobot-
nego193. Za pośrednictwem PSZ w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2012 roku 
pracę znalazło 80,3 tys. bezrobotnych. Oferowane usługi charakteryzują się również 
nowoczesnymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Na przykład, wprowadzony został 
system sms-wiadomości w procesie poszukiwania ofert pracy, wykorzystanie Inter-
netu w celu zamieszczenia CV przez poszukujących pracę oraz zgłaszania wolnych 
miejsc pracy przez pracodawców. Wprowadzono także w szkołach na całej Ukrainie 
zawodowo-doradcze punkty, które posiadają zcentralizowaną strukturę zarządza-
nia. W celu podwyższenia kwalifikacji osób poszukujących pracy PSZ organizuje 
szkolenia. Liczba zawodów i specjalności, które zostały objęte szkoleniami wynosi 
blisko 400. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2012 roku przeszkolono 56,1 tys. 

191  Державна Служба Зайнятості України, http://www.dcz.gov.ua z dnia 25-04- 2012.
192 Ibidem.
193 Державна служба статистики України, Państwowa Służba Statystyk Ukrainy http://www.
ukrstat.gov.ua/
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osób bezrobotnych194. PSZ wprowadziła własną sieć centrów zawodowej edukacji 
osób dorosłych. Takie centra już funkcjonują na terenie Krymu, w obwodach Dnie-
propetrowskim, Donieckim, Ivano-Frankowskim, Luhanskim, Lvovskim, Odeskim, 
Sumskim i Charkowskim. 

Według danych oficjalnych na dzień 1 marca 2012 roku na 1 miejsce pracy przy-
padało 9 bezrobotnych. Prawie w 2/3 obwodów sytuacja była jeszcze gorsza. Naj-
większym problemem w zawodowej regresji jest nieodpowiednie zapotrzebowanie 
oraz podaż. Sytuację utrudniają jeszcze bardziej pracodawcy, którzy oczekują wyso-
kich kwalifikacji od pracowników, wieloletniego doświadczenia, przy czym oferują 
minimalny poziom wynagrodzenia, nawet w przypadku wysokokwalifikowanych 
pracowników. 

W polityce populacyjnej kraju również są zauważalne słabe i mocne strony. Stan 
populacji Ukrainy na dzień 1 stycznia 2011 roku, według szacunkowych liczb Państwo-
wej Służby Statystyk Ukrainy wynosił 45mln. 634 tys. osób195, z których tereny miejskie 
zamieszkuje 68,7% ogółu ludności. Jednym z największych zagrożeń dla Ukrainy jest 
nabierający tempa proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek ludności w wieku 
60 lat i starszych wzrasta co roku. Ukraina znajduje się na 11 miejscu wśród krajów 
z najstarszym społeczeństwem (60+) takich jak Włochy, Grecja, Niemcy, Szwecja i td. 
Zmniejszenie ludności kraju było spowodowane głównie rzeczywistą redukcją – 
200,5 tysięcy osób (4,4‰), łącznie z tym odnotowany został wzrost migracji ludności 
– 16,1 tysięcy osób (0,4‰). Przyczyną redukcji jest znaczna nadwyżka zgonów w sto-
sunku do narodzin. W 2010 r. na Ukrainie urodziło się 497,7 tysięcy dzieci (stanowi to 
10,8 osoby na 1000 ludności) oraz 698,2 tysięcy osób zmarło (15,3‰). Statystyczny 
wskaźnik jest następujący: na 100 zgonów przypada 71 urodzonych dzieci. 

O polityce mieszkaniowej na Ukrainie zaczęto mówić stosunkowo niedawno. 
W prawie dwudziestoletniej polityce państwa i w świadomości społecznej nie ist-
niała kwestia polityki mieszkaniowej. Jednowymiarowy i niepodbudowany teorią 
system z czasów sowieckich nie może być postrzegany jako kompletna w tym za-
kresie polityka. W czasach sowieckich praktykowano nadawanie przez państwo 
darmowych mieszkań. System ten opierał się na liczebności rodziny, a nie jej do-
chodzie. W systemie tym brano pod uwagę demograficzną strukturę rodzin, a nie jej 
dochód. Każda rodzina o wysokich lub niskich dochodach miała takie same szanse 

194 Державна Служба Зайнятості України, http://www.dcz.gov.ua 
195  Державна служба статистики України, Państwowa Służba Statystyk Ukrainy http://www.
ukrstat.gov.ua/



94

na otrzymanie mieszkania. Przydzielanie mieszkania (Wykres1.) wyliczało się za po-
mocą następującej formuły196: 

Wykres 1. Schemat prezentujący system przydziału mieszkań na Ukrainie

   

Źródło: Na podstawie danych z książki С. В. Ничипоренко, Молодіжна сімейна 
політика в Україні, Сочінський, 2011. с. 95.

Pod koniec 2009 roku na Ukrainie zarejestrowano 1.174.000 rodzin i osób samot-
nych oczekujących na otrzymanie mieszkanie, z których otrzymało tylko 11.000 
rodzin, co jest wynikiem 20-krotnie niższym niż poziom z roku 1993 (mieszkanie 
otrzymało 235.000 rodzin)197. Głównym powodem malejącej liczby rodzin otrzymu-
jących mieszkanie jest zmniejszające się tempo budowy mieszkań państwowych. 
Problem mieszkaniowy poza wymiarem ilościowym ma też charakter jakościowy, 
dlatego sposobem na rozwiązanie tego problemu nie jest jedynie przyspieszenie 
procesu oddawania nowych mieszkań państwowych. Struktura mieszkania musi 
również spełniać potrzeby mieszkańców związane z uwarunkowaniami społecz-
no-zdrowotnymi członków rodziny. Dodatkowym problemem jest wzrost opłat za 
mieszkania i usługi komunalne. 

Przed polityką mieszkaniową Ukrainy stoją duże wyzwania. Mała liczba mieszkań 
socjalnych, wysokie ceny kupna, wynajęcia oraz eksploatacji mieszkań stwarza-
ją poważny problem dla obywateli. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku młodych ludzi, dla których jest to determinantem założenia własnej 
rodziny.  

W polityce rodzinnej w celu usystematyzowania prawa rodzinnego Rada Naj-
wyższa Ukrainy przyjęła Kodeks rodzinny Ukrainy, który wszedł w życie w styczniu 
2004 r.198. Wśród jego podstawowych celów znajdują się między innymi:

wzmocnienia rodziny jako instytucji społecznej i jednostek związkowych,  y

196 С. В. Ничипоренко Молодіжна, Cімейна політика в Україні, Сочінський, 2011. с. 90, 
tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.  
197 Ibidem s. 110.
198 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ (Електронний ресурс) http://
zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14
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budowanie relacji rodzinnych na równych prawach, wzajemnej miłości i sza- y
cunku oraz wzajemnego wsparcia, 
opieki matki i ojca dla każdego dziecka,  y
ochrona dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. y

Zgodnie z ustawą „O pomocy państwa dla rodzin z dziećmi”199 przydzielana jest 
pomoc państwa dla rodzin z dziećmi, w tym pomoc w związku z ciążą i porodem, 
jednorazowa pomoc finansowa w chwili urodzenia dziecka, pomoc w opiece nad 
dziećmi do trzech lat, pomoc w przypadku adopcji dziecka, pomoc dla samotnych 
matek, pomoc dla rodzin z dziećmi o niskich dochodach.

Świadczenia dla rodzin z dziećmi dystrybuowane są z budżetu w postaci sub-
wencji dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc w celu opieki nad 
dzieckiem do lat trzech jest ustalana w wysokości ustawowej kwoty przeznaczonej 
na utrzymanie dzieci poniżej 6 lat. W przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci, 
pomoc w opiece nad dziećmi do lat trzech jest przeznaczona na każde z dzieci.

Wysokość świadczeń z tytułu urodzenia dziecka kształtuje się następująco (dzieci 
urodzone po 31 grudnia 2007r.)200:

12.240 UAH - dla pierwszego dziecka, y
25.000 UAH - dla drugiego dziecka, y
50.000 UAH - dla trzeciego i każdego następnego dziecka. y

Świadczenie z tytułu urodzenia pierwszego dziecka wypłacane jest jednorazowo 
w wysokości 4800 UAH, natomiast reszta przeznaczonej kwoty jest wypłacana przez 
kolejne 12 miesięcy w wysokości 620 UAH. W przypadku urodzenia drugiego dziecka 
przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości 4840 UAH, reszta kwoty wypłacana 
jest w wysokości 840 UAH w ciągu następnych 24 miesięcy. W przypadku urodzenia 
trzeciego dziecka - jednorazowo jest wypłacana kwota w wysokości 5000 UAH, 
a przez kolejne 36 miesięcy jest wypłacany zasiłek w wysokości 1250 UAH. Określone 
są również dodatkowe warunki pomocy państwa w przypadku narodzin bliźniąt 
lub większej ilości dzieci. Wtedy każde dziecko w tym systemie jest traktowane jak 
każde następne.

Niestety, należy zauważyć, że przejściu do rynkowego systemu gospodarczego 
na Ukrainie nie towarzyszy dywersyfikacja finansowania sfery socjalnej. Głównym 
źródłem wydatków był i pozostaje budżet państwa. Tymczasem doświadczenie 
wskazuje na poważne problemy w finansowaniu budżetu usług społecznych na 

199 Закон України, Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 
2811-ХІІ, http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2811-12
200  С. В. Ничипоренко, Молодіжна сімейна політика в Україні, Сочінський, 2011. с. 32, 
tłumaczenie własne z języka ukraińskiego.
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Ukrainie, ze względu na obiektywne nierówności makroekonomiczne, odziedziczone 
po poprzednim systemie gospodarczym oraz zgromadzone przez lata niespójne re-
formy i istotne wady w realizacji polityki społecznej. Jednym z tych problemów jest 
finansowanie sfery socjalnej, niespójne i niepełne środki finansowe, nieefektywna 
struktura oraz brak motywacji do przejścia do zdecentralizowanego finansowania 
wydatków socjalnych.

Podczas ciągłych reform poziom finansowania sfery społecznej stale spadał. Wy-
datki publiczne na ochronę socjalną w odniesieniu do PKB z 2004 roku wyniosły 3,4%. 
Ten wskaźnik jest dwa razy mniejszy w stosunku do roku 1992. Udział wydatków na 
ochronę zdrowia, oświatę, kulturę zmniejszył się z 9,3% do 7,4%201. Biorąc pod uwagę 
fakt, że realny PKB od roku 1991 do 2004 roku zmniejszył się prawie dwukrotnie202, to 
wydatki na usługi socjalne zmniejszyły się o 4 razy.

Finansowanie usług społecznych tradycyjnie jest wykonywane na Ukrainie metodą 
„resztkową”. W ciągu lat 1991-2003 wydatki na politykę edukacyjną zmniejszyły się 
o 2,9 razy, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca ten wskaźnik zmniejszył się do 
63,8%. W 2003 roku finansowanie przedszkoli było na poziomie 49,2% w stosunku 
do roku 1992. Mniejsze fundusze spowodowały redukcje ilości dzieci i młodzieży 
objętych edukacją państwową oraz pogorszenie procesu edukacyjnego.

W okresie 1991-2003 wydatki na opiekę zdrowotną na Ukrainie spadły więcej niż 3 
krotnie, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmalały one o 75%. W związku z tym, 
według WHO, Ukraina znajduje się na 155 miejscu203 w światowym rankingu poziomu 
i jakości usług medycznych zdrowia. Zmniejszenie finansowania systemu ochrony 
zdrowia spowodowało zmniejszenie liczby osób objętych opieką ochrony zdrowia, 
a także obniżenie poziomu odpowiedzialności za jakość tej opieki medycznej.

Nawet w 2003 roku, kiedy notowany był ekonomiczny wzrost w kraju, wydatki 
w dalszym stopniu nie pokrywały potrzeb w zakresie zabezpieczenia społecznego 
niedofinansowane w wysokości 124 mln UAH, w zakresie edukacji – 84 mln UAH, 
w zakresie systemu opieki zdrowotnej – 56 milionów UAH. Zdaniem ekspertów, 
w ujęciu realnym wydatki w roku 2003 spadły w porównaniu do poniesionych kosz-
tów roku poprzedniego o 13,2% w skali roku.

201 Президент України; Послання від 27.02.2004 Послання Президента України до Верховної 
Ради України 2004 рік, Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/n0001100-04  28.03.2012 20:00.
202 Державна Служба Статистики України / Państwowa Służba Statystyk Ukrainy http://www.
ukrstat.gov.ua/ 31.03.2012.
203 World Health Organization, dane statystyczne według krajów http://www.who.int/gho/countries/
ukr/en/ tłumaczenie własne z języka angielskiego.
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Szczególne znaczenie w skali kraju ma spadek fizycznej infrastruktury sfery spo-
łecznej. Wielkość inwestycji w środki trwałe opieki zdrowotnej w 2000 r. stanowiła 
61,6% inwestycji w 1994 r. i 49,4% w roku 1990; w systemie edukacji inwestycje wynio-
sły tylko 34,4% inwestycji w roku 1994 i odpowiednio 10,2% w roku 1990204. Zmniej-
szyło to efektywność funkcjonowania instytucji opieki społecznej i zwiększuło się 
zapotrzebowanie na bieżące wydatki społeczne. Zniszczenie budynków, przestarzały 
sprzęt, niskie finansowanie badań naukowych i rozwoju zawodowego pracowników 
sfery społecznej – wszystko to powoduje wzrost przyszłych kosztów, które okażą się 
niezbędne do przywrócenia właściwego poziomu życia społecznego.

Pośrednie skutki zmniejszenia społecznego finansowania również prowadzą do 
strat, które mogłyby przekroczyć tymczasowe oszczędności. Oficjalnie, plan wyko-
nawczy budżetu roku 2005 jest uważany za społecznie zorientowany. Planowane 
było zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego: w edukacji o 29,6%, 
na ochronę zdrowia o 20,5%, kultury i sztuki o 26,5%, ogółem na działania społeczno-
kulturalne do 25,8%. Jednak biorąc pod uwagę, wysoki poziom inflacji w 2004 r. który 
był notowany na porównywalnym poziomie zwiększonych wydatków na zabezpie-
czenie społeczne, to planowane wydatki tylko zrekompensowały straty w poprzed-
nim roku w ramach podwyżek cenowych. W szczególności, planowane finansowanie 
opieki zdrowotnej w roku 2005 było na poziomie 5,44 miliardów UAH, przy minimal-
nej szacunkowej kwocie dofinansowania wydatki na opiekę zdrowotną nie mogą 
być niższe jak 12 miliardów UAH, głównie w celu dostarczania niezbędnych leków. 
Dziś Ukraina jest na 111 miejscu205 wśród 191 państw według tego wskaźnika.

Ważnym ogniwem rozwoju polityki społecznej Ukrainy jest zapewnienie odpo-
wiednich standardów socjalnych obywatelom. Istnienie norm społecznych, które 
odzwierciedlają jakość życia pozwalają na skuteczną politykę społeczną, kładąc 
warunki konieczne do wykonania budżetu. Polityka społeczna jest skuteczna tylko 
wtedy, gdy opiera się na sprawnych normach systemowych, odpowiedzialności za 
ich wykonanie, analizy przyczyn pewnych zjawisk nierównowagi.

Podstawą standardów socjalnych powinny być zbadane naukowo normy społecz-
ne. Standard w najszerszym tego słowa znaczeniu – jest wskaźnikiem ekonomicz-
nym, według którego wykonuje się pracę lub program206. Normy społeczne z definicji 

204  Соціальний діалог на ринку праці України: питання теорія та практика Київ, Міністерство 
праці та соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України, 1 березня 2007, c. 97.
205 World Health Organization,  dane statystyczne według krajów http://www.who.int/gho/countries/
ukr/en/ tłumaczenie własne z języka angielskiego
206 Т. Ф. Єфремов, Большой современный толковый словарь русского языка, 2006, tłumaczenie 
własne z języka rosyjskiego. 
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rosyjskiego naukowca N.A. Volgina - to „… naukowe i racjonalne, ilościowe i jakościowe 
cechy optymalnego procesu społecznego, uzyskane na podstawie obiektywnych praw 
rozwoju społecznego i możliwości państwa w dążeniu do maksymalizacji zadowolenia 
materialnego i potrzeb duchowych oraz rozwoju osobowości”207.

Niestety, normy, które określają poziom i jakość życia na Ukrainie nie istnieją. 
W ostatnich latach Ukraina rozwiązywała trudne problemy społeczne bez odpowied-
niej koncepcji. Podstawą polityki społecznej kraju jest minimum socjalne. W przeci-
wieństwie do społecznego minimum, standardy socjalne – to gwarancja wysokiego 
poziomu i jakości życia, które państwo zobowiązuje się do zapewnienia obywatelom. 
Jakość życia jest to wskaźnik używany do oceny sukcesów kraju. W celu opracowania 
skutecznych standardów socjalnych musi być opracowana jasna strategia państwa 
socjalnego. 

Analizując definicję minimum egzystencji, które określa się podstawowym stan-
dardem społecznym, można powiedzieć, że zaprzecza to samemu pojęciu normy. 
Minimalny zestaw usług, nigdy nie może być standardem, jak również nie może 
zapewnić najważniejszych społecznych i kulturowych potrzeb czowieka. Pomimo 
faktu, że minimum egzystencji per capita dla podstawowych grup społecznych 
i demograficznych z roku na rok charakteryzuje się wzrostem, to pozwala tylko na za-
spokajanie pierwotnych lub fizjologicznych potrzeb osób, prawie ignorując potrzeby 
społeczne, które stanowią integralną część godnego życia człowieka. Warto dodać, 
że przede wszystkim człowiek musi być zdrowy, jednakże, minimum egzystencji nie 
obejmuje kosztów leków i leczenia. 

Zakończenie
System standardów socjalnych i gwarancji na Ukrainie będzie aktywnie wpływać 

na ochronę socjalną ludności, regulować i kontrolować poziom życia, aby przenieść 
ukraińskie ustawodawstwo do stanu zgodności z wymogami międzynarodowymi. 
Bez standardów i gwarancji nie można zbudować społeczeństwa, w którym spra-
wiedliwość społeczna nie będzie deklaracją, a stanie się rzeczywistością. Jeśli kraj 
dąży do życia w społeczeństwie, w którym panuje odpowiednie traktowanie osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, dużych rodzin i rodziców samotnie wychowu-
jących dzieci, studentów, bezrobotnych i innych osób słabszych społecznie, istotne 
jest, aby zwracać szczególną uwagę na ich problemy. Tylko aktywne i wielostronne 
uczestnictwo w rozwiązywaniu tych problemów pomoże wejść na drogę rozwoju 
priorytetowych zadań państwa. 
207 Социальная политика. Энциклопедический словарь,(ред. Н.А Волгина), – М.- 2005, 
tłumaczenie własne z języka rosyjskiego.
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Reformy polityki społecznej muszą być wykonywane przy jednoczesnych przemia-
nach w gospodarce kraju i skupiać się nie tylko na własnej tradycji, ale również na 
dynamicznych trendach gospodarki światowej. Nie jest łatwo jednoznacznie okre-
ślić, jaki jest obecny model ukraińskiej polityki społecznej i czy naprawdę istnieje. 
Z jednej strony, podstawy prawne Ukrainy o obowiązkowym państwowym ubez-
pieczeniu społecznym z 1998 roku potwierdzają orientację na niemiecko-francuski 
model oparty na przymusie ubezpieczenia od ryzyka społecznego oraz finansowa-
niu wielu programów społecznych z funduszy ubezpieczeniowych. Z drugiej strony, 
aktywna realizacja programu kierunkowej pomocy społecznej opartej na dotacjach 
mieszkaniowych, pomocy pieniężnej dla rodzin o niskich dochodach jest hołdem 
liberalnego, amerykańskiego modelu. Obecny model polityki społecznej na Ukrainie 
koncentruje się na symbiozie liberalizmu i orientacji społecznej. 

Zwlekanie z reformami w sferze społecznej jest spowodowane niepewnością 
w stosunku do tego jaki jest odpowiedni model dla Ukrainy i jakie powinny być 
polityczne i społeczne wartości. Ukraina jest areną do testowania różnych doświad-
czeń międzynarodowych, ale powinna spróbować zbudować zamiast eklektycznego 
modelu polityki społecznej z czasów ZSRR, nowy, własny model polityki społecznej, 
który uwzględni demograficzną, kulturową i ekonomiczną specyfikę kraju.
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Transformacja szwedzkiej opieki wobec ludzi starszych

Wprowadzenie

Od początku lat dziewięćdziesiątych, wielu badaczy z zachodu i ze wschodu inte-
resowało się reformami przeprowadzonymi w duchu nowej administracji publicznej, 
znanymi w świecie jako New Public Management (NPM)208. Większość naukowców 
zgadza się z opinią, że nowa administracja publiczna była postrzegana jako reak-
cja a także środek zaradczy przeciwko kryzysowi gospodarczemu na świecie oraz 
przeciwko procesom globalizacji. NPM był interpretowany bardzo różnie i wyda-
wało się, że jego wprowadzenie będzie niemożliwe, bez niezbędnych dostosowań 
do warunków oraz kontekstu instytucjonalnego, w państwach podążających tym 
tropem209. Niektórzy uczeni postrzegają NPM jako przebrzmiały, mało istotny  fe-
nomen210, choćby dlatego, że to pojęcie obecnie jest rzadko używane. Niemniej 
praktyczne implikacje tych reform są nadal widoczne.

Niniejszy artykuł jest przeglądem szwedzkich badań empirycznych i oficjalnych 
raportów o skutkach reform NPM w sektorze usług opiekuńczych wobec seniorów, 
obserwowanych dwadzieścia lat później. Ze względu na kryzys finansowy pod ko-
niec lat 80. i jego nasilenie na początku lat 90. XX wieku, rząd szwedzki zdecydował 

208 C. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Ox-
ford University Press, 2004.; Drechsler, W. The Rise and Demise of the New Public Management,  
Post-autistic economics review, issue 2005, no. 33, pp. 17-28, http://www.paecon.net/PAEReview/
issue33/Drechsler33.htm (December 12, 2011); R. Almqvist, New public management – om konkur-
rensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö, 2006; Liber; J. Nemec, New Public management and 
its Implementation in CEE: What do we know and where do we go? The NISPAcee Journal of Public 
Administration and Policy, 2010.Vol III, nr 1, pp. 33-56; M. de Vries, J. Nemec, Public Sector Reform: 
Which way are we headed? An overview of recent literature and research, International Journal of 
Public Sector Management, 2012, (forthcoming).
209  J. Pierre, Legitimacy, Institutional Change, and the Politics of Public Administration in Sweden. 
International Political Science Review 1993.Vol. 14, No 4, pp. 387-401; Montin, S. (1997). New Public 
Management på svenska. Politica, 29, 3: 261-278; König, K. (1997). Entrepreneurial Management 
or Executive Administration: The Perspective of Classical Public Administration, in W. M. J. Kickert, 
(ed.). Public Management and Administrative Reform in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 
pp. 213-232; E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., Ch. Pollitt, 2005. The Oxford Handbook of Public Management. 
New York and London: Oxford University Press.
210  N. Manning, The Legacy of the New Public Management in Developing Countries, Interna-
tional Review of Administrative Sciences, 2001,Vol. 67, No. 2, pp. 297-312; Pollitt i Bouckaert, Public 
Management Reform, op cit.
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się na przeprowadzenie reform w sektorze publicznym w kierunku liberalizacji eko-
nomicznej oraz na wstąpienie do Unii Europejskiej. W konsekwencji, model państwa 
opiekuńczego znajduje się w transformacji już od około 20 lat, aczkolwiek niewiele 
pisze się na ten temat. 

Szwecja jest stosunkowo „młodym” członkiem Unii Europejskiej, zaledwie od 17 
lat. Wydaje się, że transformacja państwa dobrobytu do pewnego stopnia jest także 
wynikiem regulacji, rozporządzeń i zaleceń pochodzących z europejskiej wspólnoty. 
Naczelnym celem liberalizacji ekonomicznej było zjednoczenie organizacji, poli-
tyków i obywateli oraz skłonienia ich do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za 
tworzenie społeczeństwa dobrobytu i formowania usług zaspakajających społeczne 
potrzeby. Liberalizacja welfare była promowana przy pomocy takich sloganów jak 
„konkurencja:, „efektywność i skuteczności”, „klient w centrum uwagi”, „wolny wybór 
opieki, ubezpieczeń i edukacji”, „wysoka jakość usług” itp. 

Kolejne reformy usług opiekuńczych dla osób starszych prowadzone w duchu 
NPM były krytykowane i atakowane przez szwedzkie masmedia, które nagłaśniały, 
że jakość społecznej i zdrowotnej opieki uległa pogorszeniu. Nagłówki z codzien-
nej prasy mówią same za siebie: „Opieka dla osób w podeszłym wieku z wieloma 
brakami”211, „Aby zająć się seniorami, wizyty w ich domach są niezbędne”212, „Wybór 
opieki zdrowotnej jest niedofinansowany”213 „Wybór opieki zapewnia się tym, którzy 
są zdrowi”214. 

Zmiany zasad opieki wobec seniorów jest interesującym przykładem reform pu-
blicznych, ponieważ z jednej strony konieczna jest współpraca pomiędzy służbami 
społecznymi i medycznymi, z drugiej zaś, opieka ta realizuje się na ciągłym przecięciu 
kompetencji pomiędzy władzami regionalnymi oraz samorządu lokalnego. Dzieje 
się tak w większości krajów europejskich. Istotne wydają się następujące pytania: 
Co wiemy o reformach przeprowadzanych w sektorze opieki nad ludźmi starszymi 
w Szwecji po 1990 roku? Jakie są praktyczne implikacje reform NPM 20 lat później? 
Jakiego rodzaju wiedzy brakuje i co w związku z tym powinno zostać opracowane 
w przyszłości? 

211  A. Johansson, Äldrevård med många brister. (Elderly care with many shortcomings).
212  G. P. Andree, Hembesök krävs till äldrevården. (Home visits are needed to care for the elderly). 
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.141377-hembesok-kravs-till-aldrevarden, November 11, 2011.
213  K. Starzman, GP, Vårdvalet är underfinansięrat (Choice of Health Care is under-founded) http://
www.gp.se/nyheter/debatt/1.730863-vardvalet-ar-underfinansięrat, November 20, 2011.
214  L-E. Hansson, S. Larsson, GP: 2011-09-25. Vårdvalet styr resurser till dem som är friskast (Care-
choice provides resources to those who are healthy). http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.730872-vardva-
let-styr-resurser-till-dem-som-ar-friskast, November 11, 2011. 
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Większość badań naukowych oraz oficjalne reporty podkreślają negatywne skutki 
tych reform jak np.: wzrost biurokracji, podwyższenie kosztów usług opiekuńczych 
albo utrzymanie ich na tym samym poziomie, brak oczekiwanych ekonomicznych 
korzyści wynikających z reform oraz generalnie obniżenie jakości usług, jak również 
fakt, że nadal istnieją poważne luki w wiedzy o skutkach reform w sektorze usług 
opiekuńczych dla ludzi w podeszłym wieku przeprowadzonych w duchu NPM. Bra-
kuje zwłaszcza porównawczych studiów dotyczących organizacji tejże opieki przez 
różnych uczestników upoważnionych do prowadzenia tego typu usług. W związku 
z tym, nie wiemy, jakiego rodzaju usługi socjalne i zdrowotne dla seniorów prezen-
tują najlepsze rozwiązania praktyczne na przyszłość.

1. Nowa administracja publiczna (New Public management – NPM)

Amerykanie – David Osborne i Ted Gaebler215 bliscy doradcy Ronalda Regana oraz 
Anglik – Christopher Hood216 są postrzegani jako „przywódcy duchowi” nowej admi-
nistracji publicznej. Od początku swego istnienia NPM rozwija sie w dwóch nurtach. 
D. Osborne i T. Gaebler reprezentują pierwszy nurt, według nich … ani tradycyjny 
liberalizm ani tradycyjny konserwatyzm nie mają znaczenie dla obecnie doświadczanych 
problemów administracji publicznej. Jeśli system jest zły to musi być zmieniony, ponieważ 
społeczność nie może działać skutecznie bez skutecznej administracji217 Państwo powin-
no być odpowiedzialne za kierowanie i regulowanie działalnością usług publicznych, 
ale nic poza tym. Produkcja i dostarczanie usług powinno należeć do sektora pry-
watnego218. W Europie, Ch. Hood miał odmienną koncepcję dotyczącą roli państwa 
w zaspakajaniu potrzeb społecznych i zaproponował drugi nurt myślenia o nowej 
administracji publicznej219. Hood uważa, że państwo nie powinno rezygnować z sek-
tora usług publicznych, należy jednak ten sektor lepiej zorganizować i lepiej zarzą-
dzać poprzez tworzenie konkurencji, np., poprzez tworzenie wewnętrznych quasi 
rynków. Wydaje się, że obydwa nurty pojmowania NPM pozwalają na identyfikację 
aktualnie rozwijających się trendów w świecie, w Europie lub dowolnie wybranych 

215  D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government. Reading, Mass: Addison Wesley,1992.
216  Ch. Hood, A Public Management for all Seasons? Public Administration, 1991.vol. 69, nr 1, pp.3-
19; Ch. Hood, The Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, Organiza-
tions and Society, 1995vol. 20, nr2/3, pp. 93-109.
217  D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government, op cit., s. xviii.
218  Ibidem, Pollitt, C & Dan, S., The impacts of the new public management in Europe: a meta-
analysis. Paper submitted for the EGPA permanent study group II – Performance in the public sector, 
7-10 September 2011, Bucharest http://egpa-conference2011.org/documents/PSG2/POLLITT-DAN.
pdf, October 16, 2011.
219  Ch. Hood, A Public Management for all Seasons? Public Administration, 1991. op cit. 
Ch. Hood, The Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, Organizations and 
Society, op cit. 
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krajach, zatem także w usługach opiekuńczych wobec osób starszych. Ten artykuł 
proponuje przyjrzenie się z bliska jak tą nową administrację w sektorze publicznym 
wprowadzono w Szwecji.

Roland Almqvist220 twierdzi, że NPM jest pojęciem niejednoznacznym. Idea libera-
lizacji ekonomicznej składa się z wielu pomysłów i z wielu teorii wyjaśniających jak 
organizacje publiczne powinny być administrowane. NPM jest postrzegany raczej 
jako ruch społeczny, składający się z trzech teoretycznych perspektyw głęboko 
zakorzenionych w koncepcji Total Quality Management (TQM), gdzie kwestia ja-
kości ma decydujące znaczenie dla każdej z nich. NPM jest pytaniem o „optymalną 
administrację publiczną”. 

Pierwsza perspektywa teoretyczna, skupia teorie traktujące o istniejącej konku-
rencji na rynku. Teorie należące do tej perspektywy mają zdolność wyjaśnienia np., 
jak konkurencja działa w praktyce, czy konkurencja pomiędzy różnymi uczestni-
kami biorącymi w niej udział rzeczywiście prowadzi do zwiększonej skuteczności 
i efektywności publicznych usług, jakiego rodzaju konsekwencje są obserwowane 
w świadczeniu usług publicznych po wprowadzeniu konkurencji i co wtedy dzieje 
się z jakością tych usług?

Druga perspektywa interesuje się kontraktem, a właściwie administrowaniem 
usług publicznych poprzez kontrakt podpisywany w wyniku przetargu publicznego, 
przetargu pomiędzy kupującym usługi i producentem usług. Ten model zarządza-
nia znany jest w świecie pod nazwą purchaser and provider. W Szwecji, politycy są 
nabywcami usług i to oni dokonują wyboru usług na rynku spośród różnych ofert 
proponowanych przez producentów. Producenci usług mogą pochodzić z publicz-
nego, niepublicznego, bądź prywatnego sektora. Obywatele za których państwo 
jest odpowiedzialne stają się nagle klientami, którzy mogą wybierać usługi, ale tylko 
spośród tych, które politycy już kupili z myślą o nich. Teorie należące do drugiej per-
spektywy mogą wyjaśnić, jak działa w praktyce administrowanie usług publicznych 
poprzez kontrakt, jaki wpływ ma kontrakt na jakość usług opiekuńczych, w jaki spo-
sób jest mierzona jakość usług i w ogóle czy jest warto świadczyć usługi opiekuńcze 
poprzez kontrakt? 

Trzecia teoretyczna perspektywa jest reprezentowana przez teorie traktujące 
o decentralizacji oraz wewnętrznej kontroli i mogące pomóc w wyjaśnieniu, w jaki 
sposób usługi publiczne są zorganizowane po decentralizacji, kiedy i dlaczego np. 
usługi opiekuńcze deleguje się na szczebel lokalny administracji publicznej? Ta 
perspektywa pozwala odpowiedzieć na pytania czy decentralizacja pozytywnie 

220  R. Almqvist, New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, op cit.
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wpływa na motywacje pracowników, ich zawodowy rozwój, co dzieje się z rekrutacją 
nowych pracowników, ich faktycznymi kwalifikacjami potrzebnymi w usługach opie-
kuńczych, jak pracodawcy dbają o rozwój kompetencji personelu, czy zarządzanie 
poprzez cele jest skuteczne w praktyce i w jaki sposób można mierzyć efektywność 
oraz produktywność organizacji221?

Właśnie te trzy teoretyczne perspektywy są szczególnie widoczne w szwedzkich 
publikacjach traktujących o reformach przeprowadzonych w sektorze opieki wobec 
seniorów i mają kluczowe znaczenie dla rezultatu analizy tychże publikacji – prezen-
towanych w punkcie 6 rozdziału.  

2. Metoda

Poniżej dokonam przeglądu szwedzkich badań naukowych prowadzonych w du-
chu NPM, o praktycznych implikacjach reform w dziedzinie opieki wobec osób 
starszych, ocenionych z perspektywy upływu dwudziestu lat od ich rozpoczęcia. Do 
zebrania niniejszych publikacji do przeglądu posłużyły mi:

baza danych – GUNDA i LIBRIS z uniwersyteckiej biblioteki w Goeteborgu, y
publikacje dostępne na innych portalach bibliotek uniwersyteckich w Szwecji, y
oficjalne raporty władz rządowych (Svenska Offentliga Uträdningar - SOU), y
raporty i sprawozdania pochodzące ze  y Sveriges Kommuner och Landsting – 
SKL (Szwedzkie Gminy i Regiony).

Podstawą przeglądu i analizy literatury o konsekwencjach reform NPM przepro-
wadzonych w sektorze usług opiekuńczych dla seniorów w Szwecji było około 50 
studiów empirycznych i oficjalnych raportów w tym zakresie. 

Rozróżnienie Rolanda Almqvista222 pomiędzy trzema teoretycznymi perspektywa-
mi w NPM posłużyły jako metoda selekcji i podziału publikacji na trzy podstawowe 
kategorie:

publikacje traktujące o konkurencji na rynku,    1) 
publikacje skoncentrowane na administrowaniu (zarządzaniu) usługami opie-    2) 
kuńczymi poprzez kontrakt, 
publikacje, które podejmowały zagadnienie decentralizacji i wewnętrznej kon-    3) 
troli.

Ponieważ pojęcie jakości świadczenia usług okazało się bardzo istotne i powta-
rzające się jak „refren”, we wszystkich trzech teoretycznych perspektywach, temat 
ten został wyodrębniony jako osobna, czwarta kategoria. Do podziału publikacji 
na cztery kategorie posłużyły teoretyczne pojęcia najbardziej typowe dla każdej 

221  Ibidem, s. 13-15.
222  Ibidem.



105

perspektywy, to jest pojęcia, wokół których teorie były budowane. W kolejnych 
punktach przedstawiono wyniki przeglądu i analizy szwedzkich studiów empirycz-
nych i oficjalnych raportów. 

3. Szwedzka opieka wobec seniorów w liczbach

Udział osób starszych (65 +) w całkowitej populacji UE–27 wynosił 13.7% w roku 
1990 i 17.2% w roku 2009, podczas gdy udział najmłodszych (0 - 14 rok życia) zmniej-
szył się z 19,5% w roku 1990 do 15.6% w roku 2009 roku. W Szwecji w tych samych 
latach obserwuje się względną równowagę. Udział osób starszych i najmłodszej 
generacji jest taki sam w 1990 roku i wynosił 17,8%. Natomiast w 2009 roku, udział 
seniorów w całej populacji wynosił w dalszym ciągu 17,8%, natomiast obserwuje 
się wyraźny spadek ilości najmłodszych obywateli z 17,8% w 1990 roku do 16,7% 
dwadzieścia lat później. Nie jest to może spadek dramatyczny jednak wskazujący 
na podobną tendencję występującą w innych krajach wspólnoty. 

W UE–27 obserwowany jest równoczesny spadek produktu krajowego brutto (PKB) 
oraz publicznych dochodów i wydatków stabilizacyjnych, co miało wpływ na aloka-
cję środków przeznaczonych na opiekę dla osób starszych. W Szwecji, PKB per capita 
w 2008 roku wynosił 31.300 euro na 1 mieszkańca , co pozwoliło pozostać Szwecji 
w dalszym ciągu jednym z najbardziej hojnych państw dobrobytu w Unii Europej-
skiej. UE–27 przeciętnie wydawała około 5832 euro na osłonę socjalną w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, z czego na opiekę dla seniorów 0,41%. Odpowiednie dane 
dla Szwecji wynosiły 8705 euro na osłonę socjalną per capita, z czego 2,33% przezna-
czono na opiekę wobec osób w podeszłym wieku. Jednocześnie zadłużenie kraju 
w 2009 roku wynosiło 41,9% w stosunku do PKB, podczas gdy w tym samym czasie 
zadłużenie UE–27 wynosiło aż 74% PKB. Wydaje się zatem interesujące, jak Szwecja 
dbająca o zachowanie równowagi w populacji, reaguje na zmiany demograficzne 
i przygotowuje się do rosnących kosztów z tytułu opieki nad osobami starszymi? 

W Szwecji na 9,5 milionów mieszkańców przypada około 1,75 miliona osób powyżej 
65 roku życia i około 800 tys. osób powyżej 75 lat. Długość życia wzrosła znacznie 
w XX wieku i prognozy wskazują na dalszy wzrost długości życia w najbliższej przy-
szłości, co oznacza, że będzie przybywać ludzi w starszym wieku. Przewiduje się, że 
w 2020 r. liczba osób powyżej 65 lat będzie wynosiła 2,1 miliona, a liczba osób po-
wyżej 75 roku życia będzie około 995 tys., co zapowiada nielada wyzwania z punktu 
widzenia ekonomicznego a także możliwości zagwarantowania dobrej jakości usług 
opiekuńczych. Większość starszych ludzi cieszy się dobrym zdrowiem, są niezależni 
w codziennym życiu. Z perspektywy europejskiej, szwedzcy seniorzy wśród osób 
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powyżej 85 lat czują się najlepiej. Aż 51% osób w tej grupie ma dobre zdrowie. W Au-
strii, Niemczech i Grecji, odpowiadająca liczba jest poniżej 20%223.

Wykres.1: Stan zdrowia populacji w wieku powyżej 65 lat 

                  
Źródło: SKL 2012 s. 21.

Trudno jest zaprezentować jakiego rodzaju koszty na jednego podopiecznego 
są ponoszone w opiece nad ludźmi starszymi, ponieważ kwoty te są bardzo różne 
w różnych gminach, a poza tym koszty na opiekę są podzielone na cztery grypy: 1) do 
5000 Skr., 2) 50 tys. - 600 tys. Skr., 3) 600 tys. - 1000 tys. Skr. oraz 4) powyżej 1 miliona 
Skr.224. Szwedzi stworzyli specjalny index – brukarmix czyli mix kosztów poniesionych 
na usługi opiekuńcze. Oznacza to, że podopieczni zostali podzieleni według zakresu 
poniesionych kosztów, co pozwoliło zbadać jakie kosztowo-efektywne rozwiązania 
działań wybrały władze lokalne. W ten sposób umożliwiono porównanie ponoszo-
nych kosztów opieki pomiędzy gminami. Porównywano np., koszty pomocy w domu 
seniora, dobowe koszty opieki w specjalistycznych zakładach opiekuńczych, koszty 
w mieszkaniach grupowych, oraz zwrot kosztów liczonych na godzinę, jakie gmina 
otrzymuje z Kasy Ubezpieczeń (Försäkringskassan). Okazało się, że nie ma związku 
pomiędzy wielkością gminy a ponoszonymi kosztami na opiekę nad ludźmi w po-
deszłym wieku, w wymienionych powyżej instytucjach opiekuńczych.

223  Bättre liv för sjuka äldre, 2012, s. 19 i SKL, 2008.
224  1 Euro = 8,9 Skr.
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Przeciętnie, usługi opiekuńcze przydzielone seniorowi w jego domu kosztują gmi-
nę od 313 Skr. do 661 Skr./godz. Jeżeli chodzi o specjalistyczne zakłady opiekuńcze 
to koszt dobowy na jednego seniora wynosi od 1237 Skr. do 1803 Skr. W grupowych 
mieszkaniach waha się od 1574 Skr. do 4262 Skr. Obserwowane są nawet znaczne 
różnice w zwrocie kosztów na godzinę jakie gminy uzyskuje z Kasy Ubezpieczeń, 
sumy te wynoszą od 29 Skr. do 117 Skr.225. W ostatnim przypadku nie zaobserwowa-
no związku pomiędzy wielkością gminy a kosztem na godzinę. Koszt na godzinę 
za dzienną opiekę (5 dni w tygodniu) w gminnych domach opieki (LSS egen regi) 
wynosi od 227 Skr. do 869 Skr. Zatem różnice w cenie pomiędzy gminami są duże.

Tabela 1: Mieszkania dla seniorów według własności

          
Źródło: SKL 2012, s. 6 ff

Z punktu widzenia struktury własności wynika, że połowa mieszkań dla seniorów 
w kraju należy do gminny a połowa do innych właścicieli, co pokazuje Tabela 1. 
W 2011 roku przeprowadzano ankietę o mieszkaniach dla seniorów w szwedzkich 
gminach. Szwecja ma w sumie 290 gmin; dwie trzecie gmin (67%) posiada takie 
mieszkania, ale jedna trzecia gmin (30%) albo ich nie ma, albo nie wiadomo (3%), 
czy gmina posiada specjalne mieszkania dla ludzi w podeszłym wieku. Na początku 
bieżącego stulecia bardzo wzrosła liczba mieszkań dla seniorów z 11.400 mieszkań 
w 2000 roku do około 32.800 mieszkań w 2011 roku, co dało wzrost o 21.400 mieszkań 
na przestrzeni tylko 8 lat 

225 SKL 2008, s. 22ff.
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 4. Krótka prezentacja reform przeprowadzonych w Szwecji w sektorze     
     opieki dla osób starszych 

Gdy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku kryzys finansowy zapukał do drzwi, 
szwedzki lewicowy rząd zdecydował się na wstąpienie do UE oraz przeprowadze-
nie reform w stylu nowej administracji publicznej lansowanej właśnie w Europie 
i polegającej na liberalizacji ekonomicznej sektora publicznego. Liberalizacja była 
sprzeczna z ideologią Socjaldemokratycznej Partii rządzącej krajem od pokoleń, za-
tem interpretacja NPM idei była dość osobliwa, na tzw. szwedzką modłę226. Poniżej 
zaprezentowane zostaną główne regulacje państwowe dotyczące opieki wobec 
ludzi starszych. 

