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Wstęp
Szanowni Państwo!
Do Państwa rąk trafia cenna publikacja, pozwalająca lepiej poznać
sposoby finansowania usług społecznych i przygotować pracowników odpowiednich służb do realizacji nowych założeń polityki społecznej.
W ostatnich 23 latach rozwijano głównie system ratownictwa
i opieki, mniej uwagi poświęcając pomocy i aktywizacji. Tymczasem zarówno z doświadczeń zagranicznych, jak i naszych krajowych dobrych
praktyk wynika, że bez wyraźnego nacisku na usługi społeczne nie będzie
możliwości skutecznej pomocy osobom wykluczonym.
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi
poprzez tę publikację chce zwrócić uwagę na problem niedostatecznego
nacisku na te zagadnienia. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego wydawnictwa nie wyczerpano tematu, ale wskazano główne obszary
działań, które w przyszłości będą wymagały rozwoju efektywnych usług
społecznych.
Jestem przekonany, iż wydawnictwo to będzie dla Państwa szczególnym przewodnikiem w poszukiwaniu nowych form pomocy i aktywizacji społecznej.
Życzę miłej i owocnej lektury.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki
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Rozdział 1
Teoretyczne zagadnienia dotyczące usług
społecznych
Terminy usługa społeczna i usługa socjalna należą do tej kategorii
pojęć, w przypadku których nie sformułowano jednej właściwej (lub przynajmniej dominującej) definicji. Trudności w opisaniu, czym są usługi społeczne i socjalne, wynikają przede wszystkim z braku jednoznacznej definicji usług jako takich, różnorodności działań wchodzących w zakres działań
usługowych, dużego zróżnicowania usług (duży zakres pojęciowy), a także trudności związanych z dostosowaniem aparatu pojęciowego ekonomii, który dotychczas służył opisowi materialnych procesów wytwarzania,
do perspektywy nauk społecznych.
Według Popularnej Encyklopedii Powszechnej usługi to „wszelkie
czynności o charakterze świadczeń na rzecz innych osób fizycznych lub
prawnych, przyczyniające się do zaspokojenia indywidualnych lub zbiorowych potrzeb w inny sposób niż przez transfer własności dobra materialnego; czynności te nie wiążą się bezpośrednio z wytwarzaniem produktów”1. W literaturze przedmiotu zauważyć można co najmniej kilka
stanowisk w kwestii definiowania pojęcia usług. K. Rogoziński podzielił
spotykane definicje usług (w tym usług społecznych) na kilka kategorii2:
−− definicje negatywne – wskazujące, co usługą nie jest;
−− definicje enumeratywne – wymieniające, co wchodzi w zakres pojęcia;
−− definicje analityczne – wskazujące różne sposoby rozumienia pojęcia;
−− definicje kontekstowe – wskazujące zależności z innymi terminami
i wcześniejszymi definicjami;
−− definicje kompilacyjne – będące efektem połączenia różnych wcześniejszych charakterystyk;
−− definicje odwołujące się do wyniku pracy.
1
2

6

Popularna Encyklopedia Powszechna, red. M. Szulc, t. XX, Kraków 1998, s. 56.
M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, Warszawa 2008, s. 19.
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Na końcu swej typologii autor wymienia definicje, które identyfikują usługi jako efekt pewnej działalności (w przeciwieństwie do definicji
akcentujących sam proces i rozumiejących usługi jako specyficzną formę
aktywności), tak jak czyni to np. O. Lange, stwierdzając, iż usługi to „wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale
produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów”3.
W najszerszej ze stosowanych definicji uznaje się, że usługami są
wszystkie działania człowieka, których nie można zakwalifikować do ogólnych kategorii pojęciowych rolnictwo i przemysł lub takie działania, które
nie powodują zmian w formie wytworzonych dóbr: „Ilekroć mowa o usłudze, ma się na myśli zwykle jedno z trojga: bądź usługę jako czynność pomocniczą dla kogoś innego niż sam jej sprawca, bądź usługę jako działanie
czyniące zadość czyjejś potrzebie bezpośrednio, bądź usługę jako jakąś
akcję mniej lub bardziej przelotną w przeciwieństwie do jakichś trwalszych
uporczywych wysiłków”4.
Na kwestię usług można spojrzeć także z perspektywy ekonomicznej, choć i w tym przypadku główny problem stanowi brak jednoznacznej
definicji. Podstawowy podział związany jest z ujęciem makro- i mikroekonomicznym.
Schemat 1. 	Usługi w perspektywie makro- i mikroekonomicznej

panuje zgoda odnośnie podstawowej charakterystyki usług oraz zestawu
ich właściwości (por. tabela poniżej).
Tabela 1. 	Wymiary definiowania usług

Wymiar
definiowania
usług

Większość usług ma charakter niematerialny, nie można ich
Materialność
dotknąć, np. porady prawnej czy wycieczki, chociaż można
zobaczyć ich skutki.
Większość usług nie może być przenoszona z miejsca na
Przenośność
miejsce i w związku z tym nie może być eksportowana.
Przechowalność Jako niematerialne, usługi nie mogą być magazynowane.
W przypadku dóbr materialnych nie mamy kontaktu
Kontakt
z procesem ich produkcji, w przypadku usług produkcja
konsumenta
i konsumpcja są jednoczesne, więc taki kontakt występuje,
daje to możliwość pełniejszej oceny jakości usługi.
W przypadku dóbr materialnych łatwiej ją zmierzyć
Jakość
i potraktować ilościowo, ocena jakości usług jest głównie
jakościowa.
Źródło: B. Hollins, S. Shinkins, Managing Service Operations: Design and Implementation,
Thousand Oaks 2006, s. 8; cyt. za: R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, www.wrzos.
org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szarfenberg.pdf.

Usługi

ujęcie makroekonomiczne




ujęcie mikroekonomiczne


sektor
rezydualny gospodarki

działania nie mieszczące
się w ogólnych pojęciach
„rolnictwo” i „przemysł”

działalność usługowa
charakteryzuje się:
- niematerialnością
- nierozdzielnością
- nietrwałością
- różnorodnością
- brakiem własności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony
rozwój regionów, Warszawa 2008, s. 18-19.

Warto nadmienić, iż mimo braku jednomyślności w kwestii definicji
3
4
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O. Lange, Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa 1959, s. 15.
T. Kotarbiński, Zagadnienie produkcyjności usług, „Prakseologia” 1969, nr 33, s. 7.

Opis



M. Janoś-Kresło wyróżnia takie cechy usług, jak:
nienamacalność – trudno je dotknąć czy zmierzyć;
nierozdzielność – są powiązane z osobą, co w praktyce oznacza, iż
właściwie w momencie wytworzenia są jednocześnie konsumowane;
nietrwałość – nie można ich magazynować, a czas ich trwania pozostaje w bezpośrednim związku z czasem konsumowania;
różnorodność – stanowią bardzo duży i silnie zróżnicowany zbiór, co
powoduje trudności w opisie i standaryzacji5.

Logicznym następstwem braku jednoznacznej definicji usług jako
takich są trudności z ustaleniem istoty usług społecznych i socjalnych. M.
Janoś-Kresło stwierdza, iż „usługi społeczne to działania, czynności skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego
zasobów fizycznych i intelektualnych, w wyniku których tworzy się kapitał

5

M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Warszawa 2002,
s. 28-29.
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ludzki”6.
Charakter usług społecznych można określić, wskazując ich miejsce w sektorze usługowym. W tym celu sektor ów dzieli się na trzy grupy
funkcjonalne. Do pierwszej grupy zalicza się usługi bezpośrednio związane z dwoma pozostałymi sektorami gospodarczymi, tj. z rolnictwem
i przemysłem, do drugiej – usługi dla rozwoju społecznego (usługi społeczne), natomiast do trzeciej grupy kwalifikuje się wszystkie usługi związane z funkcjonowaniem państwa (por. schemat poniżej).
Schemat 2. Podział sektora usługowego na trzy grupy funkcjonalne
Usługi

usługi związane z działalnością
produkcyjną sektora rolniczego
i przemysłowego, np. transport

usługi związane
z rozwojem społecznym
np. ochrona zdrowia

usługi związane z
funkcjonowaniem
państwa np.
obrona narodowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony
rozwój regionów, Warszawa 2008, s. 23.

Wśród terminów bliskich pojęciu usług społecznych w literaturze
przedmiotu i dokumentach UE znajdujemy takie określenia, jak: usługi w interesie ogólnym, usługi na rzecz rozwoju człowieka, usługi socjalno-kulturalne, usługi skierowane bezpośrednio na osobę, usługi skierowane na ludzkie
ciało i umysł7.
W dokumentach UE czytamy przede wszystkim o usługach socjalnych (a nie społecznych). Na przykład w Komunikacie Komisji Europejskiej
„Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie”, KOM (2007)
725, stwierdza się: Usługi socjalne (…) są to usługi zorientowane na osobę,
przeznaczone do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka, zwłaszcza potrzeb słabszych grup w społeczeństwie; zapewniają ochronę przed ogólnymi
i szczególnymi zagrożeniami dla życia oraz pomagają w realizacji osobistych
wyzwań i w sytuacjach kryzysowych; świadczone są również na rzecz rodzin,
w kontekście zmiany wzorców rodziny, wspierania ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami rodziny, jak również nad osobami niepełnospraw6
7

10

Ibidem, s. 18.
Por. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, op. cit.

nymi, oraz kompensują ewentualny rozpad rodzin; są to kluczowe instrumenty ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności8.
W komunikacie tym precyzuje się rozumienie usług socjalnych:
„Charakter usług socjalnych może być gospodarczy lub pozagospodarczy, zależnie od rozpatrywanej działalności. Aczkolwiek nie są one zdefiniowane, to w komunikacie z 2006 r. określono dwa ogólne rodzaje usług
socjalnych: po pierwsze, ustawowe i uzupełniające systemy zabezpieczeń
społecznych, organizowane na różne sposoby (organizacje wzajemnych
zobowiązań lub zawodowe), obejmujące podstawowe ryzyka w życiu, takie jak te związane ze zdrowiem, starzeniem się, wypadkami przy pracy,
bezrobociem, wiekiem emerytalnym i niepełnosprawnością; po drugie,
inne usługi świadczone bezpośrednio na rzecz danej osoby, takie jak usługi pomocy społecznej, usługi pośrednictwa pracy i szkoleniowe, budowa
mieszkań czynszowych lub długoterminowa opieka. Usługi te są zazwyczaj organizowane na poziomie lokalnym i w dużej mierze uzależnione są
od finansowania publicznego”9.
A.J. Kahn i S.B. Kamerman proponują, by wyróżniać dwa zakresy
usług socjalnych (social services)10:
Zakres 1 – usługi, które ze względu na ogromną skalę i złożoność
uzyskały autonomię i w związku z tym nie są często uznawane za element
usług socjalnych, a raczej społecznych (oświata, służba zdrowia, publiczne
budownictwo mieszkaniowe);
Zakres 2 – pozostałe usługi socjalne, stanowiące obszar o płynnych
granicach i obejmujące zarówno programy „samodzielne” (publiczne formy opieki nad dzieckiem, pomoc rodzinie), jak i te usytuowane w innych
instytucjach (praca socjalna w szkołach, praca socjalna w służbie zdrowia,
usługi w programach budownictwa socjalnego, programy pomocy w zakładach pracy itd.).
P. Herrmann podkreśla, iż należy rozróżnić terminy: usługi socjalne i usługi społeczne. Usługi socjalne to takie, które opierają się na relacji intymnej oraz kontaktach osobistych. Zalicza się je do szerokiej sieci
wsparcia formalnego i nieformalnego, a realizowane są przede wszystkim
w kontakcie z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną. Stanowią wyraz solidarności
8

9
10

Komunikat Komisji Europejskiej „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne
świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie”, KOM (2007) 725, EUR-Lex 52007DC0725 - PL, dostęp: 10.05.2012.
Ibidem.
A.J. Kahn, S.B. Kamerman, Social Services in International Perspective, New Brunswick (NJ) 1980.
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społecznej i kieruje się je do osób o ograniczonych możliwościach uczestnictwa. Są ważnym elementem integracji społecznej. Usługi socjalne charakteryzuje wielowymiarowość: z jednej strony budują więzi i przekaz pomiędzy społeczeństwem a jednostką, z drugiej zaś – pozwalają konkretnym osobom zaspokajać różne potrzeby. Usługi socjalne są częścią usług
społecznych, spośród których wyodrębnia się je na podstawie kryterium
konieczności, niezbędności do zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych, tzw. potrzeb egzystencjalnych.

Podsumowując ten wątek rozważań, wydaje się zasadne, aby rozgraniczyć usługi socjalne od usług społecznych. Ten drugi termin jest szerszy
i zawiera w sobie kategorię usług socjalnych, które stanowią ich specyficzną odmianę. Usługi socjalne służą zaspokajaniu podstawowych, egzystencjalnych potrzeb ich odbiorców i opierają się na bliskiej relacji pomiędzy
usługodawcą a odbiorcą (por. schemat 3).
Schemat 3. 	Zależność między terminami usługi społeczne i usługi socjalne

P. Herrmann terminem socjalny określa trzy wymiary usług11:
 socjalny – jako interpersonalne, ale i hierarchiczne współczucie;
 socjalny – jako specyficzna relacja pomiędzy jednostkami a grupami,
budująca motywację, poprawne zachowania i postawy;
 socjalny – jako odnoszący się do systemu instytucji, zasad i regulacji
oraz formalnych norm.
Podobnie B.O. Kuper twierdzi, iż usługi socjalne to te, które zabezpieczają przede wszystkim egzystencję. O ich wyjątkowości decydują takie cechy, jak:
 usługi socjalne mają zaspokajać fizyczne i psychiczne potrzeby człowieka, wynikające z krytycznej sytuacji osoby chorej lub wymagającej opieki;
 istotne jest, żeby podopieczni mieli gwarancję otrzymania pomocy
i były wspierane ich własne wysiłki podejmowane w celu poprawienia sytuacji;
 adresaci usług socjalnych powinni być postrzegani podmiotowo, a nie
jako obiekty usług;
 zakłada to postrzeganie człowieka jako ens sociale i poszanowanie
dla jego systemu wartości, niezależnie od sytuacji, w jakiej znalazła
się dana jednostka;
 pomoc powinna być świadczona przez profesjonalistów, którzy są
w stanie nie tylko zidentyfikować potrzeby podopiecznych, ale też
zrozumieć ich system wartości;
 fundamentem rzeczywistej pomocy jest osobista relacja, możliwa tylko wówczas, jeżeli pomagający chcą się zaangażować emocjonalnie12.
11

12

12

P. Herrmann, Usługi socjalne jako instrument integracji – z perspektywy Unii Europejskiej,
[w:] Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, red.
A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. O’Connell, Warszawa 2010, s. 94.
B.O. Kuper, Przyszłość służb społecznych w Europie, [w:] Definiowanie usług socjalnych…, op. cit.,
s. 296.

Źródło: opracowanie własne.

Takie rozumienie usług socjalnych oznacza również, że ich główny cel stanowi wspieranie osób, których funkcjonowanie w społeczeństwie jest poważnie zagrożone. Zarówno osoby te, jak i ich rodziny są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Obok zabezpieczenia przed marginalizacją społeczną (lub jej ograniczenia), wśród funkcji usług socjalnych należy wyróżnić13:
 aktywizację ludzi i społeczności (wspieranie w powrocie do zatrudnienia, edukacji, rodziny i normalnego funkcjonowania);
 interwencję w sytuacjach trudnych (ochrona dzieci i rodzin posiadających wiele problemów);
 wspieranie oraz promowanie odpowiedzialności i spójności społecznej, a także ożywianie lokalnej społeczności;
 akcje informacyjne i doradztwo w kwestiach praw, ochrony socjalnej itp.;
 wpieranie rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych;
13

H. van Ewijk, Praca wysokiej jakości: najistotniejsze jest uznanie …, [w:] Definiowanie usług
socjalnych…, op. cit., s. 105.

13

 opiekę i zarządzanie opieką (nad niepełnosprawnymi, starszymi itd.).
Natomiast Komisja Europejska rozumie cele i funkcje usług socjalnych w następujący sposób (zob. tabela poniżej)14:

Schemat 4. Miejsce usług społecznych/socjalnych w systemie usług (ujęcie
tradycyjne)

Tabela 2. Cele i funkcje usług socjalnych według Komisji Europejskiej

Cele i funkcje usług socjalnych
 zaspokajają życiowe potrzeby człowieka, zwłaszcza grup słabszych
w społeczeństwie;
 zapewniają ochronę przed ogólnymi i szczególnymi zagrożeniami dla
życia oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań, jak też w sytuacjach
kryzysowych;
 wspierają rodziny w ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami
rodziny, jak również nad osobami niepełnosprawnymi;
 pełnią funkcję kompensacyjną w przypadku rozpadu rodzin;
 odgrywają rolę zapobiegawczą i integrują społecznie wszystkich członków
populacji, niezależnie od ich stanu posiadania czy dochodów;
 przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości
płci, poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich,
zwiększając tym samym zdolność jednostek do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
Źródło: Komunikat KE „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone
w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie”, KOM (2007) 725 wersja ostateczna, s. 7-8.,
cyt. za: R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szarfenberg.pdf, dostęp: 18.05.2011.

Kolejną istotną kwestią jest związek pojęcia usług społecznych
i socjalnych z usługami publicznymi. Usługi społeczne, zwłaszcza gdy nie
wprowadza się ich jednoznacznego rozróżnienia z usługami socjalnymi,
są łączone z kategorią usług publicznych, które kieruje się do indywidualnego odbiorcy i finansuje głównie ze środków publicznych15 (por. schemat 4).

14

15

14

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony
rozwój regionów, Warszawa 2008, s. 24-25.

Za takim związkiem (usługi społeczne jako część usług publicznych) przemawia przede wszystkim fakt finansowania usług społecznych
ze środków publicznych oraz przekonanie, iż głównymi aktorami na rynku usług społecznych, w tym usług socjalnych, są instytucje publiczne.
Tymczasem oprócz sektora publicznego, znaczne miejsce w tym obszarze
zajmują podmioty prywatne i podmioty sektora trzeciego.
Organizacje non-profit mimo iż realizują przede wszystkim cele społeczne, poprzez aktywne uczestnictwo w procesach rynkowych, zatrudnianie personelu oraz gromadzenie kapitału są – przynajmniej w części
– podobne do typowych firm komercyjnych. Dla sfery usług społecznych
oznacza to wyłączenie części usług społecznych poza obszar usług publicznych, przy czym specyficzny ich rodzaj – usługi socjalne – pozostaje
przede wszystkim w zakresie usług publicznych (zob. schemat 5).

Więcej na ten temat w rozdziale II: Usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej i jej model
społeczny.
Tak zapisano m.in. w przytoczonym wyżej Komunikacie Komisji Europejskiej „Usługi świadczone
w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie
europejskie”, KOM (2007) 725. Czytamy w nim, że „usługi te są zazwyczaj organizowane na
poziomie lokalnym i w dużej mierze uzależnione są od finansowania publicznego”.
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Schemat 5. Miejsce usług społecznych i socjalnych w systemie usług (ujęcie
zmodyfikowane)

Hierarchia
kryteriów
oceny

Kapitał
początkowy
(nakłady)

Kapitał ludzki
(kapitał
instytucji)

1. Efektywność
2. Skuteczność
3. Korzystność
Przede wszystkim łatwo
policzalne: pieniądze, środki
trwałe, wykorzystywane
do mierzenia (oceny)
efektywności.
Przede wszystkim
analizowany jako koszt
(wydatek pracodawcy
– nakład) w drodze
do osiągnięcia celu,
produktywność
wykorzystania zasobów.

Źródło: opracowanie własne.

Należy jednak zaznaczyć, iż postępujący proces komercjalizacji, tzn. korzystanie z usług społecznych nabywanych na rynku, wprowadzanie odpłatności za usługi wcześniej świadczone nieodpłatnie, przybliża usługi społeczne (w tym usługi socjalne) do sektora rynkowego. Warto zatem porównać usługi społeczne również z usługami biznesowymi (komercyjnymi).

Cel

Zysk (zysk ekonomiczny) –
dla właścicieli

Sposób
zarządzania

Różne sposoby zarządzania
pozwalające na świadczenie
usług.

Klient

Klient mogący i chcący
wybierać usługodawcę.

Tabela 3. 	Usługi społeczne na tle innych usług

Kryteria oceny
charakterystyki

Efekty

Usługa biznesowa

Usługa społeczna

Mierzalne: przede wszystkim
w postaci produktów.
Niemierzalne (rezultaty
i oddziaływania): mniej
istotne niż w przypadku
usług społecznych. Oceniane
głównie na podstawie stanu
zadowolenia klienta.

Trudno mierzalne, związane
nie tylko z produktami,
ale również z rezultatami
oraz oddziaływaniami,
które często są odsunięte
w czasie.

Procedura
Sporządzana w oparciu
oceny efektów o schemat bilansu.

Właściwie brak standardu
oceny, chociaż próbuje się
go wprowadzić.

Niewielka koncentracja
na nakładach, często mała
racjonalność wykorzystania
kapitału.
Bardzo ważny element
wpływający na jakość
i charakter świadczonych
usług.
Minimalny poziom
płatnej pracy, duży udział
wolontariatu.
Zysk społeczny (korzyść
społeczna) – nie dla
organizacji, ale dla
adresatów działań i szerzej
– dla społeczeństwa,
a w dalszej kolejności dla
świadczeniodawcy.
Sposób zarządzania
odwołujący się do idei
demokratycznego
zarządzania, tj. zasady jedna
osoba – jeden głos16.
Duża partycypacja
pracowników
i usługobiorców
w procesach decyzyjnych.
Klient nie zawsze
mogący/chcący wybierać
usługodawcę.

Źródło: opracowanie własne. 16

Powyższe zestawienie pozwala lepiej zrozumieć charakter usług
społecznych (w tym socjalnych), nie daje jednak odpowiedzi na pytanie,
16

16

1. Korzystność dla
usługobiorcy i szerzej –
dla społeczności
2. Skuteczność
3. Efektywność

K. Głąbicka, Ekonomia społeczna – podmioty i instrumenty, Warszawa 2009, s. 80-81.
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jak powinna brzmieć ich definicja. Jak trudne jest jednoznaczne wyjaśnienie terminu usługi socjalne, pokazują doświadczenia płynące z projektu
QuASi (Quality and Accessibility of Social Services for Social Inclusion), w którym piętnastu partnerów z różnych krajów, będących dostarczycielami
usług na różnych poziomach, miało za zadanie wypracować charakterystykę usług socjalnych i opisać ich znaczenie w procesie inkluzji. Uczestnicy
projektu nie uzgodnili nowej definicji usług socjalnych, odwołując się do
zapisów tzw. Białej Księgi17, doszli natomiast do porozumienia w sprawie
istoty usług socjalnych. Stworzyli ich typologię, w której uwzględnili trzy
główne elementy:
1. Funkcjonalne rozumienie usług.
2. Naturę dostarczanych usług.
3. Motywację dostarczania usług.
Rozpatrywanie usług społecznych jako opartych na tych trzech filarach oznacza, iż uznaje się, że są to działania:
 mające na celu podnoszenie dobrobytu jednostki i dostarczanie usług
socjalnych o szerokim zakresie,
 oparte na prawach człowieka i prawach socjalnych,
 przyczyniające się do tworzenia spójności społecznej i przekazywania części władzy w ręce społeczności,
 wyposażające jednostkę w możliwości działania lub siłę nabywczą,
 dostarczające eksperckiego podejścia do problemów społecznych
i ich rozwiązywania,
 zajmujące się lobbingiem i komunikacją z użytkownikami, innymi dostawcami, społeczeństwem i decydentami18.
W polskich aktach prawnych usługi społeczne i usługi socjalne wymieniane są bez wyraźnego tłumaczenia, co ustawodawca rozumie przez
te pojęcia lub wyłącznie poprzez wskazanie sposobów działania podmiotów społecznych19. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż ze względu na zakres działalności, sposób jej prowadzenia oraz adresatów, mówiąc o usługach w kontekście instytucji pomocy społecznej, mamy na myśli przede
wszystkim usługi socjalne.
17
18

19

18

W Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 2 ust.
1) wyraźnie określono, że zadaniem pomocy społecznej jest „zapobieganie
trudnym sytuacjom życiowym, których jednostki/gospodarstwa domowe
nie są w stanie pokonać przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem”. A przy okazji definiowania terminu praca socjalna zaznaczono, że
praca ta jest prowadzona nie tylko z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności oraz samodzielności życiowej, ale też
„ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji
działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności”20. Niestety, nie ma w ustawie bezpośredniego i konkretnego opisu tego, czym są usługi środowiskowe czy praca środowiskowa, nie
wspominając już o terminie organizowanie społeczności lokalnej. Działania,
które można uznać za usługi społeczne i socjalne, wymienione w ustawie
o pomocy społecznej, zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 4. 	Usługi społeczne i socjalne w ustawie o pomocy społecznej

Usługa społeczna/socjalna

Adresat usługi

Praca socjalna – działalność zawodowa
mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej oraz świadczenie usług w jej ramach. Elementami infrastruktury socjalnej są między innymi: domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Do otrzymania pomocy społecznej uprawnione są osoby i rodziny
w szczególności z powodu:
−− ubóstwa,
−− sieroctwa,
−− bezdomności,
−− bezrobocia,
−− niepełnosprawności,
−− długotrwałej lub ciężkiej choroby,
−− przemocy w rodzinie,
−− potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności,
−− bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
−− braku umiejętności przystosowania
się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

Por. Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/.../com2004_0374pl01.pdf, dostęp: 10.07.2012.
S. Heinasmaki, M. Leibsch, Usługi socjalne zorientowane na osobę – w kierunku porozumienia,
[w:] Definiowanie usług socjalnych…, op. cit., s. 62-84.
Więcej na ten temat: J. Lizut, P. Kowalczuk, Katalog usług społecznych, [w:] Polityka aktywizacji
w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza,
Warszawa 2011.
20

Ibidem.
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Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej. Celem tej analizy jest identyfikacja zjawisk społecznych i gospodarczych rodzących zapotrzebowanie
na pomoc społeczną, zbadanie ich przyczyn oraz możliwości reakcji jednostek
pomocy społecznej.
Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych to zwalczanie zidentyfikowanych problemów
mieszczących się w kompetencji organów opieki społecznej.
Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

−− trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy,
−− trudności w przystosowaniu się do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
−− alkoholizmu lub narkomanii,
−− zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
−− klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe rozważania natury teoretycznej mają swoje implikacje
dla codziennej aktywności pracowników socjalnych. Zrozumienie, czym
są usługi społeczne i ich szczególny rodzaj – usługi socjalne oraz jaka jest
ich istota, ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dla działań programujących funkcjonowanie służb społecznych. Ponadto wpisuje się ono
w podejście zakładające, że podstawową funkcją systemu pomocy jest
budowanie aktywnych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej poprzez zastosowanie narzędzi oraz instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania różnych instytucji i organizacji w zakresie pomocy i integracji społecznej, a także budowy nowoczesnego sektora usług społecznych i socjalnych, uwzględniającego potrzeby obywateli i urzeczywistniającego
zasady uczestnictwa społecznego21.