4.1.  Opieka nad seniorami przed rokiem 1992 

Przed 1992 rokiem za opiekę wobec osób starszych były odpowiedzialne szwedzkie 
władze regionalne (Ladstinget), podczas gdy od samorządów lokalnych oczeki-
wano tworzenia sieci lokalnych domów pomocy społecznej lub specjalistycznych 
zakładów opieki adresowanych dla seniorów w ramach struktury organizacyjnej 
gminy (Kommuna). Na mocy przepisów, gminy były zobowiązane do współpracy 
z lokalnymi szpitalami w zakresie podstawowej opieki medycznej. Niemniej, służby 
społeczne oraz medyczna ochrona zdrowia były regulowane odrębnymi ustawami 
państwowymi. Pomoc społeczna była regulowana Ustawą o pomocy społecznej 
(Socialtjänstlagen – SOL), podczas gdy służba zdrowia publicznego była regulowana 
przez Ustawę o medycznej ochronie zdrowia (Hälso-och sjukvårdslag – HSL). Prze-
pisy SOL i HSL miały różne zrozumienie dla pojęcia „profesjonalizm” w każdej z tych 
dziedzin, co miało istotny wpływ na strukturę organizacyjną i obowiązującą kulturę 
w trakcie świadczenia usług opiekuńczych seniorom. 

Pod koniec 1980 roku liczba seniorów, wymagających specjalistycznej opieki w kra-
ju systematycznie rosła. Starzy ludzie uzależnieni od opieki medycznej i społecznej, 
przebywający w szpitalach, byli postrzegani jako blokady łóżkowe (bed-blockerare) 
nadmiernie i niepotrzebnie (z)używające urządzenia techniczne oraz leki. Długoter-
minowi pacjenci w wieku 65+ generowali wzrost wydatków wysoko specjalistycz-
nego leczenia medycznego, powodowali wzrost czasu oczekiwania na łóżka szpi-
talne dla innych pacjentów potrzebujących pomocy medycznej. Grażyna Anderson 

226  J. Pierre, Legitimacy, Institutional Change, and the Politics of Public Administration in Sweden. 
International Political Science Review op. cit; Ch. Hood, A Public Management for all Seasons? Pub-
lic Administration,op. cit.;Ch. Hood, The Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. 
Accounting, Organizations and Society, op. cit.; S. Montin, New Public Management på svenska. 
Politica , op. cit.
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i Ingvar Karlberg227 twierdzą, że koszt specjalistycznej opieki był dużo wyższy aniżeli 
opieka w domu opieki społecznej lub w domu pacjenta. Szwedzki rząd opowiedział 
się zatem za racjonalnością w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w okresie kryzysu 
gospodarczego i zaproponował reformę opieki dla osób starszych, wytyczając jej 
cele w Rządowym Projekcie Ustawy 1987/88:176 (Regerings proposition 1987/88:176). 
W dniu 1 stycznia 1989 r. uzupełniono poprzednią Ustawę o pomocy społecznej 
1980:620 (Socialtjänstlagen – Sol 1980:620). W świetle nowych przepisów, gmina 
została zobowiązana do planowania wszelkich starań, interwencji i działań na rzecz 
osób starszych w porozumieniu z władzami regionalnymi (Landsting). W dniu 13 
grudnia 1990 r., Szwedzki Parlament (Riksdag) podjął decyzję o wdrożeniu reformy 
o delegacji opieki dla osób starszych na szczebel lokalny (Ädel-reform – äldredele-
gationen), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku. 

4.2. Opieka wobec seniorów po roku 1992 

1 stycznia 1992 r. została wprowadzona w życie Ädel-reform tj., nowa reforma ad-
ministracyjna rozumiana jako delegacja opieki wobec osób starszych dla służb so-
cjalnych na poziomie lokalnym. Kolejny rząd, tym razem prawicowy przeznaczył na 
początek 5,5 mld Skr. na restrukturyzację usług socjalnych i medycznych w sektorze 
usług opiekuńczych. Na mocy ustawy, władze gminne zostały zobowiązane do:

Przejęcia odpowiedzialności za usługi długoterminowej opieki dla osób star-    1. 
szych i niepełnosprawnych.
Tworzenie sieci domów i zakładów niezbędnych do udzielania pomocy przez     2. 
służby społeczne i medyczne osobom o szczególnych potrzebach np. specjali-
styczne zakłady pomocy społecznej, domy grupowe dla starszych, domy dzien-
nego pobytu dla seniorów, miejsca chronione oraz noclegowe dla seniorów. 
Ustalenia dziennego zakresu działań na rzecz osób starszych i niepełnospraw-    3. 
nych.
Przejęcia odpowiedzialności za gminne domy opieki społecznej i specjalistycz-    4. 
ne zakłady opieki dla ludzi starszych.
Przejęcia odpowiedzialności za elementarne zabiegi medyczne i pomoc tech-    5. 
niczną w specjalistycznych zakładach lub domach opieki nieposiadających na 
stałe serwisu medycznego.
Zapewnienia usług opiekuńczych w domu seniora, jeśli władze gminne pod-    6. 
pisały z władzami regionalnymi umowę na przejęcie tychże działań. 
Prowadzenia eksperymentów dotyczących odpowiedzialności za podstawo-    7. 
wą opiekę medyczną przez samorządy lokalne, jeżeli zostaną podjęte takie 
wnioski. 

227  G. Andersson, I. Karlberg, Integrated care for the elderly: the background and effects of the reform 
of Swedish care of the elderly. International journal of integrated care, 2000, Vol:1, pp. 1-10, s. 2.
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Od 1 stycznia 1992 roku Komitet Pomocy Społecznej (Socialnämnden) nie był już 
postrzegany jako obowiązkowy.

Szereg dodatkowych regulacji rządowych w okresie lat 1992–2011 uzupełniało 
Ustawę 1987/88:176 tj., wymuszały coraz większą współpracę pomiędzy służbami 
socjalnymi i medycznymi w świadczeniu usług opiekuńczych, przekazywały opiekę 
nad osobami starszymi na szczebel lokalny. Na mocy Ustawy o pomocy społecznej 
1993:390 (Socialtjänstlagen 1993:390) gminy były zobligowane do planowania swej 
działalności oraz zakresu współpracy z regionalnymi organizacjami oraz z publicz-
nymi i prywatnymi agencjami gminnymi biorącymi udział w niesieniu pomocy 
ludziom starszym. Na mocy kolejnych przepisów tj., Ustawy o pomocy społecznej 
1997:313 (Socialtjänstlagen 1997:313, §19 i §20), komitety społeczne powinny tworzyć 
takie warunki opiekuńcze, aby osoby starsze, mogły żyć samodzielnie, bezpiecznie, 
w poszanowaniu ich niezależności oraz w poczuciu integracji wewnętrznej. Przepi-
sy podkreślały, że osoby w podeszłym wieku najpierw powinny uzyskać wsparcie 
i pomoc we własnym domu. Odsyłanie do specjalistycznych zakładów opieki mogło 
mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy to okazywało się absolutnie konieczne.

Jeżeli chodzi o pomoc medyczną to Ustawa o opiece zdrowotnej 1992:567 (Hälso-
och sjukvårdslag 1992:567) z dnia 1 lipca 1992 roku znowelizowała poprzednią ustawę 
1982:763 (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763) i na mocy §24 gminy zobowiązane były 
do zatrudniania pielęgniarek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy medycznej 
osobom starszym (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska – MAS). Od tegoż rozporzą-
dzenia mówiono o całkowitej delegacji osób w podeszłym wieku do samorządów 
lokalnych (Hel-Ädel). W ten oto sposób, opieka nad starymi ludźmi postrzeganymi 
jako blokady łóżkowe została przeniesiona do otwartej opieki na poziomie lokalnym. 
Kilka lat później, szwedzki rząd wydał kolejną Propozycję 1996/97:60 (Regerings 
proposition 1996/97:60) na mocy której, paliatywna i długoterminowa opieka zdro-
wotna osób starszych stała się najważniejszym priorytetem. Reformie opieki nad 
ludźmi w podeszłym wieku towarzyszyły także inne regulacje zmierzające w kierun-
ku urynkowienia usług opiekuńczych. I tak Ustawa o pomocy społecznej 2001:453 
(Socialtjänstlagen 2001:453), Ustawa o oficjalnych przetargach 2007:1091 (Lagen om 
offentlig upphandling 2007: 1091) oraz Ustawa o swobodzie wyboru usług (Lagen 
om valfrihetssystem 2008:968) jakby przypieczętowały i określiły generalny kierunek 
zmian szwedzkiego welfare, podążającego drogą idei NPM w jej brytyjskim wydaniu, 
proponowanym przez Christophera Hooda.   
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5. Skutki reform w Szwecji 

Poniżej zostaną zaprezentowane cztery kategorie publikacji dominujących 
w szwedzkiej literaturze o opiece nad osobami w podeszłym wieku. Wybór literatury 
do przeprowadzenia analizy jest jednak ograniczony i nie obejmuje całego spektrum 
publikacji na ten temat.

5.1. Konkurencja na rynku opieki 

Ch. Gerlach i P. G. Edebalk228 zajmowali się usługami pomocy społecznej dla osób 
starszych i ich zorientowaniem na konkurencję rynkową w Szwecji i Niemczech. 
W Szwecji urynkowienie opieki zostało uregulowane przez Ustawę o pomocy spo-
łecznej 2001:453 (Socialtjänstlagen 2001:453), której rozdział 3, §1 podkreśla znaczenie 
wysokiej jakości usług dla seniorów. Miejski Komitet Pomocy Społecznej (Kommu-
nal Socialstyrelsen) odpowiednik polskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej (MOPS) był zobowiązany utworzyć kryteria jakości i zapewnić ich stosowanie 
w praktyce. Jednak kryteria jakości „dobrych” usług nie były jednolite w całej Szwecji 
i w każdej gminie obowiązywały inne. Konkurencja między różnymi usługodawcami 
sprowadzała się w rzeczywistości do konkurencji jakości proponowanych usług. 
Surowe przepisy sprawiały, że użytkownicy mogli wybrać tylko spośród tych do-
stawców, z którymi politycy kupujący usługi podpisali kontrakt na mocy oficjalnego 
przetargu. Co więcej, wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych spowodowało, że 
przedsiębiorstwa prywatne uprawnione do prowadzenia usług opiekuńczych zaczę-
ły się organizować w koncerny, tworząc rynek usług opiekuńczych o zdecydowanie 
silniejszej pozycji na rynku. 

Istnieje kilka prac badawczych o prywatyzacji usług opiekuńczych dla ludzi 
starszych. R. Stolt i P. Jansson229 studiowali praktyczne konsekwencje Ädel-reform 
i dowiedli, że pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, usługi prywatne dla seniorów 
stanowiły zaledwie 1% na rynku, co odpowiadało liczbie około dziesięciu średniej 
wielkości przedsiębiorstw prywatnych, ale już w 2006 roku były obecne na rynku 
cztery koncerny takie jak Attendo Care AB, Carema Äldreomsorg AB, Aleris Äldreom-
sorg and Förenade Care AB i stanowiły około 14% sektora opieki długoterminowej. 
Dla koncernów charakterystyczne były niższe koszty, łatwość rekrutacji oraz mobil-
ność personelu. Umowy były krótkoterminowe, ale i dostęp do środków finansowych 
był ograniczony. Konsolidacja mniejszych spółek prywatnych w koncerny służyła 

228  R. Stolt, P. Jansson, Den privata äldreomsorgsmarknaden: etablering, utveckling och konkur-
rens. Kandidatuppsa ts. Företagsekonomiska institutionen. Stockholm Universitet, 2006.
229  Ibidem.
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uzyskaniu silniejszej pozycji na rynku w porównaniu z gminnymi usługodawcami. 
Niemniej, ta konkurencja pomiędzy publiczną i prywatną opieką wydawała się ar-
cysztuczna. W latach 1995-2006, liczba przedsiębiorstw prywatnych spadła general-
nie rzecz biorąc w całym kraju, ale szwedzki rynek usług opiekuńczych dla seniorów 
kwitł jak nigdy dotąd i przyciągał nowych inwestorów. 

Trzy lata później R. Stolt i U. Winblad230 kontynuowali studia o prywatyzacji usług 
opiekuńczych. Badali mechanizmy, które przyczyniły się do wzrostu udziału firm 
prywatnych w opiece nad seniorami. Według nich, tylko kilku naukowców studio-
wało rozwój prywatyzacji i w jaki sposób została ona przeprowadzona w praktyce. 
Aby zmierzyć stopień prywatyzacji usług opiekuńczych w gminach Stolt i Winblad 
użyli bazy danych – LOUISE pochodzących z Centralnego Biura Statystycznego i wy-
brali zmienne pasujące do celu badania oraz zastosowali unikatowy zestaw współ-
czynników regresji dla każdego roku, co umożliwiło wykonanie porównań. Według 
autorów, krajowa opieka nad osobami w podeszłym wieku została przekształcona 
z jednorodnego sektora publicznego na zróżnicowany rynek usług, na którym pry-
watni przedsiębiorcy konkurowali z innymi podmiotami świadczącymi tego typu 
usługi. Liczba prywatnych usługodawców wzrosła z około 1% na początku lat dzie-
więćdziesiątych do 13% w 2003 r. Zaobserwowano duże zróżnicowanie w zakresie 
prywatyzacji usług opiekuńczych w gminach. Godnym podkreślenia wydaje się fakt, 
że gminy zarządzane przez prawicowe samorządy lokalne miały tendencję do wpro-
wadzenia prywatyzacji usług opiekuńczych niezależnie od sytuacji gospodarczej. 
Jakkolwiek nawet gminy pod lewicowymi rządami wprowadzały prywatyzacje albo 
ze względu na ich sytuację gospodarczą lub z powodu, że sąsiedzi już mieli wysoki 
udział prywatnej opieki231. Badanie wykazało, że prywatyzacja usług w Szwecji była 
rozproszona i zależna od sytuacji ekonomicznej gminy, obowiązującej ideologii, 
a także bliskości geograficznej gmin, gdzie prywatyzacja stała się powszechną prak-
tyką. Te mechanizmy tworzyły jednak bardzo złożone relacje.

M. Svensson i G. Edebalk232 badali dwie szwedzkie gminy Nacka i Solna oraz ich 
sposób pozyskiwania dla siebie potencjalnych konsumentów usług opiekuńczych 
z siadujących gmin. Zgodnie z przepisami, wszyscy usługodawcy otrzymywali taką 
samą rekompensatę za opiekę nad osobami w podeszłym wieku. W ten sposób, 
konkurencja na rynku, w istocie dotyczyła tylko jakości usług. Dostawcy usług 

230  R. Stolt, U. Winblad, Mechanisms behind privatization: A case study of private growth in Swed-
ish elderly care. Social Science & Medicine, 2009, 68 (5), pp. 903-911.
231  Ibidem.
232  M. Svensson, P. G. Edebalk, Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg. 
Stockholm: Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, 2006:6.
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opiekuńczych obiecywali traktowanie seniorów z zachowaniem szacunku, zapew-
niali, że ich personel posiada wysokie kwalifikacje i umiejętność tworzenia satysfak-
cjonujących relacji z podopiecznymi oraz członkami ich rodzin, że usługobiorcy moją 
wpływ na jakość proponowanych usług, co prowadzi w konsekwencji do czegoś 
extra pozytywnego, że opiekunowie są konstruktywni w rozwiązywaniu bieżących 
problemów itp. Niemniej, trudne warunki konkurencji w gminie mogły powodować, 
że niektórzy usługodawcy wybierali inne gminy dla swej działalności, gdzie presja 
rynku i z otaczającego organizacyjnego środowiska była słabsza. Badanie wykazało, 
że seniorzy oraz ich rodziny domagali się pełnej informacji o usługodawcach, chcieli 
wiedzieć jakie dodatkowe usługi opiekuńcze są możliwe do wynegocjowania, jakie 
programy rozrywkowe lub inne zajęcia dotyczące zainteresowań mają do zaofero-
wania seniorom. Tego samego typu pytania dotyczyły usług opiekuńczych prowa-
dzanych w domu seniora.

Większość badań szwedzkich nawiązywało do reformy z 1992 roku (Ädel-reform) 
i podkreślały nową rolę przypisaną gminom, które były zobowiązane do współpracy 
szczególnie z prywatnymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi ludziom star-
szym. Patrząc na prywatyzację usług opiekuńczych z perspektywy instytucjonalnej, 
to jest z punktu widzenia przepisów, obwiązujących wartości i norm zachowania 
w środowisku, zasad konstruowania umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym 
usługi oraz wynikające z kontraktu wzajemnych zobowiązań można stwierdzić, że 
uczestnicy kontraktu mieli zgoła różne interesy do zaspokojenia. Przepisy prawne 
dawały formalną legitymację do istnienia różnorodnych dostawców usług na rynku 
opieki i wyraźnie określały zasady współpracy pomiędzy uczestnikami podpisujący-
mi kontrakt, a także na jakiego rodzaju wsparcie lub pomoc usługodawca mógł liczyć 
ze strony innych organizacji prywatnych lub nawet niepublicznych, istniejących 
w organizacyjnym środowisku, i włączyć je do własnych działań. 

S. Österström233 i M. Berggren234 badali wewnątrzorganizacyjną współpracę, a wła-
ściwie nowe relacje władzy między uczestnikami pomocy pochodzącymi z róż-
nych wydziałów, oddziałów lub jednostek pozostających w tej samej strukturze 
organizacyjnej. Obydwoje autorzy zastosowali teorię Thompsona, podkreślającą 
zależność organizacji od zasobów pochodzących z jej organizacyjnego środowiska. 

233  S. Österström, Om konsten att överbygga gränser. En fallstudie om kommunal äldreomsorg och 
są mspelet med andra organisą tioner. Licentiatavhandling. Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande: Linköpings Universitet, 2007.
234  M. Berggren, På SoL-sidan. Avvikelsehantering på fem vårdboenden i Uppsą la kommun. 
Masteruppsa ts. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Enheten för vårdvetenskap. Uppsąla 
Universitet, 2010.
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Zaletą teorii Thompsona jest możliwość wyjaśnienia np. (1) dlaczego organizacje 
w ogóle współpracują ze sobą? (2) jakie strategie używają do współpracy? oraz (3) 
jakie formy współpracy stosują w praktyce? Obydwa badania wykazały, że organi-
zacje zajmujące się usługami opiekuńczymi okazały się bardzo wrażliwe i zależne 
od dostępnych środków finansowych w środowisku organizacyjnym. Okazało się, 
że granice kompetencji pomiędzy władzami regionalnymi i samorządowymi były 
niejasne, prowadziły do nieporozumień, a nawet otwartej walki o władzę oraz wpływ 
na podejmowanie decyzji. W konsekwencji ludzie starsi nie otrzymywali opieki wy-
sokiej jakości, adekwatnej do ich rzeczywistych potrzeb. Österström był krytyczny 
w ocenie usług opiekuńczych i sposobu przyznawania środków na jej prowadzenie. 
Podkreślił, że naukowcy przedstawiają funkcjonowanie usług opiekuńczych na ogół 
tylko z punktu widzenia jednego wydziału, oddziału, jednostki, podczas gdy uczest-
ników zaangażowanych we współpracę i pochodzących z różnych jednostek tej 
samej organizacji jest bardzo wielu. Współpraca wewnątrzorganizacyjna jest zatem 
zjawiskiem złożonym, wymagającym innego podejścia metodologicznego. Godne 
podkreślenia wydaje się, że każdy wydział, oddział lub jednostka organizacyjna ma 
swoje własne wytyczone cele i dąży do ich osiągnięcia, posiadają one także swoją 
własną logikę praktycznego działania i zrozumienia dla własnej odrębności profe-
sjonalnej niezbędnej we współpracy np. organizacje charytatywne zupełnie inaczej 
podchodzą do usług opiekuńczych aniżeli przedsiębiorstwa prywatne nastawione 
na zysk. 

K. Edmark235 studiowała strategiczną konkurencję w pozyskaniu wyższego przy-
działu środków na edukację, opieką nad dziećmi, oraz ludźmi starszymi stosowane 
przez szwedzkie samorządy lokalne. Politycy poszukiwali wsparcia dla własnego 
elektoratu poprzez czynione obietnice wyborcom, że będą mieli lepszy dostęp do 
usług społecznych i opiekuńczych, lepszą informację o nich w lokalnych mediach, 
aniżeli oferują to politycy z sąsiednich gmin itp. Badania przeprowadzone przez Ed-
mark potwierdziły występowanie korelacji pomiędzy kosztami jakie gmina poniosła 
na opiekę dla osób starszych z wydatkami gminy sąsiedniej na te same cele. Innymi 
słowy, wzrost wydatków na opiekę dla osób starszych w gminie sąsiadów około 1,00 
Skr. mógł spowodować zwiększenie wydatków na ten cel we własnej gminie o 0,70 
Skr. Stąd wydaje się, że wydatki na usługi opiekuńcze są kierowane z polityczno-
strategicznego punktu widzenia a nie faktycznymi potrzebami ludzi starszych.

235  K, Edmark, Strategisk konkurrens i kommuners utgiftsbeslut för barnomsorg, skola och Äldre-
omsorg. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 2007, Nr 21, IFAU, Uppsala.
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T. Wilhelmsson i H. Jordahl236 badali poniesione koszty na usługi opiekuńcze oraz 
ich jakość w szwedzkich gminach i jaki wpływ na koszty, i jakość usług dla ludzi 
starszych mieli prywatni usługodawcy finansowani ze środków publicznych. W ba-
daniach w roku 2009 wzięło udział około 135.000 użytkowników usług opiekuńczych. 
Na ankietę odpowiedziało 38% respondentów ze specjalistycznych zakładów opie-
kuńczych dla seniorów i około 75% respondentów pobierających usługi opiekuńcze 
we własnych domach. Analiza regresji oparta na 28 wskaźnikach stosowanych do 
wyceny kosztów usług opiekuńczych dla seniorów we wszystkich szwedzkich gmi-
nach wykazała ujemną korelację między procentem użytkowników, którzy korzystali 
z prywatnej opieki socjalnej a jej kosztami. Wprowadzenie zatem prywatnych agencji 
prowadzących usługi opiekuńcze dla seniorów i ich konkurowanie na rynku wcale 
nie obniżyło kosztów usług jak to obiecywali politycy, wręcz odwrotnie podrożyło 
ją. Pomiar jakości usług opiekuńczych został podzielony na subiektywną oraz obiek-
tywną wycenę jakości. Subiektywne miary jakości usług wykazały korelację ujemną, 
podczas gdy ich obiektywna wycena wykazała dodatnią siłę związku. Różnicę pomię-
dzy tymi pomiarami wyjaśniano niekompletnymi danymi w kontraktach. Zdaniem 
autorów, wyraźnie sformułowane cele usług opiekuńczych oraz wyraźna definicja 
jakie usługi opiekuńcze są postrzegane jako dobre dla seniorów, mają decydujące 
znaczenie dla konkurencji wśród dostawców usług zarówno tych prywatnych jak 
i publicznych237. 

Powyższe badania wykazały, że prywatyzacja w szwedzkich gminach dokonywała 
się albo pod presją ugrupowań prawicowych będących przy władzy, albo pod wpły-
wem trudności ekonomicznych w gminach, gdzie władzę sprawowali Socjaldemo-
kraci. Można było zaobserwować, że państwo ograniczyło środki na usługi opiekuń-
cze dla seniorów na skutek kryzysu, ale prywatyzacja i konkurencja na rynku usług 
opiekuńczych nie spowodowała rozwiązania problemów. Przeciwnie, reguły gry 
pomiędzy publicznymi i prywatnymi świadczeniodawcami były niejasne, brakowało 
koordynacji między różnymi uczestnikami oferującymi pomoc seniorom, obniżył się 
poziom jakości świadczonych usług i co gorsze koszty opieki wykazywały rosnącą 
a nie malejącą tendencję. Wyniki te są dość jednoznacznie negatywne. Ponieważ 
większość szwedzkich badań jest finansowana przez władze rządowe, zatem rezultat 
tych badań jest dość stronniczy i opowiadający się na korzyść nowej administracji 

236  T. Wilhelmsson, H. Jordahl, Privat drift av offentligt finansięrad äldreomsorg – vilka är effek-
terna på kostnad och kvalitet? Kandidatuppsa ts. Nationalekonomiska institutionen, 2010, Uppsala 
Universitet.
237  Ibidem, s. 25 ff.
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publicznej, przypisując konkurencji na rynku i prywatyzacji usług opiekuńczych dość 
prominentną rolę.

5.2.  Nowa administracja publiczna poprzez kontraktowanie usług  
         opiekuńczych 

Zgodnie z Oficjalnym Raportem Rządowym 2001:79 (Statens offentliga utredningar 
– SOU 2001:79) administrowanie poprzez kontrakt stworzyło nowe nierówności spo-
łeczne. Seniorzy posiadający wyższe wykształcenie, a tym samym i wyższe dochody 
mogli wybierać spośród oferowanych usług domowych na rynku dość dowolnie, 
podczas gdy ubodzy starsi ludzie o niższym poziomie wykształcenia byli zdani na 
opiekę ze strony najbliższej rodziny. Szwedzka ustawa nie zobowiązuje dorosłych 
dzieci lub krewnych do przejęcia obowiązków opiekuńczych wobec rodziców czy 
bliskich krewnych w podeszłym wieku. Niemniej z raportu opublikowanego przez 
Komitet Pomocy Społecznej wynika, że cztery gminy wprowadziły takie właśnie prze-
pisy w 2002 roku (Socialstyrelsen, 2003). W związku z tym, zaangażowanie najbliższej 
rodziny w usługi opiekuńcze wobec rodziców lub bliskich krewnych stało się faktem 
i było postrzegane jako wzorzec do naśladowania przez inne gminy w najbliższej 
przyszłości. 

K. Larsson i M. Szebehely238 badały konkurencję pomiędzy komunalnymi oraz 
prywatnymi usługodawcami, co okazało się bardzo delikatną sprawą. Zgodnie 
z przepisami, zamówienia publiczne odgrywały kluczową rolę w szwedzkim mode-
lu usług opiekuńczych dla seniorów i dotyczyły w takiej samej mierze publicznych 
jak i prywatnych agencji. Konkurencja na rynku jest z jednej strony regulowana 
przez państwo, a z drugiej zaś strony konkurencja między usługodawcami jest także 
regulowana poprzez kontrakt podpisany między nabywcami i dostawcami usług. 
Kontrakt miał na ogół tymczasowy charakter i obowiązywał kilka miesięcy, kilka lat, 
w zależności od potrzeb i wzajemnego zadowolenia ze współpracy, ponoszonych 
kosztów na usługi oraz ich jakości. Jedna trzecia szwedzkich gmin stosuje w praktyce 
administrowanie usługami opiekuńczymi poprzez kontrakt. Najbardziej ekscytującą 
częścią badań okazało się porównanie, jakiego rodzaju opiekę otrzymywali szwedz-
cy seniorzy 15-20 lat temu i jak ta opieka wygląda obecnie. Autorki przedstawiły 
dość szczegółowo zakres świadczeń opieki domowej; jakiego rodzaju czynności/
usługi musiały być wykonywane przez usługodawcę w ramach przydzielonego 
czasu na opiekę np., sprzątanie mieszkania co dwa tygodnie, mycie starszej osoby 

238  K. Larsson, M. Szebehely, Kapitel 16 – Äldreomsorgens förändringar under de senaste dece-
nierna. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_1980i05_br_17_le112sa 0601.pdf, 2006, 
November 5, 415 ff.
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pod prysznicem w środy, spacer w piątki itd. Użytkownicy usług wraz z personelem 
opiekuńczym mogli decydować wspólnie, co powinno być zrobione w kolejnych 
dniach. Obecnie, komunalne rozporządzenia informują ile minut usługodawca ma 
na wykonanie konkretnego zadania, nie musi to być ten sam opiekun. Standaryzacja 
czynności opiekuńczych przedstawia ponury obraz szwedzkiej opieki geriatrycz-
nej239. Poza tym, okazało się, że osoby starsze mniej zależne od opieki w zasadzie 
są pozostawione same sobie, gmina w ogóle nie bierze odpowiedzialności za te 
osoby. 

Nasuwające się wnioski nie powinny być negatywne w państwie dobrobytu, ale są. 
Po wprowadzeniu publicznych przetargów na usługi opiekuńcze oraz kontraktów, 
jakość pomocy niesionej seniorom zdecydowanie się obniżyła i nie była najważniej-
szym priorytetem w porównaniu do sytuacji sprzed reformy w 1992 roku. Daleko 
posunięta standaryzacja oraz mierzenie jakości usług w minutach odebrała usługom 
opiekuńczym humanitarne oblicze. Wydaje się także, że brakuje w tym względzie 
badań prowadzonych przez niezależnych naukowców. 

5.3. Decentralizacja i ich wpływ na usługi opiekuńcze wobec osób  
        starszych 

Jednym z efektów decentralizacji okazały się nowe relacje pomiędzy różnymi po-
ziomami administracji państwowej. M. Hagenwall i V. Kanias240 Badały współpracę 
między władzami regionalnymi i samorządowymi podczas udzielania wspólnych 
socjalnych i medycznych świadczeń opiekuńczych. Respondenci z obu poziomów 
administracji publicznej przyznali, że Regionalny Urząd (Landsting) miał zdecydo-
wanie dominującą pozycję we współpracy, to on decydował o metodach pracy, 
procedurach w odniesieniu do codziennych obowiązków podczas świadczenia 
usług opiekuńczych. Zasady świadczenia opieki były zaplanowane z góry, często 
przed rozpoczęciem współpracy z władzami lokalnymi oraz organizacjami na pozio-
mie gminnym. Samorządy lokalne były bezsilne z powodu poważnych ograniczeń 
finansowych, co negatywnie wpływało na praktyczne możliwości świadczenia usług 
opiekuńczych. Gminy chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, wprowadziły nową stra-
tegię działania, aby uzyskać lepszą pozycję we współpracy z władzami regionalnymi. 
Samorząd lokalny wprowadził zatem plan opieki będący w zgodzie z przepisami 
rządowymi a także z interesem gminnym, ale sytuacja nie uległa zmianie. Integracja 

239  Ibidem.
240  M. Hagenwall, V. Kanias, Kommun och landsting – Vem har mest makt? En kvalitativ studie 
om den są mverkan som sker mellan dessą  organisą tioner vid vårdplanering kring äldre personer 
i Sverige. Kandidatuppsa ts. Institution för socialt arbetet, 2006, Stockholms Universitet.
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służb społecznych i medycznych oraz gminnych i regionalnych funkcjonowały tylko 
na papierze, ale nie w codziennej praktyce. Decentralizacja przyczyniła się zatem do 
otwartego konfliktu między władzami różnych szczebli administracji publicznej. Był 
to wręcz otwarty konflikt o kompetencje działający na szkodę usług opiekuńczych 
dla seniorów241. Ten właśnie oficjalny raport pokazał, że działania operacyjne władz 
regionalnych i lokalnych były budowane na dwóch odrębnych logikach związanych 
ze zrozumieniem dla pojęcia „profesjonalizm”. Urząd Regionalny (Landstinget) pod-
kreślał doniosłość ograniczonych zasobów finansowych i ich alokacji do usługodaw-
ców, miał się wykazać gospodarnością i racjonalnym użyciem pieniędzy podatników, 
podczas gdy gminy walczyły o więcej środków na usługi socjalne oraz medyczne, 
w celu zaspokojenia prawdziwych potrzeb seniorów i podwyższenia jakości usług. 

N. O. Hedman, R. Johansson i U. Rosenqvist242 badali strukturalną integrację opieki 
w domu seniora i wyróżnili oni trzy organizacyjne modele opieki. Reprezentują one 
różny stopień integracji w zależności od uzyskanego poziomu odpowiedzialności 
w świadczeniu opieki. W pierwszym modelu urząd regionalny zapewnia opiekę me-
dyczną oraz usługi socjalne. W drugim modelu obowiązuje wspólne działanie; region 
zapewnia pomoc medyczną, natomiast gmina dostarcza usługi socjalne. W trzecim 
modelu, gminy są odpowiedzialne zarówno za usługi medyczne jak i społeczne adre-
sowane do seniorów. Badania wykazały, że urząd regionalny stara się na ogół współ-
pracować z gminami posiadającymi podobne cechy organizacyjne, bo to ułatwia 
współpracę i sprawia, że gminy stosują się do zasad opieki proponowanych przez 
władze regionalne. Istotą reformy z 1992 roku (Ädel-reform) było zagwarantowanie 
wolnego wyboru usług opiekuńczych i możliwości formowania i dopasowywania 
tych usług do potrzeb ludzi w podeszłym wieku oraz warunków panujących w gmi-
nie. Tylko jeden procent szwedzkich gmin zmieniło organizację opieki domowej 
w zgodzie z przepisami z roku 1992 roku. Badanie wykazało, że organizacje lokalne 
oraz ich sieć powiązań w trakcie współpracy rozwijały się zgodnie ze strukturą orga-
nizacyjną zaproponowaną przez władze regionalne. Urząd regionalny przejął także 
kontrolę nad usługami opiekuńczymi w gminach powodując, że podmioty gminne 
nie miały już nic do powiedzenia. 

241  SOU 2000:144. Są mverkan – om gemensą mma nämnd på vård och omsorgområdet. http://
www.regeringen.se/sb/d/108/a/2819 (November 5, 2011).
242  N. O. Hedman, R. Johansson, U. Rosenqvist, Clustering and inertia: Structural integration of 
home care in Sweden elderly care. International Journal of Integrated Care – Vol. 7, 12. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2000976/pdf/ijic2007-200732.pdf  (2007, October 30, 2011).
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M. B. Schartau i trzynaście lat później, A. Dunér i M. Nordström243 studiowały efekty 
decentralizacji i delegowanie uprawnień opiekuńczych dla seniorów do samorzą-
dów lokalnych. Autorki twierdzą, że praktyczne działanie kierowników, czyli mena-
dżerów służb opiekuńczych na poziomie lokalnym jest bardzo ograniczone brakiem 
odpowiednich środków finansowych przekazanych na opiekę. Nie dość, że mene-
dżerowie otrzymywali za małe pieniądze na działalność operacyjną to oczekiwano 
od nich jeszcze, aby oszczędzali przydzielone środki planując i organizując opiekę 
dla seniorów. Kristina Larsson244 dodaje, że politycy zachęcali do wyższej wydajno-
ści i oszczędności bez wyjaśnienia sposobu osiągnięcia tych celów. Zdecydowanie 
brakowało konstruktywnego dialogu pomiędzy władzami wyższego szczebla i do-
stawcami usług na poziomie lokalnym, co bardzo negatywnie odbiło się w spo-
sobie udzielania usług. Reforma widziana przez pryzmat decentralizacji także nie 
przyniosła oczekiwanych efektów. Menadżerowie zostali pozostawieni sami sobie, 
byli zmuszeni do uruchomienia własnej kreatywności i zdolności innowacyjnego 
myślenia organizując świadczenia opiekuńcze. 

J. Pettersson-Selström245 twierdzi, że władze regionalne oczekiwały od kierowników 
szczebla lokalnego, odpowiedzialnych za zapewnienie opieki starszym ludziom aby 
wzięli przykład z sektora prywatnego przy planowaniu i organizowaniu usług opie-
kuńczych. Przejęcie zadań i obowiązków sprawiło, że kierownicy zostali obciążeni 
dodatkowymi zadaniami natury czysto administracyjnej jak np., odpowiedzialność 
za finanse, personel, jego rekrutację i rozwój kompetencji, oraz za działalność ope-
racyjną. Ta nowa rola wymagała wysokiego „profesjonalizmu” menadżerów i ob-
warowana była licznymi przepisami oraz dyrektywami wyjaśniającymi delegację 
nowych zadań i obowiązków kierownika odpowiedzialnego za opiekę nad ludźmi 
w podeszłym wieku. Od menedżerów wymagano wyższego poziomu wykształce-
nia, aby potrafili przeprowadzić wewnętrzną kontrolę świadczonych usług. Autorka 
podkreśla jednak, że opieka wobec osób starszych jest postrzegana jako organi-
zacja usług humanitarnych dla ludności i ma chronić użytkowników, zapewnić im 
najlepszą jakość usług z możliwych. Pettersson-Selström wskazuje na dwa pojęcia: 
cele polityki (policy objectives) rozumiane jako cele biznesowe i kierunki polity-
ki (policy quidnelines) rozumiane jako bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące 

243  A. Dunér, M. Nordström,  A. Dunér, M. Nordström, The desire for control: Negotiating the arrangement of help for older 
people in Sweden. Journal of Aging Studies. 2006, Vol. 24, Nr 4, pp. 241 – 247.
244  K. Larsson,  K. Larsson, K. Larsson, Mellanchefer som utvecklar. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lä-
rande, 2008.
245  J. Pettersson-Selström, Handlingsutrymmets förutsättningar och konsekvenser – En studie om 
mellanchefer i kommunal omsorg. Kandidatuppsa ts. . Institutionen för vårdvetenskap och socialt 
arbete, 2008, Växsjö Universitet. 
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tworzenia tejże polityki, tworzenia kryteriów dla działań operacyjnych np., czy pra-
cownik socjalny powinien umyć okna w domu seniora czy też ta usługa powinna 
być zakupiona w firmie, która zajmuje się myciem okien. Zatem wytyczne stanowić 
miały jakby ramę interpretacyjną wobec przepisów umożliwiających działanie usług 
opiekuńczych. Z tego badania wynika, że menadżerowie szczebla lokalnego mieli 
w istocie dużo swobody w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do wła-
snego czasu oraz jak i kiedy wytyczne polityczne miały być wdrożone w praktyczne 
działania operacyjne. Jednakże, gdy Pettersson-Selström przeanalizowała te same 
dane empiryczne w świetle teorii Lipskyego246 o rdzennych biurokratach (the street 
level bureaucrates) to okazało się, że ograniczony budżet, dalekosiężne państwowe 
regulacje oraz wytyczne sprawiły, że menedżerowie byli bezsilni, nie mogli ani za-
planować ani zorganizować właściwej pomocy dla ludzi starszych. 

Decentralizacja była nieodłącznie związana z rosnącą możliwością dokonywania 
wyborów spośród domów pomocy społecznej lub specjalistycznych zakładów opie-
kuńczych adresowanych do seniorów na mocy Ustawy o wolnym wyborze opieki 
(Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg – LOV)247, którą wprowadzono 
w dniu 1 stycznia 2009. Na zachętę państwo oferowało 300 mln Skr. dla gminy, która 
będzie tworzyła warunki swobodnego wyboru usług opieki dla seniorów. Przepis 
ten miał jednak dobrowolny charakter, samorządy lokalne mogły skorzystać z tych 
narzędzi, ale nie musiały. J. F. Olsson i E. Martinsson badali czy system swobodnego 
wyboru usług działał w szwedzkich gminach w praktyce. Okazało się, że nie. Klienci 
mogli wybrać usługi opiekuńcze, tylko wtedy, gdy seniorowi została już przyznana 
opieka domowa. Pracownik socjalny miał obowiązek poinformować klienta o moż-
liwościach wyboru usługodawcy w sposób neutralny, ale pracownicy socjalni nie 
potrafili sprostać temu oczekiwaniu. Ich zrozumienie dla pojęcia „neutralność” było 
zróżnicowane. Zatem wytyczne w tym zakresie okazały się potrzebne.

M. Sedaghati248 była również krytyczna wobec ustawy o wolnym wyborze opieki 
dla starszych. Według niej, praktyka jest sprzeczna z ustawą. Niewiele zrobiono dla 
szwedzkich seniorów, a jeszcze mniej dla osób w starszym wieku i o innym po-
chodzeniu kulturowym niż szwedzkie, zwłaszcza tych, którzy nie opanowali języka 
szwedzkiego. Wyjątki istnieją, ale tylko w okolicach Sztokholmu. Brak jest zatem 
wiedzy o potrzebach seniorów – imigrantów, którzy nie są homogeniczną grupą. 

246  M. Lipsky, Street level bureaucracy, 1980, New York, Russel Sage Foundation.
247 SOU 2008:15. LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem. http://www.regeringen.se/sb/d/10057/
a/99454 (November 5, 2011).
248  M. Sedaghati, Elder migrants and the public elderly care – a literature review. Kandidat uppsa 
ts. Institutionen för social arbete, 2010, Stockholms Universitet. 
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Aczkolwiek, podobny problem dotyczy rdzennych Szwedów w podeszłym wieku, 
którzy już nie rozumieją swoich dzieci i wnuków. Ludzi starsi, niezależnie od różnic 
kulturowych, zasługują na starzenie się w poczuciu godności, integracji wewnętrz-
nej, w poszanowaniu dla przepisów gwarantujących im równość i sprawiedliwość 
w dostępie do niezbędnych usług, z możliwością do dodatkowych usług adekwat-
nych do ich szczególnych sytuacji249. Wydaje się, że politycy zignorowali pomysł 
zindywidualizowanej pomocy seniorom dostosowanej do ich potrzeb. 

Można zatem powiedzieć, że konsekwencje decentralizacji nie przyniosły w Szwe-
cji oczekiwanych pozytywnych efektów. Raczej odwrotnie, decentralizacja z ogrom-
ną potrzebą wewnętrznej kontroli przyczyniła się do niepotrzebnych konfliktów 
o władzę i wpływ na podejmowanie decyzji. Władze średniego szczebla chciały 
kontrolować przepływ pieniędzy do usługodawców na lokalnym poziomie, ale nie 
były czułe ani na potrzeby starszych ludzi ani na potrzeby tych co zajmowali się 
operatywnie gwarantowaniem pomocy. 

5.4. Jakość usług opieki wobec seniorów

Ustawa o pomocy społecznej250 obligowała usługodawców do zgłaszania wszelkie-
go rodzaju zaniedbań podczas udzielania świadczeń opiekuńczych. Badacze jak np. 
Mold251, Fitzpatrick i Roberts, Haugei i Heggen252, Szebehely253, Larsson i Shebehely254, 
Tsai i Tsai255, Ödegård Kjös, Botten i Romören, Berggren256, ujawniali jak raportowanie 
zaniedbań wyglądało w praktyce. Podkreślano, że zajęcie to wymagało systematycz-
nego monitorowania i dokumentacji. Obowiązek ten mieli wszyscy usługodawcy 
i we wszystkich sektorach (publicznym, niepublicznym i komercyjnym). Aby można 
było raportować zaniedbania, personel z domów opieki albo ze specjalistycznych 

249  HSL 1982: SoL 2001.453. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm (October 30, 2011); 
SOU 2001:79. Välfärdsbokslut för 1990-talet. http://www.regeringen.se/sb/d/186/a/2752/dictionary/
true (November 5, 2011).
250  (SOSFS 2005:12 lub 2008:10).
251  F. Mold, J. M. Fitzpatrick, J. D. Roberts, Minority ethnic elders in care homes: a review of the 
literature. Age and Ageing, 2005, 11 January, pp. 107-113. 
252  S. Hauge, K, Heggen, The nursing home as a home: a field study of residents´ daily life in the 
common living rooms. Journal of Clinical Nursing , 2006. 4 April, pp. 460-467.
253  M. Szebehely, Omsorgsvardag under skiftande organisą toriska villkor – en jämförande studie 
av den nordiska hemtjänsten, Tidskrift for Arbejdsliv, 2006, No. 8 (1), pp. 49-66.
254  K. Larsson, M. Szebehely, Kapitel 16 – Äldreomsorgens förändringar under de senaste dece-
nierna. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_1980i05_br_17_le112są 0601.pdf, No-
vember 5, 2011.
255  H. H. Tsą, Y. F. Tsą, A temporary home to nurture health: lived experiences of older nursing 
home residents in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 2008, 19 July, pp. 1915-1922.
256  M. Berggren, På SoL-sidan. Avvikelsehantering på fem vårdboenden i Uppsą la kommun. 
Masteruppsą ts. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Enheten för vårdvetenskap, 2010, 
Uppsala Universitet.
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zakładów opiekuńczych miał obowiązek najpierw określić stopień jakości usług opie-
kuńczych, wydajności pracy oraz podejmować działania mające na celu poprawę 
jakości zgodnie z przepisami257. Tylko w ten sposób wszelkie odstępstwa od normy 
mogły być widoczne. 