Pytania kontrolne:
1. Czym różnią się usługi społeczne od usług socjalnych?
2. Wymień i krótko scharakteryzuj cechy usług społecznych.
3. Jakie są funkcje usług społecznych (w tym socjalnych)?
21

20

Zmodyfikowana definicja aktywnej polityki społecznej, zamieszczona na stronie internetowej:
http://bezrobocie.org.pl/x/430423.

Rozdział 2
Usługi użyteczności publicznej w Unii
Europejskiej i jej model społeczny
Należy podkreślić rolę Unii Europejskiej w kształtowaniu przyszłości usług użyteczności publicznej (w tym usług społecznych), która znajduje się w samym centrum debaty poświęconej europejskiemu modelowi społecznemu. W uznaniu ogromnego znaczenia poprawnie funkcjonujących, łatwo dostępnych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo
usług dla jakości życia obywateli, ochrony środowiska oraz konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, Komisja Europejska przyjęła Zieloną
Księgę nt. usług użyteczności publicznej. Zainicjowała ona zakrojone na
szeroką skalę konsultacje publiczne odnośnie tego, w jaki sposób najlepiej propagować świadczenie wysokiej jakości usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. Zielona Księga skłoniła wiele stron do wyrażenia
opinii w kwestii ogólnej roli UE w wyznaczaniu celów usług publicznych
w zakresie usług użyteczności publicznej, jak również organizacji, finansowaniu i ocenie świadczenia tychże usług. Publiczna dyskusja spotkała się
z dużym zainteresowaniem i została przyjęta z zadowoleniem przez państwa członkowskie UE, co znalazło swój materialny wyraz w postaci Białej
Księgi. Podjęcie przez Komisję Europejską problemu świadczenia usług
użyteczności publicznej, których częścią są usługi społeczne, scharakteryzowanych w Zielonej Księdze nt. usług użyteczności publicznej (Green
Paper on Services of General Interest, 2003) oraz Białej Księdze nt. usług
użyteczności publicznej (White Paper on Services of General Interest, 2004),
wskazuje, że zagadnienia związane z usługami stanowią niezwykle ważny obszar rozwoju polityki społecznej i zarządzania sferą publiczną również dla instytucji europejskich. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt,
iż kwestia usług użyteczności publicznej uwzględniona została jako jeden z kluczowych czynników przy konstruowaniu dokumentów programowych polityki spójności zarówno na poziomie UE, jak i krajowym (np.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013 dla Polski). Oznacza to, że organizacja i funkcjonowanie obszaru usług użyteczności publicznej stały
21
21

się jedną z inwestycji funduszy strukturalnych i spójności. Usługi społeczne, w tym te związane z pracą socjalną, aktywną integracją, pobudzaniem
i organizowaniem społeczności lokalnych stały się elementem inwestycji
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki22.
Kompleksowo cele usług społecznych oraz ich organizację określa Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI
wieku „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie”, KOM (2007)
725.
Zgodnie z tym komunikatem23 usługi społeczne stanowią środek
służący do osiągnięcia następujących celów:
 są to usługi zorientowane na osobę, przeznaczone do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka, zwłaszcza potrzeb słabszych grup
w społeczeństwie;
 zapewniają ochronę przed ogólnymi i szczególnymi zagrożeniami dla
życia oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań, jak też w sytuacjach kryzysowych;
 świadczone są również na rzecz rodzin w kontekście zmiany wzorców
rodziny, wspierania ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami rodziny, jak również nad osobami niepełnosprawnymi, kompensują też ewentualny rozpad rodzin;
 są kluczowymi instrumentami ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności;
 pełnią rolę zapobiegawczą i integrują społecznie wszystkich członków populacji, niezależnie od ich stanu posiadania czy dochodów;
 przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości
płci, poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając tym samym zdolność jednostek do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

22

23

22

M. Grewiński, Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście
wykorzystania możliwości POKL, [w:] Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – nowe wymiary
odpowiedzialnej polityki społecznej, red. M. Grewiński, J. Tyrowicz, Warszawa 2007,; s. 65-74.
Komunikat Komisji Europejskiej „Usługi świadczone w interesie ogólnym…”, op. cit., s. 7-8.

Organizacja, świadczenie i finansowanie usług społecznych według
Komisji Europejskiej powinno być zorganizowane w następujący sposób:24
 zaspokojenie wielorakich potrzeb poszczególnych jednostek wymaga
wszechstronności i personalizacji usług socjalnych, które muszą być
opracowane i świadczone w sposób zintegrowany; często między odbiorcą usługi a usługodawcą istnieje osobista relacja;
 przy definiowaniu i świadczeniu usługi trzeba uwzględniać różnorodność jej adresatów;
 usługi socjalne świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób należących do słabszych grup społeczeństwa charakteryzuje często asymetryczny stosunek między usługodawcami a beneficjentami, odmienny od relacji mających miejsce między dostawcą handlowym
a konsumentem;
 z uwagi na fakt, że usługi te często osadzone są w lokalnych tradycjach
kulturowych, wybiera się rozwiązania dostosowane do szczególnych
cech lokalnej sytuacji, gwarantujące bliskość między usługodawcą
a użytkownikiem, zapewniając jednocześnie równy dostęp do usług
na całym terytorium;
 usługodawcy często potrzebują dużej autonomii, by zaspokoić różne
i zmieniające się potrzeby socjalne;
 z reguły usługi te opierają się na zasadzie solidarności i w dużym stopniu są uzależnione od publicznego finansowania, co zapewnia równy
dostęp, niezależnie od stanu posiadania czy dochodów;
 usługodawcy nienastawieni na zysk oraz pracownicy wolontariatu
często odgrywają ważną rolę w świadczeniu usług socjalnych, wykazując tym samym postawę obywatelską i przyczyniając się do integracji społecznej, spójności społecznej wspólnot lokalnych oraz solidarności międzypokoleniowej.
Jak podkreślono w Zielonej Księdze, usługi użyteczności publicznej,
w tym usługi społeczne, przyczyniają się do osiągania celów Unii zawartych w polityce Wspólnoty. Jednocześnie polityka Wspólnoty, poprzez np.
tworzenie określonych środków finansowych przeznaczonych na realizację tychże celów, w sposób znaczący przyczynia się do poprawy jakości,
zakresu wyboru oraz wydajności wielu usług użyteczności publicznej.
Unia Europejska i jej państwa członkowskie stają przed niezwykle
istotnymi wyzwaniami społecznymi, które w najbliższej dekadzie mogą
24
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decydować o kształcie nowej polityki społecznej, zorientowanej na usługi i społeczności lokalne. Do wyzwań tych należy zaliczyć: kwestię demograficzną i starzenie się większości społeczeństw europejskich, problemy
rynku pracy, edukacji i polityki zdrowotnej czy też brak zaufania oraz więzi
społecznych w społecznościach lokalnych wielu państw UE. Wszystkie wymienione wyżej bolączki stanowią współcześnie bardzo ważne problemy
socjalne.
Wielkim wyzwaniem, z którym Europa będzie musiała sobie poradzić w najbliższym czasie, jest ubóstwo i wykluczenie społeczne, które
rozrosło się do zbyt dużych rozmiarów. Aktualny wskaźnik ubóstwa relatywnego na obszarze UE wynosi 16% ogółu społeczeństwa, co oznacza,
że około 80 mln osób żyjących na terenie UE jest zagrożonych wykluczeniem społecznym. Blisko 19 mln ubogich to dzieci, a około 8% wszystkich
zatrudnionych we Wspólnocie to tzw. working poor – biedni pracujący,
czyli osoby posiadające zatrudnienie, ale których dochody są na tyle niskie, iż nie wystarczają do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Rozwiązanie tej kwestii stanowi nie lada zadanie dla wszystkich instytucji,
zarówno ponadnarodowych, jak i krajowych.
Kolejnym wyzwaniem dla Europy jest edukacja ustawiczna i zawodowa, która będzie dostosowywać kwalifikacje i umiejętności ludzi
do bardzo szybko zmieniających się potrzeb cywilizacyjnych i gospodarczych. Blisko 80 mln obywateli UE ma podstawowe kwalifikacje, podczas
gdy realia przedsiębiorstw i rynku pracy przeobrażają się obecnie w coraz bardziej zawrotnym tempie i wymagają nowych kompetencji, jak też
bardziej elastycznych form i organizacji świadczenia pracy. Wyzwania te
oznaczają zorientowanie się w polityce społecznej na zasadę subsydiarności (pomocniczości) i partycypacyjnego włączania obywateli w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. W związku z tym, zdaniem
Komisji Europejskiej, należy jak najszybciej rozpocząć pracę ze społecznościami lokalnymi w celu ich większej integracji oraz pobudzania partycypacji obywatelskiej, a także zwiększania świadomości i samoorganizacji
lokalnych wspólnot. Tylko połączenie nowych, odgórnych (systemowych)
rozwiązań i metod programowania, organizacji oraz zarządzania polityką
społeczną (zgodnie z nowymi paradygmatami) z działaniami oddolnymi,
tj. pracą w środowisku ze społecznością lokalną, może dać synergiczny
efekt skuteczności rozwiązywania problemów społecznych.
Powyższa konkluzja jest o tyle istotna, iż nawiązując do najważniejszych celów i priorytetów społecznych UE, zapisanych w 2010 r. w Strategii
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„Europa 2020”25, można się zastanawiać, czy bez oddolnych działań środowiskowych, aktywizowania i mobilizowania społeczności lokalnych da się
osiągnąć ambitne wskaźniki poprawy sytuacji społecznej, które przedstawiono poniżej:
 wzrost aktywności zawodowej Europejczyków z 69% ludności do 75%;
 zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni z 31% do
40%;
 zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie w UE z 80 do 60 mln;
 ograniczenie wskaźnika przerywania nauki z 15% do 10%.
Wydaje się, że aby sprostać wyzwaniom społecznym najbliższej dekady w Europie i Polsce, należy mocno koncentrować się z jednej strony na
systemowych reformach i zmianach rozwiązań krajowej polityki społecznej (reforma pomocy społecznej, zorientowanie się na usługi społeczne,
w tym pracę środowiskową ze społecznościami lokalnymi, reforma rynku
pracy oraz reforma edukacji, aktywna polityka rodzinna i opieka długoterminowa), bo to one głównie będą wpływać na kształt i sytuację społeczną naszego kraju, z drugiej zaś – na pobudzaniu i oddolnej aktywizacji
społeczności, które mogą bezpośrednio rozwiązywać problemy społeczne w najbliższym otoczeniu. Pracować trzeba na rzecz społeczności, ale
ze społecznością i w społeczności. To kluczowe zadanie lokalnej polityki
społecznej.
Analizując dorobek UE w zakresie rozwoju usług społecznych, można wysunąć wniosek, iż z jednej strony trzeba wypełniać zalecenia, jakie
wynikają z europeizacji polityki społecznej (wspólny rynek pracy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, metoda otwartej koordynacji w ramach wybranych polityk, inwestycje w pomoc społeczną i rynek pracy ze środków strukturalnych, dobre praktyki oraz wielopoziomowa współpraca międzyinstytucjonalna i międzyterytorialna), a z drugiej
– mieć świadomość, że rozwiązania, które mogą realnie przyczynić się do
większego dobrobytu społeczeństwa w naszym kraju, wiążą się przede
wszystkim z zastosowaniem nowych opcji w krajowej polityce społecznej,
a szczególnie w realizacji samorządowej i lokalnej polityki pomocy i integracji społecznej. Praca socjalna, środowiskowa oraz z rodziną naturalną
powinna wypełnić istniejącą lukę i być zorganizowana jako profesjonalna,
wystandaryzowana usługa społeczna.

25

Strategia „Europa 2020”, Komisja Europejska, 2010.

25

Przechodząc od usług społecznych do europejskiego modelu społecznego, należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu można spotkać
dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze koncentruje się na analizie
różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi państwami opiekuńczymi (welfare states) w Europie. Wyróżniane są więc i badane różnorodne
europejskie modele socjalne, takie jak: model anglosaski, kontynentalny,
skandynawski czy śródziemnomorski26. Drugie podejście dotyczy kontekstu ponadnarodowego, a przedmiotem jego zainteresowania jest model
społeczny realizowany przez Unię Europejską jako wspólnotę pewnych
wartości, praw i zasad27. Oba te ujęcia można odnosić także do innych
modeli społecznych, np. istniejących w USA czy w państwach azjatyckich.
Tym, co wyróżnia model europejski, jest niewątpliwie większe zainteresowanie ze strony poszczególnych państw, jak i samej UE sprawami socjalnymi oraz prowadzeniem aktywnej polityki w tym zakresie, co przekłada
się na większą równość dochodową obywateli aniżeli w innych regionach
świata, lepszą dostępność do różnorodnych usług socjalnych, mniejsze
różnice w statusie kobiet i mężczyzn, wreszcie – wyższe wydatki publiczne na cele społeczne28. Region europejski, jak twierdzi wielu badaczy, ma
opinię najbardziej egalitarnego terytorium na świecie29.
Na poziomie ogólnym dość łatwo wykazać, że europejski model
społeczny istnieje. Większość państw Europy akceptuje podstawowe wartości socjalne, takie jak: sprawiedliwość, równość, subsydiarność, partnerstwo czy samorządność30. Respektuje też obywatelskie prawa socjalne,
rozwijane przez ostatnie dziesięciolecia w ramach ponadnarodowych organizacji, takich jak Wspólnota Europejska czy Rada Europy. Nie bez znaczenia jest tu również geneza powojennego welfare state i rozwój zbliżonego prawodawstwa socjalnego w poszczególnych krajach Europy
Zachodniej. Należy pamiętać, że duża część państw europejskich czerpała w pierwszych latach po II wojnie światowej z rozwiązań brytyjskich, kiedy powszechnie akceptowana doktryna Keynesa została dowartościowana przez Raport Beveridge’a i koncepcję socjalnych praw obywatelskich

26
27

28
29

30

26

M. Księżopolski, Modele polityki społecznej, Warszawa 1999.
G. Kleinhenz, Subsidiarität und Solidarität bei der sozialen Integration in Europa, [w:] Soziale
Integration in Europa II, red. G. Kleinhenz, Berlin 1996.
W. Anioł, Europejska polityka społeczna – implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
S. Golinowska, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, „Polityka
Społeczna” 2002, nr 11/12.
K. Głąbicka, Polityka społeczna Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

T.H. Marshalla31. Z pewnością na ujednolicanie rozwiązań socjalnych w poszczególnych krajach miały także wpływ integracja europejska i pogłębianie współpracy socjalnej od połowy lat 80. XX wieku. Wprawdzie działania
polegające na kreowaniu ponadnarodowych przepisów socjalnych w ramach UE wydają się być dziś raczej w odwrocie, to jednak wprowadzenie metody otwartej koordynacji w podstawowych politykach socjalnych
daje szansę na rozwój tzw. europejskiego modelu społecznego. To właśnie
z tym instrumentem polityczno-koordynującym wiąże się w UE największe
nadzieje. Dziesięcioletnie doświadczenia w koordynacji np. wspólnotowej
polityki zatrudnienia przez instytucje UE pozwalają napawać optymizmem
co do dalszego rozwoju tego instrumentu, którym zostały już objęte również inne dziedziny polityki socjalnej Wspólnoty.
Europejski model społeczny oczywiście ewoluuje. Tradycyjnie model ten – rozumiany jako działalność UE, a opierający się głównie na instrumentach prawnych – sprowadzał się do zabezpieczania społecznego migrujących pracowników oraz ich rodzin w obrębie Wspólnoty, ujednolicania przepisów dotyczących warunków, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy, realizowania polityki równości i zwalczania dyskryminacji (gender i in.), a także prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego. W ostatnich dziesięciu latach europejski model społeczny został przekonstruowany w taki sposób, że zbliżył się bardziej do polityki gospodarczej i regionalnej prowadzonej przez UE. Miało to związek z rozszerzeniem
Wspólnoty o nowe kraje, presją globalizacji i internacjonalizacji stosunków
gospodarczo-handlowych oraz przyjęciem nowej, bardziej konkurencyjnej strategii rozwoju w ramach procesu lizbońskiego. Strategia Lizbońska,
szczególnie po reformie z 2005 r., została silniej zintegrowana z polityką
spójności społeczno-gospodarczej na obszarze państw członkowskich.
Wprawdzie nie należy traktować, jak chcieliby niektórzy, polityki spójności
społecznej jako synonimu polityki społecznej UE, jednakże obecny wzrost
zainteresowania spójnością pozostaje niewątpliwie w relacji z ogromnymi
transferami przekazywanymi z funduszy strukturalnych do państw biedniejszych w ramach Wspólnoty32. Europejski Fundusz Społeczny stał się
zatem, szczególnie w ostatnich latach, obok instrumentów prawnych i koordynujących, ważnym instrumentem wspierania „rozwiązań w duchu eu31
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ropejskim”. To właśnie w ramach tego funduszu stosuje się całe spektrum
nowoczesnych instrumentów, takich jak: benchmarki, dobre praktyki czy
mainstreaming. Poszukuje się także nowych, innowacyjnych rozwiązań
w zakresie społecznym i dokonuje wymiany międzynarodowych doświadczeń (np. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL)33.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że mimo realizacji wspólnych celów i priorytetów w ramach programów UE, poszczególne państwa członkowskie wyraźnie różnią się między sobą w kwestii rozwiązań systemowych i instytucjonalnych z zakresu polityki społecznej. Pluralizacja instytucji, instrumentów, a także sposobów dostarczania usług społecznych
jest dość duża i wynika z różnorodnych tradycji systemów zabezpieczenia
społecznego. Z tego powodu raczej nie należy się spodziewać powstania
jakiegoś ponadnarodowego modelu społecznego, innego niż to, co proponuje swym członkom Unia Europejska. Poszczególne państwa różnią
się od siebie tradycją i kulturą, strukturą społeczną, potencjałem kapitału
społecznego i obywatelskiego, systemami politycznymi, dlatego też wprowadzanie identycznych rozwiązań szczegółowych raczej nie wydaje się
możliwe w najbliższej perspektywie. Wcześniej musiałoby powstać europejskie społeczeństwo, a – jak twierdzą eksperci – nawet przy masowych
migracjach idea ta jest póki co jedynie bardzo dalekim celem albo realną
utopią34. Trudności w ujednolicaniu rozwiązań socjalnych poszczególnych
państw europejskich pojawiają się bardzo często już na etapie transferu
idei, a co dopiero mówić o implementacji tych idei do praktyki. Za przykład
może tu posłużyć idea gospodarki społecznej, która w wielu państwach
europejskich spowodowała znaczne ograniczenie kwestii społecznych na
rzecz obywatelskiego i prywatnego zaangażowania, a która napotyka poważne trudności, jeśli chodzi o jej zastosowanie np. w Polsce, chociaż wiąże się z nią ogromne nadzieje35.
Europejski model społeczny, pomimo licznych krytyk i niewątpliwego kryzysu, jaki obecnie przechodzi, ma swoją przyszłość. Wpływają na
to po pierwsze, fakt pogłębiania i poszerzania procesów integracji europejskiej, po drugie, bliska współpraca państw i regionów oraz transfer idei
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, po trzecie, podobne
33
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problemy socjalne, z którymi musi sobie radzić cała Wspólnota (migracje
i wielokulturowość, starzenie się społeczeństwa, zmiany na rynku pracy,
zmiany w modelu rodziny). Najważniejszym czynnikiem jest chyba jednak
to, że państwa europejskie w prowadzeniu polityki społecznej różnią się
znacznie od innych regionów świata, zarówno od USA, jak i państw azjatyckich. Wysokie nakłady na edukację (gospodarka oparta na wiedzy), przywiązywanie dużej wagi do działań równościowych, wyważona polityka flexicurity, rozbudowany dialog obywatelski powodują, że obywatele wielu
państw europejskich są szczęśliwsi aniżeli mieszkańcy innych regionów
świata, a przy okazji ich gospodarki uważane są za najbardziej innowacyjne na świecie (np. państwa skandynawskie). Może to oznaczać, że Europa
będzie w dalszym ciągu poszukiwała własnego modelu socjalnego i nie
ugnie się pod presją amerykanizacji. Szczególnie istotne dla rozwoju europejskiego modelu społecznego mogą okazać się wyzwania przyszłości,
do których zaliczyć z pewnością należy: bezrobocie, demografię, migracje
i wykluczenie społeczne.
Wydaje się, że cechami wspólnymi europejskiego modelu społecznego, mającymi charakteryzować w przyszłości zarówno działania UE, jak
i wewnętrzne polityki poszczególnych państw europejskich, będą:
1. Dalsza decentralizacja oraz dowartościowanie regionalnego i lokalnego szczebla samorządu terytorialnego.
2. Reforma instytucji państwa i sektora publicznego w kierunku nowego zarządzania publicznego.
3. Demonopolizacja dostarczania usług socjalnych (zaangażowanie także innych sektorów niż publiczny).
4. Coraz większe urynkowienie i komercjalizacja usług.
5. Rozwijanie dialogu obywatelskiego i społecznego.
6. Zgoda większości środowisk decyzyjnych co do ograniczenia transferów stricte socjalnych.
7. Kontynuowanie polityki workfare poprzez programy aktywizacji
i przedsiębiorczości.
8. Rozwijanie koncepcji społeczeństwa/gospodarki opartej na wiedzy
z ukierunkowaniem na innowacyjność i adaptacyjność zasobów ludzkich.
9. Położenie większego nacisku na integrację społeczną (osób starszych,
niepełnosprawnych, wykluczonych, migrujących) poprzez aktywną
pracę socjalną i środowiskową.
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10. Większe zaangażowanie społeczności lokalnych i wykorzystanie potencjału podmiotów gospodarki społecznej oraz grup nieformalnych.
11. Większe zaangażowanie Wspólnoty w politykę pomocy społecznej
i politykę rodzinną.
Nie ulega wątpliwości, że Polska – jako były kraj bloku socjalistycznego – skorzystała z dorobku europejskiego modelu społecznego
po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przez ostanie kilka lat wiele się zmieniło w Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o problematykę społeczną. Wspólnota
wymusiła na nas wiele rozwiązań, ale sami także dojrzeliśmy do reform
społecznych, obserwując niewydolność systemu społecznego w latach
90. XX wieku. Objęcie nas metodą otwartej koordynacji w ramach polityk socjalnych UE oraz polityką spójności z transferem środków finansowych, jak również konieczność implementacji socjalnego dorobku prawnego Wspólnoty spowodowały, że sytuacja społeczna Polaków znacznie
się poprawiła, choć oczywiście nie są to jedyne przyczyny takiego stanu
rzeczy. Po akcesji wzmocniliśmy nasze instytucje i służby społeczne, wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązania prawne i finansowe. Niemniej jednak
należy podkreślić, iż wiele zostało nadal do zrobienia. Nie spełniamy jeszcze wielu standardów socjalnych, które stosuje się w „starych” państwach
UE. Przy czym warto w tym miejscu zauważyć, że nie wszystkie programy
i strategie europejskie pisane są „pod” Polskę. Wątpliwości budzi także nie
najlepsze adresowanie środków pomocowych Wspólnoty, co może skutkować poważnym ograniczeniem rzeczywistych efektów tych inwestycji,
również w zakresie społecznym.
Polska, jako stosunkowo nowy członek UE, powinna aktywnie włączyć się w rozwój europejskiego modelu społecznego. Nasze doświadczenia po transformacji ustrojowej i droga, jaką przeszliśmy w ostatnich
dwudziestu dwóch latach, mogą być w tej chwili bardzo przydatne takim
krajom, jak Rumunia, Bułgaria czy Ukraina. Potrzeba tu jednak wizji dzielenia się tymi doświadczeniami i dalszego rozwijania polityki społecznej,
nie tylko w kontekście UE, ale także w kontaktach bilateralnych.
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Pytania kontrolne:
1. Wymień podstawowe dokumenty UE regulujące kwestię usług użyteczności publicznej.
2. Jakie cele stawia przed usługami społecznymi Komisja Europejska?
3. Jakie główne problemy społeczne wymagają rozwoju usług użyteczności publicznej?
4. Co według Ciebie oznacza europejski model społeczny?