M. Szebehely258 argumentuje, że w 2005 r. 10% seniorów otrzymało usługi opie-
kuńcze we własnym domu od prywatnych dostawców oraz 13% seniorów otrzymało 
usługi specjalistyczne w domach opieki uruchamianych przez podmioty prywatne. 
Jednostki te były zobowiązane przestrzegać zasad jakości usług zgodnie z rozpo-
rządzeniami państwowymi i ich interpretacji dokonanej przez władze średniego 
i lokalnego szczebla. Standardy usług stały się obowiązującą normą w trakcie świad-
czenia usługi np., 5 minut na ścielenie łóżka, 10 minut na zmianę pampersa, lub 15 
minut na podanie i przypilnowanie starszej osoby aby zjadła śniadanie. Wydaje się, 
że podpisany kontrakt pomiędzy nabywcą usługi i dostawcą opieki rozstrzygał o jej 
jakości. W takiej sytuacji temat jakości jest bardzo delikatny Szebehely259 i Berggren260 
pokazały wyraźnie, że pracownicy domów opieki rzadko raportowali zaniedbania, 
ponieważ było to zadanie bardzo czasochłonne i zmniejszało praktyczny czas na 
bezpośrednią opiekę i kontakt z seniorem. Okazało się, że komunalni oraz prywatni 
usługodawcy zgłaszali taką samą liczbę, około 8-12 uchybień w skali miesięcznej. 
W praktyce było ich znacznie więcej. Tego typu raportowanie robiło wrażenie, że 
dostawcy opieki spełniali podstawowe warunki wymagane przez przepisy, ale tylko 
na niezbędnym poziomie. Podobnie jak Szebehely, Berggren twierdzi, że pojęcie 
„dobrej opieki” jest niejasne i wymaga dokładnej definicji.

A. Igelström261 badała subiektywne doświadczenia seniorów z otrzymywanej po-
mocy w zakładach szczególnej troski lub innych domach pomocy adresowanej dla 
nich. Okazało się, że osoby starsze chcą być pod opieką personelu, który ma dużo 
różnych kwalifikacji np., opiekunów z wysoką emocjonalną i społeczną inteligencją, 
osoby posiadające teoretyczne i praktyczne umiejętności, opiekunów, którzy po-
trafią tworzyć dobre relacje ze starszymi ludźmi, aby zdobyć ich zaufanie. Ponadto, 
ciągłość świadczonych usług przez te same opiekunki lub pielęgniarki okazały się 
bardzo ważne dla seniorów, ponieważ ta właśnie ciągłość dawała szansę na moż-
257  U. Grimby, Kvalitetssystem, en handbok för hälso- och sjukvård. Göteborg: Ulla Grimby och 
Kaprifolen Utvecklings AB, 1998, Göteborg.
258  M, Szebehely, Omsorgsvardag under skiftande organisą toriska villkor – en jämförande studie 
av den nordiska hemtjänsten, Tidskrift for Arbejdsliv, 2006, No. 8 (1), pp. 49-66.
259  Ibidem, s.415ff.
260  M. Berggren, På SoL-sidan. Avvikelsehantering på fem vårdboenden i Uppsą la kommun, op. cit.
261  A. Igelström, Kompetens inom äldreomsorgen - En kvalitativ undersökning utifrån ett bru-
karperspektiv. Kandidat uppsą ts. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 2008, Växjö 
Universitet.
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liwość rozwinięcia dobrych relacji między dostawcami i użytkownikami usług. Ten 
wynik badań został potwierdzony przez S. Holgersson i M. Rööser262. Jakkolwiek, 
kiedy się czyta szwedzkie badania lub oficjalne raporty np. SOU 2000:144 oraz SOU 
2004:68, pochodzące z dwóch okresów, to staje się sprawą oczywistą jak trudno 
było rekrutować personel do opieki dla osób starszych. Najgorszą sytuację w tym 
względzie miały prywatne agencje, gdzie zatrudniano personel bez kwalifikacji i za 
minimalny dochód, często na godziny. Obydwa raporty pokazały tę samą tendencję. 
Także upływający czas nie wpływał na poprawę sytuacji w usługach opiekuńczych 
dla seniorów.

Sumując, reformy przeprowadzone w duchu NPM nie spowodowały podwyższenia 
jakości świadczonych usług dla ludzi w podeszłym wieku. Oczywiście, każda czyn-
ność była wyraźnie monitorowana, zestandaryzowana i opisana, ale te czynności nie 
poprawiły jakości usług, wręcz odwrotnie pogorszyły opiekę. W prywatnych domach 
opieki oraz w specjalistycznych zakładach opiekuńczych stosowało się normy jakości 
zgodnie z minimalnymi wymaganiami, aby tylko działalność opiekuńcza opłaciła się 
producentowi usług. 

Wnioski

Celem niniejszego rozdziału było pokazanie na przykładzie przeglądu szwedzkiej 
literatury, że szwedzka opieka wobec ludzi w podeszłym wieku jest w transformacji. 
Obserwowane zmiany w sektorze opieki nad ludźmi starszymi są dobrym przy-
kładem opisującym zmianę paradygmatu szwedzkiego welfare. Istotne  były trzy 
pytania: Co wiemy o reformach przeprowadzanych w sektorze opieki nad ludźmi 
starszymi w Szwecji po roku 1990? Jakie są praktyczne implikacje NPM reform w 20 
lat później? Jakiego rodzaju wiedzy o szwedzkiej opiece nad seniorami brakuje 
w dalszym ciągu i co w związku z tym powinno zostać opracowane w przyszłości? 

Badania reform przeprowadzanych w duchu NPM zostały przeanalizowane zgodnie 
z trzema teoretycznymi perspektywami typowymi dla NPM tj., (1) konkurencyjność 
usług opiekuńczych na rynku, gdzie dominuje zjawisko prywatyzacji, a konkurencja 
dokonuje się drogą oficjalnego przetargu, (2) administrowanie usług poprzez kon-
trakt, oraz (3) decentralizacja wraz z wewnętrzną kontrolą. 

Szwedzkie badania o opiece wobec ludzi w podeszłym wieku wykazują, że struk-
turalne zmiany państwa dobrobytu, przeprowadzone w duchu NPM zaczęły się na 
dobre w roku 1992, dokładnie dwadzieścia lat temu i odzwierciedlały one typowe 

262  S. Holgresson, M. Rööser, När middagssällskapet lägger löständerna på bordet… – En studie av de 
faktorer som påverkar äldre människors upplevelser av flytt och permanent vistelse på särskilt boende 
eller servicehus. Kandidat uppsą ts. Sektionen för Hälsa och Sa mhälle, Högskolan i Halmstad, 2008.
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tendencje dla nowej administracji publicznej. Opieka wobec starszych ludzi została 
delegowana na szczebel lokalny, a więc zdecentralizowana. Władze państwowe zde-
cydowały się na wprowadzenie liberalizacji ekonomicznej poprzez wprowadzenie: 
prywatyzacji na część usług, konkurencji między usługodawcami drogą przetargu 
oraz możliwości wyboru usług opiekuńczych istniejących na rynku. Szwedzka Ädel-
reform z 1992 roku stworzyła podstawowe instytucjonalne instrumenty tj., regula-
cje państwowe oraz rozporządzenia dla przeprowadzenia zmian w sektorze opieki 
nad osobami starszymi i w ten sposób próbowano poprawić efektywność działań 
państwa w świadczeniu usług opiekuńczych. Można śmiało powiedzieć, że welfa-
re-reformy przeprowadzone w Szwecji zdecydowanie przypominają rozumowanie 
Christophera Hooda dla NPM, a nie amerykańskie rozwiązanie. Władze państwowe 
i regionalne nie były skłonne do rezygnowania z kontroli i rzeczywistego jej przeka-
zywania wraz z możliwością podejmowania samodzielnych decyzji przez samorządy 
lokalne. Poza tym, w Szwecji niechętnie mówi się o wpływie Unii Europejskiej na 
krajowe reformy a zwłaszcza nie chce się tego dostrzegać w sektorze usług opiekuń-
czych. Jakkolwiek badania prowadzone po 2005 roku wskazują na uwzględnianie 
rekomendacji unijnych jak tego typu usługi powinny być organizowane. Od same-
go początku wprowadzenia liberalizacji, Szwedzi byli zainteresowani programami 
pilotażowymi, ich oceną, aby poprawić usługi, ale nie bardzo byli zainteresowani 
podstawowymi zmianami zasad tejże opieki i to właśnie wydaje się prowadzeniem 
reform na „szwedzką modłę” jak o tym wspominał Stig Montin263.

Odnośnie prywatyzacji, rośnie liczba prywatnych przedsiębiorców w sektorze 
opieki. Śmiało można określić ten fenomen mianem „przemysł usług opiekuńczych”, 
który kwitnie i przynosi wymierne zyski prywatnym producentom usług. Aby uzy-
skać jeszcze lepszą pozycję na rynku małe i średnie prywatne agencje łączyły się 
w koncerny i wygrywały przetargi z gminnymi usługodawcami ale tak naprawdę, 
ta konkurencja nigdy nie zaowocowała opłacalnością. Konkurencja na rynku ani nie 
przyczyniła się do wzrostu oszczędności w gminnych budżetach, ani nie podniosła 
jakości usług opiekuńczych. Jakość usług opiekuńczych dla osób starszych jest syste-
matycznie kwestionowana, niezależnie od tego jaką teoretyczną perspektywą posłu-
giwali się badacze studiujący reformy przeprowadzone w duchu NPM. Zrozumienie 
pojęcia „dobra usługa” jest w Szwecji niejasne od chwili wprowadzenia Ädel-reform. 
Indywidualne potrzeby seniorów zostały zignorowane, podczas gdy obiektywne 
miary niczego nowego nie wniosły bo mierzyły tylko to co dawało się zmierzyć i co 
niekoniecznie świadczyło o wysokim poziomie świadczonych usług opiekuńczych. 

263  S. Montin, New Public Management på svenska. Politica,(1997, 29, 3: 261-278.
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W obiektywnych miarach świadczenia opieki ludziom starszym nie było ani miejsca, 
ani czasu na zwykły „uścisk dłoni”, rozmowę ze starszym człowiekiem. Trudno było 
zatrudnić kompetentnych pracowników, a szczególnie dotyczyło to prywatnych 
usługodawców, którzy nie byli skłonni płacić za szczególne umiejętności. Szwedzkie 
badania empiryczne potwierdziły jednak, że władze aktywnie pracowały i pracują na 
rzecz poprawy usług opiekuńczych dla starszych osób. Kiedy się jednak patrzy na ra-
portowanie zaniedbań w opiece to zarówno prywatni jak i komunalni usługodawcy 
zgłaszali zaledwie niezbędne minimum. Z ekonomicznego punktu widzenia, usługi 
opiekuńcze dla seniorów prowadzone w ich własnych mieszkaniach lub domach 
okazały się najtańszym rozwiązaniem dla gmin, w porównaniu z kosztami w domach 
opieki czy w specjalistycznych zakładach świadczących tego typu usługi. 

Jeżeli chodzi o zarządzanie usługami opiekuńczymi poprzez kontrakt to szwedzkie 
badania empiryczne wykazały, że wpływ otaczającego środowiska miał ogromny 
wpływ na przeprowadzone reformy w tym sektorze usług. Zainteresowane strony 
biorące udział w podpisywaniu kontraktu od początku manifestowały odrębne in-
teresy i pozostawały ze sobą w konflikcie. Nawet jeśli władze szwedzkie wyraźnie 
określiły w przepisach rolę nabywcy usług oraz ich dostawcy, to od początku bra-
kowało konstruktywnego dialogu pomiędzy stronami, co miało negatywny wpływ 
na jakość usług i zaspakajanie potrzeb starszych ludzi. Co więcej, indywidualne 
potrzeby seniorów kompletnie zaniedbano. 

Badania należące do trzeciej perspektywy teoretycznej tj., podejmujące zagadnie-
nie decentralizacji, wykazały także poważny konflikt między władzami regionalnymi 
i lokalnymi. Urzędy regionalny (Landstinget) nie chciały oddać władzy organom lo-
kalnym, co niekorzystnie wpłynęło na usługi opiekuńcze. Nie zadbano ani o szeroki 
wybór usługodawców ani o zindywidualizowane potrzeby starszych ludzi z posza-
nowaniem ich demokratycznych praw do równego traktowania. 

Ostatecznie udało się zidentyfikować – jakiej wiedzy na temat opieki nad oso-
bami starszymi brakuje nadal i co w związku z tym powinno zostać opracowane 
w przyszłości? 

Przegląd szwedzkiej literatury problemu pokazał, że 15-20 lat po wdrożeniu re-
form, nowa administracja publiczna nie spełniła oczekiwań polityków tak z ekono-
micznego punktu widzenia, jak też wyższej jakości usług opiekuńczych, ani nawet 
jeżeli chodzi o wolny wybór alternatywnych form opieki. Wiele uchybień i niedocią-
gnięć zostało zidentyfikowanych. W codziennej prasie i masmediach nagłaśniano, 
że szwedzka opieka nie spełnia wymogów dobrej jakości i nie jest dostosowana 
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do rzeczywistych potrzeb starszych ludzi. W zasadzie szwedzkie studia z każdej 
teoretycznej perspektywy NPM pokazały wyraźnie, że brakuje badań oceniających 
polityczne, ekonomiczne i społeczne skutki tych reform. 

Analiza studiów empirycznych i oficjalnych raportów poświęconych konkurencji 
wykazała, że właściwie nic nie wiemy o pozytywnych ekonomicznych skutkach 
tych reform. Brakuje badań, które pokazałyby różnice kosztów w organizacji usług 
opiekuńczych pomiędzy prywatnymi i publicznymi usługodawcami oraz wpływ tych 
różnic na poprawę budżetów komunalnych. Nie ma badań o wpływie zewnętrznych 
podmiotów na konkurencję na rynku opiekuńczym. Praktycznie nie wiadomo, czy 
konkurencja między różnymi usługodawcami przyczyniła się do bardziej zindywidu-
alizowanych form opieki dla seniorów jak to obiecywali politycy opowiadający się 
za reformami NPM. Nie ma też badań o zasadach rekrutacji personelu sprawującego 
opiekę nad ludźmi starszymi i jakie szanse mają opiekunowie, aby rozwijać kompe-
tencje i podwyższać swoje kwalifikacje. Zatem nic nie wiemy o motywacji do pracy 
personelu zajmującego się ludźmi starszymi.

Analiza badań skupionych na zarządzaniu usługami opiekuńczymi poprzez kon-
trakt pokazała, że brakuje badań porównawczych o praktycznych kryteriach stoso-
wanych w usługach opiekuńczych w szwedzkich gminach oraz jak kontrakt wpływa 
na jakość usług opiekuńczych, jak się mierzy jakość usług i jak powinna być mierzona 
jakość opieki wobec ludzi starszych myśląc o jej ulepszeniu. Brakuje także badań 
empirycznych, które pokazują skutki wprowadzania standardów opiekuńczych i ich 
wpływu na jakość świadczonych usług opiekuńczych. Niewiele wiadomo także 
o konfliktach między politykami a lokalnymi podmiotami operacyjnymi świadczą-
cymi usługi opieki dla osób starszych. Nieznane są wewnątrzorganizacyjne relacje 
między różnymi grupami profesjonalnymi, etnicznymi, a nawet różnymi klasami 
społecznymi biorącymi udział we wspólnych działaniach operacyjnych w trakcie 
świadczenia usług opiekuńczych nad seniorami i dlaczego efekt synergii jest mało 
widoczny we współpracy. To samo dotyczy organizacyjnych relacji między różnymi 
profesjami, które rządzą się własną logiką działania np. służby opieki społecznej 
i służby medyczne, które uzupełniają się w działaniach operacyjnych, i gdzie efekt 
synergii jest niezbędny, aby zapewnić dobrą opiekę osobom starszym. 

Analiza badań i raportów o decentralizacji pokazała, że nadal wiemy bardzo mało, 
albo prawie nic, co oznacza w praktyce hasło polityków „klient w centrum uwagi” 
i czy decentralizacja przyczyniła się do zaspokojenia indywidualnych potrzeb osób 
potrzebujących opieki i to w różnych grupach społecznych, a nie tylko tych najlepiej 
sytuowanych materialnie? Mało wiemy o tym jak prawo seniorów do autonomii 



127

i samodzielnego podejmowania decyzji o ich opiece jest respektowane w specjali-
stycznych domach opiekuńczych lub innych tego typu placówkach. Brakuje studiów 
porównawczych o współpracy różnych podmiotów uczestniczących w usługach 
opiekuńczych dla seniorów np., publicznych, niepublicznych i komercjalnych oraz 
jak obecność różnych uczestników pomocy niesionej ludziom starszym przekłada 
się na możliwość wolnego wyboru opieki na rynku? Nie mówi się pluralizmie welfare 
czy też mix-welfare.

Sumując wnioski płynące z powyższego przeglądu szwedzkiej literatury o opie-
ce nad ludźmi w podeszłym wieku wydaje się, że reformy sektora publicznego 
przeprowadzone w duchu NPM okazały się dużym nieporozumieniem. Z małych 
studiów empirycznych, głównie z prac egzaminacyjnych na poziomie licencjackim 
lub magisterskim wynika, że te reformy miały dużo więcej ubocznych aniżeli pozy-
tywnych skutków. Bardziej zaawansowane studia okazały się w znacznym stopniu 
zależne od tych instytucji, które je finansowały, a zatem wnioski z badań były raczej 
ostrożne. Ale nawet te zależne publikacje podkreślały, że konieczność oszczędności 
i delegowanie opieki na szczebel lokalny, wcale nie przyczyniły się do oczekiwane-
go wzrostu przychodów w gminnych budżetach, ani do większego wyboru usług 
czy ich jakości. Podążanie tropem brytyjskiego zrozumienia dla NPM nie przyniosło 
Szwecji pozytywnego rozwiązania bolączek sektora publicznego zapoczątkowane 
kryzysem finansowym. Na wiele pytań brakuje odpowiedzi i wydaje się, że następ-
nym krokiem będzie dążenie do pluralizmu w szwedzkim welfare, gdzie sektor 
niepubliczny będzie postrzegany jako godny i poszukiwany partner do współpracy, 
który to właśnie sektor wydawał się być jakby marginalizowany w ostatnich latach. 
Aczkolwiek jest to pytanie empiryczne.  
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Kryzys idei opiekuńczości? Polityka społeczna wobec osób 
starszych w Stanach Zjednoczonych

Wprowadzenie

W styczniu 1937 roku Franklin D. Roosevelt powiedział: „Miarą naszego postępu 
nie jest zwiększanie dostatku zamożnych, lecz zapewnienie wystarczającej pomocy 
tym, którzy mają zbyt mało”264. Słowa demokratycznego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych ilustrują charakterystyczne dla lat 30. XX wieku dążenia USA do rozwoju 
modelu państwa opiekuńczego, w którym sprawnie funkcjonuje system zabezpie-
czenia socjalnego. Patrząc na społeczeństwo amerykańskie z dzisiejszej perspek-
tywy nie sposób nie odnieść wrażenia, że na początku XXI wieku problemy natury 
socjalnej są równie palące jak wówczas, w okresie „wielkiej depresji gospodarczej” 
(the Great Depression). Wysoce skomercjalizowana, kosztowna opieka zdrowotna, 
niskie emerytury wypłacane przez państwo, brak uniwersalnej opieki przedszkolnej, 
ograniczona pomoc dla ubogich rodzin, to tylko niektóre ze zjawisk, które klasyfikują 
Stany Zjednoczone, jako kraj o ograniczonym bezpieczeństwie socjalnym, w odróż-
nieniu od tradycyjnych welfare states, takich jak kraje skandynawskie. Czynnikiem 
dodatkowo obciążającym strukturę wydatków rządu federalnego na cele socjalne 
są dynamicznie postępujące zmiany demograficzne, których konsekwencją jest 
starzenie się populacji, a co za tym idzie rosnąca dysproporcja między osobami 
aktywnymi zawodowo a emerytami. 

Betty Reid Mandell zwraca uwagę na fakt, że współczesne społeczeństwo amery-
kańskie doświadcza kryzysu idei opiekuńczości265. Ze względu na niewystarczającą 
podaż usług gwarantujących opiekę osobom starszym oraz dzieciom, grupą szcze-
gólnie obciążoną jest pokolenie średnie (tzw. sandwich generation), które opiekuje 
się jednocześnie własnym potomstwem, jak i wiekowymi rodzicami. Celem niniej-
szego rozdziału jest przyjrzenie się realizowanej w Stanach Zjednoczonych „polity-
ce starości” (the policy of aging) oraz próba odpowiedzi na pytanie czy w obliczu 

264  F. D. Roosevelt, The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those 
who have much; it is whether we provide enough for those who have too little – Drugie Orędzie 
Inauguracyjne, styczeń 1937 – tłum. autorki.
265  B. R. Mandell (red.), The Crisis of Caregiving. Social Wefare Policy in the United States, Pal-
grave Macmillan, Nowy Jork 2010.
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rosnącej liczby osób starszych społeczeństwo amerykańskie istotnie doświadcza 
kryzysu idei opiekuńczości.

1. Rozwój amerykańskiej polityki społecznej wobec osób starszych

Z biegiem lat populacja Stanów Zjednoczonych staje się coraz liczniejsza, coraz 
starsza oraz coraz bardziej różnorodna266. Na liczebność oraz różnorodność kultu-
rową, rasową i etniczną społeczeństwa amerykańskiego wpływa stały napływ imi-
grantów. Tylko w ciągu drugiej połowy XX wieku (1950-2000) liczba ludności USA 
podwoiła się267. Społeczeństwo jest coraz starsze ponieważ średnia długość trwania 
życia kobiet i mężczyzn konsekwentnie rośnie. Mediana wieku populacji amery-
kańskiej wzrosła z 30 lat w 1950 roku do 35,3 lat w roku 2000268. Tego typu zmiany 
w strukturze społecznej wymagają implementowania nowych polityk. Z uwagi na 
trwające zjawisko masowego przechodzenia na emeryturę pokolenia powojennego 
wyżu demograficznego (tzw. baby boomers), to właśnie kwestie związane ze starze-
niem się społeczeństwa stały się przedmiotem szczególnej troski zarówno ze strony 
polityków, jak i naukowców.

W porównaniu z krajami europejskimi, początki rozwoju polityki społecznej wobec 
osób starszych w USA datuje się stosunkowo późno. Pierwszą grupą społeczną, która 
uzyskała przywilej korzystania ze świadczeń emerytalnych byli weterani wojny sece-
syjnej. Jednak rozwój powszechnego systemu emerytalnego w Stanach przypada 
na lata 30. XX wieku i jest ściśle związany z programem Nowego Ładu (New Deal) 
Franklina D. Roosevelta. Dla porównania, Niemcy wprowadziły powszechny system 
ubezpieczeń społecznych już w drugiej połowie XIX wieku, za rządów kanclerza 
Otto von Bismarcka. 

Amerykańska Ustawa o bezpieczeństwie socjalnym (Social Security Act) z 1935 roku 
przyznawała prawo do świadczeń emerytalnych osobom powyżej 65. roku życia269. 
Emerytury miały być finansowane z podatków od wynagrodzeń płaconych po rów-
no przez pracownika i pracodawcę. Ówczesne ustawodawstwo wykluczało z prawa 

266  P. Scommegna, U.S. growing bigger, older, and more diverse, Population Reference Bureau, 
2004, dostępne przez: http://www.prb.org/ (10.10.2011).
267  Zestawienie własne na podstawie: Statistical Abstract of the United States, U.S. Census Bureau, 2003.
268  Mimo tego, Stany Zjednoczone odnotowują niższe wskaźniki średniej długości trwania życia 
w porównaniu np. z Japonią, Australią, Kanadą lub krajami Europy Zachodniej. Źródło: He Wan 
Manisha Sengupta et al., 65+ in the United States: 2005, U.S. Census Bureau, U.S. Government Print-
ing Office, Waszyngton 2005.
269  Warto zwrócić uwagę na fakt, że średnia długość trwania życia w Stanach Zjednoczonych 
w latach 30-tych mieściła się w granicach 59,2-63,6 lat. W praktyce więc system emerytalny ski-
erowany był do stosunkowo wąskiej grupy osób, które dożywały 65 lat lub więcej. Źródło: Federal 
Interagency Forum on Aging-Related Statistics, Older Americans 2008: Key Indicators of Well-Being, 
U.S. Government Printing Office, Waszyngton 2008.



130

do świadczeń wiele profesji, między innymi farmerów, pracowników organizacji 
charytatywnych, gospodynie domowe, nauczycieli, pracowników naukowych oraz 
osoby piastujące urzędy publiczne. W praktyce przepisy mierzyły w interesy kobiet, 
które w dużej mierze należały do wykluczonych grup zawodowych. W 1939 roku, 
na mocy pierwszej poprawki, przywilej korzystania ze świadczeń emerytalnych 
został rozszerzony na wdowy i sieroty po zmarłej osobie ubezpieczonej, a od 1956 
roku świadczenia przyznawano pozostającym na utrzymaniu dzieciom i niepeł-
nosprawnym krewnym. Lata 60. ubiegłego stulecia to okres rozwoju istniejących 
do dziś programów ubezpieczenia zdrowotnego dla osób starszych (Medicare) 
i najuboższych (Medicaid). Krokiem milowym na drodze do rozwoju komplekso-
wej „polityki starości” w USA było uchwalenie w okresie prezydentury Lyndona B. 
Johnsona Ustawy o starszych Amerykanach (Older Americans Act, 1965). Na mocy 
ustawy na terytorium wszystkich stanów powstała sieć wyspecjalizowanych agencji 
oferujących seniorom wsparcie w postaci szerokiego wachlarza usług: począwszy 
od programu żywnościowego Meals-on-wheels, opieki dziennej i porad prawnych, 
skończywszy na usługach transportowych i zorganizowanych zajęciach w lokalnych 
klubach seniora. 

Od lat 30. XX wieku przez cztery kolejne dekady polityka społeczna wobec osób 
starszych rozwijała się równomiernie i pomyślnie, przy uniwersalnym poparciu ze 
strony społeczeństwa. Lata 70. poprzedniego stulecia przyniosły jednak pierwsze 
pesymistyczne prognozy finansowe dotyczące kondycji rządowego programu Social 
Security, a co za tym idzie – zmianę nastrojów społecznych. Szeroko komentowany 
przez media temat potencjalnej niewydolności finansowej systemu ubezpieczeń 
społecznych na skutek zmian demograficznych spowodował, że osoby starsze za-
częły być określane przez opinię publiczną mianem „chciwych staruchów” (greedy 
geezers)270. W związku z niepokojącymi analizami ekonomistów oraz nagłą zmianą 
postrzegania osób starszych przez społeczeństwo, urzędujący od 1981 roku prezy-
dent Ronald Reagan powołał specjalną dwupartyjną komisję, której zadaniem było 
wypracowanie rozwiązań stabilizujących kondycję finansową programu. Komisja ta, 
nazwana od nazwiska przewodniczącego „Komisją Greenspana”, po dwóch latach 
prac doprowadziła do reformy systemu ubezpieczeń społecznych271. Ubezpiecze-
niem emerytalnym objęci zostali pracownicy federalni oraz osoby zatrudnione przez 

270  J. H. Schulz i R. H. Binstock, Aging Nation: The Economics and Politics of Growing Older in 
America, The John Hopkins University Press, Baltimore 2008, s. 8.
271  Ibidem, s. 9.
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organizacje non-profit. Nieznacznie podniesiono podatki oraz sformułowano reko-
mendację podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat od roku 2027272. 

Lata 90. ubiegego wieku scharakteryzować można, jako proces stopniowego 
przenoszenia odpowiedzialności za jakość życia seniorów z rządu federalnego na 
władze stanowe. Począwszy od roku 1994, odkąd Republikanie uzyskali większość 
w Kongresie, a także w okresie prezydentury George’a W. Busha, wiodącym tema-
tem związanym bezpośrednio z polityką społeczną USA była kwestia prywatyzacji 
systemu ubezpieczeń emerytalnych. Krytykujący rooseveltowską ideologię pań-
stwa dobrobytu Bush postulował utworzenie indywidualnych kont emerytalnych 
(Individual Retirement Arrangements – IRAs). W praktyce pod hasłem prywatyzacji 
emerytur kryło się wsparcie dla prywatnych firm ubezpieczeniowych oraz chęć 
przeniesienia ogromnych kwot pieniędzy administrowanych przez państwo do 
biznesu273. Kampania Republikanów spotkała się z silnym oporem społecznym oraz 
protestem Amerykańskiego Stowarzyszenia Emerytów (American Association of 
Retired Persons – AARP), które jest szanowanym i liczącym się lobby. 

Trwający od stycznia 2009 roku okres urzędowania demokratycznego prezydenta 
Baracka Obamy rozpoczął się odważnym akcentem w postaci projektu reformy syste-
mu ubezpieczeń zdrowotnych. S. G. Kowalski zauważył, że z uwagi na brak powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego, „… amerykańska służba zdrowia w coraz mniej-
szym stopniu jest służbą”, a „… z punktu widzenia bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 
system jest opóźniony, co najmniej o dekadę”274. Reforma Obamy to de facto pierwsza 
próba ingerencji w funkcjonowanie systemu od momentu wdrożenia w 1965 roku 
rządowych programów Medicare i Medicaid. Z punktu widzenia interesów seniora, 
reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych gwarantuje eliminację niesprawiedli-
wych praktyk powszechnie stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe, takich jak 
dyskryminacja ze względu na wiek (odmawianie prawa do polisy ubezpieczeniowej 
osobom w podeszłym wieku) i stan zdrowia (nieobejmowanie ubezpieczeniem osób 
cierpiących na schorzenia przewlekłe). Wprowadzenie obowiązku powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego może, w drodze konkurencji, korzystnie wpłynąć na 
ceny świadczeń, a wzbogacenie oferty o państwowy program ubezpieczeniowy (na 
wzór Medicare) zapobiega monopolizacji rynku przez prywatne firmy.

272  J. A. Svahn i M. Ross, Social Security Amendments of 1983: Legislative History and Summary 
of Provisions, Social Security Bulletin Vol. 46 No. 7, lipiec 1983, dostępne przez: http://www.ssa.gov/ 
policy/docs/ssb/v46n7/v46n7p3.pdf (16.10.2011).
273  S. G. Kozłowski, Ameryka współczesna. Pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Wyd. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 378-379.
274  Ibidem, s. 396 i 400.
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2. Czynniki kształtujące amerykański model „polityki starości”

W świetle klasyfikacji G. Esping-Andersena, Stany Zjednoczone reprezentują li-
beralny model polityki społecznej. Mimo późniejszej krytyki słynnej typologii duń-
skiego socjologa i propozycji nowych klasyfikacji, w kolejnych zestawieniach USA 
konsekwentnie figuruje, jako przykład modelu liberalnego (Liebfried 1992, Castles & 
Mitchell 1993, Siaroff 1994)275. Cechą typową dla reżimu liberalnego jest przedkłada-
nie purytańskiej etyki pracy nad ideę państwa opiekuńczego. Stany Zjednoczone 
zapewniają, co prawda pomoc socjalną najuboższym, jednak świadczenia są skrom-
ne, okresowe i przyznawane w zależności od wysokości dochodów (means-tested). 
Nacisk położony jest na aktywizację zawodową osób niepracujących. Dla przykładu, 
podpisana przez prezydenta Billa Clintona Ustawa o pojednaniu osobistej odpo-
wiedzialności z szansami na pracę (Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act, 1996) redukuje okres udzielania zasiłków dla bezrobotnych do 
dwóch lat oraz zmusza beneficjentów do odbywania szkoleń zawodowych, praktyk 
i staży, a co za tym idzie do aktywnego poszukiwania pracy i w konsekwencji do 
usamodzielnienia się276. 

Z założenia reżimy liberalne marginalizują rolę państwa na rzecz indywidualnej 
odpowiedzialności obywateli. Przesadą byłoby jednak stwierdzenie, że rząd fede-
ralny ignoruje potrzeby osób starszych. Wręcz odwrotnie, na polu polityki społecz-
nej zaobserwować można pewnego rodzaju paradoks. Stany Zjednoczone, będąc 
wzorcowym modelem liberalnym, cieszą się jednocześnie niesłabnącym poparciem 
opinii publicznej dla rządowego programu ubezpieczeń społecznych. Zapewnienie 
podstawowej opieki medycznej oraz świadczeń emerytalnych seniorom uchodzi za 
moralny obowiązek narodu amerykańskiego. W porównaniu do modelu socjalde-
mokratycznego, typowego dla krajów nordyckich, dużo większa odpowiedzialność 
za jakość życia osób starszych spoczywa na rodzinie, o czym będzie mowa w dalszej 
części tego rozdziału. Z drugiej jednak strony, realizowana w USA aktywna polityka 
społeczna skutkuje większą samodzielnością seniorów, co uchodzi za efekt pożąda-
ny. Sceptycy twierdzą, że wysoki wskaźnik aktywności zawodowej osób starszych to 
efekt drastycznie niskich emerytur wypłacanych przez państwo, których wysokość 
oscyluje wokół 30% średniej płacy277. 

275  Wil Arts i J. Gelissen, Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report, 
Journal of European Social Policy, Vol. 12 (2), 2002, s. 137-158.
276  R. Szarfenberg, Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: Polityka społeczna, Firlit-
Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
277  S. G. Kozłowski, op. cit., s. 376.
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Zastanawiając się nad czynnikami kształtującymi model realizowanej w USA „poli-
tyki starości” warto odnieść się do systemu wartości wyznawanego przez amerykań-
ski naród. Amerykanie są głęboko przywiązani do idei wolności. Wolności jednostki, 
wolności narodu, wolności ekonomicznej, kulturalnej, obyczajowej, religijnej. Do 
idei poszanowania różnorodności i odmienności. Ta głęboko zakorzeniona potrzeba 
poczucia wolności skutkuje niechęcią wobec centralnych, federalnych, „odgórnych” 
form sprawowania władzy. Amerykanie wielokrotnie wyrażali sprzeciw wobec rzą-
dowych projektów reform, chociażby reformy służby zdrowa (w 1996 oraz 2009 
roku) oraz reformy systemu podatkowego. James Surowiecki, dziennikarz The New 
Yorker, komentuje postawę społeczeństwa amerykańskiego w następujący sposób: 
„Zdarzają się chwile, gdy podejście Amerykanów do reformy służby zdrowia zaczyna 
przypominać podejście św. Augustyna do cnoty: Obdaruj nas nią, Panie, ale jeszcze 
nie teraz. Teoretycznie społeczeństwo amerykańskie w przeważającym stopniu po-
piera projekt reformy – na początku roku wyniki badań sondażowych wykazały, że 
znaczna większość jest gotowa na fundamentalną zmianę. Lecz kiedy przychodzi do 
rzeczywistego wdrażania fundamentalnej zmiany w życie, ludzie stają się niezde-
cydowani i niepewni. W chwili obecnej około połowa Amerykanów z dezaprobatą 
odnosi się do sposobu, w jaki Barack Obama radzi sobie z służbą zdrowia”278.

Z jednej strony Amerykanie przejawiają niechęć do federalnych projektów reform, 
z drugiej jednak, poparcie dla trzech gigantycznych programów rządowych (Social 
Security, Medicare i Medicaid), które pochłaniają blisko jedną trzecią rządowego 
budżetu, nie słabnie od lat279. Jak można wytłumaczyć to zjawisko? Jedną z przy-
czyn może być bezprecedensowe przywiązanie narodu amerykańskiego do idei 
niezależności, począwszy od Deklaracji Niepodległości i względów historycznych, 
a skończywszy na postawie osobistej odpowiedzialności i niezależności, charak-
terystycznej dla etyki protestanckiej. Rządowy program ubezpieczeń społecznych 
uchodzi za gwaranta podstawowych środków do życia na starość. Stoi na straży 
ludzkiej godności i zabezpiecza seniorów przed biedą i niedostatkiem. W powszech-
nej opinii uchodzi za bezpieczny i stabilny, w przeciwieństwie do indywidualnych 
i pracowniczych planów emerytalnych280.

Wśród czynników kształtujących amerykański model „polityki starości” należy 
również wymienić priorytety Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. Repu-
blikanie są zwolennikami wolnego rynku i prywatyzacji systemu emerytalnego. 

278  J. Surowiecki, Status-Quo Anxiety, The New Yorker, 31 sierpnia 2009, dostępne przez: http://www.
newyorker.com/talk/financial/2009/08/31/ 090831ta_talk_surowiecki (14.10.2011) – tłum. autorki.
279  J. H. Schulz i R. H. Binstock, op. cit., s. 60.
280  Ibidem, s. 61.
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Odpowiedzialnością za jakość życia obywateli obarczają jednostki i ich rodziny. De-
mokraci optują za wizją państwa opiekuńczego, z rozbudowanym systemem świad-
czeń gwarantowanych przez państwo. Dopuszczają możliwość interwencjonizmu 
państwowego oraz progresywnego systemu opodatkowania. Różnice światopoglą-
dowe dwóch wiodących sił politycznych znajdują swoje odzwierciedlenie w tem-
pie i kierunkach rozwoju polityki społecznej kraju. Ważne ustawy nastawione na 
zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego obywateli USA uchwalane były zazwyczaj 
za rządów demokratów lub w czasie urzędowania demokratycznych prezydentów 
(Social Security Act) za prezydentury Franklina D. Roosevelta, szereg ustaw przeciw-
działających zjawisku biedy podpisany przez Johna F. Kennedy’ego, programy ubez-
pieczenia zdrowotnego Medicare i Medicaid za prezydentury Lyndona B. Johnsona, 
ustawy z zakresu polityki rodzinnej w okresie urzędowania Billa Clintona oraz reforma 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych podjęta przez administrację Baracka Obamy).

3. Kryzys idei opiekuńczości?

Pomimo względnej stabilności finansowej federalnego programu ubezpieczeń 
społecznych oraz mimo rozwoju sieci wyspecjalizowanych agencji oferujących roz-
maite usługi osobom starszym, Betty Reid Mandell ogłosiła nadejście „kryzysu idei 
opiekuńczości” w USA281. Wśród powodów wymienia m.in. konsekwencje kryzy-
su ekonomicznego z 2008 roku. Zdaniem Barbary Ehrenreich, „… recesja uczyniła 
z rządowej sieci bezpieczeństwa socjalnego to samo, co huragan Katrina uczynił 
Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego”282. W dobie kryzysu gospodarczego 
najczęściej oszczędza się na obywatelach, tzn. „zamraża” lub ogranicza wysokość 
i zakres świadczeń socjalnych. Do jednego z najpoważniejszych objawów kryzysu 
idei opiekuńczości Mandell zalicza brak możliwości pogodzenia obowiązków za-
wodowych z rodzinnymi oraz dewaluację pracy kobiet, które zajmują się wycho-
wywaniem dzieci i opieką nad osobami starszymi nieodpłatnie, a to w przyszłości 
negatywnie odbije się na wysokości ich emerytur. Ponieważ państwo nie definiuje 
„opieki” jako formy pracy, osobie zajmującej się przez dłuższy czas domem i rodziną 
nie przysługuje prawo do pobierania świadczeń emerytalnych. Taka sytuacja skazuje 
kobiety na zależność finansową od ubezpieczonych partnerów. 

W dobie szybko postępujących zmian demograficznych problem narasta. Przewi-
duje się, że liczba osób powyżej 65. roku życia stanowić będzie 19% społeczeństwa 

281  B. Reid Mandell (red.), op. cit.
282  B. Ehrenreich, A homespun safety net, New York Times, 12 lipca 2009, s. 9, cyt. w: B. Reid Man-
dell, op. cit., s. 1.
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w 2030 roku283. Już dziś w Stanach Zjednoczonych obserwuje się proces masowe-
go przechodzenia na emeryturę pokolenia powojennego wyżu demograficznego, 
czyli osób urodzonych w latach 1946-1954. Ze względu na rozwój medycyny i po-
stęp cywilizacyjny, rośnie również liczba tak zwanych „najstarszych seniorów” (the 
oldest old), czyli osób powyżej 85. roku życia – według prognoz ich liczba stanowić 
będzie około 4,3% społeczeństwa w roku 2050284. W obliczu postępujących zmian 
w strukturze społeczeństwa amerykańskiego, ryzyko niedostatecznej podaży usług 
skierowanych do osób starszych wydaje się być realnym zagrożeniem. Kryzys idei 
opiekuńczości w takim wydaniu jawi się jako limitowany dostęp do usług, a niedo-
stateczna podaż przy wysokim popycie dodatkowo niesie ryzyko irracjonalnie wyso-
kich kosztów związanych ze sprawowaniem opieki. Kwestią utworzenia odpowied-
niej infrastruktury socjalnej powinny w szczególności zająć się stany o największym 
odsetku seniorów, czyli Floryda, Zachodnia Wirginia i Pensylwania285.

Z punktu widzenia Polski, amerykański system opieki nad osobami starszymi wy-
daje się być rozwinięty. Wśród rozmaitych form opieki dostępnych seniorom Alek-
sandra Szarota wymienia:

wspólnoty aktywnych dorosłych (    1) Active Adult Communities),
niezależne życie we wspólnocie (    2) Independent Living),
opiekę zbiorową (    3) Congregate Care),
życie „z doglądem” (    4) Assisted Living),
opiekę nieprzerwaną (    5) Continuing Care),
kliniki dla seniorów wymagających stałej opieki (    6) Nursing Home),
placówki dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera (    7) Alzheimer’s Unit),
centra rehabilitacyjne (    8) Rehabilitation Care)286.

Poszczególne placówki oferują pomoc w zależności od stopnia samodzielności 
i stanu zdrowia osoby starszej, począwszy od kilkugodzinnej oferty kulturalnej, któ-
rej celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, skończywszy na 
całodobowej opiece pielęgniarskiej i zapewnieniu podstawowych warunków do 
życia. Możliwe jest również otrzymywanie pomocy w domu. Do najpopularniejszych 

283  K. Grayson Vincent A. Victoria Velkoff, The Next Four Decades. The Older Population in the 
United States: 2010 to 2050, Current Population Reports, maj 2010, dostępne przez: http://www.census.
gov/ prod/2010pubs/p25-1138.pdf (17.10.2011)
284  Ibidem.
285  Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics, Older Americans 2008: Key Indicators 
of Well-Being, U.S. Government Printing Office, Waszyngton 2008.
286  A. Szarota, Opieka nad osobami starszymi w Stanach Zjednoczonych, w: Instytucjonalne wspar-
cie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, A. Fabiś (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Administracji 
w Bielku-Białej, Bielsko-Biała 2007.
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form tego typu wsparcia zaliczyć można istniejący od lat 50. XX w. program Meels-
on-wheels, czyli dostarczanie gotowych posiłków bezpośrednio do domostw osób 
starszych, usługi „złotej rączki” lub tak zwaną Ligę Wsparcia Telefonicznego (Phone 
Assistance League), której celem jest utrzymywanie codziennego kontaktu telefo-
nicznego z osobą starszą i doraźna pomoc w razie potrzeby.