Rozdział 3
Kontekst reorganizacji systemu pomocy
społecznej w Polsce
W polskiej polityce społecznej dokonuje się w ostatnich latach rewizja w podejściu do systemu pomocy społecznej, a szerzej – do modelu
zabezpieczenia społecznego, która podyktowana jest wieloma czynnikami
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć niewydolność i nieracjonalność utrzymywania drogiego i nieskutecznego systemu pomocy społecznej ze słabo rozwiniętymi usługami socjalnymi, deficytem pracy socjalnej, środowiskowej oraz pracy z rodziną naturalną.
W ostatnich dwóch dekadach tego typu sytuacja była spowodowana
brakiem skutecznych reform systemu pomocy społecznej, który został zaprojektowany na początku lat 90. XX wieku na zasadzie systemu asekuracji
ryzyk okołotransformacyjnych. Ponadto brakowało woli politycznej i wizji
rozwoju instytucji pomocy społecznej oraz publicznych służb pracy socjalnej
w kierunku usług społecznych. Instytucje pomocy społecznej były przede
wszystkim odpowiedzialne za redystrybucję świadczeń (finansowych i rzeczowych) jako zadanie zlecone przez państwo lub zadanie samorządu lokalnego. Usługi publiczne, w tym usługi aktywizacji i reintegracji społecznej, usługi pracy socjalnej i środowiskowej oraz usługi w obszarze ekonomii społecznej traktowano marginalnie, realizowały je głównie organizacje
pozarządowe i niektóre bardziej nowatorskie podmioty sektora publicznej
pomocy społecznej, m.in. w ramach przyjętej metody Centrum Aktywności
Lokalnej, zaproponowanej przez organizację o tej samej nazwie36.
Publiczne służby pomocy społecznej generalnie nie były jednak zainteresowane praktyką aktywizacji i rozwojem różnorodnych usług, gdyż
zarówno rozwiązania systemowe, jak i warunki lokalne, kształtowane przez
władze samorządowe, nie sprzyjały takiemu podejściu. Kadry tych insty36
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Metoda CAL została opracowana w latach 90. ubiegłego wieku przez nowatorskich aktywistów
ze Stowarzyszenia CAL i Boris.

tucji nie były zresztą do takich działań odpowiednio przygotowane, ponieważ brakowało szkoleń i doradztwa w tym zakresie. Zmiana wewnętrzna, która nastąpiła w ostatnich kilku latach, podyktowana była kooperacją
z Unią Europejską. Wspólnota objęła nas z jednej strony metodą otwartej
koordynacji w zakresie realizacji polityki integracji społecznej, z drugiej zaś
– wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy
strukturalnych. Ponadto po kilkunastu latach prowadzenia pasywnej i osłonowej polityki pomocy społecznej eksperci oraz sami decydenci doszli do
wniosku, że dotychczasowy model tejże pomocy jest przeciwskuteczny
i nieefektywny zarówno ze względu na źle adresowane środki, jak też źle
dobrane metody interwencji. Praca socjalna przypisana była bowiem do
czynności administracyjnych wykonywanych w biurze, a nie do pracy terenowej w środowisku37. Co więcej, nie traktowano pracy socjalnej w kategoriach usługi społecznej; raczej zakorzeniona była ona w służbie społecznej
jako kategorii pedagogiki społecznej.
Czynnikiem zewnętrznym, który zachęcił nas do rewizji podejścia
i prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym rozwoju usług społecznych, była nie sama akcesja naszego kraju do Unii Europejskiej, ale przede
wszystkim otwarcie się możliwości wielopoziomowego współdziałania różnych instytucji polityki i pomocy społecznej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, korzystania z benchmarków (punktów odniesienia), wizyt
studyjnych, wspólnej realizacji projektów społecznych, w tym projektów innowacyjnych. Również dostęp do najlepszych rozwiązań, badań i zachodniej literatury przedmiotu bardzo zdynamizował proces konwergencji stosowanych instrumentów i metod. Podobnie proces globalizacji oraz presja konkurencyjności – w kontekście konieczności rozwoju rynków pracy
i mobilizacji jej zasobów – wpłynęły na podjęcie decyzji o przygotowaniu
planów reformy systemu pomocy społecznej w kierunku polityki integracji i spójności, z wykorzystaniem różnorodnych usług społecznych.
Aktualnie nikt nie kwestionuje tego, że ukierunkowanie się polskiej
polityki pomocy społecznej na aktywizację i integrację społeczną oraz rozwój usług socjalnych to najlepsza metoda zapobiegania wykluczeniu i innym problemom społecznym. Polityka zorientowana na usługi, obok aktywizacji, wielosektorowej polityki społecznej i ekonomii społecznej stanowi
główny paradygmat podejmowanych działań w systemie pomocy społecznej.
37

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce – między służbą społeczną a urzędem, red.
M. Rymsza, Warszawa 2012.
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Należy jednak już na wstępie zaznaczyć, że problematyka usług
społecznych, w tym usług socjalnych, w Polsce w dalszym ciągu nie została w wystarczającym stopniu przeanalizowana naukowo, stanowi także
swoiste novum w praktyce pomocy społecznej38. W porównaniu z wieloma
innymi państwami, szereg usług w naszym kraju jest nadal nierozwiniętych, duża ich część funkcjonuje w szarej strefie, a sami beneficjenci nie
mają jeszcze na tyle rozbudzonych potrzeb, aby podaż tychże usług mogła znacząco wzrosnąć 39.
Oprócz rewizji w podejściu do polityki społecznej, dającej się w skrócie określić jako przechodzenie od świadczeń do usług społecznych czy
też – jak nazywa to A. Giddens – „od pasywizmu do aktywizmu”40, w ostatniej dekadzie można również zauważyć w Polsce postępujący proces standaryzacji usług, prowadzony m.in. za pomocą projektów systemowych,
realizowanych w ramach priorytetu 1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Zapisy tego programu, jak i konkretne działania Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wskazują,
że istnieje w środowisku politycznym i centralnej administracji publicznej wola redefinicji polityki społecznej pod kątem rozwoju usług społecznych i konieczności wypracowania ich standardów. Jednocześnie z zapisów Strategii „Polska 2030”41 wynika, że w realizacji polityki społecznej rząd
chce przechodzić stopniowo od paradygmatu welfare state w kierunku welfare pluralism (welfare society). Oznacza to, że przyszłość wiąże się z modelem wielosektorowej polityki społecznej z rozwiniętymi usługami społecznymi, odpowiadającymi coraz bardziej zindywidualizowanym potrzebom
obywateli. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie we współczesnych
publikacjach naukowych z tej dziedziny. Jak twierdzi J. Alber, jeden z ekspertów zajmujących się przyszłością polityki społecznej: „(…) polityka społeczna zmierza w kierunku świadczenia usług; usługi społeczne nieuchronnie muszą przejąć wiodącą rolę w polityce społecznej. Usługi społeczne
stają się coraz ważniejszym składnikiem struktury państwa opiekuńczego
i istnieje pilna konieczność przeorientowania badań w tym kierunku”42.
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Więcej na ten temat: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach
państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.
Więcej na ten temat: M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca
w realizacji usług społecznych, Warszawa 2010.
A. Giddens jako jeden z pierwszych, bo już w 1998 r., wprowadził termin aktywizm, oznaczający
realizację polityki aktywizacji.
Strategia „Polska 2030” przyjęta przez polski rząd w 2009 r. (MGJL).
J. Alber, A Framework for the Comparative Study of Social Service, „Journal of European Social
Policy” 1995, nr 5/2, s. 132.

Konieczność rozwoju usług społecznych w systemie pomocy społecznej jest spowodowana wieloma czynnikami. Z jednej strony, aby skutecznie odpowiadać na aktualne wyzwania społeczne, ujawniające się zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, potrzeba ciągłych zmian i reform
systemów społecznych, stąd też konieczne jest permanentne poszukiwanie nowych rozwiązań i metod. Koncentracja na usługach w polityce społecznej, jak i praktycznej działalności różnych instytucji wynika właśnie
z nowych wyzwań zaistniałych we współczesnej rzeczywistości społecznej. Rozwiązania oparte na usługach społecznych (szerzej – publicznych)
lepiej pasują do postindustrialnych realiów nowego modelu społecznego.
Dlatego też termin państwo opiekuńcze (welfare state) próbuje się obecnie
zastąpić terminem państwo usług społecznych (social services state), oddającym w sposób bardziej adekwatny specyfikę organizacji systemu polityki
społecznej skoncentrowanego na usługach. Wprowadza się także inne terminy, które wyrażają istotę reorganizacji tradycyjnego państwa dobrobytu.
W niektórych publikacjach możemy spotkać się z terminem welfare system, wskazującym na traktowanie polityki społecznej jako holistycznego
systemu dostarczania usług odpowiadających różnorodnym potrzebom
obywateli, z kolei inne określenia mówią o usługach dostarczanych w ramach obywatelskiej polityki społecznej (welfare society)43 lub też mieszanej gospodarki dobrobytu (welfare pluralism/welfare mix)44, jeszcze inne
próbują zastąpić pasywne państwo opiekuńcze koncepcjami aktywnej
czy też aktywizującej polityki społecznej (active social policy)45. W niektórych koncepcjach teoretycznych uwydatnia się inwestycyjną, a nie redystrybucyjną rolę polityki społecznej46. Co jednak warto szczególnie podkreślić, we wszystkich zasygnalizowanych wyżej podejściach bardzo mocno akcentuje się konieczność nowego spojrzenia na politykę społeczną
jako politykę usług społecznych, a nie politykę redystrybucji świadczeń
czy środków finansowych. Nowe państwo socjalne to państwo nie opiekuńcze, lecz angażujące, włączające, państwo, w którym rozwinięte usługi
społeczne stanowią podstawę działalności instytucji społecznych.
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J. Rodger, From a Welfare State to a Welfare Society, Hampshire, London 2000.
P. Abrahamson, Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix, [w:] Welfare State – historia,
kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Warszawa 1997.
Por. R van Berkel, V. Borghi, New Modes of Governance in Activation Policies, „International
Journal of Sociology and Social Policy” 2007, vol. 27, nr 7/8; oraz: Active Social Policies in the EU,
red. R. van Berkel, I. Hornemann Møller, Bristol 2002.
A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge 2007.
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Reorganizacja systemu pomocy w kierunku
pluralizmu usług społecznych

równi w realizacji zadań polityki społecznej. Nie należy faworyzować ani
deprecjonować żadnego z nich, gdyż nie stanowią dla siebie systemów
alternatywnych, tylko wzajemnie się uzupełniają49.

Jedną z koncepcji reorganizacji systemu pomocy społecznej jest
pluralistyczna, wielosektorowa polityka społeczna, która polega na różnorodności instytucjonalnej w dostarczaniu i produkcji usług społecznych
(welfare pluralism). Jak wykazano w jednej z książek autora niniejszej publikacji47, wielosektorowa polityka społeczna rozkłada odpowiedzialność
za realizację zadań i usług społecznych na większą liczbę podmiotów działających w ramach różnych sektorów. W partycypacyjny sposób włącza
ona w dostarczanie usług społecznych różnorodne grupy interesariuszy,
a także aktywnych obywateli, którzy tworzą nową jakość usług społecznych. Tym samym przyczynia się do rozwoju governance, czyli koncepcji
partycypacyjnego współzarządzania polityką publiczną na poziomie lokalnym. Sektor nieformalny (rodzina, wspólnota, środowisko lokalne) staje
się koproducentem usług społecznych. Wielosektorowość wpływa na bardziej racjonalne rozłożenie różnorodnych ryzyk socjalnych występujących
w społeczeństwie, a także na większe zróżnicowanie usług, odpowiadających zindywidualizowanym potrzebom obywateli. W zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej od ponad trzech dziesięcioleci zwraca się uwagę na to, że wielosektorowa, pluralistyczna polityka społeczna może stanowić bardziej racjonalny system zaspokajania potrzeb społecznych aniżeli tradycyjny model państwa opiekuńczego (welfare state) i skuteczniej
przyczyniać się do ograniczania problemów społecznych. Dla przykładu,
U. Ascoli i C. Ranci twierdzą, że (…) wielosektorowa polityka społeczna (welfare pluralism) to system charakteryzujący się pluralizmem podaży, zdolny
do wykorzystywania szerokiego zakresu profesjonalnych i finansowych zasobów oraz tworzenia zróżnicowanych form dostarczania usług odpowiadających specyficznej naturze rozwiązywania problemów”48. Pluralizacja
systemów welfare dotyczy ich zdaniem trzech obszarów: po pierwsze, instytucji realizujących zadania społeczne, po drugie, instrumentów finansowania, po trzecie, form i sposobów realizacji, czyli usług społecznych.
Autorzy ci uważają, że wszystkie sektory: publiczny, pozarządowy, prywatny i nieformalny są od siebie współzależne i winny być traktowane na

Reorganizacja systemu pomocy w kierunku inwestycji
społecznych i aktywizacji

47
48

36

M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna…, op. cit..
U. Ascoli, C. Ranci, The Context of New Social Policies in Europe, [w:] Dilemmas of the Welfare Mix
– The New Structure of Welfare in an Era of Privatization, red. U. Ascoli, C. Ranci, New York 2002,
s. 5.; cyt. za: S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej III RP, s. 52
[maszynopis pracy doktorskiej].