Mimo potencjalnie bogatej oferty usług skierowanych do seniorów, również i w tej 
dziedzinie upatruje się syndromów nadchodzącego kryzysu idei opiekuńczości. 
Kryzys znajduje swój wyraz w postaci postępującej prywatyzacji usług i swoistej 
elitarności dostępu. Wysokie koszty powodują, że na skorzystanie z jednej z form 
zorganizowanej opieki dla wiekowego członka rodziny pozwolić sobie może przed-
stawiciel klasy wyższej lub średniej wyższej. Dla przykładu: miesięczny koszt opieki 
w ramach programu Assisted Living wynosi od 1.220 dolarów w Missouri do 5.500 
dolarów na Alasce. Do najdroższych miast zaliczyć można Dallas (3.800 $), Danvers 
(4.100 $) i Los Angeles (5.300 $). Przeciętny koszt utrzymania seniora w placówce 
typu „życie z doglądem” to około 2.000 dolarów miesięcznie287. Tymczasem, według 
danych z 2009 roku, średnia miesięczna emerytura wypłacana w ramach rządowego 
programu ubezpieczeń społecznych wynosi 1.153 dolary288, czyli nie starcza nawet na 
pokrycie opłat związanych z Assisted Living w najtańszym stanie (Missouri). Z tego 
powodu osoby starsze są często zmuszone zwracać się z prośbą o pomoc do najbliż-
szych członków rodziny. Odwołując się do argumentacji Betty Mandell – aktywnemu 
zawodowo pokoleniu średniemu trudno pogodzić pracę zawodową z obowiązkami 
rodzinnymi. Stąd też coraz częstsze zainteresowanie dorosłych dzieci zorganizo-
wanymi formami opieki dla ich wiekowych rodziców. Tu jednak barierą okazują się 
wysokie koszty utrzymania i w ten sposób „błędne koło” się zamyka.

Przyglądając się współczesnemu modelowi dystrybucji opieki wewnątrz rodziny 
należy zwrócić uwagę na postępujące zmiany obyczajowe zachodzące w większości 
krajów wysokorozwiniętych. Współczesny model rodziny w niczym nie przypomina 
dominującego przez wiele lat wzorca rodziny wielopokoleniowej, w której w ramach 
jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwały trzy, a nawet cztery pokolenia. 
Stale rosnąca wartość średniej długości trwania życia wpływa na zmianę struktury 
rodziny, powodując jej rozrost w kierunku wertykalnym (zdarzają się rodziny pięcio-
pokoleniowe). Jednocześnie jednak upowszechnia się model rodziny nuklearnej, 

287  Cost of Assisted Living in the U.S. (per month), dostępne przez:
 www.assistedlivingfacilities.org (16.10.2011).
288  Income from Social Security, dostępne przez
 http://www.pensionrights.org/publications/statistic/income-social-security (16.10.2011).
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w której jedno gospodarstwo domowe zamieszkują rodzice i dziecko (tzw. model 2 
+ 1) lub rodzice i dzieci (2 + 2 lub inne).

Mobilność stała się wysoko cenioną wartością w państwach kapitalistycznych. To 
powoduje, że osoby w wieku produkcyjnym często zmieniają miejsce zamieszkania 
dostosowując się do wymogów rynku pracy. Jak zauważa Johnson i Climo, ryzyko 
osamotnienia na starość grozi w szczególności osobom starszym zamieszkującym 
obszary wiejskie289. Zmienia się również postrzeganie kwestii opieki nad seniorami. 
Traktowana dawniej jako moralny obowiązek rodziny i forma odwzajemnienia rodzi-
com przez dorosłe dzieci trudu ich wychowania w przeszłości, dziś stanowi problem 
„strategiczny”, do którego należy podejść w sposób „zadaniowy”, tj. znaleźć na rynku 
ofertę o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości. Jednocześnie poluzowanie 
więzi rodzinnych prowadzi do niewykorzystania potencjału osób starszych, które 
mogłyby doskonale sprawdzać się w roli opiekunów dla wnuków, nauczycieli lub 
pomocy w gospodarstwie domowym.

Podsumowanie

Stany Zjednoczone są krajem wielu sprzeczności. Z jednej strony to kraj wysoko-
rozwinięty, trzeci pod względem liczby ludności, o wysokim wskaźniku PKB, ucho-
dzący za potęgę gospodarczą. Z drugiej jednak strony, to jeden z niewielu krajów 
na świecie, w którym miliony ludzi żyją bez ubezpieczenia zdrowotnego, a w kon-
sekwencji – bez prawa do korzystania ze zorganizowanej opieki medycznej. To 
nowoczesny i bogaty kraj, który w porównaniu z reżimami socjaldemokratycznymi 
oferuje obywatelom wąski i skromny pakiet świadczeń socjalnych. To wreszcie kraj, 
w którym sektor usług społecznych jest wysoce sprywatyzowany, elitarny i drogi. To 
kraj starzejący się, o niejednolitej strukturze społecznej, w którym debata na temat 
deficytu opiekuńczości nabiera rozgłosu. 

Realizowana w USA polityka społeczna wobec osób starszych składa się z trzech 
podstawowych elementów: systemu ubezpieczeń emerytalnych, sieci wyspecjalizo-
wanych agencji świadczących usługi na szczeblu lokalnym oraz systemu zinstytucjo-
nalizowanych form opieki. W porównaniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
jakość i różnorodność dostępnych seniorom usług i form opieki jest wysoka. Dodat-
kowo, cechą charakterystyczną dla Stanów Zjednoczonych jest istnienie tak zwanych 
sun cities, czyli miasteczek zamieszkiwanych wyłącznie przez emerytów, których 
infrastruktura, opieka medyczna, oferta kulturalna i rekreacyjna dostosowana jest 

289  N. E. Johnson, J. J. Climo, Aging and Eldercare in More Developed Countries: The United States, 
South Korea, and Puerto Rico, Journal of Family Issues, Vol. 21, No. 5, lipiec 2000, s. 531-540.
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do potrzeb osób starszych290. Z drugiej jednak strony, średnia długość trwania życia 
w Stanach Zjednoczonych jest zauważalnie niższa niż w Kanadzie, Japonii, Australii 
oraz w większości krajów Europy Zachodniej. Dodatkowo, charakterystyczna dla kra-
jów kapitalistycznych zmiana obyczajowości i rozpad tradycyjnego modelu rodziny 
wpływa na osamotnienie osób starszych i zmusza je do poszukiwania płatnych form 
wsparcia. Dlatego też, w obliczu zapowiadanej kolejnej fali kryzysu ekonomicznego, 
Stany Zjednoczone powinny zwrócić szczególną uwagę na los seniorów, którzy 
często żyją na granicy ubóstwa, a są liczną grupą społeczną wymagającą mądrych 
rozwiązań legislacyjnych. 

 

290  Najsłynniejsze sun city, założone w 1960 roku, mieści się w Arizonie i jest zamieszkiwane przez 
ponad 40 tysięcy osób. Średnia wieku mieszkańców wynosi 73,4 lata. Więcej informacji na stronie: 
www.suncityaz.org.
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Adriano Zilhało
Wyższa Szkoła Służb Społecznych, Porto, Portugalia

Zarys historii mieszkalnictwa społecznego w Porto

Wprowadzenie

Problem mieszkalnictwa w Porto jest kwestią, która od dawna pozostaje bez roz-
wiązania pomimo trwającej dekady ewolucji tego miasta. W kontekście współcze-
snych przemian tego wieku i tysiąclecia, wciąż pozostaje ona odbiciem uprzednich 
historycznych przemian, dość typowych dla miast handlowych, które charakteryzo-
wały szybkie cykle uprzemysłowienia, odzwierciedlających zbiorową niezdolność 
społeczeństwa do znalezienia rozwiązań, które integrowałyby problem mieszkalnic-
twa w sensie wspólnych trajektorii ewolucji społecznej i urbanistycznej. Zachowując 
wszystkie cechy problemu natury strukturalnej, który potrzebuje finalnego rozwią-
zania, kwestia ta pojawia się również jako powracający temat rozważań naukowych 
kilku dyscyplin.

Niniejsza praca wpasowuje się w powyższe rozumowanie, jako próba usystematy-
zowania kierunków dla pojmowania tej rzeczywistości, w aspekcie dyscyplin, łącząc 
ujęcie społeczno-historyczne z urbanistycznym.

Praca jest podzielona na trzy główne części. Pierwsza to próba analizy pojawie-
nia się „wysp” w Porto w kategoriach szczególnie wyraźnego przejawu problemów 
mieszkaniowych spowodowanych uprzemysłowieniem kraju i miasta w okresie od 
końca XIX w. do początku XX w. Druga część ma na celu przedstawienie publicz-
nych i prywatnych inicjatyw jako komponentów polityki mieszkaniowej stworzonej 
w tym mieście w XX w.; jednakże odniesienia w drugiej części nie wyczerpują całego 
szeregu działań, czy to rządu czy to autarkii w ramach właściwych im instrumentów 
polityki mieszkaniowej, przytaczając wyłącznie inicjatywy najbardziej charaktery-
styczne. Znajdują się tutaj również przykłady inicjatyw prywatnych zmierzających 
do rozwiązania problemów mieszkaniowych, które z uwagi na swoją pionierską rolę 
na przełomie  wieków XIX i XX  zasługują na szczególną uwagę. Z tego względu, 
niniejsza analiza nie obejmuje, na przykład, działań podejmowanych przez tzw. 
ruch SAAL, który jako inicjatywa prywatna, ale mająca ramy legislacyjne inicjatywy 
rządowej, także odznaczył się w obrazie dekady lat 70. ubiegłego stulecia, ani z tych 
samych względów, tzw. ruchu spółdzielczego.
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Niezaprzeczalnie, w całej pracy znajdują się regularne odniesienia do „mieszkal-
nictwa społecznego”. Aby rozjaśnić znaczenie tego nawiązania należy zaznaczyć, że 
mieszkalnictwo społeczne jest rozumiane tutaj zgodnie z definicją Cardosa, jako „… 
specjalny wzorzec mieszkalnictwa, niekoniecznie jednorodny, którego cechy doty-
czące budowy, produkcji i użytkowania są określane przez państwo oraz od których 
bezpośrednio lub pośrednio zależy jego rozwój”291.

Industrializacja a problem mieszkalnictwa

1.1 Industrializacja a kraj

W XIX w. rozwój państwa był determinowany kilkoma wydarzeniami: na szczególną 
uwagę zasługują tu inwazje wojsk francuskich, rewolucja liberalna i industrializacja. 
Industrializacja była możliwa w Portugalii, jak generalnie w przypadku wszystkich 
krajów, z przyczyn endogenicznych, jako wynik sprzężenia dwóch istotnych czyn-
ników: z jednej strony, nagromadzenia kapitału i jego koncentracji w rękach por-
tugalskiej burżuazji kupieckiej oraz z drugiej strony, nagromadzenia siły roboczej 
zdolnej i skorej do ciężkiej pracy, uwolnionej od typowej zależności od feudalnych 
relacji społecznych. 

W Portugalii XVIII w. oba te czynniki zbiegły się jako efekt zaniku reżimu feudalne-
go i rosnącej afirmacji kapitalizmu. Stąd też „… wraz z trzęsieniem ziemi w roku 1755 
oraz erą Pombala, wydaje się, że Portugalia zdecydowanie wkracza w okres upadku 
Starego Reżimu. Kapitał, (…) własność burżuazji kupieckiej, w istotnej mierze sku-
piony w brazylijskich przedsięwzięciach biznesowych, nie przyniesie oczekiwanych 
zysków w wyniku inwestycji jedynie w rolnictwie w Alto Douro (region winny), jako 
dziedzictwo niekorzystnie podzielone między arystokrację ziemską oraz, w głównej 
mierze, wpływowe kupiectwo brytyjskie (…), kapitał ten nie przyniesie istotnych 
zysków przy tego rodzaju ograniczonych inwestycjach w krajowy region produkcji, 
którego rozwój nastąpił w okresie rządów Pombala292. Ponadto, … „wydaje się wła-
ściwym stwierdzenie, że (…) ruch rozpoczyna się po drugim kwartale XVIII w., wolny 
lecz nieprzerwany ruch mający na celu położyć kres otwartym polom i zajmowaniu 
obszarów nieuprawnych (…) tym samym przyczyniając się do zniszczenia jednej 

291   Cardoso, Abílio, Considerations over the general framing of the social housing policy, 
[„Rozważania nad ogólną strukturą polityki mieszkalnictwa społecznego”] w:From planning devel-
opment to development planning, [„Od rozwoju planowania do planowania rozwojowego”], Edições 
Afrontamento and Civil Engineering Department of the Oporto’s University Engineering Faculty, 
Oporto, 1996.
292   Cabral, M. Villaverde, Portugal in the Dawn of the 20th century („Portugalia u progu XX wieku”), 
A Regra do Jogo, Lisbon, 1979, s. 12.
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z podstaw gospodarki wiejskiej, a w dalszej perspektywie, do izolacji pewnych ob-
szarów wiejskich”293.

Rozwój gospodarczy odnotowany pod koniec XVIII w. i na początku XIX w. został 
mianowicie wywołany zniszczeniami, do których przyczyniły się inwazje francuskie, 
które spowodowały nawet długoletnią emigrację portugalskiego monarchy i jego 
dworu do Brazylii. W 1851 r. ruch wojskowy, kierowany przez Duque de Saldanha, 
zwycięskiego wodza i reprezentanta interesów i obaw politycznych portugalskiej 
liberalnej burżuazji, zapewni kilka dziesięcioleci stabilności politycznej oraz znaczący 
wzrost robót publicznych na terenie całego kraju, takich jak budowa mostów i dróg, 
kolei, linii telegraficznych, itp. To ożywienie w rozwoju materialnym, przy udziale 
głównego protagonisty Fontes Pereira de Melo, umożliwiło krajowi postęp zarówno 
społeczny, jak i gospodarczy w kierunku nowoczesności i przewagi kapitalistycznych 
metod produkcji. Pod koniec XIX w. kraj stanął w obliczu „… wprowadzenia prze-
mysłu ciężkiego w Portugalii, w co najmniej nietypowej skali względem tworzącego 
się społeczeństwa portugalskiego, czy to z ilościowego (wzrost siły roboczej), czy to 
jakościowego punktu widzenia (dyfuzja kapitalistycznych relacji społecznych)”294.

Tabela 1. prezentuje ewolucję znaczenia sektora przemysłowego od końca XIX w. 
do początku XX w., ukazując udział ludności aktywnej zawodowo według sektora 
działalności od 1890 do 1911 r. W tym okresie, w społeczeństwie portugalskim nastąpił 
pewien wzrost znaczenia siły wytwórczej oraz liczebności burżuazji przemysłowej. 
Jednakże, jak pokazuje tabela, wzrost sił wytwórczych był nadal dość słaby z powodu 
stosunkowo niskiego udziału ludności pracującej zatrudnionej w przemyśle między 
1890 a 1911 r. (odpowiednio 17.6% i 21.5%) w porównaniu ze stosunkowo znacznie 
wyższym udziałem ludności pracującej zatrudnionej w rolnictwie w tym samym 
okresie: 61.5% i 57.4%.

293  Ibidem. 
294  Ibidem s. 26.
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Tabela 1. Liczba robotników (w tys.) według sektora działalności (1890-1911).
                                                                              

                                  

Źródło: F. Marques da Silva, Metropolis process of populating according to Census 
[„Proces zaludniania metropolii na podstawie spisu ludności”], Lisbon: INE, 1970 
(cytowane w: Villaverde Cabral, 1970: 131).

Wzrost sił wytwórczych można także postrzegać jako słaby w porównaniu z pozio-
mem rozwoju sił wytwórczych we wcześniej uprzemysłowionych społeczeństwach 
europejskich. W rzeczywistości, czy to w kwestii wzrostu działalności przemysłowej, 
czy tempa rozwoju technologicznego, czy nawet znaczenia nowoczesnego prze-
mysłu, Portugalia pozostawała w tyle w porównaniu z innymi krajami europejskimi, 
z uwagi na w dalszym ciągu przeważające tradycyjne sektory działalności prze-
mysłowej. Badanie przemysłu przeprowadzone w 1917 r. wykazało, że „… przemysł 
tekstylny, znajdujący się w czołówce pod względem ogólnej liczby robotników i produkcji, 
znajduje się także w czołówce pod względem posiadania największej liczby obiektów bu-
dowlanych zatrudniających ponad 100 pracowników – 16% łącznej liczby – oraz obiektów 
zatrudniających od 20 do 100 pracowników – 35% ogólnej ich liczby”295 .

W dalszym ciągu Portugalia była krajem, w którym proces uprzemysłowienia był 
powolny. Pomimo tego, na początku XX w. „… ten słaby rozwój sił wytwórczych 
nie blokuje w żaden sposób rozwoju niezaprzeczalnie dominujących kapitalistycz-
nych relacji społecznych, bądź też pewnego stopnia koncentracji kapitału, który 
miał tendencje wzrostowe”296 aż do momentu, gdy „… rola wielkiego kapitału, coraz 

295  R.  R. Costa da, The Capitalism Development in Portugal („Rozwój kapitalizmu w Portugalii”), 
Editora Assírio e Alvim, peninsular notebooks, nowa seria, esej 10, Lisbon, 1975, s 43.
296   Gros, M. Christine, Social Housing under fascism („Mieszkalnictwo społeczne w dobie 
faszyzmu”), Edições Afrontamento, Oporto, 1982, s 34.



143

wyraźniej dominującego w procesach tworzenia gospodarki i społeczeństwa, prowadzi 
do dezintegracji systemu politycznego, otwierając drogę faszyzmowi”297. 

W całej erze „Estado Novo”, gromadzenie kapitału przemysłowego trwa nadal, 
mianowicie poprzez niezwykle ograniczającą politykę konkurencyjności, (zarówno 
wewnętrzną jak i zewnętrzną) zgodnie, z którą wszelkie inicjatywy mające na celu 
otwarcie nowych gałęzi przemysłu podlegały uprzedniej autoryzacji władz pań-
stwowych. Przy tego rodzaju wsparciu państwa i poprawnej polityce budowlanej 
zmierzającej do realizacji określonych prac publicznych, możliwe było osiągnięcie 
pewnego stopnia protekcjonistycznego rozwoju przemysłowego, co jednak nie 
zaradziło uprzedniemu regresowi względem innych uprzemysłowionych krajów 
europejskich. Według Grosa298 „… w okresie między 1933 a 1956 r. produkcja przemysło-
wa wrasta trzykrotnie; chociaż wdrożenie polityki industrializacji nastąpiło w głównym 
stopniu po drugiej wojnie światowej, warunki ku temu zostały stworzone w pierwszych 
latach reżimu”. 

Wzrost gospodarczy i przemysłowy zaznacza się wyraźnie od końca lat 50., a szcze-
gólnie po końcu lat 60. poprzedniego stulecia, wraz z początkiem procesu integracji 
europejskiej, który wymagał od Portugalii, poprzez jej wstąpienie do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), pewnego rodzaju otwarcia na obcy kapitał, 
co niosło ze sobą konieczność wprowadzenia nowych gałęzi przemysłu oraz no-
wej dynamiki gospodarczej. Ten okres w historii gospodarki portugalskiej, z którym 
wiąże się pewien wzrost gospodarczy i przemysłowy oraz (inne) czynniki porządku 
polityczno-gospodarczego i społecznego, jako początek wysiłków militarnych zmie-
rzających do utrzymania kolonialnego imperium portugalskiego, a także początek 
istotnych przepływów emigracyjnych w kierunku uprzemysłowionej Europy, zakoń-
czy się na początku lat 70. XX w. kryzysem w postaci nasilenia się szeregu ukrytych 
sprzeczności w ewolucji portugalskiego społeczeństwa. Został on przezwyciężony 
na płaszczyźnie politycznej z dniem 25 kwietnia 1974 r., a na polu społeczno-gospo-
darczym – z chwilą integracji Portugalii z Unią Europejską.

1. 2.  Industrializacja a miasto Porto

Od czasów starożytnych aż do XIX w. główną cechą charakterystyczną Porto był 
przeważający, rzeczny charakter miasta, jako przejścia łączącego dwa brzegi z bez-
pieczną przystanią dla statków. Dlatego też zaczęto postrzegać morze jako szansę dla 
rozwoju handlu, z miastem w roli bramy dla kupców z krain wewnętrznych i zagra-
nicznych. W XIX w. funkcja ta ulega zmianie. W ciągu całego XIX w., a w szczególności 

297  Ibidem, s. 36.
298  Ibidem, s 42.
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w jego drugiej połowie, Porto jest portugalskim miastem wykazującym najbardziej 
dostrzegalny postęp w wyniku rozwoju m. in. gałęzi przemysłu tekstylnego i odzieżo-
wego. Ludność poszukująca zatrudnienia w przemyśle, ale także w handlu i budow-
nictwie, przemieszcza się do miasta. Rozkład struktury społecznej w kraju, przejście 
z rolniczej i domowej gospodarki w wytwórczą i przemysłową powoduje rosnące 
napływy migracyjne do miast, w tym przypadku, do miasta Porto. Przemysł znajduje 
sprzyjające warunki w miastach z uwagi na obecność w nich pracowników i istnie-
nie rynku, w procesie wzajemnej interakcji i wpływu między uprzemysłowieniem 
a urbanizacją. Tym samym, proces urbanizacji powoduje „… wzrost liczby ludności 
miejskiej, z powodu, między innymi, migracji ludności napływającej ze środkowych 
obszarów kraju; określa przestrzeń (funkcjonalnie i społecznie) koncentrując handel 
i usługi w centrum miasta i zmieniając lokalizację funkcji mieszkalnej do terenów 
sąsiednich. Rozwój miasta determinuje sukcesywne zajmowanie sąsiadujących ob-
szarów wiejskich, które następnie tracą swoje cechy rolnicze”299. 

W ciągu całego okresu średniowiecza liczba ludności wynosiła około 10 tys. miesz-
kańców. Wzrost demograficzny rozpoczyna się z początkiem XVIII w. i intensyfikuje 
głównie w końcu XIX w., jako zjawisko towarzyszące uprzemysłowieniu miasta. 
Liczba mieszkańców Porto w 1700 r. wynosiła 23 tys., a w 1900 r. wzrosła do 167.995 
mieszkańców.

W okresie XIX w. liczba ludności Porto zwiększyła się zatem trzykrotnie wskutek 
przyspieszonego tempa uprzemysłowienia miasta. Tabela 2. pokazuje relatywny 
poziom znaczenia aktywności przemysłowej w Porto w ciągu przemian tamtego 
stulecia.
Tabela 2. Poziom znaczenia aktywności w przemyśle względem ogólnej  

liczby ludności pracującej, według płci, zgodnie ze spisami ludności  
z lat 1890, 1900, 1911.

              

Źródło: opracowanie własne.

299   I. Guerra Living in the Periphery („Mieszkając na peryferiach”) w: “Society and Territory Maga-
zine” Nr 18, 1993,s. 106-108.
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Wraz z uprzemysłowieniem kraju i miasta Porto, można zaobserwować okres no-
wego rozwoju urbanistycznego: bogate rodziny burżuazji kupieckiej, tradycyjnie 
zamieszkujące w centralnych miejscach miasta, będą zajmować nowe obszary pozy-
skane w wyniku ekspansji miasta w kierunku północnym, budując wspaniałe posia-
dłości otoczone ogrodami i małymi farmami. Budynki opuszczone przez właścicieli 
będą wtedy wynajmowane nowo przybywającym do miasta, którzy z kolei będą 
podnajmować ich piętra, pokoje czy nawet części pokoi, powodując tym samym 
oczywistą sytuację przeludnienia. Zamieszkujący centralne dzielnice miasta migranci 
to osoby nowo przybyłe z centralnych części kraju. W ostatnich dekadach XIX w., 
przy utrzymywaniu się napływu migrantów, a dodatkowo z przybyciem nie tylko 
migrantów z obszarów wiejskich, ale też całych ich rodzin, w niegdyś peryferyjnych 
dzielnicach miasta zwiększa się liczba mieszkańców: w 1864 r. „liczba legalnej lud-
ności” wynosiła 34.544 osób, a w 1890 r. „liczba mieszkańców” wyniosła 59.790 osób. 
W rzeczywistości, pod koniec XIX w. to właśnie w dzielnicach Campanhã, Massa-
relos i Santo Ildefonso koncentrował się przemysł, a tym samym, koncentrujące 
się również tam, fale nieustannego napływu migracyjnego nowych mieszkańców, 
które zapoczątkowały dokładnie w tych „przemysłowych” dzielnicach (nowy) model 
mieszkalnictwa robotniczego określanego jako „wyspy”.

W tym okresie, ogólne budownictwo mieszkalne przeznaczone dla robotników 
było mianowicie determinowane głównie dwoma wzorcami: z jednej strony, były 
to tradycyjne stare domy kupców zlokalizowane w średniowiecznym centrum, zaj-
mowane przez nowo przybyłych, które stopniowo stawały się środowiskiem postę-
pującej degradacji wskutek przeludnienia; z drugiej zaś strony, były to powstające 
„wyspy”, szczególny model robotniczego budownictwa mieszkalnego. 

Po raz pierwszy tego typu „wyspy” pojawiają się na mapie Porto w skali 1:5000, 
opublikowanej w 1892 r. Niektórzy autorzy uważają nawet, że „wyspy” te istniały już 
przed XIX w., ponieważ określenie to jest używane w kilku tekstach powstałych przed 
tą datą; jednak najprawdopodobniej odnosiło się ono do przeludnionych domów, 
a nie do budynków określonego typu, które obecnie określa się jako wyspy. Ten 
rodzaj budynków „… składał się z rzędów małych domów, w większości zbudowanych 
na tyłach domów mieszkalnych średniej klasy, ze wspólnym dostępem do ulicy poprzez 
wąskie przejścia za budynkami zwróconymi w stronę ulicy”300 .
300   Teixeira, M. A. Correia, Of the city’s understanding to the urban intervention. The case of the 
Oporto’s islets [„O wyrozumiałości miasta dla interwencji urbanistycznej. Przypadek wysp w Porto”] 
w: Society and Territory Magazine(Magazyn Społeczeństwo i Terytorium), Nr 2, s. 74-89, Edições 
Afrontamento, Oporto, 1985.
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Ten rodzaj budownictwa mieszkalnego określanego mianem „wysp”, o wyżej wspo-
mnianym charakterze, może być postrzegany jako spuścizna industrializacji, podob-
nie do innych typów budownictwa robotniczego innych krajów, zarówno w kontek-
ście uprzemysłowienia przestrzeni i społeczeństwa, jak miało to miejsce w przypadku 
hiszpańskich „Domów Korytarzowych”301 lub osiedli robotniczych w Manchesterze. 
Co do tych ostatnich, Engels wyraził swoją opinię dotyczącą „… sposobu, w jaki osie-
dla robotnicze są zwykle budowane (…). Na starszych terenach miasta można zaobser-
wować, że o sposobie rozmieszczenia budynków w skupiska często decydował przypadek. 
Każdy budynek jest zbudowany niezależnie od innych, a nieregularne odległości między 
budynkami wypełniają miejsca przypominające podwórka (…). W nowszych częściach 
tych samych osiedli robotniczych i w innych pochodzących z czasów rozwoju przemysło-
wego, można zauważyć zarys planu (...). Budynki pracownicze nie są budowane niezależ-
nie, ale w tuzinach, w pewnej ilości – jeden przedsiębiorca buduje jedną lub kilka ulic na 
podstawie pojedynczego projektu. Są one rozmieszczone w następujący sposób: jedna 
z fasad obejmuje budynki pierwszej kategorii, które są szczęśliwym trafem wyposażone 
w drzwi i mały ogródek, a których cena wynajmu jest wyższa. Za murami tych budynków 
znajduje się wąska alejka, tak zwana tylna uliczka (…) zamknięta z obu stron, do której 
dostęp jest możliwy w poprzek, przez wąską ścieżkę lub przez zadaszone przejście. Domy 
zwrócone w stronę tej alejki są najtańsze do wynajęcia, i najbardziej zaniedbane. Ich tylne 
ściany są wspólne ze ścianami domów z trzeciego rzędu, które są zwrócone naprzeciwle-
głej stronie ulicy i za które czynsz jest niższy niż za domy w pierwszym rzędzie, ale wyższy 
niż mieszkania w drugim rzędzie”302. 

Pomimo tych różnic, wyspy w Porto posiadają jednak cechy szczególne, typowe 
dla rzeczywistości tego miasta, a mianowicie te na poziomie typologii układu prze-
strzennego wynikającego z podziału parceli w sposób, który dominował w tamtym 
czasie: na działki o froncie długim na 5,5 m i do około 100 m w głąb. Zwolennicy 
tego szczególnego typu budynków mieszkalnych byli często właścicielami domów, 
którzy budowali wyspy na terenie wewnątrz i na tyłach domów, które zamieszkiwali, 
bądź też sprzedawali domy wypłacalnym inwestorom, zdolnym nie tylko do zakupu 
tych budynków, ale też do wybudowania „wysp”. Ci inwestorzy i zwolennicy „wysp”, 
którzy należeli do burżuazji kupieckiej (niewielcy handlarze, rzemieślnicy), poszu-
kując innych form inwestycji swoich oszczędności (niż np. kupno ziemi), właśnie 

301 Salgueiro, T. Barata, The city in Portugal. An Urban Geography („Miasto w Portugalii. Geografia 
urbanistyczna”), Edições Afrontamento, Oporto, 1992. 
302  Working Class Situation in England („Sytuacja klasy robotniczej w Anglii”) cytowane w: Gros, 
Marielle Christine, Social Housing under fascism [„Mieszkalnictwo społeczne w dobie faszyzmu”], 
Edições Afrontamento, Oporto, 1982, s. 58.  
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w działalności w sferze „nieruchomości” związanej z budowaniem „wysp” dostrzegli 
możliwości szybkiego zysku i bezpiecznego dochodu dla swoich kapitałów. Roz-
winięcie tego typu budownictwa mieszkalnego dla robotników wewnątrz osiedli 
było najwyraźniej najlepszym sposobem wykorzystania zainwestowanego kapitału 
poprzez intensywne wykorzystanie gruntu; jednak był to również sposób uniknięcia 
miejskiej „praktyki urbanistycznej” tamtego czasu, która zgodnie z ówczesnym pra-
wem, kontrolowała jedynie budynki zwrócone w kierunku ulicy, znajdujące się w jej 
pobliżu lub w pobliżu jej odnóg.

Według Martinsa Pereira „… w badaniu przeprowadzonym w 1885 r. wśród ludności 
obu dzielnic administracyjnych, na które miasto było podzielone (a zatem z wyłącze-
niem dzielnic Ramalde, Aldoar i Nevogilde), odnotowano 531 wysp z 6 020 rodzinami, co 
wyniosło 19 460 osób, t. j. blisko 16% ogólnej liczby mieszkańców. (…) U schyłku wieku, 
wyspy zamieszkuje około jedna trzecia mieszkańców Porto. W 1899 r. badanie przepro-
wadzone przez Radę ds. poprawy warunków sanitarnych, mimo pominięcia ogromnej 
części miasta (Foz, Campanhã, część Lordelo, Paranhos, Sé, S. Nicolau i Vitória) ujawniło 
znaczący wzrost liczby wysp i tym samym liczby ich mieszkańców (1 048 wysp i 11 129 do-
mów), praktycznie podwajając wartości przedstawione w wyniku poprzedniego badania. 
Następnie, tempo wzrostu liczby ludności zamieszkującej wyspy zmniejszyło się wraz ze 
spowolnieniem tempa wzrostu ogólnej liczby ludności miasta”303.

2. Od „wysp” do osiedli społecznych

2. 1. Inicjatywy prywatne

W 1889 r. Ricardo Jorge, lekarz i kierownik Miejskiego Wydziału Zdrowia i Higieny 
Rady Miasta Porto, w następujący sposób opisał wyspy jako: „… ponure i bardzo 
niezdrowe lokale, które zamieszkuje ponad jedna trzecia ludności; cierpią oni z po-
wodu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych ze względu na warunki sprzyjające 
zakażeniom; a ponadto system kanalizacji w tych lokalach jest wysoce niesprawny, 
a nieczystości zanieczyszczają glebę i wodę wokół budynków”304. Ostrzegawczy cha-
rakter tych rozważań dotyczących wysp w Porto znalazł uzasadnienie w 1899 r. wraz 
w wybuchem epidemii dżumy, która rozprzestrzeniła się w całym mieście, w domach 
klasy robotniczej, niezaprzeczalnie bardziej niż niedoskonałych z jakiegokolwiek 
infrastrukturalnego punktu widzenia, chociażby ze względu na system kanalizacji. 
Liczba zgonów w wyniku epidemii wstrząsnęła wieloma sumieniami i wywołała 

303   Ramos, L. A. de Oliveira, History of the City of Oporto („Historia miasta Porto”), Porto Editora, 
1995, s 65.
304   R. Jorge, Demography and hygiene in the city of Oporto – Climate, Population, Mortality [„Demogra-
fia i higiena w mieście Porto – Klimat, Ludność, Umieralność”], Oporto’s City Hall, Oporto, 1899.
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powszechny lęk we wszystkich sektorach społeczeństwa, a zatem także wśród samej 
burżuazji przemysłowej.

Dobroczynny zamysł zabezpieczenia zdrowia publicznego znajdzie zatem wyraz 
w prywatnych inicjatywach zmierzających do zbudowania „osiedli robotniczych”, 
które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu dotyczącego warunków miesz-
kaniowych robotników i pracowników. Pierwszym działaniem tego rodzaju była 
inicjatywa gazety „O Comércio do Porto” polegająca na promocji składek publicz-
nych przeznaczonych właśnie na budowę osiedli robotniczych. W wyniku tej zbiórki 
publicznej, oraz przy współpracy miasta, które zapewniło grunty oraz administrację 
przyszłych osiedli, w latach 1899-1904 zbudowano trzy osiedla:

osiedle Monte Pedral składające się z 26 niezależnych budynków mieszkalnych  y
z małymi ogrodami, z których 14 pierwszych zostało zaprojektowanych przez 
architekta Marquesa da Silva,

osiedle Lordelo, składające się z 29 budynków mieszkalnych, y
osiedle Bonfim/Antas, składające się z 40 budynków z małymi ogródkami. y

Do 1945 r. z inicjatywy prywatnej wybudowano cztery kolejne osiedla:
osiedle w Torrinha, dla pracowników manufaktury tekstylnej „Jacinto”, y
osiedle dla pracowników manufaktury tekstyliów „Companhia Industrial de  y
Salgueiros”,
osiedle składające się z 42 budynków dla pracowników manufaktury tekstyliów  y
„Areosa”, należącej do Manuela Pinto de Azevedo, przedsiębiorcy przemysło-
wego,
osiedle składające się z 54 domów, z inicjatywy tego samego przedsiębiorcy  y
przemysłowego Manuela Pinto de Azevedo, dla pracowników manufaktury 
„Senhora da Hora”.

2. 2. Inicjatywy miejskie

W wyniku miejskich inicjatyw budownictwa mieszkań społecznych w Porto, jako 
bezpośredniego działania promującego ten model mieszkaniowy przy współpracy 
państwa, wybudowano kolonie pracownicze: Antero de Quental, Estevão Vascon-
celos, Dr. Manuela Larajeira oraz Viterbo Campos, które zostały ukończone do lat 20 
poprzedniego wieku. Te „miejskie kolonie pracownicze” obejmowały w sumie 300 
budynków mieszkalnych i oferowały typologię modelu jednorodzinnego będąc 
przykładem pierwszej inicjatywy publicznej w obszarze budowania mieszkań typu 
społecznego, preferencyjnie przeznaczonego dla „klas pracujących”. Zgodnie z usta-
wami opublikowanymi wtedy przez rząd, od początku lat 30. XX w., bezpośrednie 
interwencje rządu centralnego w obszarze budowania mieszkań społecznych będą 
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również miały miejsce; jednakże trzeba będzie czekać aż do roku 1940 by zaobser-
wować zakończenie miejskiej inicjatywy wybudowania nowego osiedla społecz-
nego („Blok Duque de Saldanha”), jak również stworzenie pewnych „zdrowotnych” 
inicjatyw przeznaczonych dla „wysp” a także początek Miejskiego Planu zbudowania 
mieszkań społecznych: „Planu Naprawczego”.

Zinstytucjonalizowany w 1956 r. ustawą-dekretem Nr. 40616., „Plan Naprawczy” 
został przedstawiony w broszurze wydanej w 1956 r., a napisanej przez samego 
ówczesnego burmistrza miasta, inżyniera José Albino Machado Vaz, dotyczącej 
„Planu Zdrowotnego dla wysp w Porto”, zawierającej kilka aspektów planu, które 
należało wykonać w celu rozwiązania „problemu wysp” w Porto. Broszura głosiła, że 
 „… w wyniku ówcześnie przeprowadzonego badania bezpośredniego, wszystkie „wyspy” 
odnotowane w 1940 r. w różnych dzielnicach miasta są następujące.

Oczywiste jest, że powtórzenie tego rodzaju badania nie jest ani zasadne ani dogodne, 
jeśli liczby te nadal z wystarczającą dokładnością odpowiadają obecnej sytuacji, wia-
domo, że sytuacja nie uległa pogorszeniu od tamtej pory. (…) To założenie uzasadnia 
wykorzystanie 1 000 istniejących „wysp” z 12 000 osób jako podstawowego elementu 
zdefiniowania niniejszego planu. (…) Praktyczna wiedza wynikająca z obecnej sytuacji 
oraz realna ewaluacja problemu pod względem wielości jej aspektów, prowadzi do stwier-
dzenia, że wybudowanie 6 000 więcej lokali jest koniecznością minimalną. (…) Mimo, że 
liczba ta nie pozwala stwierdzić z absolutną i pożądaną pewnością, iż problem „wysp” 
zostanie całkowicie rozwiązany, nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, że wykonanie 
planu o takim zasięgu w ciągu dziesięciu lat może być podstawą do snucia najlepszych 
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nadziei zakończenia okresu nędzy mieszkaniowej, której te „wyspy” są najbardziej zna-
mienitym wykładnikiem” w tym mieście”305.

Metodologia realizacji Planu Naprawczego oraz reguły odnośnie lokalizacji nowych 
budynków zakładały konieczność stworzenia miejskiego Planu Regulacji, a także 
potrzebę wykorzystania wolnych obszarów z gruntami o dogodnych cenach i umoż-
liwiających łatwe zagospodarowanie. Reguły planu obejmowały w dalszej części 
„… rozproszenie budynków, aby uniknąć tworzenia rozbudowanych rdzeni populacji tej 
samej klasy, czy o tej samej charakterystyce, mając na względzie, z drugiej strony, uzy-
skanie zalecanych i użytecznych proporcji zróżnicowania klas”306. W końcu, z bardziej 
urbanistycznego punktu widzenia, zauważono, że „… gospodarka nakładu pracy, jaka 
ma zostać wykonana wymaga, aby, na etapie koncepcji, przeważała budowa zwarta 
pionowa, pozwalająca na to, aby skupiska budynków rozmieszczać niezależnie od osi 
ulicy i wykorzystać dostępne grunty w najlepszy sposób pod względem technicznym 
i ekonomicznym”307; z punktu widzenia typologii architektonicznej „dotychczasowe do-
świadczenie wskazuje na to, że plan powinien zakładać wybudowanie 75% domów typu 
III i tylko 25% domów typu II”308.

W obrębie Planu, w latach 1956-66 wybudowano ponad dwanaście nowych osiedli, 
a mianowicie, według chronologii ich ukończenia: Bom Sucesso, Pio XII, Carvalhido, 
Pasteleira, Outeiro, Agra do Amial, Carriçal, Fernão de Magalhães, S. Roque da La-
meira, Fonte da Moura, Cerco do Porto, Regado; ogólnie, prace budowlane koncen-
trowały się na administracyjnych peryferiach miasta, a w ich wyniku, w ciągu tych 
dziesięciu lat, powstało około 6 tys. nowych mieszkań.

Miejska inicjatywa na rzecz budowy mieszkań społecznych trwała aż do opu-
blikowania Specjalnego Programu Przekwaterowania na początku lat 90. XX w., 
stworzonego z inicjatywy rządowej. Miejskie inicjatywy w dalszym ciągu korzystały 
z dynamiki Planu Naprawczego, albo poprzez tworzenie nowych jednostek organi-
zacyjnych (takich jak „Projekt Miejski”) i tym samym otworzyły drogę do zbudowania 
w okresie między 1966 r. a początkiem lat 90. ponad 5 tys. domów, zlokalizowanych 
znów głównie na peryferiach administracyjnych miasta.

2. 3.  Inicjatywy rządowe

Inicjatywy rządu centralnego w obszarze budownictwa mieszkań społecznych, 
ogólnie rozumiane jako działalność na rzecz promocji tego rodzaju mieszkalnictwa, 

305   Vaz, J. Machado A., Salubrity Plan of the Oporto’s “islets” (“Plan zdrowotny dla ‘wysp’ w Por-
to”), CMP’s edition, Oporto, 1956.
306  Ibidem, s. 11.
307  Ibidem, s 12.
308  Ibidem, s 20.
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a zatem o charakterze ustawodawczym i przy ostatecznej autarkicznej współpracy, 
powstają początkowo w oparciu o ustawę-dekret Nr. 23052 z 23 września 1933 r. 
i inne dekrety uzupełniające. Osiedla mieszkań społecznych powstałe w ramach tych 
przepisów prawnych były wynikiem bezpośredniego wsparcia przez rząd centralny, 
zarówno w kwestii tego, co bezpośrednio dotyczyło ich rzeczywistej budowy, jak 
i tego, co dotyczyło samego przyznawania mieszkań w oparciu o określone kryteria, 
jak np. moralne (!) czy ekonomiczne, które decydowały o tym, że te „domy ekono-
miczne” miały być zamieszkiwane nie przez pracowników czy mieszkańców „wysp”, 
ale przez określonych urzędników państwowych albo pracowników należących do 
„oficjalnych” syndykatów rządowych.