Konieczność przestawienia się w systemie pomocy społecznej na
usługi wynika z nowego podejścia do polityki społecznej jako działalności inwestycyjnej i aktywizującej. Jednym z pierwszych, którzy w ostatniej dekadzie zaproponowali taki sposób postrzegania tejże polityki, był
A. Giddens50. W jego opinii traktowanie polityki społecznej jako działalności inwestycyjnej i aktywizującej ma współcześnie znacznie większy sens
aniżeli rozumienie jej w kategoriach działalności pasywnej, polegającej
na redystrybucji świadczeń finansowych (podejście to dominowało w powojennym państwie opiekuńczym – welfare state). W swoich pracach, publikowanych w ostatnich dziesięciu latach, brytyjski socjolog sformułował kilka ważnych postulatów odnośnie reorganizacji polityki społecznej.
Wskazywał m.in. na konieczność „demokratyzacji demokracji”, a więc większej decentralizacji polityki społecznej, oddania wielu zadań i usług społecznych społecznościom lokalnym jako koproducentom usług, stworzenia
bardziej przejrzystych struktur instytucjonalnych, poprawy skuteczności
i efektywności działań administracji publicznej oraz lepszego zarządzania ryzykami socjalnymi. Aby zwiększyć skuteczność działań społecznych,
administracja publiczna powinna – jego zdaniem – w większym stopniu
wykorzystywać aktywne społeczeństwo obywatelskie za sprawą tworzenia partnerskich relacji między państwem a organizacjami pozarządowymi. Na styku rynku i polityki społecznej należy rozwijać przedsiębiorczość
społeczną i spółdzielczość, a państwo trzeba postrzegać jako podmiot inwestycji społecznych, który redystrybuuje możliwości i szanse, a nie tylko
finansowe świadczenia socjalne. Oprócz tego Giddens mówił o konieczności rozwoju „demokratycznej rodziny”, z równym podziałem ról między
współmałżonkami, aktywnie uczestniczącej w życiu społeczności lokalnej.
Odrodzenie więzi w społecznościach lokalnych, rozwój pracy środowiskowej jako usługi społecznej, harmonijne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, aktywne włączanie wykluczonych społecznie (aktywizacja
49
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Ibidem, s. 53.
Zobacz m.in.: A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge 2007.
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i spójność społeczna), pluralizm kulturowy – to tylko niektóre priorytety
nowej polityki społecznej, formułowane przez badacza pod koniec lat 90.
XX wieku.
Kolejne ciekawe propozycje zmian, powiązane z inwestycyjnym
traktowaniem polityki społecznej, Giddens przedstawia w swojej książce
z 2007 r. Europe in the Global Age51. Po pierwsze, za R. Floridą stwierdza, że
o konkurencyjności gospodarki nie decyduje dzisiaj już tylko kapitał ludzki czy społeczny, ale coraz częściej kapitał kreatywny, który trzeba wspierać także w działaniach środowiskowych, bazując na liderach lokalnych
i silnym przywództwie lokalnym. Ponadto przekonuje, że należy rozwijać
aktywną politykę społeczną, która mimo różnych niedoskonałości sprawdziła się i powinna być kontynuowana w przyszłości. Zamiast starego, „negatywnego państwa opiekuńczego”, proponuje wprowadzenie w epoce
„postindustrialnego stylu życia i pracy” „nowego, pozytywnego państwa
opiekuńczego”, charakteryzującego się takimi cechami, jak: rozłożenie ryzyka socjalnego na państwo i inne podmioty (w tym na samego obywatela oraz społeczności), zindywidualizowane i rozwinięte usługi społeczne
zamiast świadczeń, wyprzedzające podejście do rozwiązywania problemów społecznych (prewencja, a nie zajmowanie się skutkami), „aktywizm”
zamiast „pasywizmu”, aktywna społeczność lokalna i aktywni obywatele
zamiast pasywnych odbiorców.
Sfera publiczna nie oznacza tylko państwa – potrzebna jest równowaga pomiędzy wszystkimi sektorami. System pomocy społecznej powinien służyć klientom i obywatelom, a nie instytucjom, jak bardzo często ma
to miejsce przy okazji realizacji państwowej polityki społecznej. Według
Giddensa w wielu państwach przecenia się i zbytnio idealizuje sektor publiczny jako profesjonalny, lepszy od innych, ten, w którym występuje etos
pracy itd. Tymczasem polityka społeczna wymaga personalizacji usług
z rozwiniętym, pluralistycznym ładem instytucjonalnym. Tym, co może –
zdaniem Brytyjczyka – stanowić w przyszłości o europejskim modelu społecznym, jest nowe podejście do polityki społecznej, rozumianej w kategoriach pluralistycznej, aktywnej działalności różnorodnych podmiotów,
które uwzględniają zróżnicowane i zmieniające się potrzeby jednostkowe
oraz zbiorowe, oferując obywatelom zindywidualizowane usługi społeczne zamiast świadczeń52.
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Ibidem.
Ibidem.

Tabela 5. 	Transformacja tradycyjnego państwa opiekuńczego w kierunku
nowego welfare state według A. Giddensa

Tradycyjne państwo opiekuńcze

Nowe państwo opiekuńcze

Przenoszenie ryzyka z jednostki na
Ryzyko przeniesione z jednostki na
Państwo (welfare state)
społeczeństwo (welfare state)
Państwo asekuracji ryzyk społecznych Państwo inwestycji społecznych
Tradycyjny styl pracy i życia

Postindustrialny styl pracy i życia

Państwo praw socjalnych

Państwo praw i obowiązków
socjalnych
Państwo różnorodności
i zindywidualizowanych potrzeb
Wyprzedające podejście do
problemów
Różnorodne instytucje
bezpieczeństwa
Government jako współrządzenie
i NPM

Państwo fordowskie
Naprawcze podejście do problemów
Sektor publiczny jako sieć
bezpieczeństwa
Government jako styl życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge
2007.

Postulowanych przez Giddensa priorytetów nie da się wprowadzić
bez silnych społeczności lokalnych, dlatego autor ten jest zdania, że praca
socjalna i środowiskowa czy szerzej – organizowanie społeczności lokalnych i wykorzystanie ich potencjału to wielkie zadanie polityki społecznej.
Włączanie i angażowanie obywateli w sprawy lokalne stanowi najlepszy
środek przeciwdziałania rozwijaniu się kwestii społecznych i innych problemów socjalnych.

Reorganizacja systemu pomocy w kierunku
ekonomizacji i menedżeryzacji usług społecznych
Na konieczność skoncentrowania się na usługach społecznych
w systemie pomocy społecznej, a nie tylko na świadczeniach finansowych
i rzeczowych ma wpływ postępujący proces ekonomizacji i menedżeryzacji polityki społecznej. Z jednej strony polega on na powiązaniu różnych
aktywizujących działań polityki społecznej z rynkiem pracy w kontekście
zwiększania konkurencyjności regionalnej w globalizującym się świecie.
Coraz więcej różnorodnych instrumentów w polityce edukacyjnej, pomocy społecznej oraz integracji społecznej jest wyraźnie powiązanych z po39

lityką zatrudnienia i rynku pracy. Praca staje się kluczem do rozwiązywania problemów ekskluzji społecznej i ubóstwa, gdyż poprzez działania aktywizujące, mające na celu integrację ludzi z rynkiem pracy, próbuje się
rozwiązywać różnorodne kwestie socjalne. Służą temu także rozwiązania
realizowane w duchu ekonomii społecznej (social economy).
Z drugiej strony ekonomizacja polityki społecznej to wprowadzanie
do niej różnorodnych procesów i mechanizmów, które są związane z rozwiązaniami rynkowymi, a które podobno mają bardziej efektywny i skuteczny charakter. Ma to duży wpływ na racjonalizację polityki społecznej
jako działalności redystrybucyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o takie
procesy i mechanizmy, jak: prywatyzacja i urynkowienie usług społecznych, wprowadzanie konkurencyjności wśród producentów i dostawców
świadczeń społecznych, nastawienie się na rozwój usług społecznych, które mają swój wymiar ekonomiczny (powinny przyczyniać się do budowy
potencjału kapitału ludzkiego i społecznego). Prywatyzacja i urynkowienie
polityki społecznej dokonały się w wielu państwach europejskich. Cechą
charakterystyczną było to, że organizacja usług musiała w coraz bardziej
elastyczny sposób odpowiadać szybkim zamianom potrzeb różnorodnych
grup beneficjentów. Prywatyzacja i urynkowienie miały stanowić także metodę na osiąganie lepszych efektów w tym obszarze. Należy podkreślić,
że w większości państw modernizujących swój system polityki społecznej
częściej wprowadzano mechanizmy rynkowe do usług społecznych, aniżeli je stricte prywatyzowano. Tam, gdzie współzawodnictwo i konkurencja były niemożliwe, najczęściej zlecano usługi na zewnątrz (outsourcing)
lub udzielano na nie licencji.
Ekonomizacja polityki społecznej to również jej menedżeryzacja,
czyli wprowadzenie do działań organizacji i publicznych instytucji pomocy
społecznej mechanizmów sprawdzonych w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Zauważono bowiem, że zwiększające się środki przeznaczone
na programy społeczne nie spełniały wymogów skuteczności (osiągania
zakładanych rezultatów) i efektywności (poniesionych nakładów). Coraz
częściej kwestionowano jakość działań aparatu „rozdętej” administracji publicznej, a instytucje publiczne traktowano jako zbiurokratyzowane i zetatyzowane podmioty, w dużym stopniu hamujące rozwój i konserwujące
tradycyjne rozwiązania. Menedżeryzacja w kontekście usług społecznych
polega m.in. na efektywnym zarządzaniu procesami udostępniania i produkcji usług. Chodzi tu o całościową koordynację systemu usług społecznych, profesjonalnie zorganizowaną na poziomie regionalnym lub subregionalnym. Dostawcy usług powinni być odpowiednio kierowani i kon40

trolowani przez władze regionalne lub subregionalne, a usługi – w razie
potrzeby – integrowane w celu zapewnienia kompleksowej oferty dla odbiorcy.
Wielu badaczy w kwestii realizacji usług społecznych koncentruje
się współcześnie na szczególnej metodzie zarządzania, opartej na „menedżeryzmie i koordynacji niehierarchicznej”, a także udziale podmiotów
pozapaństwowych w formułowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w poszczególnych dziedzinach. Już w latach 70. XX wieku analizy strategii politycznych oraz samej polityki wykazywały na to, że implementacja nowoczesnych metod zarządzania może przyczynić się do rozwiązania problemu braku sprawności państwa53, rozumianego jako nieefektywne wywiązywanie się grupy sprawującej władzę ze złożonych w trakcie procesu
wyborczego obietnic, dotyczących realizowania potrzeb społecznych na
określonym poziomie jakościowym. Stąd też poszukiwanie rozwiązań, które dają szansę na działania efektywne ekonomicznie, przy jednoczesnym
utrzymaniu zasad sprawiedliwości społecznej. Główne działania sprowadzają się tu do zapożyczania przez sektor publiczny rozwiązań „zarządczych” sprawdzonych w sektorze rynkowym oraz rozszerzenia podmiotów
realizujących zadania w obszarze publicznym o podmioty niepaństwowe
(zarówno biznesowe, jak i społeczne)54.