Na poziomie finansowym, reguły budowania tych „domów ekonomicznych” usta-
lono mając na celu współpracę z innymi jednostkami, takimi jak gminy miejskie 
i organizacje biznesowe, w logice gospodarczej starając się zapewnić pewne zyski 
z publicznych inwestycji, zapewniając finansowanie domów z miesięcznych rat 
płatnych przez okres 20 lat. Domy były podzielone na cztery klasy: A, B, C i D, którym 
odpowiadała rosnąca jakość oraz wyższe miesięczne raty. Zgodnie z artykułem 36, 
„… w umowie należało zaznaczyć, że nabywający-lokator będzie odpowiadał sam oraz 
w ramach ubezpieczenia w postaci polisy ubezpieczenia na życie, za uregulowanie płat-
ności 240 miesięcznych rat, obliczonych na podstawie artykułu 49. (w zależności od klasy 
i rodzaju budynku), przy czym nabywający bądź jego/jej spadkobierca/czyni nabędzie 
tytuł pełnej własności lokalu, kiedy ostatnia miesięczna płatność zostanie wykonana”309. 
Stąd, nie są to inwestycje określane mianem „straconych funduszy”, zgodnie z wy-
raźną wolą polityczną; rządowa interwencja finansowa mająca na celu zapewnienie 
środków na inwestycję, nie kłóci się w zdecydowany sposób z logiką rynku.

Jako uzupełnienie tych ustaw-dekretów, w 1938 r. opublikowano nową ustawę-
dekret Nr 28912 ustanawiającą różne tryby uczestnictwa kapitału prywatnego w tych 
przedsięwzięciach. „W rzeczywistości, było to stałe promowanie systemu budowania 
mieszkań społecznych – domów nisko kosztowych – umożliwiając ich powstawanie 
zgodnie z kapitalistycznymi prawami runku, bez żadnego znaczącego obciążenia dla 
budżetu państwa, pozwalając na stopniową redukcję interwencji władz publicznych 
w „rozwiązanie” problemu własności nieruchomości”310. W każdym razie, wraz z kolej-
nymi ustawami, które miały na celu uzupełnić dekret o domach nisko kosztowych, 
prace związane z budową tego typu domów, dzięki bezpośredniemu działaniu rządu 
w okresie kilku lat, zwiększyły się w Porto i w całym kraju. Mieszkalnictwo społeczne 
309   L. Baptista, City and Social Housing („Miasto a mieszkalnictwo społeczne”), Celta Editora, 
Oeiras, 1999, s. 48.
310  M. Ch Gros, Social Housing under fascism…op. cit. s. 113.
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powstające z bezpośredniej inicjatywy rządu można zaobserwować w Porto dopiero 
po upadku reżimu faszystowskiego (1974 r.) 

W latach 1935-1965, w Porto zbudowano 2 378 mieszkań, typu od T1 do T4, co odpo-
wiada 12 osiedlom (11) domów ekonomicznych. Osiedla te w istotny sposób łączyły 
domy jednorodzinne jedno lub dwupiętrowe, bliźniacze lub wolno stojące, z ogród-
kiem na tyłach należącym do domu, ale który mógł być wspólny dla wszystkich 
mieszkańców. W rzeczywistości, architektoniczny wybór pojedynczych nisko koszto-
wych domów znajduje uzasadnienie w przyczynach ideologicznych dominujących 
w wymowie „… salazaryzmu w Portugalii lat 30. naszego wieku, wymowie ideologicznej 
tradycjonalistów, (…) którzy opowiadali się za tym, aby dom stanowił ostoję rodziny, 
a w konsekwencji właściwie ‘przestrzeń moralną’, w odróżnieniu od niemoralności, która 
często towarzyszy ‘miejscom przechodnim i spotkaniom publicznym’”311.

Ta polityka mieszkaniowa, a więc ideologiczno-architektoniczna alternatywa w po-
staci domów jednorodzinnych, typowa dla zurbanizowanych w ograniczonym stop-
niu czy nawet wiejskich społeczeństw, jak w przypadku społeczeństwa portugalskie-
go w okresie rządów Nowego Państwa, została po raz pierwszy zakwestionowana 
w systemowy sposób na 1. Krajowym Kongresie Architektonicznym w 1948 r., w imię 
nowoczesności i w obronie „mieszkalnictwa zbiorowego”, które racjonalne na po-
ziomie koncepcji, pojawia się jako najbardziej odpowiednie narzędzie dla bardziej 
interwencyjnej polityki mieszkaniowej i dla restrukturyzacji terenów. Choć w mniej 
przyspieszonym tempie, jednak budowanie ekonomicznych domów jednorodzin-
nych trwało do 1965 r., kiedy to po raz pierwszy w tego rodzaju przedsięwzięciach 
rządu centralnego, zaczęto budować zbiorowe budynki mieszkalne w Porto: osiedle 
Viso. Aż do końca reżimu faszystowskiego, w wyniku bezpośredniej interwencji rządu 
centralnego, nic innego w Porto nie zostało wybudowane.

Działania publiczne rządu centralnego w obszarze polityki mieszkaniowej poja-
wiają się ponownie w 1993 r. wraz z utworzeniem, na mocy dekretu Nr 163, Specjal-
nego Programu Przekwaterowania (PER) mającego na celu rozwiązanie problemu 
mieszkaniowego przejawiającego się istnieniem tysięcy rodzin żyjących w warun-
kach o najniższym standardzie („barakach”) na terenie metropolii Lizbony i Por-
to. W swoim wstępnie program formalnie zakłada, że „… pomiędzy administracją 
centralną i radami miast mogą być realizowane porozumienia o współpracy, zgodnie 
z którymi pierwszy wymieniony podmiot, poprzez Biuro Zarządzania i Wykorzystania 
Państwowych Zasobów Mieszkaniowych, uczestniczy w kosztach budowy do 50% w ra-
mach funduszy bezzwrotnych, a na pokrycie pozostałych kosztów miasta mogą ubiegać 

311  Ibidem s. 15.
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się także o długoterminowe uprzywilejowane sposoby finansowania poprzez Krajowy 
Instytut Mieszkaniowy. (…) Realizacja programu zależy od włączenia się właściwych 
gmin miejskich, które będą musiały przeprowadzić dokładne badanie istniejących w ich 
okręgach baraków, i będzie polegać na działaniu zgodnie z potrzebami, jakie ujawnią 
wyniki tych badań”.

Miasto Porto przyjęło ten program w 1994 r. po podpisaniu Porozumienia o Przy-
stąpieniu, w którym ustalono i przyjęto, że miasto Porto przy wsparciu rządu central-
nego wybuduje 1 356 domów, mając na względzie ostateczny cel zakwaterowania 
tam rodzin przebywających nie tylko w barakach, ale też na terenie wysp w rejonie 
magistratu Porto.

W celu realizacji tego programu w obrębie gminy Porto, miasto zostało podzielone 
na trzy strefy: „okręg zewnętrzny”, odpowiadający całym administracyjnym przed-
mieściom miasta, gdzie około 700 domów, głównie o większej konstrukcji, miało 
powstać w jego wschodniej części, aby uniknąć nadmiernego obciążenia z powodu 
wcześniej powstałych tam budynków społecznych; „okręg wewnętrzny”, odpowia-
dający obszarowi bezpośrednio przylegającemu do tradycyjnego „centralnego śród-
mieścia”, gdzie miało być wybudowane około 100 domów, w skupiskach stosunkowo 
małych i rozproszonych budynków; „obszar centralny”, odpowiadający tradycyjnemu 
„śródmieściu”, gdzie skoncentrowane są funkcje miejskie typu niemieszkalnego, 
miało powstać 500 domów, częściowo poprzez budowę nowych budynków lub 
odzyskiwanie starych budynków, mając na celu wzmocnienie znaczenia miejskiej 
funkcji mieszkalnej.

W przeciwieństwie do wcześniejszych inicjatyw budowlanych, kiedy to wyłącznym 
problemem był ten dotyczący budynków, przy realizacji Specjalnego Programu 
Przekwaterowania można zauważyć znaczące komplikacje urbanistyczne i problemy 
z włączeniem nowych budynków w istniejącą rzeczywistość urbanistyczną i spo-
łeczną. Dlatego też, metodologia odnosząca się do realizacji Programu w gminie 
Porto miała na celu stosunkowe rozproszenie tego typu przedsięwzięć społecznych 
w celu włączenia ich w strukturę miasta. Zgodnie z jego charakterem; miała na celu 
połączenie Programu z innymi miejskimi działaniami urbanistycznymi, a mianowi-
cie inicjatywami dotyczącymi rewitalizacji mieszkalnictwa w centralnym obszarze 
miasta; miała na celu połączenie Programu z innymi miejskimi działaniami dotyczą-
cymi aspektu podbudowy, skutkującej odnową budynków; zmierzała do połączenia 
Programu z innymi miejskimi działaniami z obszaru społecznego, aby zintegrować 
rodziny w procesie pozyskiwania ich własnego mieszkania. Program, choć znajdu-
jący się już w końcowej fazie, nadal jest realizowany, dlatego też nie jest możliwe 
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dokonanie ostatecznego podsumowania w kategoriach metodologii zapropono-
wanej w samym programie.

Na przełomie XX i XXI wieku Portugalia doświadczyła również znaczącej zmiany 
w kategoriach struktury wzorców demograficznych w kraju. Jako państwo tradycyj-
nie emigracyjne, Portugalia od końca XX w. doświadczała napływu pracowników 
z Europy wschodniej oraz ze starych kolonii zamorskich, który przewyższał odpływ 
pracowników, przyczyniając się do zaliczania kraju do grupy krajów docelowych dla 
międzynarodowych nurtów imigracyjnych, kiedy to wszyscy tego rodzaju pracow-
nicy wybierali Portugalię jako swój cel.

Okoliczności te, mające wpływ na strukturę społeczną kraju, wpłynęły również na 
mieszkalnictwo i politykę mieszkaniową kraju, jako że liczba beneficjentów polityki 
mieszkalnictwa społecznego wzrosła wraz z ogromną liczbą nowych imigrantów. 
Portugalia stanęła w obliczu nowej rzeczywistości: oprócz konieczności nauki zbio-
rowych relacji społecznych w nowym kontekście zróżnicowania kulturowego i et-
nicznego, pojawiły się również kwestie spuścizny nierozwiązanych niedostatków 
mieszkaniowych, w Lizbonie i Porto, nowa niedokończona nowoczesność, real-
ność nowych potrzeb mieszkaniowych wywołanych nową krajową rzeczywistością 
imigrancką.

Taki zbiór historycznych i społecznych uwarunkowań stanowi dla kraju wyzwanie 
do interwencji w sferze tych problemów społecznych i mieszkaniowych, zlokalizowa-
nych głównie w obszarze metropolii Lizbony i Porto, by ówczesna polityka mieszka-
niowa była postrzegana jako decydujący czynnik w rozwiązaniu istniejących proble-
mów mieszkaniowych, oraz jako społeczny czynnik łączący obecne zróżnicowanie 
etniczne i różnorodność kulturową. Wyzwanie to, w postaci polityki mieszkalnictwa 
komunalnego jako czynnika integracji społeczeństwa i jego spójności, podkreśla 
znaczenie stworzenia wyspecjalizowanej oferty przygotowanej przez ekspertów 
zdolnych do tego, aby w efektywny sposób odnieść się do tego jakże poważnego 
i wielowymiarowego zjawiska. Ponadto, zapowiedziano ostatnio działania rządowe 
dotyczące porozumień z gminami, mające na celu działania skierowane specjalnie 
na osiedla społeczne wewnątrz metropolii, zgodnie z nowym porozumieniem po-
litycznym, niewątpliwie korzystniejszym dla uczestnictwa i wkładu eksperckiego 
z obszaru nauk społecznych. W ramach tej nowej polityki (Strategicznego Planu 
Mieszkaniowego, który zdefiniuje państwową politykę mieszkaniową aż do 2013 r.) 
główna rola jest przypisana radom miejskim, które czy to oddzielnie, czy to na za-
sadzie współpracy między gminami, zaprezentują w swoich Lokalnych Programach 
Mieszkaniowych gminne czy międzygminne strategie wykorzystujące odpowiednie 
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instrumenty polityki (takie jak program Pro-Reabilita, określający system finanso-
wania tych instrumentów oraz nowe procedury sądowe dotyczące rewitalizacji 
urbanistycznej), których ramy będą wyznaczały, we wdrażaniu tej polityki, obszary 
zdefiniowane przez rady miejskie jako Obszary Rewitalizacji Urbanistycznej.

Wnioski

W końcowych rozważaniach niniejszej pracy warto uwzględnić dwa połączone 
poziomy konkluzji. Pierwszy poziom wniosków końcowych dotyczy planu stricte 
urbanistycznego. A zatem, przez wszystkie dekady, wspomniane w tej pracy, kolejno 
realizowane inicjatywy przynosiły ważne konsekwencje dla rozwoju urbanistycznego 
i procesu rozbudowy miasta Porto, szczególnie inicjatywy o charakterze publicznym. 
Pomiędzy początkowo miejskim śródmieściem centralnym a przyległymi dzielnica-
mi, miasto Porto stopniowo rozszerzało się, zajmując wolne obszary o charakterze 
wiejskim, przenikając je wzdłuż linii radialnych, wraz z nawiązywaniem połączeń 
z terytoriami sąsiadującymi. Budowa nisko kosztowych osiedli mieszkaniowych przez 
rząd centralny w latach 30. ubiegłego wieku była pierwszym przypadkiem, kiedy 
komunalne budownictwo mieszkaniowe przyczyniło się do nieplanowanego urba-
nistycznego zajęcia tego obszaru.

Udział rządu centralnego w ten kazuistyczny rozwój urbanistyczny trwał, nie tylko 
w postaci budowania większej liczby mieszkań komunalnych, ale również poprzez 
budowanie ważnych obiektów użyteczności publicznej, jak np. szpital S. João, do-
kładnie na granicy administracyjnych peryferii miasta. Jednakże, najistotniejszym 
wkładem był ten wynikający z działania miasta, a mianowicie tzw. Plan Naprawczy 
w latach 50. i 60. XX w. Plan Naprawczy, jak wyjaśniono powyżej, był jedynym pro-
gramem budowlano-mieszkaniowym, w wyniku którego osiągnięto zamierzone 
cele na pozyskanych terenach, uprzednio wiejskich, budując kilka tysięcy domów – 
„ponad 15% ogółu dostępnych budynków mieszkalnych” mało charakter komunalny 
na koniec tego Planu312 – i wyzwolono tereny miejskie w centrum lub geograficznie 
blisko centrum, odpowiadające terenom, gdzie zlokalizowane były „wyspy” i gdzie 
funkcjonował Plan Naprawczy.

Po drugie, w latach 50. i 60. XX w., Plan Naprawczy „zakładał przemieszczenie 15% 
do 20% ludności z obszaru centrum w kierunku przedmieść miasta”313 i przyczynił 
się do kierowania ekspansją miasta w obrębie tych peryferii, z przedsięwzięciami 

312   A. Cardoso, Considerations over the general framing of the social housing policy („Rozważania 
nad ogólną strukturą polityki mieszkalnictwa społecznego”) w: From planning development to devel-
opment planning („Od rozwoju planowania do planowania rozwojowego”), Edições Afrontamento and 
Civil Engineering Department of the Oporto’s University Engineering Faculty, Oporto, 1996, s. 25.
313  Ibidem, s. 26.
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budownictwa zbiorowego w zgodzie z ówczesnymi trendami architektonicznymi. 
Przedsięwzięcia te wpłynęły na strukturę urbanistyczną, w kategoriach właściwych 
im rozmiarów i lokalizacji, ale też w kategorii relacji ustanowionych następnie po-
między przedsięwzięciem budowlanym a ulicą. W rzeczywistości, budynki te, przy-
bierając formę kompleksów mieszkalnych, wprowadziły nową relację urbanistyczną 
w mieście, jako że ulica przestała pełnić funkcję punktu odniesienia dla właściwego 
rozumienia terytorium i jego istnienia, właśnie dlatego, że tego typu przedsięwzięcia 
budowlane nie były realizowane przy uwzględnieniu ich bezpośredniej relacji z ulicą. 
Jako przedsięwzięcia zbiorowego mieszkalnictwa (komunalnego), manifestowa-
ły swój charakter pod względem rozmiarów i ogólnego projektu, przekształcając 
ulicę w miejsce służące jedynie przejściu. Stąd też miasto doświadczało ekspansji 
urbanistycznej naznaczonej kolejnymi przedsięwzięciami budowlanymi z ich wła-
sną wewnętrzną logiką, ale bez logiki względem spójności terytorialnej i ogólnego 
charakteru miasta. 

Ten rodzaj ekspansji urbanistycznej nie zakończył się na etapie mieszkalnictwa 
komunalnego; był także postrzegany jako nawiązanie do rozwoju inicjatyw pry-
watnych i również do stworzenia rodzaju polityki porządkującej, która w sposób 
zdecydowany wpłynęła na wygląd miasta, w wyniku przemieszczenia tradycyjnego 
centrum w kierunku peryferii. Dlatego też, można stwierdzić również, że „… nie uda-
jąc formalnego instrumentu planowania urbanistycznego, Plan Naprawczy miał większy 
i bardziej bezpośredni wpływ na rozwój urbanistyczny miasta niż wszystkie wcześniejsze 
plany i projekty” oraz „był częścią początku procesu, który mógł umożliwić zatwierdzenie 
Planu Dyrektora dla miasta Porto w 1962 r.”, który z kolei „jawi się, jako zależny od wcze-
śniejszych decyzji powziętych w ramach Planu Naprawczego”314.

Drugi poziom wniosków końcowych dotyczy planu społecznego. A zatem, analiza 
kilku dekad badanych w tym artykule, wyraźnie pokazuje, że polityka mieszkalnictwa 
społecznego Nowego Rządu, mając Program mieszkalnictwa niskokosztowego i uzu-
pełniające instrumenty prawne jako swoje istotne instrumenty, w rzeczywistości nie 
objęła klas społecznych prawdziwie potrzebujących (na poziomie mieszkaniowym), 
za wyjątkiem pewnych szczątkowych przypadków.

Jak zostało wspomniane, jedną z obaw towarzyszących państwu odnośnie wspo-
mnianego Planu budownictwa niskokosztowego, było zapewnienie częściowego 
zwrotu inwestycji w mieszkalnictwie komunalnym. Ten wymóg programowy polityki 
Nowego Państwa w zakresie budownictwa społecznego miał konsekwencje dla wy-
boru rodzin, które mogły skorzystać z tego programu, w postaci niezaprzeczalnego 

314  Ibidem.
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faworyzowania osób, które zachowały pewną zdolność finansową, w przedmiotowy 
sposób pomijając osoby najsłabsze i najbardziej potrzebujące. „Program adresowany 
do osób o najniższych dochodach zaplanowano na dużo mniejszą ogólną liczbę lokali. 
Klasy społeczne, które skorzystały bardziej z tej polityki państwa należały do grupy (pu-
blicznej i prywatnej) małej burżuazji z branży usługowej, która w latach 60. powiększyła 
się o wykwalifikowanych pracowników z sektora przemysłowego”315. „Domy niskokosz-
towe” same w sobie były podzielone na kategorie pod względem różnego poziomu 
jakości mieszkań, z wyraźnym zamiarem podkreślenia podziałów i hierarchii społecz-
nej, a także obaw ideologicznych, promując posiadanie małych domów jednorodzin-
nych, jako czynnika utrzymania konserwatywnego porządku społecznego.

Budowa przez miasto ponad 10 tys. lokali w zakresie mieszkalnictwa społeczne-
go między połową lat 50. a początkiem lat 60. ubiegłego wieku, wspierała transfer 
tysięcy mieszkańców „wysp” Porto do osiedli społecznych w administracyjnym są-
siedztwie miasta. Niewątpliwie, była to inicjatywa mająca największe implikacje 
społeczne i urbanistyczne w całym tym okresie. Mimo to, wspomniana urbanistyka 
tych osiedli, stworzona jako efekt logiki przedsięwzięcia budowlanego niepołączo-
nego z wcześniej istniejącą strukturą uliczną i urbanistyczną, pozbawiona miejskich 
obiektów użyteczności publicznej i oddalona od najbliższych obiektów usługowych, 
a także od tych mniej popularnych czy centralnych, w dalszej perspektywie czasu 
spowodowała szereg negatywnych skutków dla społecznego i urbanistycznego 
rozwoju całego okręgu terytorialnego peryferii miasta.

Z czasem, obserwowano pojawianie się terenów o niekompletnej infrastrukturze, 
ukazujących niszczenie materiałów budowlanych, „nielegalnych” przestrzeni urbani-
stycznych oraz obszarów skupiających kilka rodzajów problemów społecznych (nie-
powodzenia edukacyjne, uzależnienie od narkotyków, przestępczość, itd.), wywoła-
nych postępującym wykluczeniem tamtejszych grup społecznych. Szereg tego typu 
problemów społecznych jest, w rzeczywistości, cechą populacji doświadczających 
społecznego wykluczenia, np. w sytuacji, gdy niektóre grupy są realnie wykluczone 
z uczestnictwa w życiu, zwyczajach i typowych aktywnościach społeczeństwa, do 
którego należą, z powodu braku środków finansowych, ale również z uwagi na ich 
potrzeby społeczno-kulturalne i rodzinne. Populacje interioryzują obraz degradacji 
tych osiedli w swoim codziennym życiu, co w połączeniu z wymienionymi uwarun-
kowaniami społeczno-kulturowymi (koncentracja przestrzenna ludności społecznie 
homogenicznej z punktu widzenia wykluczenia społecznego) przyczynia się do 
powstawania społecznych blizn, które również uwewnętrzniane przez jednostki, 

315  Ibidem, s. 86.
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sprzyjają utrzymywaniu i pogarszaniu się problemów społecznych. Dlatego też, 
cały ten teren miasta stopniowo stawał się przestrzenią problematyczną, czy to pod 
względem spójności struktury urbanistycznej i relacji tej struktury do pozostałej 
części miasta, czy to pod względem spójności struktury społecznej i jej relacji do 
struktury społecznej reszty miasta.

W końcu, oceniając sytuację w kontekście rozwoju planu potrzeb stricte mieszka-
niowych, można zaobserwować, że „… po latach 60. „kwestia mieszkaniowa” uległa 
pogorszeniu. Po tym dziesięcioleciu, jest to szczególnie widoczne we wzroście liczby „nie-
legalnych” lokali, w rozprzestrzenianiu się slumsów, w liczbie podnajmów i przeludnie-
niu istniejących lokali, często starych i bez dostatecznych warunków mieszkalnych, (…) 
w rozbieżności między cenami mieszkań a zdolnością osób najpilniej potrzebujących do 
ich zakupu”316. Tę „kwestię mieszkaniową” można nawet rozpatrywać w kategoriach 
ilościowych potrzeb mieszkaniowych w ramach deficytu mieszkaniowego, powsta-
łego wskutek sumy następujących czynników: duża liczba baraków i innych lokali 
o najniższym standardzie, czynnik kilku rodzin współzamieszkujących dany lokal oraz 
czynnik związany z poważnym przeludnieniem lokali. 

Parametry zdefiniowane przez Krajowy Instytut Statystyczny (INE) na potrzeby 
drugiego ogólnego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego 
w 1981 r. są następujące: jeden pokój jako pokój dzienny, jeden pokój dla pary, jeden 
pokój dla osoby niesamotnej, jeden pokój dla osoby samotnej powyżej 18 roku życia, 
jeden pokój dla dwóch osób tej samej płci w wieku od 7 do 18 lat i jeden pokój dla 
dwóch osób poniżej 7 roku życia. W Tabeli 3. przedstawiono sytuację w Porto w roku 
1981; podczas gdy Tabela 4. ukazuje sytuację w 1991 r.

316  Ibidem, s. 83.
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Tabela 3. Ilościowe potrzeby mieszkaniowe (Porto, 1981 r.)

    
Źródło: INE, 1981 r. 
(*) Brak informacji o znacznym przeludnieniu na rok 1991. 
 
Mimo że ocena ewolucji potrzeb ilościowych w latach 90. nie jest możliwa przy 

zastosowaniu kryterium tzw. „znacznego przeludnienia” (III Spis Ludności i Mieszkań 
w 1991 r., nie zapewnia adekwatnych informacji dotyczących kwantyfikacji „przelud-
nienia”, postrzeganego w powyższych kategoriach), analiza porównawcza pozwala 
na wysnucie wniosku, że w ciągu lat 80 poprzedniego wieku. (bez uwzględnienia 
znacznego przeludnienia) miał miejsce spadek w ilościowych potrzebach mieszka-
niowych, głównie jako konsekwencja mniejszej liczby przypadków współzamiesz-
kiwania, ale także jako konsekwencja spadku liczby lokali kwalifikowanych jako te 
o najniższym standardzie (np. baraków) wskutek realizacji Specjalnego Programu 
Przekwaterowania (PER).

Jednakże, mimo nieuwzględnienia kryterium znacznego przeludnienia w 1991 
r., można potwierdzić istnienie deficytu mieszkaniowego w ilości tysięcy lokali na 
koniec wieku i tysiąclecia. Ponad 100 lat po uprzemysłowieniu Portugalii i Porto, 
utrzymywanie się potrzeb mieszkaniowych tego rzędu wielkości i wynikający z tego 
obraz społeczno-urbanistyczny miasta są wiarygodnymi wskaźnikami tego, że Por-
tugalia w dalszym ciągu stoi w obliczu wyraźnie niedokończonej budowy swojej 
nowoczesności.
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Mariusz Wojtowicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Pomoc społeczna dla osób bezdomnych w Weronie 
– studium przypadku

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza relacji między pracownikiem socjal-
nym a osobą bezdomną, w kontekście systemu pomocy społecznej dla tej grupy 
docelowej, w mieście Werona we Włoszech. Analizy dokonano na podstawie histo-
rii pewnej relacji między pracownikiem socjalnym pracującym w noclegowni ( ja) 
a osobą bezdomną (Diego), świadczeniobiorcą usług tejże noclegowni w Weronie, 
w ostatnich latach swojego życia. Została przyjęta formuła biografii, ze szczególnym 
naciskiem na aspekty relacyjne, co oznacza, że analiza nie obejmuje historii czyjegoś 
życia, lecz dotyczy raczej nawiązania i przebiegu relacji między świadczeniobiorcą 
a systemem pomocy społecznej dla tej grupy społecznej. W artykule została sformu-
łowana następująca teza: istnieje mocna zależność pomiędzy brakiem jednolitości 
planowania i koordynacji działań w systemie świadczenia usług dla osób bezdom-
nych w Weronie w latach 1999-2000 a przedwczesną śmiercią osoby bezdomnej, 
znajdującej się na etapie wychodzenia ze stanu bezdomności. Proponuję, aby naj-
istotniejszym elementem, który pozwoli odczytać niniejszy tekst we właściwy spo-
sób, był kontekst organizacyjny oferowanego świadczenia. Starałem się uwypuklić 
istotne braki i niedociągnięcia oferty usług, widoczne w całym systemie, począwszy 
od organizacji tych usług, a kończąc na problemach ludzi ich potrzebujących, czyli 
obejmujące zarówno osoby świadczące pomoc, jak też osoby, które tę pomoc przyj-
mują. Dokonując analizy systemu usług społecznych w Weronie na płaszczyźnie 
organizacyjnej, posłużyłem się koncepcją miejsc antropologicznych i nie-miejsc, czyli 
przestrzeni niczyich (franc. non-lieux), których twórcą był Marc Augė. Natomiast na 
płaszczyźnie jednostkowej czerpałem z koncepcji Roberta Castela, szczególnie ze 
stworzonej przez niego teorii disafiliation (stopniowe zrywanie więzi społecznych), 
a także z analiz bezdomności jakie przeprowadził Luigi Gui. 

Poczucie nieprzystosowania społecznego osób bezdomnych wynika w dużej 
mierze z ich trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych, 
zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. Są to zazwyczaj osoby, które żyją 
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w poczuciu całkowitego, kumulowanego latami nieprzystosowania do życia w spo-
łeczeństwie, obejmującego wszystkie jego dziedziny, lecz przede wszystkim relacje 
z innymi ludźmi. Bezdomność, mimo, że postrzegana jako zasadniczy rys wyróż-
niający i określający tę grupę społeczną, jest zazwyczaj tylko jednym z aspektów 
nieprzystosowania do życia w społeczeństwie. Poprzedza ją bowiem rozpad więzi 
z grupą pierwotną (rodziną, przyjaciółmi, grupą sąsiedzką), utrata lub brak pracy 
oraz oderwanie od wspólnoty, która wyznacza zasady i normy postępowania. Bardzo 
różne są przyczyny bezdomności, owego „świata ogromnie zróżnicowanego, który 
postrzegać należy pod wieloma aspektami, ale który jako całość tworzy dość podobne 
formy i zawiera szereg wspólnych elementów, występujących w różnych proporcjach: 
samoizolacja, rozbicie rodziny, brak więzi rodzinnych i przyjacielskich, brak perspektyw 
na przyszłość, zachowanie nacechowane rezygnacją, brak samodzielności, bezrobocie 
i niski poziom wykształcenia”317.

Równoczesne występowanie bardzo różnych problemów oraz złożoność omawia-
nego zjawiska wymagają podejścia wielowymiarowego ze strony systemu pomocy 
społecznej. Jeżeli umieścimy działania na rzecz bezdomnych w określonym kontek-
ście administracyjnym (w badanym przypadku w mieście Werona), to okazuje się, iż 
zasadniczą kwestią dla ich skuteczności jest wdrożenie strategii łączenia placówek 
i organizacji w sieć o mniejszym lub większym stopniu zintegrowania. 

Jeśli chodzi o przedstawiony przypadek, historia relacji między pracownikiem 
socjalnym a bezdomnym, który był jego podopiecznym, jest rozwinięciem tekstu, 
który napisałem ponad dziesięć lat temu, kilka miesięcy po tragicznej śmierci Diego 
wskutek wypadku drogowego. Tekst pisałem w latach 1999-2001, korzystając z no-
tatek, które miałem zwyczaj robić, gdy pracowałem w noclegowni dla bezdomnych 
jako pracownik socjalny. Miałem wówczas możliwość obserwowania i prowadzenia 
rozmów z Diego, w wielu różnych sytuacjach, przez okres wystarczająco długi (pra-
wie dwa lata), aby dało mi to możliwość uogólnienia przyczyn prowadzących do 
wykluczenia społecznego. Tak więc analiza historyczna mojej relacji z podopiecznym 
została dokonana w oparciu o mój własny tekst, do którego interpretacji zastoso-
wałem podejście etnograficzne, będąc przekonanym, iż moje minione i późniejsze 
doświadczenia zawodowe oraz badawcze, w dziedzinie wykluczenia społecznego, 
pozwoliły mi dojrzeć na tyle, abym mógł dzisiaj dokonać ponownej interpretacji 
tekstu napisanego w przeszłości, stosując podejście czysto jakościowe. Ponieważ od 
napisania tekstu minęło wiele czasu, obecnie czytam w nim o wydarzeniach, które 
kształtowały mnie jako osobę zaangażowaną w pomoc społeczną, mającą dzisiaj do 

317  L. Gui, L’utente che non c’e’, FrancoAngeli, Milano 1996, p. 50.
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nich większy dystans i bardziej naukowe podejście. Kiedy powstawał ten tekst, do-
minowało podejście emocjonalne, co jest zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę 
bolesne wydarzenia związane z życiem Diego, które przeżywałem osobiście. 

Kolejnymi źródłami analizy są cztery obszerne wywiady, które przeprowadziłem 
wiosną 2012 roku, czyli ponad dziesięć lat po tragicznym odejściu Diego. Rozma-
wiałem z panią kierowniczką (pracownik socjalny) Wydziału ds. Bezdomnych Gminy 
Werona, do której Diego zwrócił się z prośbą o wsparcie; z pracownikiem socjalnym 
spółdzielni socjalnej Comunità dei Giovani - moim rówieśnikiem - z którym praco-
wałem w noclegowni oraz z dwoma innymi osobami z zewnątrz, które były najbliżej 
Diego w ostatnich miesiącach jego życia i które znały go z dzieciństwa. Czerpałem 
także z urzędowego sprawozdania, sporządzonego w 2003 roku przez kierowniczkę 
Wydziału ds. Bezdomnych Gminy Werona, udostępnionego mi na potrzeby moich 
badań.

1. Kontekst organizacyjny: od modelu teoretycznego po praktyczne działania 
interwencyjne w Weronie

Zanim przejdę do powtórnej analizy tekstów dotyczących opisywanego przypadku 
Diego, chciałbym przedstawić ofertę usług dla bezdomnych w Weronie, począwszy 
od tych, które proponowała noclegownia Spółdzielni Socjalnej Comunità dei Giova-
ni, gdzie pracowałem przez trzy lata. Opis tej rzeczywistej sytuacji dokonywany jest 
równolegle z opisem modelu teoretycznego. Przedstawiam elementy tego modelu, 
umieszczając je w kontekście historycznych przemian włoskiego modelu welfare 
state, do którego się odwołuję, dokonując interpretacji omawianego w niniejszym 
artykule przypadku.  

Stowarzyszenie Comunità dei Giovani powstało w 1972 roku z inicjatywy księdza, 
don Sergio Pighi i grupy współpracujących z nim młodych wolontariuszy. Na po-
czątku placówka pomagała przede wszystkim młodym ludziom uzależnionym od 
narkotyków, z czasem zaś wyspecjalizowała się i prowadziła najpierw ośrodek dla 
narkomanów na zasadzie wspólnoty, następnie wzbogaciła swoją ofertę świadczeń 
o noclegownię dla bezdomnych, wspólnoty terapeutyczne i działania prewencyj-
ne. W okresie od grudnia 1995 do stycznia roku 1996 w Weronie zmarło z zimna 
sześć osób. Był to niepokojący wynik, biorąc pod uwagę, że Werona jest miastem 
bogatym na tle innych miast we Włoszech, a w omawianym okresie liczyła 240.000 
mieszkańców. Grupa wolontariuszy i bezdomnych oraz don Sergio, aby zapobiec 
dalszym ofiarom chłodu, zajęli bezprawnie pomieszczenie po dawnej stołówce stu-
denckiej gdzie zorganizowali noclegownię, ustalając wspólnie z bezdomnymi zasady 
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korzystania z niej. W owym okresie Stowarzyszenie Comunità dei Giovani było już 
organizacją wysoko wyspecjalizowaną i ważnym partnerem administracji publicz-
nej w zakresie świadczenia pomocy dla osób znajdujących się na marginesie życia 
społecznego. W 2003 roku stowarzyszenie przekształciło się w spółdzielnię socjalną, 
zgodnie z trendem, panującym we Włoszech od początku lat 90. XX wieku, kiedy to 
dzięki ustawie 381/91, regulującej działalność spółdzielni socjalnych, między innymi 
tych świadczących usługi na rzecz osób wykluczonych społecznie, wiele stowarzy-
szeń wolontariackich przekształcało się w spółdzielnie. Jak wspomniano na wstępie, 
historia Comunità dei Giovani jest typowa dla rozwoju organizacyjnego trzeciego 
sektora we Włoszech. Od połowy lat 70. ubiegłego wieku, kiedy kryzys gospodar-
czy ujawnił niemoc struktur państwowych, to właśnie organizacje wolontariackie 
okazały się najbardziej dynamiczymi i zdolnymi do stawienia czoła różnorodnym 
problemom społecznym. Był to bowiem okres, w którym we wszystkich państwach 
zachodnich obserwowano narastający kryzys istniejącego modelu welfare state. Nie 
ominął on także Włoch, gdzie państwo stopniowo ograniczało środki przeznaczane 
na system pomocy społecznej, przy jednoczesnym wzroście popytu na usługi spo-
łeczne. W społeczeństwie postindustrialnym narastające zagrożenie objęło wszystkie 
grupy społeczne i sektor publiczny coraz chętniej przekazywał na rzecz organizacji 
trzeciego sektora (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji 
wolontariatu) te świadczenia, na rzecz osób potrzebujących, których służby publicz-
ne nie były już w stanie zapewnić. 

Dzięki oddolnym inicjatywom organizacji trzeciego sektora rozpoczął się proces 
przekształcania tradycyjnego modelu welfare state w tzw. welfare mix, charakteryzu-
jący się pluralizmem organizacyjnym podmiotów prywatnych, instytucji publicznych 
i organizacji trzeciego sektora, które wspólnie zaczęły realizować politykę lokalnego 
welfare w różnych obszarach działań interwencyjnych. Zasady, na których opiera się 
model welfare mix, to: decentralizacja funkcji i kompetencji; eksternalizacja usług 
na rzecz trzeciego sektora (szczególnie na spółdzielnie socjalne); uznanie roli rodzi-
ny, jako znaczącego ogniwa w systemie ochrony społecznej we wspólnocie oraz 
pobudzanie konkurencji między organizacjami, świadczącymi usługi społeczne, 
mające na celu wzrost skuteczności i wydajności tychże usług. Już nie państwo jest 
bezpośrednim świadczeniodawcą, lecz zgodnie z zasadą subsydiarności tworzone 
są pionowe i poziome struktury partnerskie, w których sektor publiczny pełni rolę 
gwaranta i płatnika, finansującego realizację projektów usług społecznych, a trze-
ci sektor i podmioty prywatne są dostawcami tych usług (w niektórych przypad-
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kach opracowują także ich plany)318. Stopień powiązań i integracji poszczególnych 
podmiotów zmienia się w zależności od szczebla administracyjnego, od kultury 
danego regionu (we Włoszech istnieją duże różnice nawet w obrębie jednego regio-
nu) oraz rodzaju świadczeń. Korzystnym zjawiskiem w tym okresie była pozytywna 
dialektyka i zawieranie kontraktów między instytucjami publicznymi, sektorem non 
profit a rynkiem oraz klimat solidarnego uczestnictwa różnych podmiotów (osób 
i organizacji) w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb socjalnych, zdrowotnych 
i edukacyjnych. 

Spółdzielnia Socjalna Comunità dei Giovani w Weronie, która może być symbolem 
zaangażowania w model lokalnego welfare: powstała dzięki oddolnej i samodzielnej 
inicjatywie obywateli, którzy zorganizowali się, aby działać na rzecz osób najbardziej 
wykluczonych w sytuacji, gdy zjawisko wykluczenia społecznego narastało, a pań-
stwo nie było w stanie odpowiednio na nie reagować. W latach 80. i 90. ubiegłego 
wieku stowarzyszenie stopniowo stawało się organizacją w pełni profesjonalną, 
między innymi dzięki wsparciu samorządu lokalnego, aż wreszcie stało się ważnym 
i wiarygodnym partnerem sektora publicznego w zakresie usług społecznych. Gmina 
finansowała większość działań, prowadzonych przez tą organizację, która w między-
czasie przekształciła się w spółdzielnię socjalną, a także przekazywała na zasadzie 
użyczenia różnego typu obiekty i pomieszczenia, w których organizacja mogła pro-
wadzić noclegownie, ośrodki terapeutyczne, szkoleniowe i kryzysowe.

Warto tutaj podkreślić, że we Włoszech proces przekształcenia modelu welfare 
state w welfare mix nie był linearny. Wciąż jeszcze obserwuje się brak zaangażowa-
nia państwa w wiele obszarów polityki społecznej. Idee subsydiarności i dialogu 
społecznego w wielu wypadkach pozostają jedynie zapisem w dokumentach pro-
gramowych i nigdy nie są wprowadzane w życie. Instytucje publiczne ograniczają 
się do uznawania działań podejmowanych przez organizacje trzeciego sektora, ale 
w rzeczywistości ani ich nie wspierają, ani nie włączają w żadne plany. Tym niemniej 
istnieje wiele przykładów dobrych bądź bardzo dobrych praktyk. Zazwyczaj dzieje 
się tak tam, gdzie tradycja współpracy między instytucjami publicznymi i trzecim 
sektorem jest długa, a wcześniejsze doświadczenia przecierały szlaki obecnie pro-
wadzonym działaniom.

W Weronie, gdzie samorząd terytorialny nie był w stanie finansować ani zapewnić 
odpowiednich pracowników do świadczenia usług społecznych na rzecz bezdom-
nych, nastąpiło rozproszenie organizacyjne podmiotów świadczących te usługi, 

318  O polskich przemianach w kierunku welfare mix czytaj w: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka 
społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.
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a działania nie były ujmowane w żadne plany strategiczne ani programy. Powstały 
krytyczne obszary, które wywarły w mniejszym bądź większym stopniu bezpośred-
ni wpływ na przebieg wydarzeń, które przedstawiam w dalszej części niniejszej 
pracy. 

W noclegowni wspólnoty Comunità dei Giovani, w której podjąłem pracę w 1998 
roku, będąc studentem Uniwersytetu w Weronie, było 20-25 miejsc, przeznaczonych 
zarówno dla Włochów, jak też cudzoziemców (stanowili oni zazwyczaj około 30% 
przyjmowanych osób). Obiekt był czynny przez blisko dziesięć miesięcy w roku 
w godzinach od 20.00 do 08.00. Poza czterema pracownikami, którzy przez cały 
tydzień na zmianę spędzali noc w jednym z pomieszczeń noclegowni, w placówce 
pracowała grupa wolontariuszy, którzy od godziny 20.00 do 22.00 opiekowali się 
podopiecznymi, rozmawiali z nimi, grali w karty lub wspólnie oglądali telewizję.

W modelu teoretycznym oferty usług społecznych dla tej grupy świadczeniobior-
ców, który przedstawiam poniżej, działania placówki mieszczą się między pozio-
mem niskoprogowym a pierwszym poziomem. W opisywanym przykładzie poziom 
niskoprogowy oznacza noclegownie, które przyjmują dużą ilość osób, znajdujących 
się w krytycznym położeniu. Są to obiekty o najwyższym poziomie dostępności, co 
oznacza, że przyjmowane są do nich na przykład osoby, które nadużywają alkohol, 
czy też osoby, zgłaszające się bez uprzedzenia z prośbą o udzielenie schronienia na 
jedną lub więcej nocy. Podopieczni nie mają obowiązku udziału w projektach zajęć 
terapeutycznych ani reintegracji społeczno-zawodowej, co wymagane jest w ośrod-
kach świadczących usługi innego typu. Noclegownie są szczególnie zatłoczone 
w okresie zimowym, zwłaszcza w dużych miastach. W Weronie tego typu nocle-
gownię prowadziła w swoim czasie gmina. Oferowano w niej 70 miejsc w pokojach 
6-8 osobowych. Była to noclegownia gminna, o skromnych warunkach, która miała 
jedynie spełniać podstawowe potrzeby przebywających w niej osób, nie było tu za-
tem mowy o prowadzeniu jakichkolwiek działań na rzecz reintegracji społecznej ani 
zawodowej przyjmowanych osób. Nie istniała żadna forma współpracy, bardziej lub 
mniej sformalizowanej, z innymi organizacjami bądź z podmiotami samorządu. 

Kolejny poziom stanowią ośrodki prowadzone na zasadzie wspólnoty (comunità 
alloggio), zazwyczaj przez organizacje trzeciego sektora. Są to całodobowe obiekty 
rezydencjalne, działające jako wspólnoty, w których panują dość surowe zasady 
pobytu. Dzięki wymogowi świadczenia wzajemnej pomocy przez podopiecznych, 
możliwe jest stopniowe przywracanie umiejętności społecznych i osobistych, utra-
conych przez nich często w okresie życia w warunkach wykluczenia, poprzedzają-
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cym pobyt we wspólnocie. W Weronie na tym poziomie działało Stowarzyszenie 
Emmaus, liczące około 20-25 członków.

Na trzecim i ostatnim poziomie modelu teoretycznego znajdują się mieszkania 
chronione, które mogą pomieścić co najwyżej 4-5 osób. Pracownicy socjalni doko-
nują ich okresowych kontroli, aby monitorować problemy, pojawiające się między 
mieszkańcami oraz obserwować postępy bądź też niepowodzenia każdego z pod-
opiecznych w jego drodze do pełnej samodzielności. Na tym poziomie działała 
w Weronie organizacja San Vincenzo, oferująca blisko 10 tymczasowych miejsc noc-
legowych dla bezdomnych mężczyzn. Innymi obiektami tego typu, które w anali-
zowanym okresie działały w Weronie, była Ronda della Carità (Runda Miłosierdzia), 
aktywna przede wszystkim w okresie zimowym, wydająca gorące napoje i posiłki 
bezdomnym, którzy spali na ulicach, oraz ośrodki specjalistyczne, prowadzone przez 
struktury publicznej opieki zdrowotnej: SERT dla narkomanów, Servizio di Alcologia 
(Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu) i Servizio Psichiatrico (Poradnia Psy-
chologiczna), i wreszcie AGEC, Azienda di Gestione Edifici Comunali del Comune 
di Verona (Zakład Zarządu Budynkami Komunalnymi Gminy Werona), który dzięki 
nieformalnym porozumieniom z kierowniczką Wydziału ds. Osób Bezdomnych Gmi-
ny od czasu do czasu przyznawał mieszkania osobom, które uzyskały odpowiedni 
poziom samodzielności.

Zgodnie z modelem teoretycznym (Wykres 3), wszystkie te organizacje, które do-
starczają usługi w danym mieście, powinny być ze sobą powiązane, po pierwsze po 
to, aby kierować osoby bezdomne do odpowiednich ośrodków specjalistycznych, 
po drugie po to, aby łatwiej było prowadzić monitoring i dokonywać oceny sytuacji. 
Im wyższy jest bowiem poziom integracji usług społecznych, tym większa staje się 
szansa na to, że bezdomny wyjdzie ze stanu bezdomności i odzyska utracone umie-
jętności i kompetencje społeczne. 
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Wykres 1. Model teoretyczny planowania strategicznego 

              
Źródło: opracowanie własne.

Czynności związane z planowaniem strategicznym mają fundamentalne znaczenie: 
głównie polegają na wyznaczaniu celów krótko i długoterminowych oraz ustalaniu 
działań i środków (nie tylko finansowych), potrzebnych do ich realizacji. Przykładowy 
plan teoretyczny mógłby zakładać, że usługi społeczne będą obejmować także bez-
domnych, nocujących wśród portyków na Piazza dei Signori w Weronie. Przyjmując, 
że sieć współpracy między organizacjami i instytucjami działa tak, jak przewidu-
je to model teoretyczny, cel będzie realizowany w ten sposób, że stowarzyszenie 
zajmujące się streetworkingiem wykorzysta jedną ze swych metod działania, czyli 
wydawanie gorących posiłków bezdomnym nocującym pod portykami, aby w ten 
sposób ich „wychwycić”. Posiłek staje się środkiem, służącym nawiązaniu kontaktu 
i zaoferowaniu pomocy. Tak więc wydawanie gorącego posiłku ma znaczenie szersze, 
niż zwykłe działanie charytatywne i pomocowe, pozwala bowiem pracownikom 
socjalnym kierować osoby bezdomne do ośrodków, oferujących pomoc na jednym 
z trzech poziomów, przedstawionych powyżej.

Zarówno w działaniach interwencyjnych, służących zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb bezdomnych, jak też w działaniach, mających na celu „zmniejszenie szkody” 
oraz tych o charakterze reintegracyjnym, ważne jest przyjęcie podejścia holistyczne-
go, czyli kompleksowej pomocy w przywracaniu umiejętności i funkcji społecznych 
w różnych dziedzinach życia, które osoba bezdomna utraciła. Nie są to działania 
łatwe, zwłaszcza jeśli kierowane są do osób, pozostających w stanie bezdomności 
od wielu lat. Dlatego konieczne jest zbudowanie wielu specjalistycznych struktur 
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organizacyjnych, które będą tworzyć system złożony, ale jednocześnie spójny, zin-
tegrowany, kompleksowy. Nie ma większego znaczenia, czy organizacje te będą 
mieć charakter religijny, niereligijny, publiczny czy też będą należeć do trzeciego 
sektora, ważne jest bowiem, aby działania prowadzone przez sieć służyły realizacji 
wspólnego celu, jakim jest wsparcie dla osób, wychodzących ze stanu bezdomności. 
Byłby to kompletny model terytorialnego welfare mix, oparty na koordynacji działań 
samorządu, który planuje, finansuje, monitoruje i ocenia (subsydiarność wertykal-
na) oraz współpracy należących do systemu organizacji o różnych kompetencjach 
i mniejszym lub większym stopniu ich autonomii (subsydiarność horyzontalna). 
W niektórych przypadkach funkcję koordynatora działań mogą pełnić organizacje 
trzeciego sektora lub jednostki współpracujące w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, w formie specjalnie tworzonych komisji. Warto zauważyć, że taki system 
z większą łatwością może pozyskiwać istotne zasoby, czyli wolontariuszy, którzy tym 
chętniej włączają się w działania na rzecz organizacji, im bardziej klarowna jest wizja 
i cele prowadzonych przez nią działań. Wzrasta także poziom kapitału społecznego 
w systemie, co przyczynia się do wzmocnienia kontaktów między różnymi organiza-
cjami, a sieć jest silniej zintegrowana. Połączenia między różnymi elementami sieci 
realizowane są poprzez różne formy komunikacji: na poziomie osobistym (kontakty 
formalne i nieformalne między członkami organizacji), strukturalnym (porozumie-
nia, umowy współpracy zawierane między organizacjami), zarządzania (procedury, 
formularze, wspólna dokumentacja). Właściwy obieg informacji jest jednym z naj-
ważniejszych czynników, służącym lepszej integracji struktur i organizacji. Niezwykle 
istotne jest tutaj przestrzeganie zasady racjonalności i sensu oraz wspólnota języka, 
celów i działań.

Konkretne przykłady realizacji opisanego modelu teoretycznego, oczywiście 
z pewnymi cechami specyficznymi dla miejsca, można znaleźć w takich miastach, 
jak Bolonia, Turyn czy Rzym. Należy pamiętać, że niezwykle trudno jest budować 
sieć usług społecznych na poziomie holistycznym w dużych miastach, ze względu 
na dużą ilość działających tam organizacji oraz złożoność problemów. Zazwyczaj 
podstawowym kryterium współpracy między organizacjami jest kryterium geo-
graficzne - na przykład powstaje sieć świadczeń na rzecz określonej dzielnicy, albo 
kryterium o charakterze organizacyjnym - na przykład jedna organizacja zakłada 
kolejne jednostki organizacyjne według tzw. zasady spin off. Razem rozwijają róż-
nego typu usługi społeczne na kilku poziomach i tworzą sieć „satelitarną”, w której 
pierwotna organizacja pełni rolę jednostki-matki, wokół której działają jednostki 
organizacyjne, wyspecjalizowane w konkretnych obszarach działań. Istnieją także 
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przykłady tymczasowej współpracy partnerskiej, w ramach której realizowane są 
pojedyncze projekty, finansowane zazwyczaj przez samorząd lub z funduszy unij-
nych. Taka współpraca jest wprawdzie ograniczona w czasie, ale powstałe wówczas 
elementy sieci mogą być w dowolnym momencie ponownie uruchomione, często 
w odmiennym kształcie, w zależności od rodzaju kolejnego projektu.

Wykres 2. Sieć usług w Weronie w latach 1999-2000 
                       

Źródło: opracowanie własne. 

Na wykresie nie uwzględniłem wszystkich organizacji, działających na terenie 
Werony. Nie jest to zatem wierne odtworzenie rzeczywistości, aczkolwiek obraz jest 
bardzo zbliżony do faktycznego i przekazuje logikę powiązań. Świadczenia na rzecz 
osób bezdomnych oparte były przede wszystkim na umiejętnościach oraz dobrej 
woli i profesjonalizmie kierowniczki Wydziału ds. Bezdomnych Gminy Werona, nato-
miast brakowało kultury współpracy między poszczególnymi organizacjami. Działały 
w nich osoby wyspecjalizowane w swojej dziedzinie i kompetentne, ale nie było 
między nimi współdziałania. Jeżeli istniały jakiekolwiek powiązania, miały one cha-
rakter nieformalny lub sformalizowany w bardzo niewielkim stopniu, co oznaczało 
w praktyce, że podejmowane działania były efektem spontanicznych inicjatyw, a nie 
procesem wdrażania procedur formalnych. W ciągu roku na terenie gminy udzielano 
pomocy około 250 bezdomnym. W sprawozdaniu za rok 2003 wskazano na istnienie 
następującego problemu: „brak jasnych i realnych protokołów porozumień z innymi 
jednostkami organizacyjnym działającymi w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdro-
wotnej”. Innym problemem było to, że jedna osoba zatrudniona w wydziale 
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działającym na omawianym terenie, nie była w stanie zająć się wszystkimi 
potrzebami dwustu pięćdziesięciu bezdomnych, od tych podstawowych po 
najbardziej złożone. W sprawozdaniu za 2003 rok można przeczytać: „Wydział 
Pomocy dla osób bezdomnych stał się w ostatnich latach prawdziwym polem walki, na 
którym starano się udzielić wszelkiej możliwej pomocy, ale brakuje niezbędnych narzędzi”. 
Z wywiadu z kierowniczką wydziału wynika, że z własnej inicjatywy nawiązywała ona 
kontakty z innymi organizacjami, świadczącymi usługi społeczne, sama także zajmo-
wała się problemami osób potrzebujących. Wydział nie opierał swojej działalności na 
żadnej uchwale ani procedurach, które ujmowałyby podejmowane działania w ramy 
formalne. Władze Ośrodka Pomocy Społecznej, do którego Wydział ds. Bezdomnych 
należał, chciały uniknąć wpuszczania bezdomnych do biura Wydziału, ponieważ ich 
obecność w tym miejscu uznawali na niepożądaną. Skutek był taki, że kierowniczka 
wydziału zwoływała często zebrania bez zezwolenia przełożonych. Władze Gminy 
wolały ograniczyć swoje działania do wydawania bonów na posiłki czy przyznawania 
miejsc noclegowych. Było to typowe podejście opiekuńcze wobec bezdomnych, 
nadal powszechne w wielu miastach we Włoszech. 

Mimo to, kierowniczka wydziału starała się rozwiązywać konkretne przypadki. 
Przez blisko trzy lata stosowała także w praktyce z własnej inicjatywy metodę pracy 
grupowej, polegającą na organizowaniu okresowych spotkań dla osób bezdomnych, 
aby mogły one podzielić się swymi problemami zgodnie z zasadą wzajemnej samo-
pomocy. Ponieważ, mimo podejmowanych wysiłków, ogólne warunki pracy się nie 
zmieniały i cały czas brakowało wsparcia ze strony przełożonych, powodowało to 
nadmierny stres i doprowadziło do wystąpienia objawów wypalenia zawodowego 
u pracownicy. W dodatku władze nie odniosły się w żaden sposób ani do problemów 
przedstawionych w sprawozdaniu za rok 2003, ani do proponowanych tam rozwią-
zań prowadzących do reformy Wydziału, wówczas kierowniczka podjęła decyzję 
o przejściu na inne stanowisko.

Wśród 250 bezdomnych, którzy korzystali z różnego typu pomocy, udzielanej przez 
pracownicę socjalną, był także Diego, którego historię przedstawiam poniżej.         

Diego

Kiedy pracownica socjalna skierowała Diego do noclegowni prowadzonej 
przez Spółdzielnię Socjalną Comunità dei Giovani, miał on 38 lat. Pełniłem 
dyżur tej pierwszej nocy po przybyciu Diego do ośrodka. Poniżej przedsta-
wiam notatki, które wówczas sporządziłem. Wybrałem najistotniejsze okresy 
i wydarzenia, aby przedstawić jak najpełniej historię życia Diego. 
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21 października 1999 roku 

Diego pojawia się w ośrodku dla bezdomnych. Jest zdezorientowany i wynędz-
niały. Widoczne są fizyczne i psychiczne objawy zaniedbania: jest silnie uzależniony 
od valium, cierpi na chorobę wrzodową i ma poważne problemy z zębami, które 
utrudniają mu gryzienie. Jego wypowiedzi podczas rozmów, które prowadzi z innymi 
podopiecznymi noclegowni i pracownikami, są dość chaotyczne: gładko przechodzi 
od teorii względności do wskaźnika śmiertelności w Indiach, a omawianie tematu 
drugiej wojny światowej kończy rozważaniami na temat poczucia bezbronności 
mieszkańców Zachodu. Język, jakim się posługuje oraz treść wypowiedzi, pomija-
jąc brak ciągu logicznego, świadczą o jego wykształceniu i sporej wiedzy. Cały czas 
pokazuje zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające jego niepełnosprawność. 
Wypija porcję kawy z ekspresu przeznaczoną dla 6 osób i pół buteleczki valium. Po-
zostali podopieczni ośrodka śmieją się z tego, co mówi i z jego dziwnego wyglądu: 
pucołowatą twarz Diego okalają resztki długich, rzadkich włosów, a on sam sprawia 
nieodparte wrażenie, że jest nieobecny.  

Jeden z wolontariuszy natychmiast go rozpoznaje. Mieszkali w tej samej dzielnicy 
i należeli do tego samego grona towarzyskiego, więc zna go od wielu lat. Powie 
potem, że był ogromnie zdziwiony, kiedy ujrzał Diego w noclegowni, w przeszłości 
bowiem nie sprawiał wrażenia osoby z problemami. Z tego, co mówił wolontariusz, 
Diego był dość przedsiębiorczym człowiekiem, trudniącym się sprzedażą fotoko-
piarek dla biur. Diego wydawał się mocno zakłopotany, kiedy zobaczył w ośrodku 
swego byłego znajomego.  

Miałem okazję porozmawiać z Diego wieczorem, kiedy wszyscy poszli spać, a ja 
pełniłem dyżur. Starałem mu wytłumaczyć, że mieszanie kofeiny i valium w takich 
dużych dawkach będzie mieć fatalne skutki dla zdrowia. On odpowiedział mi wtedy: 
„mam bardzo zaawansowaną chorobę wrzodową, poza tym tak naprawdę nie interesują 
mnie sprawy związane z ciałem. Staram się oddzielić umysł i ducha od ciała. Kofeina 
utrzymuje mój umysł w stanie jasności, a valium uspokaja moje ciało”. Potem opowie-
dział mi o sobie: „Jestem na świecie sam; mój ojciec był sędzią, studiowałem pedagogikę, 
zdałem większość egzaminów, ale zabrakło mi pieniędzy na opłacenie dalszych studiów 
i musiałem z nich zrezygnować. Tak mi poradziła sekretarka… lata temu, przeleciałem ją 
potem” „…..popołudniami włóczę się po mieście, starając się zdobyć receptę na valium, 
proszę ludzi o pieniądze. I wiesz, wszystkie pieniądze wydaję na valium, to dobrze robi 
mojemu wrzodowi” „…rano pracuję na placu budowy, wożę różne rzeczy furgonetką, ale 
nie chcę za to pieniędzy. Szef to mój przyjaciel: pod koniec dnia daje mi zawsze paczkę 
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papierosów… Teraz chcę zacząć coś swojego, praca z furgonetką podoba mi się, to moja 
droga… tylko, że potrzebuję pieniędzy,. myślałem o tym, żeby podpisywać weksle”, „…
marzę o założeniu rodziny; wiesz, jak to jest fajnie, kiedy wracasz do domu i ktoś na ciebie 
czeka, na przykład dzieci… zdecydowanie muszę poszukać sobie żony”.     

Luty 2000 

Diego zadomowił się w ośrodku. Podopieczni traktują go na ogół z sympatią, poza 
kilkoma, którzy go unikają. Natomiast w krótkim czasie zdobył ogromną sympatię 
wszystkich wolontariuszy i pracowników. Pewnego razu wraca do ośrodka jeszcze 
bardziej roztargniony, niż zwykle i opowiada o tym, jak zniszczył furgonetkę, przy 
pomocy której pracował: zjeżdżał w dół, aby załadować piasek, ale jechał zbyt szybko 
i, jak sam stwierdził, nie miał w ogóle refleksu. Pojazd przewrócił się a Diego został 
wyrzucony z pracy. 

Jego relacje z pozostałymi podopiecznymi stają się coraz gorsze. On uważa ich za 
ignorantów, natomiast dla nich Diego jest nieobliczalnym szaleńcem, który uważa 
się za „profesora”, jak nazywają go niektórzy. Diego coraz bardziej zamyka się w so-
bie, rozmawia już tylko z pracownikami i wolontariuszami. Pogarsza się także stan 
jego zdrowia: ma wysoką gorączkę, na kostce nogi pojawia się siny obrzęk, który 
powiększa się z dnia na dzień. 

Marzec 2000

Diego wymyśla nowy pomysł na życie: chce iść w ślady ojca, co oznacza, że musi 
ukończyć prawo: „Język prawa mam we krwi”. Mimo, że jeszcze nie zarejestrował się 
na uczelni, coraz częściej zjawia się w sali do nauki na terenie uniwersytetu w We-
ronie, gdzie studenci spotykają się nie tylko po to, aby się uczyć, ale także w celach 
towarzyskich, szczególnie, że sala jest otwarta do godziny 23.00. Ponieważ ja też tam 
studiuję, więc spotykamy się także za dnia. Diego spędza wiele godzin nad książkami, 
a od czasu do czasu robimy sobie małą „przerwę na papierosa”. Dzięki codziennym 
spotkaniom na uczelni i w stołówce uniwersyteckiej, poza ośrodkiem, udaje mi się 
poznać lepiej Diego. Pewnego dnia podchodzi do mojego stolika, aby pokazać mi 
gęsty, żółty płyn, który wypływa mu z oka, którego Diego nie jest w stanie nawet 
otworzyć. Zmuszam go, aby siadł na moją Vespę i natychmiast wiozę go na pogoto-
wie. Bada go lekarz. Ja także wchodzę, mimo, że Diego jest pełnoletni. Doświadczam 
dziwnego uczucia, jakbym w tym momencie był jego ojcem: ja, dwudziestotrzylatek, 
on prawie czterdziestolatek. Diego budzi we mnie ogromną czułość, zapewne mię-
dzy innymi dlatego, że lekarz traktuje go mało uprzejmie. Stwierdza zakaźne wiruso-
we zapalenie spojówek. Kiedy wychodzimy, radzę Diego, aby zaczął dbać o higienę 
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osobistą, ponieważ większość jego problemów zdrowotnych wynika z tego, że nie 
dba o siebie. Diego okazuje mi ogromną wdzięczność za pomoc. Mimo wszystkich 
problemów finansowych i zdrowotnych, zachowuje zawsze uśmiech na twarzy. 

Kwiecień 2000

Pogarsza się problem ze stopą. Pewnego wieczoru Diego pokazuje mi ją w ośrod-
ku – obrzęk jest ogromny, siny, wielkości piłeczki tenisowej. Jeden z wolontariuszy 
niemal siłą zawozi go do szpitala. Lekarz zajmujący się raną Diega twierdzi, że gdyby 
obrzęk nadal się rozwijał, skończyłoby się to wszystko gangreną. 

Z upływem czasu Diego stopniowo rozwiązuje swoje problemy zdrowotne i coraz 
bardziej angażuje się w życie uczelniane, mimo, iż nadal nie jest formalnie studen-
tem. Jego przypadek wywołuje żywą dyskusję między wolontariuszami, pracow-
nikami i dyrektorem ośrodka. Dyrektor jest zdecydowanie przeciwny działaniom, 
podejmowanym przez Diego. Tylko ja i jeszcze jeden pracownik, który zaprzyjaźnił 
się z Diego, jesteśmy po jego stronie. Według dyrektora czterdzieści lat to zbyt późny 
wiek, aby rozpoczynać studia, jego zdaniem Diego powinien raczej poszukać jakiejś 
pracy. Diego wyczuwa sprzeciw innych, co prowadzi do sporów niemal ze wszystki-
mi. Szuka wsparcia we mnie, ale ja nie mogę go udzielić bez narażania się na konflikt 
z zasadami przyjętymi w ośrodku. 

Dyskusja, która toczy się między pracownikami noclegowni i wolontariuszami, 
rozciąga się stopniowo na kwestię roli pracownika placówki tego typu. Okazuje się 
między innymi, że pracownik nie powinien nawiązywać zbyt bliskich relacji z bez-
domnymi podopiecznymi poza ośrodkiem, ponieważ może to prowadzić do utraty 
autorytetu. Zgadzam się z tym, ale jednocześnie delikatna sytuacja, w jakiej się 
znalazłem, sprawia mi trudność – jak mam teraz postąpić? Nie odzywać się w ogóle 
do Diego, kiedy spotkam go poza ośrodkiem na terenie uczelni, między biblioteką 
a stołówką, co zdarza się codziennie? Werona nie jest przecież dużym miastem, a ży-
cie uniwersyteckie koncentruje się na niewielkim, specjalnie wyznaczonym obszarze. 
Udaje mi się porozmawiać z Diego o tych problemach. Wygląda na to, że jest on 
obdarzony ogromną empatią i zdolnością analizy introspektywnej, rozumie już od 
pewnego czasu, że sytuacja jest delikatna, z drugiej zaś strony wykazuje zachowa-
nia typowe dla osób bezdomnych, przez które rozumiem na przykład brak dbałości 
o higienę osobistą i o własne sprawy, logikę „wszystko lub nic” w relacjach z innymi, 
czyli „albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie”, szukanie uznania i akceptacji, charak-
terystyczne dla osób, które nie zaznały w życiu trwałej, głębokiej więzi uczuciowej, 
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skłonności do używek, takich jak alkohol, środki odurzające bądź narkotyki, kompen-
sujące brak uczuć i perspektyw na przyszłość. Możliwości intelektualne i własności 
abstrakcyjnego umysłu Diego zupełnie nie idą w parze z jego postępowaniem. Nie 
jest on uzależniony od środków odurzających, ale ma coraz poważniejsze problemy 
z alkoholem, cierpi także na bulimię. 

Pewnego wieczoru poszliśmy z grupą studentów na pobliskie wzgórza, aby świę-
tować jakieś wydarzenie. Diego dołączył do nas. Rozłożyliśmy koce, raczyliśmy się 
jedzeniem i winem, podziwiając wspaniałą panoramę Werony. Diego powinien wró-
cić do ośrodka o godzinie 20.00. Ja nie miałem dyżuru tego wieczoru. Około 19.30 
zorientowałem się, że Diego jest kompletnie pijany i nie jest w stanie nawet się 
podnieść. Zadzwoniłem do pracownika, który pełnił dyżur i poinformowałem go, że 
Diego nie wróci na noc do ośrodka. Po zakończeniu wspólnego wieczoru usiłujemy 
podnieść Diego. On próbuje samodzielnie zrobić krok do przodu, ale upada na zie-
mię, niczym worek ziemniaków. Koledzy śmieją się i odchodzą. Zostajemy z Diego 
sami. Pomagam mu się pozbierać i zabieram go na noc do siebie. W drodze do domu 
Diego zaczyna płakać. Cały czas brzmi w jego uszach śmiech kolegów. Narzeka na 
swoją sytuację, widać, że bardzo cierpi. 

Listopad 2000

Czas płynie, nasze relacje z Diego stają się coraz bardziej zrównoważone. Wydaje 
mi się, że udało mi się połączyć moją pracę wykonywaną w ośrodku z przyjaźnią, 
jaka łączy nas poza ośrodkiem. Diego kontynuuje studia, udało mu się w końcu 
zarejestrować i zaczyna zdawać pierwsze egzaminy. Nie korzysta już z noclegowni, 
ponieważ znalazł miejsce w San Vincenzo, innym ośrodku dla bezdomnych w We-
ronie, który jest normalnym domem o znaczenie szerszym zakresie swobody. Jest to 
miejsce przeznaczone dla osób, które definitywnie wychodzą ze stanu bezdomności. 
Diego dzieli pokój ze starszym panem, z którym niewiele rozmawia. Odrzuca bowiem 
doświadczenie pobytu w noclegowni dla bezdomnych; najchętniej wykreśliłby je 
ze swojej pamięci, ale zdaje sobie sprawę, że było ono konieczne i bardzo istotne 
dla jego dalszego życia. Nie rozwiązał jeszcze wszystkich swoich problemów, ale 
zachowuje się teraz zupełnie inaczej, niż wcześniej: dba o higienę, zdrowie i o swój 
wizerunek. Znacznie poszerzył krąg znajomych, zaczął także zarabiać, wykonując 
różnego typu prace dorywcze. W okresie pobytu w noclegowni udawało mu się 
przeżywać za 5.000 lirów zasiłku, jaki otrzymywał tygodniowo od gminy i za drobne 
kwoty, jakie dostawał od ludzi. W gruncie rzeczy potrzebował pieniędzy jedynie na 
papierosy i benzynę do swojej Vespy. Obiady jadał za bony, które otrzymywał od 
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pracownika socjalnego, w stołówce prowadzonej przez gminę, a kolacje w jadłodajni 
ośrodka prowadzonego przez księży, gdzie w zamian za posiłek księża żądali od bez-
domnych jedynie odmawiania różańca. Teraz Diego jada w stołówce uniwersyteckiej 
w towarzystwie studentów. Zauważyłem, że zdarza mu się czasem zostawić 321

27 stycznia 2001 roku

Z czasem nasze relacje z Diego zaczęły się rozluźniać. Ja zdałem wszystkie eg-
zaminy i opuściłem środowisko uniwersyteckie. Niekiedy spotykaliśmy się przy-
padkiem wieczorami w jednym z lokali w Weronie, którego byliśmy obydwaj by-
walcami. Zacząłem unikać Diego, ponieważ stawał się coraz bardziej natarczywy 
i jego obecność bywała w pewien sposób „niewygodna”, ograniczał mi bowiem 
kontakt z innymi osobami. Zresztą jego prowokacyjne i narcystyczne zachowania 
zniechęcały do niego większość osób, poza tym Diego nadal nie potrafił uporać się 
z problemem alkoholowym. 9 stycznia, kiedy przyjechałem do Werony z Polski, aby 
spędzić w moim mieście święta Bożego Narodzenia, poszedłem z grupą przyjaciół 
do naszego lokalu. Spotkałem tam Diego. Natychmiast postawił mi kieliszek wina 
i zaczął rozmawiać. Najpierw ucieszyłem się, że widzę go po dość długim czasie, ale 
po jakimś czasie znowu poczułem, że jego obecność przeszkadza mi, zwłaszcza, że 
był pijany. Postanowiliśmy z przyjaciółmi, że zmienimy lokal. Diego zapytał, czy może 
pójść z nami, ale nawet nie zdawał sobie sprawy, że z powodu nadmiaru alkoholu 
ledwo był w stanie utrzymać się na nogach. Poradziłem mu, aby już nie pił, usiadł 
i zjadł coś ciepłego, aby złagodzić skutki pijaństwa i aby nie wracał do domu Vespą. 
Diego bardzo nalegał, abyśmy nadal spędzali wieczór razem, ale „spławiłem” go szyb-
ko i opuściłem lokal. Kiedy wróciłem tam po niecałej godzinie, Diego już nie było. 
Dwa dni potem dowiedziałem się, że właśnie owego wieczora miał bardzo poważ-
ny wypadek. Jechał swoją Vespą z dużą prędkością i uderzył z impetem w latarnię. 
Kiedy poszedłem do szpitala, Diego jeszcze żył, był w śpiączce, ale lekarz powiedział 
mi, że nie ma żadnej nadziei. Następnego dnia Diego odszedł. Do dzisiejszego dnia 
czuję się winny, że opuściłem go wtedy wieczorem, kiedy bardzo potrzebował mojej 
bliskości. Z moich obliczeń wynika, że Diego musiał wyjść 10 minut po tym, kiedy ja 
opuściłem lokal. Stale wracają do mnie słowa, które kierował do mnie, kiedy wycho-
dziłem z lokalu: „co ja mam teraz robić?” Zdecydowałem, że zostawię go samemu 
sobie, mimo, iż wiedziałem, że w okresie świątecznym Diego był bardziej podatny 
na depresję, ponieważ czuł się jeszcze bardziej samotny. Ja tego wieczoru wolałem 
myśleć o sobie. Mogę się pocieszać z goryczą, że przecież jako „znakomity pracownik 
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socjalny” prosiłem go, aby już nie pił i nie wsiadał na motor. Ale czemu mają służyć 
ostrzeżenia, jeżeli odmawia się drugiej osobie kontaktu?       

Historia Diego bardzo mnie poruszyła i skłoniła do przemyślenia mojego podej-
ścia do innych ludzi zarówno w sektorze pracy socjalnej, jak też w relacji prywatnej 
przyjaźni. 

2. Analiza przypadku

Zanim przejdę do analizy historii Diego w kontekście systemu świadczeń dla 
bezdomnych w Weronie w tamtych latach, chciałbym przedstawić kilka koncepcji 
teoretycznych Roberta Castela, przy pomocy których opisywał on zjawisko bezdom-
ności. Francuski socjolog wprowadził pojęcie disafiliation (stopniowe zerwanie więzi 
społecznych), na podstawie którego określał stan bezdomności, kładąc nacisk przed 
wszystkim na stan deprywacji potrzeby kontaktów z innymi, aniżeli niemożność 
zaspokojenia potrzeb materialnych. Stan disafiliation można opisać, stosując dwa 
podstawowe kryteria: z jednej strony następuje stopniowa utrata więzi z grupami 
społecznymi pierwotnymi i wtórnymi, z drugiej strony nie ma dostępu do rynku 
pracy, co jest niezwykle istotne, bowiem działalność zawodowa służy nie tylko za-
spokojeniu potrzeb materialnych, lecz stanowi podstawowe narzędzie integracji 
społecznej i budowania własnej tożsamości. Obszar integracji społecznej na poniż-
szym wykresie, wyznaczony dwoma osiami, pokazuje jasno, że im bardziej stabilna 
jest praca, tym wyższy jest poziom integracji społecznej. 
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Wykres 3. Uwarunkowania bezdomności w kontekście zależności od pracy

                  
Źródło: N Guillton, przemówienie akademickie z 2001 w ramach „M.A in Compara-

tive European Social Studies (MACESS)” w Hogeschool Maastricht. 

W obszarze „kruchości” społecznej osoba może mieć stabilną sytuację zawo-
dową, ale słabe więzi społeczne. Tak się dzieje w przypadku rozpadu rodziny, 
co może mieć wpływ na równowagę psychiczną osoby. We współczesnym 
świecie, gdzie zagrożenia społeczne są bardzo duże, niezwykle łatwo jest 
przejść z obszaru „kruchości” społecznej do stanu disafiliation. Zjawisko to coraz 
częściej dotyka osób wykształconych, mających solidne zasoby społeczne 
i kulturalne, co bardzo dobrze pokazuje przykład Diego: zanim z powodu 
bankructwa trafił on na ulicę, był osobą w pełni zintegrowaną społecznie. Miał 
relację uczuciową z jedną z osób, z którymi przeprowadzałem wywiad, opo-
wiadała ona o zmieniającej się, coraz trudniejszej osobowości Diego. W ostat-
nich miesiącach związku, kiedy Diego miał poważne problemy finansowe, stał 
się chorobliwie zazdrosny. Kobieta, która była z nim związana przez pewien 
czas, opowiadała o wydarzeniu, po którym zdecydowała się zakończyć osta-
tecznie kontakty z nim, chociaż w przeszłości była bardzo zakochana. Diego 
miał zawsze kompleks, ponieważ jedną nogę miał nieco krótszą. Kiedy stra-
cił pracę, wydał ostatnie oszczędności na operację plastyczną w prywatnej 



178

klinice, aby uporać się ze swym problemem. Pewnego razu zniknął na cały 
tydzień, nikomu nic nie mówiąc. Po tygodniu zadzwonił do swej partnerki 
z Mediolanu, prosząc ją o pomoc w powrocie do Werony. Był na wózku in-
walidzkim. Kobieta pamięta, że już wtedy był innym człowiekiem. Pewnego 
wieczoru wyszła bez niego do miasta, a kiedy wróciła do domu, Diego, kom-
pletnie pijany i niespokojny, czekał na nią w ciemności tuż przy drzwiach. Od 
momentu, gdy kobieta ujrzała jego spojrzenie zagubione, ale jednocześnie 
pełne negatywnych emocji, zrozumiała, że nic już nie da się zrobić. Od owego 
momentu rozpoczęło się to, co Gui określa, jako „stan staczania się po równi 
pochyłej w kierunku samego dna poziomu przetrwania, który to proces rozpo-
czyna się w momencie, kiedy człowiek dociera do punktu, gdy traci równowagę, 
odrywa się w sposób pozornie bezpowrotny od środka ciężkości normalności, 
podąża w dół i zatrzymuje dopiero na progu przeżycia, w stanie powolnej autode-
strukcji”319. Diego przez pewien czas prosił o pomoc przyjaciół, ale stopniowo 
zrywał wszelkie kontakty i w efekcie skończył na ulicy. Osoby znające go od 
dawna opowiadały, że jako dziecko stracił nagle oboje rodziców, o czym 
zresztą Diego wspominał także w rozmowach ze mną. Jego ojciec popełnił 
samobójstwo, matka zaś odeszła wkrótce potem z powodu ciężkiej choroby. 
Była partnerka Diego oraz jego przyjaciel z czasów dzieciństwa opowiadali, 
że ojciec był człowiekiem znanym w mieście, jako osoba autorytarna, bardzo 
surowym wobec syna i szorstkim dla żony.   

Moje rozważania nie mają na celu odtworzenia procesu przejścia z obszaru 
integracji społecznej do stanu disafiliation, interesuje mnie bardziej prześle-
dzenie kolejnych etapów powolnej przemiany stanu Diego, na którą z całą 
pewnością miały wpływ aspekty relacyjne, opisane przez R. Castela. Z punk-
tu widzenia świadczeń społecznych, konieczne jest zapewnienie osobie 
potrzebującej pomocy, znajdującej się w jednym z obszarów społecznych 
Castela „nie tylko środków finansowych lub wsparcia psychicznego, ale także 
praw i koniecznego uznania społecznego”320. Francuski socjolog określa mianem 
społecznego obywatelstwa prawo każdej jednostki do utrzymywania więzi 
wzajemnych zależności z innymi ludźmi i podkreśla konieczność wdrożenia 
przez systemy pomocy społecznej wszelkich instrumentów, zasobów, środ-
ków i metod, aby to prawo zapewnić.

319  L. Gui, L’utente che non c’e’, Franco Angeli, Mediolan, 1996, s. 29.
320  R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Turyn, 2004, s. 71.
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Do tej pory jestem przekonany, że w procesie powrotu Diego do normal-
ności największą rolę odegrały dwie sprawy: tworzenie więzi społecznych (re-
lacje, które oferowaliśmy w noclegowni oraz relacje, które Diego stopniowo 
budował w środowisku uniwersyteckim) oraz wytrwałe dążenie do realizacji 
ważnego celu, jakim były pomyślnie zdane egzaminy. Sprzeciw kierownika 
ośrodka, którego ja osobiście nie podzielałem, wzmacniał jeszcze bardziej 
przekonanie Diego o słuszności tego, co robił. Najistotniejsze było to, że 
wytrwale dążył on do obranego celu i w bardzo krótkim czasie udało mu się 
przejść z obszaru disafiliation do obszaru integracji społecznej, chociaż jego 
więzi społeczne pozostawały nadal słabe. Właśnie w tym delikatnym okresie 
Diego wymagał szczególnej, profesjonalnej pomocy. Odwołując się do dat, 
wskazanych w moich notatkach, przedstawiam poniżej w formie graficznej 
(Wykres 6.) moją interpretację procesu przemiany Diego ze stanu disafiliation, 
w jakim znajdował się w momencie przyjęcia do noclegowni w październiku 
1999 roku, aż do ostatecznego upadku, który nastąpił w styczniu 2001 roku.   

Wykres 4. Proces przemiany Diega w trakcie wychodzenia ze stanu 
bezdomności

                   
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów N. Guilltona dot. koncepcji 

Castela. 
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W przypadku osób bezdomnych oraz uzależnionych od substancji psychoak-
tywnych, trajektoria powrotu do normalnego życia przyjmuje zazwyczaj kształt 
sinusoidy, bowiem cechuje ją naprzemienne występowanie okresów pogorszenia 
i poprawy. Trajektoria Diego miała właśnie kształt sinusoidy. W ostatnim miesiącu 
życia cierpiał on bardziej, niż zazwyczaj, dlatego też częściej nadużywał alkoholu. 
Cierpienie jest stanem fizjologicznym, który można postrzegać pozytywnie wtedy, 
gdy stanowi on część procesu wychodzenia z trudności. Kiedy natomiast osoba 
bezdomna znajduje się w obszarze disafiliation, żyje w warunkach przetrwania i jej 
cierpienie nie jest tak dojmujące jak wówczas, gdy odzyskuje utracone umiejętności 
i funkcje życiowe, przede wszystkim społeczne. Poczucie wyobcowania w obszarze 
disafiliation bywa bowiem tak silne, że ból fizyczny i psychiczny równoważą się i stają 
się znośne.

W końcowej części tekstu poświęconego Diego, napisanej już po jego odejściu, 
podkreślam ogromną odpowiedzialność, jaka ponoszę z tego powodu, że nie pozo-
stałem przy nim, kiedy bardzo cierpiał. Z perspektywy czasu i po przeanalizowaniu 
sytuacji mogę stwierdzić, że odpowiedzialność osób, które podejmują się dostarcza-
nia usług społecznych, powinna być wpisana w system pomocy społecznej. Ja, jako 
część organizacji uważam, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i je-
stem świadomy tego, że nie zachowałem się w sposób profesjonalny. Ale nie miałem 
narzędzi, aby postąpić inaczej. Wtedy uważałem, że my, pracownicy i wolontariusze 
noclegowni mogliśmy zrobić więcej, to znaczy zaoferować Diego w szerszym za-
kresie kontakt czysto ludzki. Próbowałem zresztą zaproponować to koordynatorowi 
usług, ale on miał odmienną koncepcję działania, mieszczącą się w logice usług 
o charakterze opiekuńczym. A powiązania między organizacjami, które świadczyły 
pomoc społeczną osobom bezdomnym w Weronie, były zbyt słabe. Między innymi 
dlatego nikt nie poczuł się odpowiedzialny za to, aby skierować Diego do ośrodka 
leczenia uzależnienia od alkoholu. Zaoferowano mu możliwości zamieszkania, ale 
zaniedbania w sferze leczenia były bardzo poważne. Wszyscy byli świadomi, że Diego 
jest uzależniony od różnych substancji, lecz nikt nie reagował. Diego wielokrotnie 
zażywał w noclegowni ogromne dawki valium, mimo to nikt nigdy nie podjął tego 
tematu. Pytanie, które zadaję sobie obecnie, różni się od pytania, które zadawałem 
sobie przez wiele miesięcy: czy Diego zmarłby, gdybym nie wyszedł owego wie-
czoru z lokalu? Teraz zastanawiam się, czy sprawy potoczyłyby się tak samo, gdyby 
wówczas, na etapie przejścia z noclegowni do wyższego poziomu, czyli mieszkania 
w domu San Vincenzo, ktoś porozmawiałby z Diego o konieczności podjęcia leczenia 
jego uzależnień. Zabrakło podejścia indywidualnego, które w kulturze brytyjskiego 
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modelu welfare odpowiada case management, a we włoskim modelu welfare tak zwa-
nemu towarzyszeniu/wspieraniu społecznemu (accompagnamento sociale). Zabrakło 
strategii empowerement, dzięki której możliwe byłoby rozwiązanie trudnej sytuacji 
w inny sposób. Wsparcie było przypadkowe, pozostawione w dużej mierze dobrej 
woli osób, które angażowały się w sprawę osobiście, czyli mnie, mojemu koledze 
pracownikowi socjalnemu i władzom gminy. Zaangażowanie indywidualne, bez 
wsparcia ze strony organizacji, bez ogólnej wizji usługi społecznej, może prowadzić 
do efektów odwrotnych, niż zamierzone. Wydawało się, że proces przemiany postę-
puje w dobrym kierunku, tyle tylko, że Diego nie był w stanie kontynuować swojej 
drogi życiowej sam. Przejście z obszaru zerwanych więzi społecznych (i niepełnej 
pomocy) do obszaru integracji społecznej nastąpiło zbyt szybko.    

Poważnym błędem, który popełniłem, było nawiązanie z Diego relacji poza noc-
legownią. Pracownik socjalny ani wolontariusz nie powinien przyjaźnić się z pod-
opiecznym. Jest to jedna z najbardziej delikatnych kwestii związanych z pracą w sfe-
rze pomocy społecznej: należy otworzyć się na relację, ale trzeba też zachować 
konieczny dystans. Wokół mnie nie było nikogo, z kim mógłbym porozmawiać o mo-
ich rozterkach związanych z przyjaźnią z Diego, których zresztą częściowo byłem 
świadomy już wtedy, zdawałem sobie bowiem sprawę z mojej podwójnej roli: pra-
cownika socjalnego i przyjaciela Diego. Uważam jednak, że największe braki tkwiły 
w samym systemie: w zespole brakowało przedstawicieli różnych dyscyplin, zabrakło 
współpracy na takim poziomie, aby skierować Diego do systemu opieki zdrowotnej, 
nie istniała praca w sieci, którą przewiduje model świadczeń zintegrowanych, ale 
przede wszystkim zabrakło wizji systemu, zgodną z opisaną wcześniej logiką plano-
wania strategicznego, zabrakło komplementarności działań. Potwierdziły to słowa 
pani kierowniczki Wydziału ds. Bezdomnych Gminy Werona, z którą przeprowadza-
łem wywiad: „… brakowało mediatora, nie było modelu ani strategii działania na rzecz 
osób potrzebujących. To, co ja robiłam, było w dużej mierze improwizacją. Przychodził mi 
do głowy jakiś pomysł i wypróbowywałam go, ale nie miałam żadnego wzorca wspólnej 
pracy. Wszystko opierało się na działaniach spontanicznych”.  

3. Miejsca i nie-miejsca antropologiczne, miejsca i nie-miejsca społeczne

Marc Augė wprowadził pojęcie „nie-miejsca” (przestrzeni niczyjej), które przeciw-
stawił koncepcji miejsca antropologicznego. Według francuskiego antropologa „nie-
miejsce” to przestrzeń, w której jednostki spotykają się, ale nie nawiązują ze sobą 
kontaktu społecznego: centrum handlowe, autostrada, lotnisko. Augė definiuje je 
jako „… przestrzeń, która nie buduje ani tożsamości, ani relacji, lecz jedynie imitację 
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i samotność, w której poruszają się mikrojednostki, władające jedynie swoją konsumpcją, 
rozpływające się i zanikające jak konsumpcja, jedyne źródło wartości. Mikrojednostki po-
zostające w konflikcie, konkurujące, przestraszone”321. Natomiast miejsca antropologicz-
ne to przestrzenie, w których istnieją relacje, poczucie tożsamości, historia a więzi 
społeczne stają się głównym elementem budującym tożsamość jednostkową i zbio-
rową, która łączy społeczność w określonej organicznej przestrzeni społecznej na 
poziomie grupy społecznej bądź wspólnoty. Według autora, w rzeczywistości nie ist-
nieją ani miejsca antropologiczne, ani „nie-miejsca”, są to jedynie proponowane przez 
niego narzędzia, przydatne do pomiaru poziomu socjalizacji danej przestrzeni.