Reorganizacja systemu pomocy w kierunku
uspołecznienia usług społecznych
Procesem, który wpływa na reorganizację systemu pomocy społecznej, jest uspołecznienie usług społecznych, czyli wykorzystanie potencjału podmiotów trzeciego sektora (organizacji pozarządowych) w produkcji i dostarczaniu usług społecznych i socjalnych55. We współczesnej
polityce społecznej uspołecznienie można rozumieć jako „uwrażliwienie”
społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego na proble53
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Gesellschaftliche Selbstregulierung und politische Steuerun Campus, red. R. Mayntz, F.W. Scharpf,
Frankfurt/Men 1995; F.W. Scharpf, Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in
Policy Research, Boulder (Co) 1997.
J.N. Rosenau, E.O. Czempiel, Governance Without Government: Order and Change in World
Politics, Cambridge 1992; M. Jachtenfuchs, Theoretical Perspectives on European Governance,
„European Law Journal” 1995, nr 1/2, s. 115-133; A. Héritier, New Modes of Governance in
Europe; Policy-Making without Legislating?, [w:] Common Goods. Reinventing Eurropean and
International Governance, red. A. Héritier, Langham MD 2002, s. 185-206.
M. Grewiński, Podmioty „trzeciego systemu” – nowy partner sektora publicznego w polityce
pomocy i integracji społecznej – ekspertyza przygotowana na zlecenie MCPS, Warszawa 2009.
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my socjalne obywateli i przekazanie trzeciemu sektorowi kompetencji
socjalnych w tym zakresie przez państwo i samorząd. Jak twierdzą m.in.
L. Salamon i H. Anheier56, w piśmiennictwie na temat państwa opiekuńczego dominował przez lata model postrzegania organizacji pozarządowych
w kategoriach instytucji nieodgrywających większego znaczenia w systemie świadczenia dóbr i usług. W ich opinii dotychczasowy dyskurs naukowy całkowicie ignorował znaczenie organizacji pozarządowych zarówno
w wymiarze historycznym, jak i w debatach poświęconych rozwojowi społecznemu. Dopiero wyraźny kryzys państwa opiekuńczego spowodował,
że organizacje pozarządowe znalazły się ponownie w centrum uwagi środowiska eksperckiego i decydentów. Jak wynika z licznych analiz57, rola
trzeciego sektora w realizacji usług społecznych w ostatnich dwudziestu
latach znacznie wzrosła w większości państw europejskich58. Wielu ekspertów i badaczy uważa, że w realizacji zadań społecznych sektor pozarządowy jest właściwie niezastąpiony ze względu na fakt, iż szybciej i skuteczniej
dociera do odbiorców pomocy, charakteryzuje się większą elastycznością,
innowacyjnością, efektywnością finansową59.
Ponadto sektorowi pozarządowemu przypisuje się rolę trampoliny do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zacieśniania więzi społecznych i pogłębiania integracji społecznej. Jest on też ważnym pracodawcą.
W niektórych państwach europejskich, np. w Belgii czy Holandii, w sektorze tym znajduje zatrudnienie od 10% do 14% wszystkich zatrudnionych60.
W wielu państwach, jak chociażby w Niemczech, we Francji, w Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech, podmioty trzeciego sektora dysponują
ponad połową rynku, jeśli chodzi o różne szczegółowe usługi społeczne.
Rezygnacja z usług tych podmiotów mogłaby w znaczny sposób zachwiać
całym systemem opiekuńczym (welfare)61. Choć trzeba dodać, że afirmacja
sektora pozarządowego w kontekście realizacji usług społecznych spotyka się także z krytyką, która odnosi się głównie do faktu wyidealizowania
tego sektora, partykularyzmu interesów wielu NGOs czy też luki odpowiedzialności62.
56
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Nationally – Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project,
1996.
M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, op. cit.
Ibidem.
Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2005, s. 15-21.
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Więcej na ten temat: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna…, op. cit.
Zob. m.in. R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2006.

Reorganizacja systemu pomocy w kierunku
samorządowej i zdecentralizowanej polityki
społecznej
Rozwój usług społecznych jest związany także z procesem decentralizacji i regionalizacji polityki społecznej. Decentralizacja funkcji socjalnych państwa to jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadzono w systemach polityki społecznej w ostatnich trzydziestu latach w większości
państw europejskich. Oznacza ona przeniesienie kompetencji prowadzenia polityki społecznej, w tym usług społecznych, na szczebel terytorialny, bliższy obywatelowi. Proces decentralizacji zdobył sobie przychylność
zarówno polityczną, jak i społeczną, m.in. ze względu na fakt, iż związany
był ściśle z zasadą subsydiarności, polegającą na oddaniu kompetencji
społecznych podmiotom, które znajdują się najbliżej obywateli i samych
problemów. „Centralne podejmowanie decyzji przynosić może bowiem
negatywne skutki, szczególnie w sferze społecznej, gdyż ogranicza wpływ
obywateli i ich wspólnot na kształtowanie procesu decentralizacji władzy
publicznej i wynika z zasady pomocniczości oraz zasad ładu społecznego
i warunków życia. Nadrzędnym celem powołania samorządu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, upodmiotowienie społeczeństwa,
zapewnienie jednostkom oraz społecznościom lokalnym wpływu na bieg
spraw publicznych”63. Ponadto decentralizacja była sposobem na zmniejszenie niewydolności centralnych publicznych instytucji, które w sposób
zbiurokratyzowany, formalny i często bardzo „techniczny” realizowały zadania społeczne. Co więcej, decentralizacja okazuje się często wygodniejsza dla samego państwa, gdyż odpowiedzialność za realizację polityki społecznej i usług społecznych spada na niższe szczeble, ale państwo dzięki
różnym zabiegom koordynacyjnym (fiskalnym, finansowym, prawnym)
może utrzymać kontrolę nad prowadzoną polityką. Decentralizację wielu funkcji socjalnych przeprowadzono m.in. w Niemczech, we Włoszech,
Francji, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii
i Stanach Zjednoczonych. W Niemczech i Holandii proces decentralizacji
usług społecznych wzmacniała zasada subsydiarności. W Polsce proces ten
rozpoczął się na początku lat 90. XX w. i polegał na przekazywaniu zadań
samorządowym jednostkom terytorialnym.64. Problemem, który ujawnił
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J. Hrynkiewicz, Państwo, rynek, społeczeństwo obywatelskie, [w:] Wokół teorii polityki społecznej,
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się w trakcie procesu decentralizacji w Polsce, było to, że zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej reformy samorządowej nie wprowadzono
demonopolizacji i dekoncentracji zadań publicznych. Tym samym przekazano zadania do samorządu lokalnego, ale władze samorządowe nie
podzieliły się odpowiedzialnością i zadaniami z organizacjami trzeciego
sektora. Pominięcie podmiotów trzeciego sektora stanowiło, patrząc na to
z dzisiejszej perspektywy, błąd reformy samorządowej z 1999 roku, gdyż
nie zagospodarowano wówczas sporego kapitału społecznej aktywności i zaangażowania, który mógł poskutkować rozwinięciem usług socjalnych, pracy socjalnej czy też pracy środowiskowej. Dlatego też, planując
współcześnie reformy pomocy społecznej, m.in. przy kreowaniu standardów usług, warto pamiętać o konieczności włączania sektora pozarządowego jako potencjalnego „nośnika” usług publicznych (w tym usług społecznych).

Pytania kontrolne:
1. Wskaż podstawowe kierunki zmian (reorganizacji) polskiego systemu
pomocy społecznej.
2. Co oznacza pojęcie welfare pluralizm i jakie jest jego znaczenie dla
systemu usług społecznych?
3. Wskaż rolę podmiotów poszczególnych sektorów w budowaniu systemu usług społecznych.

Rozdział 4
Dylematy standaryzacji usług społecznych
Problematyka budowy standardów usług społecznych jest elementem szerszej dyskusji dotyczącej jakości pracy i funkcjonowania służb społecznych. Istnienie standardów ma służyć zwiększaniu jakości usług oraz
ich promocji w społeczeństwie. Dzięki standardom można przeprowadzać ewaluację (ocenę) usług, zarówno planowanych, jak i realizowanych.
Standardy dostarczają, zwłaszcza początkującym usługodawcom, wskazówek na temat tego, jak powinni planować usługi i co jest w nich istotne.
W sytuacjach spornych stanowią one punkt odniesienia, który pozwala
rozstrzygnąć wątpliwości co do słuszności i etyki postępowania. Wpływają
też na wiarygodność wszystkich uczestników procesu dostarczania usług,
ułatwiają budowanie relacji opartych na jasnych i czytelnych dla wszystkich stron kryteriach, chroniących ich interesy oraz dobra osobiste.65
Gdy mówimy o procesie standaryzacji w pomocy społecznej, mamy
na myśli działalność, która „odpowiada na pytanie: co, w jakiej ilości oraz
na jakim poziomie można zaproponować w ramach danej usługi na rzecz
określonych jednostek i grup, adekwatnie do ich rozpoznanych potrzeb
i zgodnie z wymogami racjonalnego ich zaspokajania (…)”66. Natomiast
standard jest pojęciem odnoszącym się do efektu końcowego określonego działania, z którym spotyka się dany odbiorca. Co jednak bardzo istotne, określa on – ogólnie rzecz ujmując – pożądaną jakość danej usługi, nie
zawsze odnosząc się bezpośrednio do poziomu zadowolenia jej odbiorców67.
Przyjęty poziom jakości dotyczy zwykle takich aspektów, jak:
 spełnianie określonych norm fizycznych usługi (standardy techniczne, higieniczne, sanitarne itp.),
65
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 określenie stopnia ciągłości świadczenia danej usługi,
 określenie stopnia dostępności danej usługi68.
W publikacji poświęconej standaryzacji usług społecznych
R. Szarfenberg stwierdza: „Standardy są zestawami wymogów w stosunku do mniej lub bardziej ogólnych usług. Mają one charakter stwierdzeń
normatywnych w rodzaju: usługa X powinna mieć cechę Y, a cecha ta powinna przyjmować poziom P”69. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ujęcie słownikowe, termin standard oznacza: „przeciętny, typowy model, wzorzec, gatunek”70; „przeciętna norma, przeciętny typ, model; wyrób odpowiadający
określonym wymogom; wzorzec”71. Natomiast w wersji przymiotnikowej
standardowy to taki, który „(…) określany jest jako model do naśladowania, model do osiągnięcia, poziom pożądany czy też poziom oczekiwany;
także jako zespół działań dla wykonania odpowiedniej jakości”72.
Proces standaryzacji przebiega według pewnego schematu, w którym można wskazać minimum cztery podstawowe fazy73:
 Faza I – tworzenie standardów – ustalanie, jakie cechy powinna posiadać dana usługa, jakie normy spełniać;
 Faza II – stanowienie standardów – wypracowanie formalnych rozwiązań, którym nadaje się formę dokumentu, by następnie go upublicznić i rozpowszechnić;
 Faza III – stosowanie standardów – używanie ich przez odpowiednie
organizacje i instytucje;
 Faza IV – monitoring, kontrola i weryfikacja standardów – dbanie o to,
by nie były wyłącznie martwym zapisem, ale faktycznie stosowanym
punktem odniesienia i to w zgodzie z wyznaczonymi regułami postępowania.
Z. Wejcman uszczegóławia etapy procesu standaryzacji, mówiąc o dziewięciu krokach:
1. Wybór usługi lub zadania do zestandaryzowania (w oparciu o diagnozę, doświadczenie, dyskusję).
68
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2. Wybór instytucji koordynującej proces standaryzacji (jednostka publiczna lub organizacja non-profit).
3. Przeprowadzenie debaty publicznej z udziałem wielu środowisk (dostarcza materiału, pomaga w wyborze przedmiotu standaryzacji, zachęca potencjalnych uczestników zespołu standaryzacyjnego).
4. Powołanie zespołu standaryzacyjnego, złożonego z przedstawicieli
władz publicznych, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych,
teoretyków i naukowców, ewentualnie beneficjentów danej usługi
(ok. 10 osób).
5. Wybór facilitatora odpowiedzialnego za proces grupowy oraz sekretarza odpowiedzialnego za zbieranie i opracowanie materiałów.
Ustalenie zasad pracy, w tym sposobu podejmowania decyzji.
6. Ustalenie możliwych źródeł danych (np. raporty, sprawozdania, obserwacje, literatura przedmiotu).
7. Powołanie konsultantów zewnętrznych i recenzentów końcowych
oraz zespołu redakcyjnego.
8. Przedłożenie opracowanych dokumentów do konsultacji społecznej
wśród zainteresowanych środowisk.
9. Dalsze działania: formalne stanowienie standardów jako dokumentów obowiązujących, stosowanie standardów, kontrola i wprowadzanie koniecznych zmian”74.
Istnieje wiele typologii standardów. R. Oakley oraz I. Buckland dzielą je na trzy podstawowe typy:
−− standardy oparte na zasadach – wskazują podstawowe reguły postępowania, jednocześnie nie określając, jak należy to postępowanie oceniać; standardy te stanowią rodzaj wzoru, określają kierunek
postępowania;
−− standardy efektywności – wskazują cele działania podmiotów oraz
wskaźniki ich osiągnięcia; określają zasady sprawozdawczości i punkty odniesienia;
−− standardy procesowe – opisują działania, jakie organizacja musi podjąć, żeby zaspokoić potrzeby klientów75.
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Z. Wejcman, op. cit., s. 6.
R. Oakley, I. Buckland, A co, jeśli zwyczajne postępowanie się nie sprawdza?, [w:] TBL czy wszystko
się zgadza?, red. A. Henriques, J. Richardson, Warszawa 2010, s. 193-194.