W podsumowaniu niniejszego tekstu chciałbym odnieść koncepcje, proponowa-
ne przez Marca Augė, do obszaru pomocy społecznej. System usług społecznych 
w Weronie w opisywanym przeze mnie okresie nazwałbym „quasi-miejscem”: w sfe-
rze świadczeń społecznych określiłbym mianem miejsca społecznego, model usług 
oparty na sieci, integracji, wspólnej wizji działania, języka i metod pracy. Natomiast 
„nie-miejsce” społeczne to przestrzeń, w której prowadzone są działania o charakte-
rze opiekuńczym, ale nie istnieją indywidualne drogi wychodzenia z trudnej sytuacji, 
brakuje planów strategicznych i programów działania, a osoby świadczące usługi 
społeczne nie wchodzą w relacje z podopiecznymi, których zresztą rzadko postrze-
gają jako osoby. 

System usług społecznych w Weronie był „quasi-miejscem”, ponieważ posiadał on 
pewne cechy miejsca i pewne cechy „nie-miejsca”. Jednym z głównych powodów 
takiego stanu rzeczy był brak przekształcenia lokalnego welfare Werony w zintegro-
wany welfare mix. Zwiększyła się liczba podmiotów, działających w obszarze usług 
społecznych, które miały możliwość wniesienia wartości dodanej do systemu, ale 
nie udało się to, ponieważ nie było między nimi żadnego kontaktu. Brakowało za-
równo zasobów (finansowych i ludzkich), jak też woli politycznej. Nieformalna grupa 
pomocy, prowadzona przez panią kierowniczkę Wydziału ds. Bezdomnych Gminy 
Werona, stanowiła miejsce społeczne, natomiast gminna noclegownia na poziomie 
niskoprogowym tworzyła „nie-miejsce” społeczne. Nasza noclegownia była „quasi-
miejscem”: klimat współdziałania między pracownikami i wolontariuszami był dobry: 
graliśmy w karty, wieczorami gawędziliśmy. Ale nie stosowano żadnych strategii 
nawiązywania relacji z podopiecznymi i tworzenia indywidualnych ścieżek wycho-
dzenia ze stanu bezdomności. Cały system pomocy społecznej w Weronie w latach 
1999-2000 był „quasi-miejscem”, ponieważ nawet pojedyncze inicjatywy służące 

321  M. Augė, nonluoghi, Eleuthera, Milano 2009.
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tworzeniu relacji z podopiecznymi czy też wdrażaniu projektów ginęły wewnątrz 
systemu rozdrobnionego, niejednolitego, o bardzo niskim stopniu integracji. 

Na płaszczyźnie indywidualnej nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy Die-
go uniknąłby swego losu, gdyby oferta świadczeń indywidualnych działała i była 
skuteczna. Nasuwa się kolejne niełatwe pytanie o to, jaki jest poziom wolności oso-
by bezdomnej? W powszechnej świadomości dominuje stereotyp kloszarda, który 
wybrał taki styl życia, ale w rzeczywistości takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. 
Trajektorie prowadzące do stanu disafiliation w większości przypadków mają swój 
początek w pierwszych okresach życia człowieka, kiedy dochodzi do rozbicia ro-
dziny albo znacznego nasilenia konfliktów w rodzinie. W wielu wypadkach można 
mówić o połączeniu czynników genetycznych i kulturowych, które powodują, że 
stan wykluczenia społecznego, biedy i uzależnienia od różnych substancji i używek 
przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Nikt nie mógł zakazać Diego spożywa-
nia alkoholu, mieściło się to w granicach jego wolności. Ale zabrakło jakiejkolwiek 
próby rozwiązania jego problemu. Z perspektywy minionych lat dostrzegam, że wła-
śnie w tym względzie mogłem zrobić coś więcej. Lecz, jak wspominałem, w owym 
okresie podejmowanie jakichkolwiek działań indywidualnych nie było możliwe, ja 
zaś nie potrafiłem dotrzeć do wszystkich organizacji, które mogły zapewnić Diego 
pełniejszą pomoc. Zresztą nie wpadłem na taki pomysł. Jak twierdzi Bauman, „… 
brak wspólnoty zwiastuje brak bezpieczeństwa; wejście do wspólnoty zapowiada rychłą 
utratę wolności. Bezpieczeństwo i wolność to dwie równie cenne i upragnione wartości, 
które mogą być lepiej lub gorzej wzajemnie równoważone, lecz prawie nigdy nie dają się 
w pełni i bez tarć pogodzić. Nie wynaleziono jeszcze w każdym razie żadnej niezawodnej 
recepty na takie pogodzenie”322. 

W „quasi-miejscu” w Weronie, gdzie świadczono usługi społeczne, nie dokonano 
żadnego wysiłku na poziomie systemu, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Diego 
i przywrócić mu utraconą równowagę bezpieczeństwa i wolności. 

322  Z. Bauman, Wspólnota, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
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Powrót państwa: transformacja polityki pomocy społecznej 
w Chinach

Wstęp

System pomocy społecznej w Chinach przechodzi dramatyczne przemiany od 
roku 1978. Od państwowego monopolu na świadczenie usług pomocy społecznej, 
do świadczeń publiczno-prywatnych. Chodzi o zrównoważenie roli państwa, rynku, 
społeczeństwa obywatelskiego i tradycyjnej sieci pokrewieństwa. Od roku 1980 
aż do dzisiaj Chiny próbują budować gospodarkę mieszaną poprzez ograniczanie 
działalności państwa oraz podkreślenie zadań i obowiązków rynku, społeczeństwa 
obywatelskiego, jednostek i rodzin. 

W tym artykule, koncentrując się na polityce społecznej wobec osób starszych, 
przyjrzymy się kilku problemom pomocy społecznej. Czy rola państwa rzeczywiście 
się zmienia? Czy tło historyczne i dynamiczna struktura były bodźcem do zmiany roli 
państwa? Co to oznacza dla chińskich reform pomocy społecznej?

1. Zagadnienia teoretyczne

W analizach procesu transformacji systemu pomocy społecznej niekiedy pomijane 
są zagadnienia relacji między państwem, rynkiem, społeczeństwem obywatelskim 
i jednostkami. Według klasyków teorii polityki społecznej: Wilenskiego, Lebeaux oraz 
Titmussa istnieją trzy różne modele polityki społecznej323: model rezydualny (residual 
welfare model), model przemysłowej wydajności i osiągnięć (industrial achievement-
performance model) oraz model instytucjonalnej redystrybucji (institutional redistribu-
tive model). Esping-Andersen zrobił znaczący postęp w tej dziedzinie wprowadzając 
pojęcie dekomodyfikacji324. W swojej książce „Trzy światy kapitalistycznego państwa 
dobrobytu”, zidentyfikował on trzy modele dobrobytu: liberalny, konserwatywny 
i socjaldemokratyczny. Niektórzy uczeni, w celu analizy przemian pomocy spo-
łecznej w państwach wschodnich a w szczególności państwach Azji Wschodniej, 
próbowali konstruować opisy łączące interwencje państwa, tradycje kulturowe 

323  H. L Wilensky, C. N. Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare: the Impact of Industrial-
ization on the Supply and Organization of Social Welfare Service in the United States, Russell Sage 
Foundation, New York 1958.
324  G. Esping-Anderson, The Three Worlds of Welfare Capitalism, New Jersey: Princeton University Press, 1990.
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i struktury społeczne325. Wprowadzone w raporcie Wolfenden o przyszłości organi-
zacji woluntarystycznych (The Future of Voluntary Organizations) pojęcia pluralizmu 
w pomocy społecznej lub mieszanej gospodarki pomocy społecznej, stały się bar-
dzo popularnymi terminami w nauce o transformacji pomocy społecznej. Innymi 
ważnymi terminami, dla analizy reform w pomocy społecznej, są decentralizacja, 
prywatyzacja i partycypacja326. Pluralizm w pomocy społecznej jest odpowiedzią na 
kryzys państwa opiekuńczego i oznacza mniej dominującą rolę państwa w pomocy 
społecznej327. Reformatorzy polityki społecznej uważają, że gospodarka mieszana 
może dostarczać skuteczniej usługi społeczne oraz, że ogólny dobrobyt w społe-
czeństwie nie będzie się zmniejszać, nawet jeśli państwo zacznie się wycofywać 
z roli bezpośredniego dostawcy.

Wielu badaczy analizowało chińską reformę pomocy społecznej w odniesieniu do 
pluralizmu328. Bardziej praktyczne badania skupiają się głównie na społeczności329 
oraz organizacji non-profit330. Niektórzy uczeni twierdzą, że chiński system pomocy 
społecznej ma pewne cechy struktury mieszanej publiczno-prywatnej331, i wiąże się 
z prywatyzacją332 i urynkowieniem usług socjalnych333.

325  R. Goodman, The East Asian Welfare Model: Welfare Orientalism and the State. London, Rout-
ledge, New York 1998; Walker A., Wong, C. K. (eds.), East Asian Welfare Regimes in Transition: from 
Confucianism to Globalization, Policy Press, Bristol 2005; Xiong Y., State Power, Social Structure and 
Cultural Tradition, Jiangsu Social Sciences, Iss.4: 48-56 2007.
326  N. Jonson, The Privatization of Welfare, Social policy & administration, 3 (1), 17-30, May 1989; 
Gilbert N., Welfare Pluralism and Social Policy, w: J. Mideley, M. B. Tracy (eds.), The Handbook of 
Social Policy (pp. 411-420). Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 2000.
327  N. Jonson, The Privatization of Welfare ….. op.cit.; Rose R., Common Goals But Different Roles: 
The State’s Contribution to the Welfare Mix, w: R. Rose, R. Shiratori (eds.), The Welfare State East 
and West (pp.13-39), Oxford University Press, New York 1986; Evers A., Shifts in the Welfare Mix: 
Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy, w: A. 
Evers, H. Wintersberge (eds.), Shifts in the Welfare mix: Their Impact on Work, Social Services and 
Welfare Policies (pp. 7-30), Westview Press, Frankfurt 1990.
328  S. Philion, (1998). Chinese Welfare State Regimes, Journal of Contemporary Asia. Vol. 28. Iss.4: 
518-536, 1998; Shang X., From Welfare Statism to Welfare Pluralism, Journal of Tsinghua University 
(Philosophy and Social Sciences), Iss. 4: 16-23, 2001; Lin M., The Rise of Welfare Pluralism and the 
Policy Practice, Society, Iss. 7: 36-37, 2002; Peng H, Huang, Y., Welfare Pluralism: Welfare Provision 
Transformation from State to Multi-sectors, Nankai Journal, Iss. 6: 40-48, 2006.
329  Q. Xu, J. F. Jones, Community Welfare Services in Urban China: A Public-private Experiment, 
Journal of Chinese political science, 9 (2), 47-62 2004.
330  M. Lin, Z. Wang, Study on Non-rofit Organizations from the Perspective of Welfare Pluralism, 
Social Science Research, Iss. 6: 103-107, 2001, Tian K., Opportunity and Restriction: Analysis of NPOs 
Qualification of Development during the Transition Period of the Welfare System in China, Sociologi-
cal Research. Iss. 2: 92-100, 2003.
331 . Q. Xu, J. F. Jones, Community Welfare Services in Urban China ….. op. cit.
332  L. Wong Privatization of Social Welfare in post-Mao China, Asian survey, 34 (4), 307-325 1994. 
333  L. Wong, Marginalization and Social Welfare in China, London: Routledge 1998.
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Jednakże większość z tych badań była opracowana w sposób bardziej opisowy ani-
żeli na poziomie analitycznym, nie ujawniając różnic i napięć pomiędzy zachodnim 
modelem pomocy społecznej a chińskim, który wynika z biednej, skomplikowanej 
rzeczywistości. Pluralizm w pomocy społecznej jest dynamicznym procesem przy-
wracania równowagi i rozkładania odpowiedzialności pomiędzy różnymi sektorami, 
współzależności, wzajemnego przenikania i uzupełniania. Ze względu na odmienną 
historię, kulturę i instytucje polityczne, chińska transformacja pomocy społecznej 
znajduje się pod decydującym wpływem interwencji państwa. Zmiana roli pań-
stwa jest najbardziej istotnym czynnikiem transformacji. Jednakże, jak wskazują 
liczne badania, przemiana w Chinach jest na tyle wyjątkowa i skomplikowana, że 
powszechne uogólnienia są nazbyt proste, aby móc scharakteryzować całościowo 
reformę pomocy społecznej334. Wymaga to badań łączących analizę poszczególnych 
programów z różnych perspektyw.

Koncentrując się, na polityce społecznej opieki wobec osób starszych, w artykule 
tym podjęto próbę analizy kształtowania się roli państwa, ukazania mechanizmu 
i praktycznego podejścia chińskiej reformy pomocy społecznej z punktu widzenia 
pluralizmu, gdzie szczególna uwaga została zwrócona na specyficzne chińskie czyn-
niki kulturowe i instytucjonalne. Głównymi wskazanymi problemami są interakcje 
między sektorem publicznym i prywatnym, nowa rola państwa i społeczeństwa, jako 
dostawców i odbiorców usług społecznych. Analizując zmiany w polityce, społecz-
nej została podejęta w tym artykule dyskusja na temat przemiany systemu pomocy 
społecznej w Chinach wykorzystując zarówno dane ilościowe jak i jakościowe.

2. Zmiana roli państwa: od wycofania się od odwrotu do ponownej   
    aktywności

Przed 1949 r., model chińskiej pomocy społecznej był rezydualny (residual)335. Ist-
niało wtedy kilka programów pomocy społecznej, które często miały na celu utrzy-
manie pokoju społecznego i ochronę przed zamieszkami i niepokojami związanymi 
z masowym ubóstwem, głodem i klęskami żywiołowymi. Przed rokiem 1949 państwo 
nigdy nie było zaangażowane w powszechną pomoc społeczną. Społeczeństwo 
obywatelskie było tak słabo rozwinięte, że główną instytucją, na którą ludzie mogli 
liczyć była rodzina i krewni. Po roku 1949 historię chińskiej pomocy społecznej można 
podzielić na trzy etapy.

334  L. Wong, N. Flynn, (eds.), The Market in Chinese Social Policy. New York: Palgrave 2001.
335  S. Philion, Chinese Welfare State Regimes, Journal of Contemporary Asia, Vol. 28. Iss.4: 518-536, 1998.
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Pierwszy etap obejmuje lata od 1949 do 1978. Chiny skonstruowały wówczas     1) 
uniwersalny, ale hierarchiczny system pomocy społecznej zasadniczo podobny 
do modelu instytucjonalno- redystrybucyjnego.
Drugi etap trwał od 1980 do lat 90. XX wieku, kiedy państwo znacznie zmniej-    2) 
szyło swój udział. Urynkowienie było główną cechą tego okresu, w którym 
system pomocy społecznej stawał się coraz bardziej rezydualny. 
W trzecim etapie, który rozpoczął się pod koniec XX wieku, Chiny zaczęły re-    3) 
alizować urynkowienie pomocy społecznej. Państwo mocno zainwestowało 
w promowania dobrobytu ludzi i wspieranie rozwoju organizacji pozarządo-
wych. 

Po roku 1949 doszło więc do dwóch przemian w zakresie roli państwa: do wycofa-
nia się oraz ponownego powrotu państwa w realizacji funkcji socjalnych.

3. Ograniczenie roli państwa

Ograniczenie wydatków państwa na cele społeczne miało miejsce między pierw-
szym a drugim etapem. Po 1949 roku, rząd chiński wprowadził ochronę socjalną 
„State-Danwei”. System pomocy społecznej był względnie uniwersalny, ale hierar-
chiczny. W tym czasie chiński system pomocy społecznej cechowała dwudzielność, 
był odmienny dla obszarów miejskich i wiejskich. 

Zasadniczo, w miastach, pomoc społeczna była dostępna dla wszystkich poprzez 
system Danwei, któremu podlegał każdy, kto miał pracę. W 1956 roku do państwa 
należała większość przedsiębiorstw, które zatrudniały aż 81,4% miejskiej siły roboczej, 
a na początku urynkowienia w 1979 roku odpowiedni odsetek wynosił 77,2%336. 

W 1979 ilość świadczeń socjalnych zapewnianych przez Danwei i całkowity fundusz 
świadczeń socjalnych wynosił 17,4% całkowitych kosztów wynagrodzeń337. W pań-
stwowy sektor przemysłowy zostały zainwestowane znaczne środki oraz wprowa-
dzono nowe strategie. Regulamin Pracy i Ubezpieczenia z 1951 r. oraz tymczasowe 
rozporządzenie w sprawie zasad emerytur dla pracowników administracji rządowej 
z 1955 r. określiły przepisy dla pracowników państwowych gałęzi przemysłu i systemu 
służby cywilnej. Do roku 1955 system emerytalny obejmował pracowników rządo-
wych i pracowników instytucji publicznych. W 1956 roku, Chiny miały już ustalone 
zasady ubezpieczenia pracy, które objęły około 94% pracowników338.

W odróżnieniu od pracowników miejskich, chłopi na wsiach nie byli objęci syste-
mem emerytalnym i musieli polegać na swojej pracy oraz opiece rodziny. Wiejskie 
świadczenia socjalne otrzymywane od państwa były niczym w porównaniu do tych 

336  Chiński Rocznik Statystyczny z 1981.
337  Ibidem.
338  China’s Old-age Insurance System and Review of its Reform, http://www.mohrss.gov.cn.
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otrzymanych przez pracowników w miastach. Tradycyjnie na wsiach, pokrewieństwo 
zawsze odgrywało dużą rolę w integracji osób, w związku z tym wzajemna pomoc 
była i jest uniwersalna.

Usługi społeczne dla osób starszych zostały zawarte w systemie emerytalnym 
i zapewnione przez Danwei. Ludzie, którzy nie mieli pracy i niezależności finanso-
wej, byli wspierani przez państwo, i często zostawali pod opieką instytucji pomocy 
społecznej. W 1956 roku został wprowadzony system „Wubao” (pięć gwarancji) finan-
sowany ze zbiorowych funduszy pomocy społecznej, aby wspierać mieszkańców 
wsi. Niestety zaspokajał on jedynie kilka podstawowych potrzeb niewielkiej liczby 
osób potrzebujących.

„Pay as you go”(PAYG) było starą zasadą systemu ubezpieczeń przed rokiem 1980. 
Państwo mocno opodatkowało nadwyżki dochodów pracodawców i maksymalizo-
wało państwowe składki na programy ubezpieczeń społecznych. Osoby fizyczne nie 
oszczędzały pieniędzy na przyszłość. Największym problemem tego systemu pomo-
cy społecznej była nieefektywność i nierówność. Emerytura nie była powiązana ze 
składkami pracownika, nawet jeśli wydajność nie była wysoka, a przedsiębiorstwa 
były niewypłacalne.

W pierwszym okresie pomoc społeczna funkcjonowała w modelu instytucjonal-
no-redystrybucyjnym. Państwo przejęło większość obowiązków pomocy społecz-
nej. Rodzina też miała swój udział, natomiast inne prywatne sektory uczestniczyły 
w nim rzadko. Ważną cechą pomocy społecznej było to, że była ona powszechna, 
ale hierarchiczna. Stopień ochrony był bardzo zróżnicowany pomiędzy obszarami 
miejskimi i wiejskimi, sektorami państwowym i niepaństwowym.

Po roku 1978 wraz z reformą gospodarki rynkowej, urynkowienie zostało tak 
usprawnione, że stało się ono narzędziem, dzięki któremu wydajność została osią-
gnięta we wszystkich dziedzinach, nawet w pomocy społecznej. W latach 1980 
- 1990, państwo zaczęło zmniejszać swój udział we wspieraniu pomocy społecznej 
i nakłaniało jednostki do wspierania systemu emerytalnego. Na Wykresie 1. widzimy 
spadek odsetek wydatków rządowych na fundusze pomocowe i pomoc społeczną 
w latach 1980 - 1990. W 1984 roku odsetek ten wynosił około 0,11%. Przed rokiem 
2000 zmniejszył się i oscylował wokół 0,04 ~ 0,06%. 
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Wykres 1. Wydatki instytucji rządowych na fundusze i pomoc 
społeczną*

  
 Źródło: Finance Book of China, 2005.  

* Pomoc społeczna była wąskim pojęciem, które nie obejmowało ubezpieczenia społecz-

nego, takiego jak emerytura, fundusze pomocowe w przypadku katastrof naturalnych.

Od 1986 roku, z powodu reformy państwowych przedsiębiorstw, rząd zapropono-
wał nowy, trwały/odnawialny system reformy emerytalnej. Rada Państwa wdrożyła 
System Umowy o Pracę dla przedsiębiorstw państwowych, które zatrudniały nowych 
pracowników sektora państwowego na podstawie umowy na czas określony, bez 
wcześniejszego formalnego zabezpieczenia pracy dla stałych pracowników. W 1988 
roku liczba pracowników z umową o pracę wynosiła 10,12% całkowitej siły roboczej 
w sektorach państwowych339. Nowa polityka określała również, że przedsiębiorstwa 
i pracownicy powinni wspólnie wspierać ubezpieczenie emerytalne a odsetek in-
dywidualnego wkładu powinien się stopniowo zwiększać.

W 1993 r. trzecia Sesja Plenarna KC KPCh (3rd Plenary Session of 14th Central 
Committee of CPC) podjęła decyzję w sprawie w utworzenia systemu socjalistycz-
nej gospodarki rynkowej (Decision on Certain Issues in Establishing the Socia-
list Market Economic System), który określał, że nowe ubezpieczenia emerytalne  
powinny uwzględniać publiczne zasoby i indywidualne konta, a odpowiedzialność 
emerytalna powinna być dzielona przez osoby fizyczne i jednostki publiczne. Od 
1995 r. różne regiony i departamenty tworzyły plany reform w oparciu o ogólną 
zasadę łączenia zasobów publicznych i indywidualnych.

339  Obliczono na podstawie danych z Chińskiego Rocznik Statystyczny Pracy i Płacy z 1989 r.
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W starym systemie państwo brało na siebie główną odpowiedzialność za świad-
czenie emerytur poprzez Danwei - system opierający się na niskich płacach i wyso-
kich podatkach. Natomiast w nowym systemie, większą odpowiedzialność przyjęły 
osoby prywatne i zakłady pracy. Reforma systemu emerytalnego była zorientowa-
na pluralistycznie. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i reformy państwowe 
przedsiębiorstw, teoretycznie zasada reformy emerytalnej jest naukowa i racjonalna. 
Jednak w praktyce, reforma przyniosła wiele problemów, takich jak „puste konto” 
(„empty account”), wspólne fundusze społeczne i ograniczony zasięg. Fragmenta-
ryczne ubezpieczenia emerytalne nie tylko nie odpowiedziały na rosnące potrzeby 
pomocy społecznej, ale także zmniejszyły jej zasięg.

W tym okresie, było coraz więcej osób pracujących w niepaństwowych przedsię-
biorstwach. Urynkowienie zainspirowało sektor prywatny do udziału w gospodarce 
i zachęciło coraz więcej osób do pracy w zakładach prywatnych i publiczno-pry-
watnych. Dane z Chińskiego Rocznika Statystycznego Pracy z 2005 r. pokazują, że 
w 1984 roku odsetek pracujących w innych ośrodkach wyniósł tylko 0,3%, ale w 1999 
już 15,2%340. W 1984 liczba pracowników prywatnych przedsiębiorstw wynosiła 370 
tys., ale w 1999 już 17,85 mln. Państwo nie miało wystarczającej kontroli nad tymi 
przedsiębiorstwami i nie zdołało nakłonić je do skutecznego wkładu w nowy sys-
tem emerytalny. Dlatego większość ludzi tam pracujących nie była objęta nowym 
ubezpieczeniem emerytalnym.

Wykres 2. Pracownicy przedsiębiorstw państwowych i pozostałych 
jako odsetek wszystkich pracowników

   Źródło: Chiński Rocznik Statystyczny z 2005 r.

340  Inne ośrodki oznaczają ośrodki niepaństwowe i niezbiorowe.
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W 1989 roku na 143,9 mln pracowników miejskich, 48,170 mln, czyli około 33,5%, 
objętych było ubezpieczeniem emerytalnym341. W 1995 roku tylko 190,4 mln pracow-
ników było objętych w nowym ubezpieczeniem emerytalnym stanowiąc około 45,9% 
z całej liczby pracowników miejskich. W porównaniu z okresem przed 1978 r., zasięg był 
znacznie węższy. W tym samym czasie było coraz więcej pracowników wiejskich napły-
wających do miast i pracujących nielegalnie. Ponieważ migracje te były częste, nie było 
dla nich odpowiednich ubezpieczeń emerytalnych. Ponadto reformy przedsiębiorstw 
państwowych doprowadziły do wielu zwolnień w latach 1990. XX wieku i większość 
pracowników nie mogła znaleźć ponownie formalnego zatrudnienia. W 1998 było 
około 5,950 mln. zwolnionych pracowników i liczba ta wzrosła do 6,530 mln. Zwolnieni 
pracownicy nie mogli dostać wystarczającej pomocy i większość z nich nie była objęta 
nowym ubezpieczeniem emerytalnym.

W tym okresie rozwinęły się usługi społeczne przeznaczone dla osób starszych. Ze 
względu na starzenie się ludzi i urynkowienie usług, niektóre prywatne podmioty 
zaczęły brać udział w świadczeniach usług społecznych dla osób starszych. Ale ze 
względu na brak zasobów, rozwijały się one bardzo powoli i stawały w obliczu wielu 
problemów, takich jak niskie zarobki lub niska jakość oferowanych usług. W 1996 r. 
istniało 42.518 instytucji świadczących usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
dostarczających około 950.000 miejsc dla pensjonariuszy. Jednak rosnąca ilość miejsc 
była wciąż znacznie poniżej stopy popytu. Wykres 3 przedstawia na to dowody.

Wykres 3. Wzrost wieku ludzi i liczby miejsc w ośrodkach pomocy 
społecznej

  
Źródło: Chiński Rocznik Statystyczny z 2010 roku i Chiński Rocznik Statystyczny 

Spraw Obywatelskich z 2010 r. 
341  Chiński Rocznik Statystyczny, 2005 r.
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Starzenie się społeczeństwa i malejąca liczebność rodziny sprawiają, że odpo-
wiedzalność za opiekę jest coraz poważniejszym problemem. Tradycyjnie, rodzina 
odgrywała kluczową rolę w opiece nad osobami starszymi, ale z powodu kontro-
lowanej polityki planowania rodziny, jaka ma miejsce jeszcze w Chinach i zmiany 
wartości liczebności rodzin stało się tak, że opieka rodzinna jest jeszcze trudniejsza. 
Tabela 1. przedstawia ten trend. 

Tabela 1. Statystyki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w latach 
1953 - 2000

 

Źródło: Chiński Rocznik Statystyczny.

Podsumowując cechy reformy pomocy społecznej w tym okresie, możemy zaob-
serwować wycofanie się państwa ze służby publicznej i podkreślenie odpowiedzial-
ności indywidualnej, rodzin i ośrodków wsparcia. Wiele osób zostało wykluczonych 
z systemu ochrony socjalnej w trakcie reformowania pomocy społecznej i dlatego 
nastąpił wzrost zapotrzebowania na usługi dla osób starszych. Chiński system po-
mocy społecznej zmienił się z modelu instytucjonalno-redystrybucyjnego na model 
bardziej rezydualny.

Podczas urynkowienia, wycofanie się państwa z gospodarki było racjonalnym 
wyborem. Problem polegał na tym, że państwo wycofało się w zbyt dużym stopniu 
i zbyt szybko przy konstruowaniu nowego systemu. Mieszany system pomocy spo-
łecznej nie pojawił się po wycofaniu państwa a pomoc społeczna miała poważne 
braki. Ludzie musieli sami na sobie polegać i walczyć na rynku pracy, co spowodo-
wało coraz większe problemy, takie jak nierówności w dochodach, wzrost bezrobocia 
i nierównomierny rozwój. Wszystko to w końcu przyczyniło się do powrotu odpo-
wiedzialności państwa, pod koniec ubiegłego wieku.
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4. Powrót państwa

Powrót państwa nastąpił w okresie między drugim i trzecim etapem. Od końca 
ubiegłego wieku, trend wycofywania się państwa został zawieszony i pojawiła się 
tendencja odwrotna. W XXI wieku Chiny zaczęły wdrażać proces urynkowienia, pro-
mocję dobrobytu ludzi oraz wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.  Wykres 
4. przedstawia, że w okresie od 1989 do 2005 r., wydatki rządu na pomoc społeczną 
najpierw zmalały, a następnie wyraźnie wzrosły. Punktem zwrotnym był okres około 
roku 1996 a trend wzrostowy jest jeszcze wyraźniejszy po roku 2000. W tym okresie 
państwo bardziej interweniowało w wiele usług publicznych, takich jak opieka me-
dyczna, edukacja, mieszkalnictwo i ubezpieczenia społeczne. Z wykresu wynika, że 
wiele wydatków wzrosło po 1998 r., a zwłaszcza całkowite wydatki na ubezpieczenia 
społeczne. W związku z reformą ubezpieczenia zdrowotnego, więcej pracowników 
instytucji administracyjnych zostało objętych społecznym ubezpieczeniem zdro-
wotnym, w związku z tym zmniejszyły sie specyficzne wydatki na administrację 
i instytucje. 

Wykres 4. Wydatki państwa na ubezpieczenie społeczne jako odsetek 
całkowitych wydatków

 

 
Źródło: Chiński Rocznik Wydatków z 2005 r.
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W nawiązaniu do struktury ubezpieczenia emerytalnego, istnieją trzy aspekty 
potwierdzające powrót odpowiedzialności państwa.

Po pierwsze, zakres ubezpieczenia emerytalnego dla pracowników miejskich stale 
się rozwijał i powstał zintegrowany podstawowy system ubezpieczeń emerytalnych. 
W tym okresie, celem reformy pomocy społecznej było ustalenie systemu ubezpie-
czeń emerytalnych zaspokajającego zapotrzebowanie gospodarki rynkowej. Pra-
cownicy w przedsiębiorstwach niepaństwowych musieli być nim objęci aby mogli 
swobodnie zmieniać zatrudnienie. Wyraźne starzenie się społeczeństwa wymaga od 
ubezpieczenia emerytalnego wkładu w zabezpieczenie wystarczających funduszy. 
Wykres 5. pokazuje, że po 1998 r., wyraźnie wzrosło tempo wzrostu ubezpieczenia 
emerytalnego.
Wykres 5. Wskaźniki wzrostu ubezpieczenia społecznego

             

Źródło: Chiński Statystyczny Rocznik Pracy z 2010 r.

Integracja systemu emerytalnego była kolejnym pilnym zadaniem na tym 
etapie rozwoju polityki społecznej. W 1997 roku Rada Państwa obwieściła 
decyzję o utworzeniu zintegrowanego podstawowego systemu ubezpiecze-
nia emerytalnego dla pracowników przedsiębiorstw (Decision on Establishing 
Integrated Basic Old-Age Insurance System for Enterprise Employees), przyczyniającego 
się do stopniowego wprowadzania podstawowego systemu ubezpieczenia 
emerytalnego i zmniejszenia dysproporcji w podstawowych ubezpieczeniach 
emerytalnych w niektórych regionach Chin. W 1998 r. powstało Minister-
stwo Pracy i Ubezpieczenia Społecznego, które dokonało integracji systemu 



195

zarządzania krajowej administracji ubezpieczenia społecznego. Aby rozwią-
zać problem „pustego konta”, 25 grudnia 2000 r. Rada Państwa wprowadziła 
pilotaż reformy miejskiego systemu ubezpieczeń społecznych (About Improving 
Plan for Urban Social Security System Pilot Reform). Państwo zdecydowało się na 
zmniejszenie udziału indywidualnego wkładu z 11% do 8%. Do końca 2009 r. 
liczba posiadaczy podstawowego ubezpieczenia emerytalnego w chińskich 
miastach wynosiła 235,5 mln w tym 177,430 mln. pracowników i 5,807 mln 
emerytów. Pod koniec 2009 roku 72,77 mln chłopów było objętych wiejskim 
ubezpieczeniem emerytalnym.

Po drugie, nowe systemy emerytalne zostały ustanowione, aby objąć nimi ludność 
wiejską i mieszkańców miast, którzy nie mają pracy i środków do życia. Tradycyjnie, 
nie było systematycznego ubezpieczenia emerytalnego dla chłopów i mieszkań-
ców wsi, którzy nie mają pracy w miastach, ponieważ ubezpieczenie emerytalne 
zazwyczaj wiązało sie ze stabilną pracą. Jednak w czasie urynkowienia, coraz więcej 
wiejskiej siły roboczej napływało do miast w całym kraju i istniejący system eme-
rytalny, taki jak ubezpieczenie emerytalne dla migracyjnych pracowników rolnych 
i ubezpieczenie emerytalne dla pracowników miejskich, w ogóle nie pasowały do 
tej sytuacji, a problem emerytur dla osób, które nigdy w życiu nie pracowały (zwykle 
kobiety) lub zostały zwolnione, musiał zostać niezwłocznie rozwiązany.

W 2009 r. zostało wprowadzone, eksperymentalnie w 10% kantonach, nowe ubez-
pieczenie emerytalne dla osób starszych z obszarów wiejskich. W 1990 r., niektóre 
samorządy próbowały stworzyć system ubezpieczeń emerytalnych dla rolników 
(zarządzany przez Ministerstwo Spraw Cywilnych), ale reforma ta nie powiodła się, 
ponieważ wymagała ona aby ludność wiejska samodzielnie wpłacała pieniądze na 
fundusze. Mieszkańcy wsi rzadko kiedy mieli dostateczny wkład finansowy a pań-
stwo nie wykazywało w tym względzie żadnej aktywności. W rezultacie chłopi nie 
mieli powodu ani chęci do udziału w tym programie. Ze względu na to, że dochody 
ludności wiejskiej są bardzo niskie i niestabilne, osoby, które uczestniczyły w tym 
programie zaoszczędziły niewiele pieniędzy a fundusz emerytalny nie wystarczał, 
aby wypłacić im emeryturę. Jednak nowe ubezpieczenie emerytalne dla mieszkań-
ców wsi było zupełnie inne. Odpowiedzialność państwa w nowym systemie została 
jasno określona. 

W ramach nowego systemu, osoby w wieku powyżej 60 lat mogły otrzymać eme-
ryturę podstawową, wynoszącą co najmniej 55 juanów miesięcznie. Rząd pokrywał 
100% emerytury podstawowej dla mieszkańców biednych obszarów zachodnich 
i centralnych oraz 50% emerytury podstawowej dla mieszkańców w zamożniejszych 
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obszarach wschodnich. Samorząd lokalny pokrywał resztę i mógł zwiększyć po-
ziom podstawowej emerytury, jeśli miał wystarczające możliwości finansowe. Osoby 
w wieku 16 do 59 lat muszą płacić od 100 do 500 juanów rocznie a samorząd lokalny 
rekompensuje co najmniej 30 juanów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze po-
większały kapitał na koncie osobistym. Nowy system emerytalny był bardzo dobrze 
odbierany w obszarach wiejskich i coraz więcej młodych mieszkańców wsi wykazy-
wało zainteresowanie tym programem. Po potwierdzeniu jego skuteczności i popu-
larności, chiński rząd rozszerzył eksperyment do 23% powiatów i planował objęcie 
nim wszystkich kantonów w okresie Twelve Five Plan . Pod koniec 2010 roku 102,770 
mln osób objętych było już nowym wiejskim ubezpieczeniem emerytalnym342.

Tymczasem wiele samorządów terytorialnych wprowadziło ubezpieczenia emery-
talne dla mieszkańców miast. W 2007 roku w Pekinie lokalny rząd utworzył fundusz 
zabezpieczający obywateli ze środowisk zarówno miejskich jak i wiejskich nieobję-
tych ubezpieczeniem społecznym (Beijing Old-age Insurance for Urban and Rural 
Residents), na podstawie którego wszyscy mieszkańcy Pekinu w wieku 60 lat i po-
wyżej, którzy nie są objęci żadnym ubezpieczeniem emerytalnym byli uprawnieni 
do miesięcznej emerytury w wysokości 200 juanów. W celu integracji miejskich 
i wiejskich ubezpieczeń emerytalnych dla mieszkańców, w oparciu o zasady nowego 
ubezpieczenia emerytalnego, Pekin ogłosił w grudniu 2008 r. ubezpieczenia eme-
rytalne dla mieszkańców miast i wsi (Beijing Old-age Insurance for Urban and Rural 
Residents). Budżet miesięcznej emerytury podstawowej określono na 280 juanów. 
Pod koniec 2009 roku 1,54 mln mieszkańców, zostało objętych tą ustawą343. Inne 
miasta jak Szanghaj, Tianjin, Chongqing, Qingdao również wprowadziły podobne 
systemy w celu objęcia wszystkich wiejskich i miejskich mieszkańców. Był to duży 
krok w kierunku integracji rozdrobnionych systemów emerytalnych.

Po trzecie, poziom emerytur wzrastał. Od 2005 roku rząd zdecydował się zwięk-
szyć poziom emerytur dla emerytów przedsiębiorstw w ciągu 6 lat. Na wykresie 6. 
widać, że po 2005 roku średni roczny wskaźnik wzrostu emerytury dla emerytów 
przedsiębiorstw jest powyżej 10%.

342  2010 - Biuletyn statystyczny ekonomii narodowej I rozwoju społecznego.
343  2009 Raport na temat informacji demograficznych I kariery osób starszych w Pekinie.
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Wykres 6. Wskaźnik wzrostu emerytury 

     
Źródło: Chiński Rocznik Statystyczny Pracy z 2010 r.

Niektóre samorządy lokalne również zwiększały świadczenia nowych ubezpieczeń 
emerytalnych miejsko-wiejskich. Od stycznia 2011 r., Pekin podniósł emeryturę pod-
stawową z 280 do 310 juanów miesięcznie, a samorządy musiały zwiększyć wydatki 
na ten cel o około 290 milionów juanów. Dane dotyczące usług społecznych dla 
osób starszych również mogą potwierdzić zmiany związane z ponownym wzrostem 
aktywności państwa w tym zakresie.

Po pierwsze, rząd wspierał sektor prywatny uczestniczący w pomocy społecznej. 
W 2000 roku Główny Urząd Rady Państwa dokonał oceny uspołecznienia skali po-
mocy społecznej (The Opinions of Developing the Socialization of Social Welfare 
Quickly), która wskazuje, że celem uspołecznienia pomocy społecznej miała być 
budowa sieci usług społecznych, w których państwo i społeczeństwo będą świad-
czyć usługi społeczne i prowadzić organizacje społeczne razem. W celu wsparcia 
prywatnych jednostek uczestniczących w usługach pomocy społecznej, rząd powi-
nien określić sprzyjające zasady, takie jak ulgi podatkowe, niski czynsz, tanią energię 
elektryczną i wodę, niskie płatności i subwencje. W 2005 roku Ministerstwo Spraw 
Cywilnych wydało rozporządzenie dotyczące zachęcania środowisk społecznych 
do prowadzenia instytucji opieki społecznej (Opinion about Encouraging Social 
Forces to Run Welfare Institutions), wzywającą samorządy lokalne do finansowego 
wspierania podmiotów niepublicznych. Na tej podstawie, wiele samorządów zaczęło 
dotować prywatne instytucje opieki społecznej poprzez udzielanie dotacji na ich 
rozbudowę i prowadzenie.
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W 2002 roku, Pudong zaczął dotować prywatne instytucje pomocy dla osób star-
szych. Dla instytucji oferujących 50-80 miejsc dotacje na budowę wyniosły 100.000 
juanów, dla około 81-100 miejsc dotacja na budowę wyniosły 150.000 juanów, a po-
wyżej 101 miejsc dotacja stanowiła kwotę 200.000 juanów. Rząd zapewniał również 
miesięczną dotację w wysokości 100 juanów na każdą starszą osobę mieszkającą 
w prywatnych instytucjach. W Pekinie od roku 2005, rząd zaczął również dofinanso-
wanie instytucji prywatnych a dotacja na prowadzenie wynosiła 100 juanów mie-
sięcznie za miejsce, która następnie została podniesiona do 300 juanów w roku 
2011.

W ubiegłym stuleciu, ze względu na brak stabilnych zasobów finansowych, pry-
watne instytucje pomocy społecznej rozwijały się bardzo powoli. Zarówno rząd jak 
i społeczeństwo nie miały do nich zaufania, ponieważ były one „prywatne”. Większość 
ich dochodów pochodziła z opłat nastawionych szczególnie na zysk. Wraz z dota-
cjami i regulacjami rządowymi, prywatne instytucje pomocy społecznej rozwijały 
się lepiej i szybciej niż dotychczas. Rząd coraz bardziej opierał się w dostarczania 
publicznych usług na sektorze non-profit. Wykres 7. pokazuje, że ilość miejsc na 1000 
obywateli powyżej 65 roku życia zaczęła wzrastać po roku 2000.

Wykres 7. Liczba miejsc w ośrodkach pomocy społecznej

   
Źródło: Chiński Rocznik Statystyczny Spraw Obywatelskich 2010 r., Chiński Rocznik 

Statystyczny z 2010 r.

Po drugie, rząd inwestował w usługi społeczne poprzez ich „rządowy zakup” (Go-
vernment Purchasing). Z powodu deficytu rządowego, organizacje non-profit były 
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bardziej profesjonalne w świadczeniu niektórych usług społecznych. Rządowe za-
kupy usług z sektora prywatnego stanowią wyraz partnerstwa rządu i organizacji 
non-profit w opiece społecznej i jest to podstawą pluralizmu opieki społecznej. 
Wiele samorządów stworzyło różne sposoby zakupu usług od organizacji non-profit 
na wolnym rynku. W Szanghaju, Pekinie, Tianjin, Shenzhen, rząd kupował usługi od 
pracowników socjalnych, organizacji religijnych i domów opieki. Klub obywatelski 
Luoshan (Luoshan Citizen Club) w Szanghaju jest tego najbardziej znanym tego 
przykładem. Aby zachęcić osoby korzystające z domowych usług, Pekin od 2008 
roku rozprowadzał bony wśród potrzebujących osób starszych, które mogły być 
używane przez nich do płacenia za wiele usług.

Po trzecie, rząd wypłacał zasiłki emerytalne bezpośrednio. Starzenie się społeczeń-
stwa jest bardzo poważnym problemem w Chinach, ale opieka rodzinna i system 
emerytalny nie obejmuje wszystkich starszych ludzi, szczególnie tych najstarszych. 
Jednak wiele prowincji i miast, w tym Pekin, Tianjin, Heilongjiang, Shanghai, Yunnan 
i Ningxia zapewnia zasiłki emerytalne dla osób powyżej 80. roku życia. Od 2008 roku 
Pekin rozpoczął wypłatę zasiłków z tytułu starości dla osób w wieku 90 lat i powyżej. 
W 2009 roku około 27.000 osób w wieku od 90 do 99 lat i 660 osób w wieku 100 lat 
i powyżej korzystało z tego programu344.

Podsumowując cechy reformy pomocy społecznej w tym okresie, można stwierdzić, 
że państwo powróciło ponownie do świadczenia pomocy społecznej. W porównaniu 
z drugim etapem, odpowiedzialność państwa była bardziej wyrazista a współpraca 
społeczna była ściślejsza, co więcej, odpowiedzialność osób indywidualnych i rodzin 
była stosunkowo mniejsza. Państwo więcej inwestowało w usługi socjalne i starało 
się objąć opieką wszystkich ludzi w kraju, a regulacje państwowe i zarządzania były 
coraz lepsze. Chiński system pomocy społecznej zmienił się z modelu rezydualnego 
na bardziej uniwersalny. Chiny budowały Umiarkowany Uniwersalny System Pomocy 
Społecznej (Moderate Universal Social Welfare System)345.

Rozpatrując odpowiedzialność pomocy społecznej w trzech aspektach: finansów, 
regulacji i dostawy, powrót państwa można zauważyć we wszystkich sferach, ale 
w różnym stopniu. Najszybciej powróciła odpowiedzialność finansowa państwa, a za 
nią jego odpowiedzialność zawarta w kolejnych rozporządzeniach. Państwo starało 
się skonstruować system mieszany pomocy społecznej wraz z innymi sektorami.

344  Raporty na temat informacji demograficznej I kariery osób starszych w Pekinie, 2010.
345  Wang S., The Mixed Economy of Welfare and Social Capital Development of the Disadvantaged, 
w: S. Wang (eds.), China Social Work Research (Issue 1). Social Science Academic Press, Beijing 
2002.
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Mechanizm zmiany

Z powyższej analizy można wywnioskować, że odpowiedzialność państwowa za 
stan pomocy społecznej zaczęła powracać w ubiegłym wieku. Jest to istotna ten-
dencja w porównaniu z wycofaniem się państwa na początku reformy. Zmiana roli 
państwa jest wynikiem przemian ideologicznych w zakresie pomocy społecznej, 
presji struktur społecznych oraz zmiany celów rozwoju.

 Ideologia społeczna

Ideologia jest głównym powodem reformy pomocy społecznej. Głównym zain-
teresowaniem ideologii pomocy społecznej jest rola państwa i jak radzi ono sobie 
w relacjach między państwem a społeczeństwem. W historii pomocy społecznej, 
interwencjonizm państwowy i liberalizm lub laissez-faire zawsze walczyły ze sobą. 
Koncepcja liberyzacji ma na celu zwiększenie wolności człowieka w życiu społecz-
nym i z tego punktu widzenia każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swój los. 
Liberalizm wspiera wolny rynek i wymaga minimalnej interwencji państwa. Według 
interwencjonizmu państwowego rynek nie może wprowadzić rozwoju społecznego, 
ponieważ spowodowałoby to wiele problemów, takich jak nadprodukcja i nierów-
ność, a interwencja państwa jest konieczna do dystrybucji bogactwa społecznego. 
Jeśli interwencja państwa jest znaczna, poziom państwa opiekuńczego wzrasta, 
ale kiedy rośnie rola liberalizmu, poziom ten obniża się. W przypadku Chin, zmiana 
ideologii jest podstawowym powodem reformy pomocy społecznej i zmiany roli 
państwa.

W roku 1980, wycofanie się państwa nastąpiło pod wpływem neoliberalizmu i re-
formy gospodarki rynkowej. Rozwój gospodarczy i wydajność stały się celem całe-
go społeczeństwa. Po długim okresie planowania gospodarki, rynek musiał zostać 
uwolniony, więc urynkowienie było dominującą ideą tego okresu. Motywem reformy 
pomocy społecznej było odciążenie finansów państwa, wyrównanie niedoboru 
tradycyjnych usług i poprawy wydajności pracy. 

Wraz z urynkowieniem, pojawiło się coraz więcej problemów społecznych, które 
skłoniły ludzi do refleksji nad liberalizmem i efektywnością. Po XVI Krajowym Zjeź-
dzie KPCh (Sixteenth National Congress of CPC), idea „harmonijnego społeczeństwa” 
i „naukowy pogląd w sprawie rozwoju” stały się dominującą ideą, która nakłania-
ła państwo do przywiązania dużej wagi do dobrobytu ludzi. Interwencji państwa 
wzrastała.

W czasie przemiany ideologii pomocy społecznej, ważną rolę odgrywała tradycyj-
na kultura chińska. W Chinach ludzie ufają rządowi i są historycznie przyzwyczajeni 
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na nim polegać. W razie problemu, ludzie zawsze zwracają się o pomoc do rodziny, 
przyjaciół i rządu. W historii był okres, kiedy nie było wolnego rynku a społeczeństwo 
obywatelskie były bardzo słabe. Ludzie nie mieli doświadczenia w uzyskaniu pomocy 
ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc, gdy narasta liczba problemów 
społecznych, Chińczycy zrzucają winę na rząd mając nadzieję, że rząd podejmie 
działania. Kiedy mówimy o odwrocie państwa, to nie znaczy to, że państwo całko-
wicie się odsunęło. Państwo zawsze było obecne, ale po prostu nie we właściwym 
miejscu, a duży wpływ na to maiała chińska kultura i tradycja.

Nacisk struktury społecznej

Zewnętrznym powodem przyśpieszającym powrót państwa była presja struktur 
społecznych, która przejawiała się rosnącą potrzebą pomocy społecznej przekra-
czającą jej możliwości. Na początku reform, sprzeczności społeczne skoncentrowały 
się na rozwoju gospodarczym i wymogach wolnego rynku. Główny nacisk struktur 
społecznych pochodził z napięcia pomiędzy rosnącymi materialnymi i kulturalnymi 
potrzebami ludzi a zacofaniem społecznym. Tak więc rozwój gospodarczy i wydaj-
ność była podstawą a zmniejszenie wkładu państwa było racjonalnym wyborem. 
Podczas urynkowienia, nastąpił w Chinach znaczny wzrost standardu życia, poziomu 
dochodów i wzrost siły nabywczej konsumentów. Ale wraz z rozwojem gospodar-
czym, pojawiło się również wiele problemów społecznych, takich jak nierówności 
w dochodach, nowa „napływająca populacja” bezrobotnych i nierównomierny roz-
wój. Wykres 8. pokazuje zmianę trendu bezrobocia po 1978 roku. Widać, że bezro-
bocie spadło w 1980 roku, co oznacza, że wolny rynek uwolnił wydajność i stworzył 
więcej miejsc pracy. To była korzyść dla wszystkich. Ale w roku 1990, rynek przynosił 
nierówności i można zauważyć rosnące bezrobocie. Ze względu na brak niezbędnej 
ochrony i interwencji państwa, problemy społeczne stawały się bardzo poważne 
i zagrażały solidarności społecznej i stabilności.
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Wykres 8. Wzrost bezrobocia po roku 1978 

 
Źródło: Chiński Statystyczny Rocznik Pracy z 2005 r.

W 1990, sprzeczności społeczne stały się coraz bardziej złożone. Istniało duże na-
pięcie między rozwojem rynku i równością społeczną. W końcu ubiegłego wieku, 
napięcie zaczęło wpływać na rozwój gospodarczy i stabilność polityczną. Rosnące 
zapotrzebowanie na usługi publiczne skłoniło państwo do podjęcia działań. Tak więc, 
odsunięcie się państwa nie spowodowało spontanicznego pojawienia się gospodar-
ki mieszanej. Wręcz przeciwnie, nadmierne odsunięcie się państwa, rozregulowanie 
agresji rynku i powolny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, doprowadziły do 
niedoboru w zakresie pomocy społecznej. Jednak zmiana celów rozwoju spowo-
dowała powrót państwa.

Zmiana celów rozwoju

 Od roku 1980 do chwili obecnej chińskie cele rozwoju ulegały zmianom, od roz-
woju wyłącznie gospodarczego do rozwoju zrównoważonego. Na zmianę celów 
rozwoju miała wpływ presja struktury społecznej, która była spowodowana zmianą 
ideologii społecznej. Ale jest to istotny czynnik polityczny związany ze specyfiką 
chińskich instytucji politycznych.

Właściwie, zmiana celów rozwoju była zadaniem rządu i podstawowym celem Ko-
munistycznej Partii Chin. Wraz z innowacjami koncepcji władzy wykonawczej, chiński 
rząd zaczął troszczyć się o legitymizację polityczną władzy. Wydaje się, że ochrona 
ludzi była najbardziej skutecznym sposobem, aby uzyskać społeczną legitymizację 
władzy. Od końca ubiegłego wieku, liczba usług publicznych zwiększyła się, a potrze-
by publiczne wymagały poprawy systemu opieki społecznej oraz sprawiedliwości 
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społecznej. Chiński rząd działa zgodnie z trendem historycznym i z uwzględnieniem 
opinii publicznej. Dzięki temu zostało uchwalonych wiele z zakresu ustaw polityki 
społeczne, co miało duży wpływ na służby publiczne. Chińska reforma pomocy 
społecznej była promowana i zaprojektowana przez rząd w pierwszej kolejności. Tak 
więc cele rządu mocno wpływały na przemianę pomocy społecznej.

6. Dyskusje i wnioski

6.1. Praktyczne podejście do reform

Po 1978 roku, historia chińskiej reformy pomocy społecznej obejmowała co naj-
mniej dwie fazy. Od 1979 do połowy roku 1990, państwo miało ograniczony udział 
w pomocy społecznej, ale od końca lat 90. XX wieku, interwencja państwa zaczęła 
rosnąć. Rola państwa zmieniała się od odwrotu do powrotu. W związku z chińskim 
specyficznym środowiskiem kulturowym i instytucjonalnym, rekonstrukcja reformy 
pomocy społecznej była przede wszystkim opisem procesu przystosowania roli 
państwa. 

Chińskie tradycje kultury i instytucje polityczne określające reformę pomocy spo-
łecznej są pod dużym wpływem rządu, co oznacza ze chińskie reformy pomocy 
społecznej są procesem odgórnym. Ale zmiana funkcji rządu jest coraz bardziej 
powiązana z innymi sektorami. Reforma pomocy społecznej zależała również od 
wsparcia pozarządowego oraz udziału publicznego. Definiowanie i sterowanie okre-
ślonymi funkcjami instytucji rządowych, organizacji non-profit, przedsiębiorstw 
i osób prywatnych są bardzo potrzebne w realizacji i regulacji pomocy społecznej. 
Partnerstwo publiczno-prywatne wymaga interwencji państwa w sprawie finanso-
wania i regulacji.

Odwrót państwa doprowadził do powstania bardziej rezydualnego modelu po-
mocy społecznej, ale powrót państwa wiąże się z bardziej uniwersalnym modelem 
pomocy społecznej w Chinach. Z punktu widzenia pluralizmu i podejmowania od-
powiedzialności możemy zauważyć, że struktura odpowiedzialności pomocy spo-
łecznej zmienia się w bardziej pluralistyczną. 
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Wykres 9. Teoretyczna historia przemian pomocy społecznej

 

 
                                          

  Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9. przedstawia przemiany pomocy społecznej. Przed 1978 r., państwo i jed-
nostki (rodziny) brały odpowiedzialność za opiekę, ale to rola państwa przeważała 
w tej materii. Od 1980 do połowy 1990, państwo wycofało się, powstały społeczeń-
stwa obywatelskie, ale rozwijały się one bardzo powoli i jednostki indywidualne brały 
większość odpowiedzialności za funkcjonowanie pomocy społecznej. Od końca XX 
wieku państwo powróciło i zaczęło wspierać społeczeństwo obywatelskie w jego 
rozwoju, a obciążenia jednostek indywidualnych uległy zmniejszeniu. Pojawiła się 
pluralistyczna struktura pomocy społecznej.

6.2. Możliwe ryzyko

Powrót państwa odpowiada powrotowi odpowiedzialności państwa za pomoc 
społeczną, co nie oznacza kontynuacji dawnych struktur, ale powrót na różnych 
poziomach z różnych perspektyw. Powrót państwa jest konsekwencją odwrotu 
państwa, a także dostosowaniem roli państwa. Wraz z powrotem państwa, należy 
jednak zwrócić uwagę na ryzyko „wielkiego państwa” (big state). 
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Wojciech Duranowski
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu, 
za pomocą modelu mikrokredytu opartego na kapitale 
społecznym

Pojęcie mikrokredytu pojawiło się na ustach całego świata, gdy ONZ ogłosił rok 
2005 „Rokiem Mikrokredytu” oraz w roku następnym, gdy Komitet Noblowski przy-
znał Nagrodę Nobla Dr Muhammadowi Yunusowi oraz Grameen Bank za pionier-
skie użycie mikrokredytu na rzecz rozwoju najbiedniejszych ludzi świata, a także za 
pełnienie modelowej roli dla innych inicjatyw tego typu na całym świecie. W tym 
rozdziale zaprezentowano jak model mikrokredytu Grameen Bank, który jest oparty 
na kapitale społecznym pozwala walczyć z wykluczeniem społecznym i finansowym, 
a także wspomaga proces uwłasnowolnienia kobiet (ang. empowerment). 

Definicja mikrokredytu jest dość szeroka i znacznie różni się w zależności od au-
torów. Trudności w zdefiniowaniu mikrofinansów zwiększa fakt, że nadal instytucje 
takie jak Bank Światowy, Komisja Europejska czy też Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy (MFW) nie zdefiniowały jakie konkretnie instytucje można zaliczyć do instytucji 
mikrokredytowych346. Mikrofinanse w szerokim ujęciu oznaczają dostarczanie usług 
finansowych w niewielkiej skali do osób, które nie posiadają dostępu do tradycyj-
nego systemu bankowego347. 

Termin „mikro” oznacza bardzo małe pożyczki dla klientów o niskim dochodzie, czę-
sto w celu samozatrudnienia348. Mikrofinanse są terminem szerszym niż mikrokredyt 
i obejmują inne mikrousługi finansowe dla ubogich takie jak m.in. ubezpieczenia, mi-
kroplany oszczędnościowe lub usługi przesyłki pieniędzy (ang. remittance services).

Podstawy pod rozwój mikrokredytu w Azji Południowej położył Akt o Spółdziel-
niach Kredytowych (ang. The Cooperative Credit Societies Act)349 ustanowiony przez 
Indie Brytyjskie350 w roku 1904 umożliwiając ubogim rolnikom uzyskiwać tani kredyt 

346  A. Alińska, Instytucje Mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 150.
347 B. Armendariz, M. Labie, The Handbook of Microfinance, World Scientific Publishing Co, 2011, s. 20.
348  Ibidem, s. 20. 
349  W 1912 Indie Brytyjskie uchwaliły także Akt o Spółdzielniach Społecznych (ang. Cooperative 
Societies Act) co rozszerzało możliwości działań spółdzielni poza udzielanie kredytów. 
350  Bangladesz w latach 1858 – 1947 wchodził w skład Indii Brytyjskich.  
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od spółdzielni, co miało chronić ich przed pożyczkami lichwiarskimi. Rząd podej-
mując te inicjatywy wzorował się na dobrze funkcjonującym modelu europejskim, 
gdzie sukcesy w walce z wykluczeniem społecznym odnosiły niemieckie wiejskie 
unie kredytowe, których prekursorem był Friedrich Wilhelm Raiffeisen351. Znaczenie 
mikrokredytu dla walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wsi podkreśliła 
Komisja Królewska, która stwierdziła w roku 1928, że „jeśli spółdzielnie upadną, to 
upadnie najważniejsza nadzieja dla wsi indyjskiej”. 

Obecny model i popularność mikrokredytu związana jest z początkiem lat 70. 
poprzedniego stulecia gdy Muhammad Yunus, ówczesny doktorant Vanderbilt Uni-
versity (Tennesse, USA) w czasie pobytu w Bangladeszu został porażony ogromem 
nędzy swoich rodaków zmagających się w tym czasie z wielkim głodem, który w roku 
1974 pochłonął blisko milion ofiar. Dr Muhammad Yunus zastanawiał się jak mógłby 
wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną, aby w jakimś stopniu poprawić byt naj-
uboższych Bengalczyków. Podczas wizyty w zlokalizowanej w pobliżu Uniwersytetu 
wiosce Jobra spotkał wieśniaczkę Sufie Begum, która trudniła się wyrobem bambu-
sowych stołków. Ponieważ nie posiadała absolutnie żadnego majątku, ani pieniędzy, 
na wykonanie każdego ze stołków musiała pobierać pożyczkę w wysokości 5 taka 
(około 22 centów USD) i jej obowiązkiem była odsprzedaż stołków lichwiarzowi 
po ustalonej cenie tj. 5,5 taka352. W ten sposób jej dochód był ograniczony do 0,5 
centów (2 taka), jednakże gdyby posiadała kapitał o wysokości co najmniej 5 taka, 
mogłaby sama zakupić odpowiednie materiały i miałaby możliwość negocjacji cen, 
co z pewnością poprawiłoby jej sytuację. 

Dr Muhammad Yunus przy pomocy swoich studentów przeprowadził analizę 
sytuacji ekonomicznej mieszkańców Jobra i wyliczył, że pożyczka w wysokości 27 
USD pozwoliłaby 42 pożyczkobiorcom rozwinąć własny biznes i uniezależnić się od 
lichwiarskiego oprocentowania uniemożliwiającego osiąganie zysków353. Następnie 
wyłożył potrzebną kwotę pienieżną z własnej kieszeni, a kiedy po roku wieśniacy od-
dali mu co do jednego centa, doszedł do wniosku, że mimo nieposiadania formalnej 
zdolności kredytowej, są oni wiarygodnymi pożyczkobiorcami. 

Zachęcony tym sukcesem Dr Muhammad Yunus rozpoczął poszukiwanie banku, 
który zgodziłby się sfinansować pożyczki dla najuboższych wieśniaków. Jednakże 

351  Pierwsze miejskie kasy mikokredytowe w Niemczech założył Hermann Schulze-Delitzsch 
w roku 1852, natomiast Friedrich Wilhelm Raiffeisen założył pierwszą wiejską unie kredytową 
w roku 1964. W przeciwieństwie do komercyjnego modelu Schulze-Delitzscha, model Raiffeisena był 
prekursorem mikrokredytu w obecnej formie, gdyż kład nacisk na więzi społeczne i model grupowy 
pożyczek podobny jak w Grameen Banku. 
352  M. Yunus, Banker to the Poor: The Story of the Grameen Bank, Aurum Press,  2003, s. 10.
353  Ibidem, s. 11.
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większość tradycyjnych banków odmówiła, i tylko jeden bank zgodził się w grudniu 
1976 roku przyznać kredyt w wysokości 300 USD, jednakże pożyczkobiorcą musiał 
być sam Dr Yunus. Od tej pory system mikrokredytów rozpoczął swój szybki rozwój. 
W roku 1979 rozszerzył swoją działalność na dystrykt Tangali, a w 1983 został zareje-
strowany w Bangladeszu jako Grameen Bank (w bangla: bank wiejski). Kulminacją 
sukcesów Grameen Bank było otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku. 

Usługi mikrokredytowe służą przede wszystkim jako narzędzie ochrony socjalnej 
oraz redukcji biedy pozwalając uzyskać gospodarstwom domowym dostęp do ta-
niego kredytu. Istnieje wiele modeli instytucji mikrokredytowych, jednakże w tym 
rozdziale przyjrzymy się dokładniej modelowi Grameen Bank, który miał największy 
wpływ na rozwój mikrokredytu w Bangladeszu i Azji Południowej. Model Grameen 
Bank jest modelem społecznym, gdyż przy udzielaniu kredytu głównym zabezpie-
czeniem pożyczki jest kapitał społeczny i wzajemne zaufanie społeczne w grupie 
kredytobiorców.

W celu rozpoczęcia działalności w danej społeczności (np. wsi), Grameen Bank 
wysyła swojego przedstawiciela, który przeprowadza wywiady rozpoznawcze i wy-
szukuje ubogie osoby zainteresowane pożyczką na cele rozwoju własnej inicjatywy 
gospodarczej. Osoba, która zwraca się o pożyczkę staje się liderem grupy i zgodnie 
z zasadami musi znaleźć 4 inne osoby chętne do otrzymania pożyczki, aby stworzyć 
podstawową komórkę organizacyjną Grameen Banku, tzw. pięciosobową grupę 
samopomocową. Grupa ta powinna się składać z osób mieszkających i znających 
się z tej samej lokalnej społeczności, nienależących do rodziny, a także będących 
tej samej płci354. Od pożyczkobiorców nie są wymagane materialne zabezpieczenia 
kredytu, jedynym zabezpieczeniem jest kapitał społeczny, a także wzajemne zaufanie 
między członkami grupy pożyczkowej. Bank nie wprowadza, ani nie odwołuje się 
w umowie z pożyczkobiorcom do żadnej instytucji prawnej, ani nie określa sposo-
bu egzekucji pożyczek, dlatego jedynym skutkiem nie spłacenia mikrokredytu jest 
odmowa pożyczki dla pozostałych członków grupy. W ten sposób jedynym narzę-
dziem egzekucji długu jest zobowiązanie społeczne i presja społeczna wywierana 
poprzez innych członków grupy samopomocowej. W przypadku pozytywnej decyzji 
o kredycie, na początku kredyt otrzymują dwie osoby, a po blisko dwóch miesiącach 
uzyskują go następne dwie osoby (jeśli poprzednie kredyty zostały spłacone zgodnie 
z harmonogramem opłat), sam lider grupy w ten sposób otrzymuje kredyt jako ostat-
ni. Tym samym inicjator grupy samopomocowej jest szczególnie zainteresowany 

354  Grameen Bank case study (Case SM-116), Stanford Graudate School of Business,  29.12.03, 
żródło: http://gsbapps.stanford.edu/cases/documents/SM116.pdf (stan: 8.07.2012)
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w zebraniu osób, które rzetelnie będą spłacać pobrany kredyt. Istotne znaczenie ma 
fakt, że umowa mikrokredytowa jest skonstruowana w taki sposób, że w przypadku 
śmierci pożyczkobiorcy zobowiązanie do spłaty długu nie przechodzi na rodzinę, 
dzięki wbudowanemu w kredyt ubezpieczeniu. W momencie uformowania grupy, 
członkowie przechodzą około 6-tygodniowe szkolenie, w ramach którego poznają 
meandry mikrokredytów, podstawy przedsiębiorczości, a także ucząc się na pamięć 
kodeksu 16 decyzji Grameen Bank, który jest podstawą filozofii społecznej tej or-
ganizacji. Kodeks ten jest zbiorem dobrych praktyk, którymi powinni się kierować 
w swoim życiu pożyczkobiorcy, takich jak m. in. dbałość o środowisko lokalne, zacho-
wanie formy fizycznej i higieny domowej (budowa toalet przydomowych), a także 
wzmacniając etos grupy samopomocowej i nakazując interwencje w przypadku 
łamania dyscypliny przez członków grupy. Kodeks ten występuje również przeciwko 
niektórym normom tradycyjnym, szczególnie społecznie innowacyjna okazała się 
decyzja numer 11 – „nie powinniśmy dawać posagu podczas ślubu naszych synów, 
ani naszych córek. Zobowiązujemy się trzymać nasze centrum samopomocowe 
z dala od przekleństwa posagu. Nie będziemy również aranżować ślubów niepeł-
noletnich dzieci”355. Takie innowatorskie podejście banku, powodowało, że bank 
był często krytykowany przez środowiska tradycyjne, które krytykowały ingerencje 
światopoglądową banku. Grameen Bank natomiast postulował, aby pieniądze za-
miast posagu przeznaczać na edukację oraz zdrowie. Oprócz nauki kodeksu pod-
czas szkolenia uczestnicy uczą się rozumieć umowę kredytową, a także sporządzać 
własnoręczny podpis na umowach. Dopiero ukończenie szkolenia oraz pozytywna 
decyzja menadżera grupy samopomocowej pozwalają, aby pierwsze pożyczki zo-
stały udzielone członkom grupy. 

Wykres 1. przedstawia wpływ mikrokredytu na wykluczenie w Bangladeszu. Kry-
tycy stwierdzają, że w przypadku modelu Grameen Bank wykluczenie społeczne ze 
względu na brak kapitału ekonomicznego jest zastępowane przez wykluczenie ze 
względu na brak kapitału społecznego356. Osoby, które nie posiadają odpowiedniego 
kapitału społecznego i sieci powiązań, nie będą w tym wypadku mogły skorzystać 
z modelu mikrokredytu Grameen Bank. Jednakże dla osób o odpowiednim poziomie 
kapitału społecznego umożliwiającym uczestnictwo w grupie samopomocowej, 
istnieje pozytywny wpływ taki jak m.in. uzyskanie dostępu do kredytu (wyrwanie się 
355  Źródło: http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Ite
mid=109&limit=1&limitstart=10 (stan: 8.07.2012)
356  The Group-lending Model and Social Closure: Microcredit, Exclusion, and Health in Bangla-
desh, A. T. Schurmann, H. B. Johnston, Journal of Health, Population and Nutrition, 27(4), 8.2009, 
s. 518 – 527,
 źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928107/#B34 
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z wykluczenia finansowego), wzrost dochodu rozporządzalnego, dalszy wzrost ka-
pitału społecznego (umożliwiający zwiększenie wysokości pożyczki, a w przyszłości 
uzyskanie pożyczki hipotecznej), a także wzrost poziomu edukacji i zdrowia357.

Wykres 1. Model wpływu mikrokredytu na wykluczenie w Bangladeszu

Źródło: The Group-lending Model and Social Closure: Microcredit, Exclusion, and 
Health in Bangladesh, A. T. Schurmann, H. B. Johnston, Journal of Health, Population 
and Nutrition, 27(4), 8.2009, s. 518 – 527. 

Największą grupą klientów Grameen Banku są kobiety, które stanowią około 92% 
kredytobiorców 358. W momencie zakładania banku, Dr Muhammad Yunus plano-
wał, że kredyty będą przyznawane kobietom i mężczyznom po połowie, jednakże 
praktyka wykazała, że kobiety stały się głównymi beneficjentami. Wśród powodów 
takiej struktury mikrokredytów wskazuje się m.in. na wyższą stopę zwrotu kredytów 
wśród kobiet (kobiety nie posiadają w Bangladeszu najczęściej żadnego majątku 
materialnego, a mikrokredyt oparty na kapitale społecznym jest jedyną szansą na 
uzyskanie jakiejkolwiek niezależności ekonomicznej), a także z tego powodu, że 
mężczyźni posiadając zabezpieczenia kredytowe mogą starać się o kredyty na wa-
runkach komercyjnych. Mikrokredyt ma więc też pozytywny wpływ na wzrost uwła-
snowolnienia kobiet w rodzinie oraz na wydatki gospodarstw domowych takie jak: 

357  Ibidem.
358  Bangladesz. Bank biednych kobiet, Gazeta Wyborcza, 26.08.1999 (archiwum portal gazeta.pl).  
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edukacja, zdrowie oraz dobrobyt dzieci359. Poprzez uczestnictwo w cotygodniowych 
spotkaniach grup samopomocowych kobiety zwiększają również swój kapitał spo-
łeczny oraz polityczny, bardzo ograniczany poprzednio przez tradycyjny system 
oddzielenia kobiet od mężczyzn purdah360.

Grameen Bank w roku 2002 uruchomił także program samopomocowy dla grupy 
osób ultrabiednych (którzy muszą przeżyć za mniej niż 1 USD dziennie) nazwany 
Struggling (Beggar) Member Programme. W ramach tego programu najbiedniejsi 
mieszkańcy kraju (najczęściej bezdomni lub wdowy trudniące się żebractwem) 
uzyskują pieniądze na otworzenie mikroprzedsiębiorstwa takiego jak np.: zakup 
owoców do sprzedaży na ulicy, czy też szczotki i pasty do butów umożliwiającej 
pracę pucybuta. Oprócz pożyczki na cele biznesowe,  ultrabiedni członkowie mogą 
również uzyskać dodatkowo pożyczkę na cele związane z poprawą standardu życia 
Do roku 2006 Grameen Bank posiadał 74.000 ultrabiednych członków, a struktura 
pożyczek na cele poprawy standardu życia wyglądała następująco: zakup kołdry 
(10.396 pożyczek), zakup koca (1741 pożyczek), zakup moskitiery (6770 pożyczek, 
czy też zakup parasolki (3890 pożyczek)361 .Pożyczki udzielane przez instytucje mi-
krokredytowe są często jedyną możliwością dla ultrabiednych na zakup tak pod-
stawowych dóbr jak parasolka czy szczoteczka do zębów. Szacuje się, że około 10% 
mieszkańców kraju należy do grupy ultrabiednych, co w przypadku populacji blisko 
140-milionowej populacji kraju oznacza, że 14 milionów osób żyje za sumę poniżej 
1 dolara dziennie362.
Główne różnice w modelu mikrokredytu dla osób ultrabiednych to:

„pożyczki są udzielane indywidualnie (nie w modelu grupy samopomocowej), y
nie ma konieczności uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach, y
brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń oraz odsetek, y
bardzo elastyczny harmonogram spłat rozłożony na bardzo długi okres przy  y
bardzo małych ratach (np.: Tk 2.00 tygodniowo co jest równowartością ok. 4 
centów amerykańskich), 
raty muszą być spłacane z pieniędzy zarobionych na działalności biznesowej  y
(nie z żebrania),

359  Can Microfinance Programs Address Social Exclusion, Mohshin Habib, Christine Jubb, AFAANZ 2010 
Conference paper, źródło: http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_
proceedings&action=proceedings.php&a=Accept+as+Paper  (stan: 8.07.2012)
360  Ibidem.
361  Five Cents a Day:Innovative Programs for Reaching the Destitute with Microcredit, No-interest Loans and 
other Instruments. The experience of Grameen Bank, Dipal Chandra Barua, Paper presented at Global Microcredit 
Summit held Nov 12-15, 2006 in Halifax,  Nova Scotia, Canada, s. 14.
362  S. B. Hulme D., Manchester: Chronic Poverty Research Centre, University of Manchester; 
2004. The state of the poorest 2004/2005: chronic poverty in Bangladesh—tales of ascent, descent, 
marginality and persistence—overview; s 12.
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wszyscy uczestnicy objęci są bezpłatnie ubezpieczeniem zdrowotnym, y
każdy członek otrzymuje plakietkę ze swoim zdjęciem i nazwiskiem oraz logo  y
Grameen Banku,
członkowie nie są zobowiązani do rezygnacji z żebractwa, ale zachęca się ich  y
do podjęcia dodatkowych działań przynoszących dochód” 363.

Programy mikrokredytowe mają też wpływ na status i samoświadomość społecz-
ną osób, które są klientami instytytucji mikrokredytowych. Jak wskazują badania 
członkostwo w Grameen Banku dało 90% klientów poczucie wzrostu ich statusu 
społecznego364. Szczególnie w przypadku ultrabiednych uczestnictwo w programie 
Grameen Bank (lub innych NGO-sów) daje najbiedniejszym po raz pierwszy w ży-
ciu poczucie przynależności (m.in. dzięki plakietkom z nazwiskiem, uczestnictwu 
w spotkaniach), a także traktowanie z szacunkiem (wszyscy klienci traktowani są 
równorzędnie) oraz możliwość dostępu do podstawowych usług takich jak ubez-
pieczenie zdrowotne czy dostęp do szkoleń. W ten sposób w Bangladeszu NGO-sy 
wspomagają państwo w dostarczaniu usług społecznych. 

Dr Muhammad Yunus proponuje następujący podział instytucji mikrokredytowych 
według ich wpływu na walkę z wykluczeniem społecznym365:

Mikrokredyty nastawione na eliminacje biedy: są to produkty z zabezpieczeniem 
opartym jedynie na kapitale społecznym, nastawione na redukcję wykluczenia finan-
sowego z niskim oprocentowaniem (tu mieści się Grameen Bank). Dr Yunus dzieli te 
instytucje na dwie strefy: Zielona Strefa (rynkowy koszt kapitału + 10%) oraz Żółta 
Strefa (rynkowy koszt kapitału + 15%).

Mikrokredyty nastawione na zysk instytucji, a nie na eliminację biedy, należące do 
tzw Czerwonej Strefy. Do tej grupy zaliczamy wszystkie instytucje, które pobierają 
oprocentowanie wyższe niż w tzw. Żółtej Strefie. 

Twórca Grameen Banku twierdzi, że jedynie instytucje pierwszego typu mogą 
przyczynić się do poprawy losu biednych i wykluczonych społecznie, natomiast 
instytucje drugiego typu mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej 
pożyczkobiorców366.

Obecnie w samym Bangladeszu istnieje ponad 1000 NGO-sów nastawionych na 
udzielanie mikrokredytów. Mikrokredyty są również udzielane przez agencje rzą-
dowe oraz banki państwowe i komercyjne. Największy konkurent Grameen Banku 

363  Ibidem, s. 11-12.
364  Can Microfinance Programs Address Social Exclusion, Mohshin Habib, Christine Jubb, AFAANZ 
2010 Conference paper.
365  M. Yunus, K. Weber, Creating a world without poverty: social business and the future of capi-
talism, s. 68.
366  Ibidem.
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– BRAC założony przez Sir Fazle Hasana zatrudnia obecnie 120.000 pełnoetatowych 
pracowników (z czego 78% to kobiety), co czyni go największym NGO na świecie 
pod względem ilości pracowników367. Wszystkie NGO-sy posiadały w roku 1996 
około 6 milionów członków, natomiast w roku 2005 było to już ponad 10 milionów 
członków, co daje przyrost w wysokości około 15% rocznie. 

Jednym z najważniejszych raportów dotyczących przyszłości rynku mikrofinanso-
wego jest raport „Microfinance Banana Skins” publikowany przez think-tank Centre 
for the Study of Financial Innovation przy wsparciu Citibanku oraz CGAP, określający 
najważniejsze zagrożenia dla mikrofinansów na świecie. Najnowszy raport „Micro-
finance Banana Skins 2011” został przeprowadzony wśród 533 respondentów z 86 
organizacji mikrofinansowych na świecie368, i wskazuje on, że największym zagro-
żeniem dla instytucji mikrokredytowych niezmiennie pozostaje ryzyko kredytowe 
i zbyt wysokie zadłużenie klientów. Związane jest to m.in. z brakiem odpowiednika 
biura informacji kredytowej dla instytucji mikrokredytowych w krajach rozwijających 
się, co często skutkuje zadłużaniem się przez klientów u kilku instytucji mikrokredy-
towych. Szokujący jest wzrost zagrożenia reputacji branży mikrokredytowej, która 
jeszcze w roku 2009 niesiona sukcesami Międzynarodowego Roku Mikrokredytu 
(2005) oraz Nagrody Nobla dla Dr Yunusa (2006) zyskała globalną reputację jako 
skuteczne narzędzie redukcji biedy na świecie. Jednakże w ostatnich latach repu-
tacja mikrofinansów jest zagrożona m.in. ze względu na odejście od początkowej 
misji i komercjalizację mikrofinansów (m.in.: wejście na giełdę największej indyj-
skiej instytucji mikrofinansowej SKS Microfinance, co wywołało bardzo żywą debatę 
w mediach całego świata). Najgłośniejszym przykładem uderzenia mediów w branżę 
mikrofinansową jest duński film dokumentalny „Złapani w Mikrokredyt (ang. Caught 
in Microdebt) nakręcony przez Toma Heinemanna i wyświetlony po raz pierwszy 
w norweskiej telewizji NRK w listopadzie 2010 roku. Film ten oskarżał Grameen Bank 
o defraudacje grantu otrzymanego z Norwegian Agency for Developement Coor-
dination (NORAD) oraz ustalanie stop procentowych dla kredytów nawet powyżej 
200%. Wszystkie zarzuty zostały wyjaśnione przez Grameen Bank i NORAD oraz nie-
zależnonego audytora Microfinance Transparency Organization, jednakże wizerunek 
branży mikrokredytowej mocno ucierpiał. Innym zagrożeniem dla największych 
rynków mikrokredytowych tzn. Azji i Ameryki Łacińskiej jest interferencja polityczna 

367  Bangladesh: Microfinance and Financial Sector Diagnostic Study, International Finance Corporation and 
KfW Bankengruppe final report, March 2009, Page 36.
368  Microfinance Banana Skins 2011: the CSFI surevey of microfinance risk, Centre for the Study 
of Financial Innovation, Wielka Brytania 2011, s 3, wersja elektroniczna dostępna: http://www.cgap.
org/gm/document-1.9.49643/Microfinance_Banana_Skins_2011.pdf 
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prognozowana jako zagrożenie nr 1 w Azji i nr 3 w Ameryce Łacińskiej369. Bardzo 
dobrym przykładem takiego działania było odwołanie w marcu 2011 roku przez 
rząd Bangladeszu dr. Muhammada Yunusa z funkcji Dyrektora Generalnego Banku, 
ze względu na przekroczenie wieku emerytalnego370. Jednakże zdaniem opinii pu-
blicznej główną przyczyną odwołania był plan powołania przez dr. Yunusa własnej 
partii politycznej „Nagorik Shahti (ben. głos ludu), który ogłosił tą informację w dniu 
18 lutego 2007 roku371. Fakt ten wywołał sprzeciw ze strony establishmentu politycz-
nego Bangladeszu oraz liczne komentarze dotyczące problemów etycznych zwią-
zanych z łączeniem roli przedsiębiorcy społecznego i polityka. Jednakże największa 
krytyka związana z mikrofinansami dotyczyła fali ponad 200 samobójstw klientów 
SKS Microfinance, jakie miały miejsce w Indiach w drugiej połowie 2010 roku372. Po 
wnikliwym raporcie z działalności SKS okazało się, że w firmie, po wejściu na giełdę 
nastawiono się jedynie na zyski oraz agresywny marketing i dochodziłow niej do 
sytuacji w której jeden pracownik potrafił zarejestrować 273 grupy samopomocowe 
miesięcznie, podczas gdy w instrukcjach dla przedstawicieli za optymalną liczbę 
uznaję się 12 grup, przy maksymalnej ilości 36 grup miesięcznie373. SKS założone przez 
Vikrama Akule, byłego współpracownika Dr Muhammada Yunusa, jest akronimem 
od „Swayam Krishi Sangam”, czyli „Grupy Samopomocowej”. Do czasu wejścia na 
giełdę organizacja działała jak typowy NGO, natomiast odejście od modelu grup 
samopomocowych i edukowania grup przed udzieleniem pożyczek, zakończyło 
się katastrofalnie. Mimo to, SKS Microfinance było najszybciej rozwijającą się firmą 
mikrofinansową na świecie, otwierającą miesięcznie ponad 100 oddziałów i pozy-
skującą przeciętnie 400 tysięcy pożyczkobiorców miesięcznie.

Powyższe kwestie związane z odejściem od celów społecznych organizacji NGO, 
a także zaangażowaniem politycznym ich liderów, sprawiają że sytuacja polityczna 
i ewentualna interferencja rządów może potencjalnie zagrozić dalszemu wzrostowi 
branży mikrofinansów w Azji Południowej 

Największe sukcesy mikrokredyty osiągają w krajach Azji Południowej oraz Amery-
ce Łacińskiej, natomiast ich popularność i osiągnięcia są znacznie mniejsze w Afryce, 

369  Ibidem, s. 26.
370  E. Janikowska, W jaki sposób mikrofinansowanie pomaga w walce z ubóstwem. Studium przy-
padku Grameen Bank, Ekonomia Społeczna nr 2/2011(3), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Kraków 2011, s. 75.
371  Yunus names his political party Nagorik Shakti, bdnews24.com, 18 luty 2007, http://www.bd-
news24.com/details.php?id=52213&cid=3 
372  E. Kinetz, AP Impact: Indian lender SKS’ own probe links it to borrow suicides, despite company 
denials, Associated Press, 24.02.2012, http://finance.yahoo.com/news/ap-impact-lenders-own-probe-
080122405.html 
373  Ibidem.
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krajach arabskich oraz krajach zachodu. Dr Muhammad Yunus podkreśla, że mikro-
kredyt jest jedną z niewielu idei społeczno-ekonomicznych, które powstały w krajach 
rozwijających się, a później znalazły zastosowanie na całym świecie. Dane takie za-
prezentowano na Wykresie 2. przez Bank Światowy, które pokazują obecną sytuację 
i zasięg instytucji mikrofinansowych na świecie374. Azja i kraje Pacyfiku są liderem 
w zakresie dotacierania instytucji mikfofinansowych do najbiedniejszych, gdzie 
zasięg dotarcia wynosi 68,8% i obejmuje ok. 125, 53 milionów ubogich rodzin375 (na 
182,4 miliony rodzin ubogich ogółem). Na drugim miejscu pod względem dotarcia 
znajduje się Ameryka Łacińska wraz z Karaibami, gdzie mikrokredyt dociera do 1/3 
rodzin z 9 milionów ubogich rodzin. W przypadku Afryki i krajów Bliskiego Wschodu 
instytucje mikrofinansowe docierają jedynie do 11,2% z blisko 80 milionów ubogich. 
Mikrokredyt ma bardzo niewielki zasięg w krajach Europy Wschodniej i Azji  Reflex 
BlueCentralnej gdzie dociera jedynie do 3,7% ubogiej populacji tj. 130 tys, ubogich 
rodzin. 

Wykres 2. Obecna sytuacja i zasięg instytucji mikrofinansowych na świecie

Źródło: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012, Jan P. Maes, Larry R. 
Reed, MCS USA, s. 39.

Bank Światowy nie podaje w powyższym zestawieniu statystyk dla obszarów rozwi-
niętych takich jak USA czy Unia Europejska. W USA nie udało się odnieść inicjatywie 
mikrofinansów większych sukcesów. Natomiast w Europie Zachodniej mikrokredyt 

374  State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012, Jan P. Maes, Larry R. Reed, MCS USA, 
s. 39, http://www.microcreditsummit.org/pubs/reports/socr/2012/WEB_SOCR-2012_English.pdf 
375  Dla celów powyższego wykresu World Bank uznaje jako ubogie osoby żyjące za poniżej 1,25 
USD/dziennie.
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jest skierowany głownie do sektora MŚP w celu zwiększenia zatrudnienia i konku-
rencyjności376, co znacznie różni go od modelu krajów rozwijających się. Dość inte-
resującym przykładem zastosowanie mikrokredytu w krajach zachodnich jest Nor-
wegia377. W tym przypadku celem udzielonych pożyczek nie była walka z ubóstwem, 
czy wspomaganie sektora MSP, lecz integracja społeczna regionów zagrożonych 
wyludnieniem. Ponieważ w północnych regionach Norwegii (w okolicach Arktyki) 
drastycznie spadła ilość kobiet, zagrożona została gospodarka rybna w tym regionie 
(jako że mężczyźni nie chcieli kontynuować pracy w rybołówstwie w osamotnieniu). 
Aby zachęcić kobiety do powrotu do północnych regionów, a także zatrzymania ich 
migracji, stworzono specjalny system kredytów, który ułatwiłby kobietom stworzenie 
przedsiębiorstw lokalnych zajmujących się m.in. produkcją swetrów, pamiątek, obra-
zów, pocztówek oraz innych lokalnych produktów378. W ten sposób kobiety znalazły 
zajęcie i nie musiały spędzać czasu bezczynnie w oczekiwaniu na powrót mężczyzn 
z połowu. Co więcej grupy samopomocowe pozwoliły zintegrować społeczeństwo, 
co miało nie mały wpływ na samopoczucie i satysfakcje uczestniczek programu. 

376  A. Alińska, Instytucje Mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 181.
377  M. Yunis, A. Jolis, Banker to th Poor: The Story of Grameen Bank, Aurum Press 2007, s. 192.
378  Ibidem.
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