47

Według B. Szatur-Jaworskiej standardy można podzielić na: etyczne, metodologiczne i prakseologiczne76. Klasyfikacja ta w zasadzie odpowiada typologii Oakleya i Bucklanda.
Pojęcie standardu łączone jest z jakością, którą ceni się jako stan
pożądany. W opracowaniu Standardy dynamiki – dynamika standardów
P. Herrmann pisze o jakości w kategoriach fundamentalnego odniesienia
definicyjnego i wskazuje na dwa aspekty tego pojęcia. Pierwszy – wartościujący, w którym jakość to wskazanie istotnych elementów opisu, czyli
tego, co później zostaje wykorzystane do mierzenia doskonałości, niepowtarzalności danego bytu. Oraz drugi – niewartościujący, gdzie jakość traktuje się jako kategorię opisu działań prowadzących do osiągnięcia określonego celu lub urzeczywistnienia wartości. Odpowiada on na pytanie,
w jakim stopniu dane działanie przyczynia się do osiągnięcia jakiejś wartości. W przypadku zagadnień dotyczących usług społecznych to właśnie
ten element analizy jest kluczowy, gdyż odnosi się do konkretnego zastosowania omawianych usług i badania, na ile dana usługa przybliża nas do
osiągnięcia wyznaczonych celów i wartości.
Powyższe rozważania, choć zdawałoby się natury nieco filozoficznej, mają swoje znaczenie praktyczne, które można sprowadzić do stwierdzenia, iż o tym, czym jest jakość i jak ją oceniać, decydują przede wszystkim grupy posiadające „zdolność do tworzenia definicji”77. W tym świetle
nowego znaczenia nabiera konkluzja, iż podstawową miarą jakości usługi
jest poziom satysfakcji klienta. W wielu przypadkach perspektywa klienta
może się znacznie różnić od punktu widzenia usługodawcy, co określa się
mianem luk efektywności. Istnieją różne rodzaje owych luk:
 „luka pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganiem tych oczekiwań przez Zarządzających (instytucja pomocy społecznej),
 luka pomiędzy postrzeganiem oczekiwań klientów przez
Zarządzających a normatywną jakością usług (standaryzacja),
 luka pomiędzy specyfikacją jakości usług a usługą aktualnie dostarczaną,
 luka pomiędzy usługą dostarczaną a informacją przekazaną klientowi na temat tej usługi,
 luka pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzeganymi przez niego

usługami”78.
R. Szarfenberg twierdzi natomiast, iż rozpatrując kwestię standardów usług społecznych, należy wziąć pod uwagę następujące ich typy79:
 standard cech osoby, zespołu osób – wymogi pod względem wiedzy,
umiejętności, temperamentu, osobowości, zdrowia, sprawności, niekaralności itp.; zakres cech osobistych zależy od rodzaju usługi;
 standard czynności – pogłębia kontrolę procesu świadczenia usługi,
dostarcza wiedzy na temat danej usługi i pozwala na prawidłowe jej
wykonywanie;
 standard narzędzi i instrumentów – wymogi wobec narzędzi, instrumentów, środków, przy pomocy których usługa jest udzielana; bez
narzędzi o odpowiedniej jakości uzyskanie zamierzonych efektów
może okazać się niemożliwe lub utrudnione;
 standard zasobów – dotyczy gospodarki finansowej, np. wymogi
związane z księgowością;
 standard efektu – osiągnięcie określonego rezultatu, wyniku, wpływu;
 standard podejścia – np. podejście psychoterapeutyczne, pedagogiczne, ewaluacyjne;
 standard kontekstu – kontekst udzielania usługi: jej otoczenie, środowisko, infrastruktura, np. standard mieszkaniowy;
 standard odbiorcy usługi – wymogi wobec klientów, np. wymogi edukacyjne wobec uczniów.
Jak widać, problem jest złożony, co wynika m.in. z faktu, że organizacje i instytucje działające w obszarze usług społecznych wyznaczają standardy jednocześnie w trzech obszarach80, w których mierzony jest
sukces ich działania:
 administracyjnym – gdzie istotę stanowi jakość współpracy między
partnerami, a więc uzyskanie akceptacji ze strony przede wszystkim
organów odpowiedzialnych za rozdysponowywanie środków publicznych, a zwłaszcza uzyskanie dostępu do zasobów;
 instytucjonalnym – nie tyle mierzony samą umiejętnością uzyskiwania środków finansowych, co długofalowym i stabilnym ich otrzymy78

79
80
76
77
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B. Szatur-Jaworska, Standardy ewaluacji…, op. cit., s. 81-91.
P. Herrmann, Standardy dynamiki – dynamika standardów …, op. cit., s. 123-125.

M. Czajkowska, Problemy i możliwości ewaluacji w obszarze usług opiekuńczych, [w:] O potrzebie
ewaluacji w pomocy społecznej, red. J. Staręga-Piasek, A. Hryniewiecka, Warszawa 2008, s. 97.
R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych…, op. cit., s. 28-30.
K.W. Frieske, Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność sukcesu programów społecznej inkluzji,
[w:] Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, red. K.W. Frieske,
Warszawa 2004, s. 82-83.
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waniem, a zatem także pewnym elastycznym przystosowywaniem się
do zmieniających się okoliczności i wymogów otoczenia;
 merytorycznym – określany poprzez liczbę osób, które zostały zreintegrowane/zintegrowane (czy w dłuższej perspektywie po otrzymaniu usługi/usług społecznych są w stanie samodzielnie funkcjonować
w społeczeństwie).
Do pierwszego i drugiego obszaru można przypisać następujące
kryteria oceny:
 efektywność – polega na porównaniu zaangażowanych zasobów
z osiągnięciami na poziomie produktów, rezultatów lub oddziaływania usługi;
 trafność – pozwala ocenić, czy dostarczane usługi społeczne odpowiadają zapotrzebowaniu występującemu w danym sektorze czy regionie;
 użyteczność – polega na porównaniu potrzeb sektora z osiągnięciami, jakie przynosi dostarczenie danych usług81;
 spójność – polega na kontroli, czy w trakcie dostarczania usług społecznych nie wystąpiła żadna sprzeczność pomiędzy celami, zarówno
w zakresie chronologii (czyli ustalenie, czy poszczególne zadania są
realizowane w odpowiednim czasie i w jaki sposób osiągnięcie poszczególnych etapów wpływa na efekt końcowy), jak też pod kątem
logicznym poprzez stwierdzenie, czy poszczególne przedsięwzięcia
nie będą sobie nawzajem przeszkadzały, innymi słowy: czy będą na
siebie oddziaływały w sposób korzystny;
 racjonalność – adekwatność doboru różnego typu środków (prawnych, finansowych, zasobów ludzkich) do osiągnięcia zakładanego
celu; problem racjonalności może być rozważany w dwóch znaczeniach: w sensie rzeczowym – „występuje wówczas, gdy dobór środków odpowiada obiektywnie istniejącym związkom między środkiem
a celem działania («przystosowanie do prawdy»)” lub w sensie metodologicznym – „wówczas oznacza «zgodność działania z wiedzą posiadaną przez działającego niezależnie od jej zgodności z obiektywnym stanem»”82.
Dla trzeciego omawianego obszaru oceny sukcesu najistotniejsze
81
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J. Górniak, Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej, [w:] Ewaluacja wobec
wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Haber , M. Szałaj, Warszawa
2009, s. 17-19
Ibidem.

jest kryterium trwałości, które polega na określeniu, jak długo utrzymują się efekty dostarczonych usług społecznych po zakończeniu ich finansowania, przy czym należy podkreślić, iż „usługi mogą być trwałe tylko
wtedy, gdy są elastyczne, co oznacza, że zmieniają się one wraz z sytuacją
korzystających z nich odbiorców. Środki finansowe nie powinny być ukierunkowane na krótkotrwałe zaspokojenie potrzeb. (…) Istotna wydaje się
więc koncentracja na długofalowej zmianie sytuacji życiowej osób ubogich i wykluczonych”83. Wszystkie opisane kryteria należy poddawać ocenie zarówno z perspektywy działania instytucji, jak i klienta (por. tabela 6).
Tabela 6. 	Kryteria ewaluacji a poziom analizy

Kryterium

System pomocy
społecznej
na poziomie
lokalnym
Czy zaplanowany
katalog działań jest
dostosowany do
danego problemu
(problemów
społeczności)?
Czy w rezultacie
podjętych działań
zmniejszony został
wskaźnik danego
problemu?

Działanie instytucji

Czy proponowane
rozwiązania są
odpowiednie do
danego problemu
i organizacji pracy
w danym OPS?
Czy zostało
Skuteczność
zwiększone
– czy są
zatrudnienie w OPS?
osiągane
Czy została
wyznaczone
zmieniona
cele
organizacja pracy
i rezultaty?
OPS?
Czy użyte zasoby Czy osiągnięte
(finansowe,
rezultaty (np.
Efektywność –
instytucjonalne,
zmiana organizacji
czy nakłady na
kadrowe) były
pracy w OPS)
działania były
wystarczające
została osiągnięta
optymalne
do rozwiązania
dzięki najniższym
w stosunku do
danego problemu? kosztom? (…)
osiągniętych
Czy wprowadzone
rezultatów?
zmiany przyniosły
oszczędności?
Trafność –
czy cele są
dopasowane
do
problemów?
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Klient
Czy ustalone
cele pomocy
społecznej są
adekwatne do
problemu klienta/
rodziny?
Czy podjęte
działania
doprowadziły
do rozwiązania
problemu?

Czy wykorzystano
wszelkie dostępne
zasoby jednostki/
rodziny/
środowiska,
a także instytucji
pomocy i systemu
do rozwiązania
problemu?

P. Herrmann, Usługi socjalne jako instrument integracji …, op. cit., s. 95.
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Czy mieszkańcy
danej gminy
Użyteczność
są zadowoleni
– czy klienci/
z działań
użytkownicy
podejmowanych
są zadowoleni
w ramach
z podjętych
lokalnego
działań?
systemu pomocy
społecznej?
Trwałość – na Jak długo
ile osiągnięte utrzymują się
rezultaty
efekty działań, np.
działań
obniżony poziom
mają trwały
bezrobocia?
charakter?

Czy pracownicy
instytucji są
zadowoleni
z wprowadzonych
zmian
organizacyjnych,
czy wg nich są one
funkcjonalne?

Czy dana osoba
(rodzina) jest
zadowolona
z otrzymanych
form wsparcia?

Czy wprowadzone
zmiany na
trwałe wpisały
się w praktykę
funkcjonowania
instytucji, czy
może zostały
wprowadzone
ponownie „stare”
zasady?

Czy po
udzielonym
wsparciu
i osiągnięciu
pozytywnych
zmian dana
rodzina potrafi we
własnym zakresie
skutecznie
rozwiązywać
swoje problemy?

R. Szarfenberg proponuje, aby spośród licznych kryteriów oceny
wybrać te, które w sposób szczególny odnoszą się do działalności pomocy społecznej. Jakość jest w tym przypadku rozumiana jako zbiór siedmiu
komponentów ekonomicznych, społecznych i politycznych: stosowalności,
skuteczności, efektywności, optymalności, akceptowalności, legitymizacji
i sprawiedliwości (zob. tabela poniżej).
Tabela 7. 	Składniki jakości pomocy społecznej

Stosowalność
Skuteczność
Efektywność
Optymalność
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Legitymizacja
Sprawiedliwość

Źródło: A. Hryniewicka, Badanie skuteczności, efektywności, trwałości, trafności, użyteczności, [w:]
Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, Warszawa 2011, s. 83 [tabela zmodyfikowana].

Nazwa komponentu
jakości

Akceptowalność

Definicja
Zdolność nauki i technologii pomocy społecznej do
spowodowania poprawy dobrobytu przy najbardziej
sprzyjających okolicznościach jego osiągania.
Stopień, w jakim poprawa dobrobytu jest możliwa do
osiągnięcia.
Zdolność do obniżenia kosztów bez zmniejszania
osiągalnych efektów w zakresie dobrobytu.
Równoważenie poprawy dobrobytu z kosztami tej
poprawy.

Zgodność z oczekiwaniami, pragnieniami
i życzeniami klientów i ich rodzin.
Zgodność ze społecznymi preferencjami wyrażonymi
w zasadach etycznych, wartościach, normach,
zwyczajach, prawach i regulacjach.
Zgodność z zasadą określającą sprawiedliwą
dystrybucję usług pomocy społecznej i korzyści z niej
płynących pomiędzy członków społeczeństwa.

Źródło: R. Szarfenberg, opracowanie na podstawie: A. Donabedian, An Introduction to Quality
Assurance in Health Care, Oxford 2003, s. 6, oraz: R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, [w:] Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, s. 15.

Jak podkreśla M. Czajkowska, w przypadku usług społecznych
w procesie budowy standardów najistotniejszy jest komponent relacyjny
między usługobiorcą a świadczeniodawcą, który bardzo trudno poddać
specyfikacji. Autorka, rozważając kwestie związane z problematyką usług
opiekuńczych (wnioski można jednak z powodzeniem rozszerzyć na inne
usługi społeczne), podkreśla wagę ujęcia funkcjonalnego, dotyczącego
sposobu, w jaki świadczona jest dana usługa. W takim podejściu istotne
są następujące elementy, które należałoby uwzględnić w opisie standardów:
 formalny i nieformalny wymiar komunikacji interpersonalnej między
świadczeniodawcą a odbiorcą, który w sposób znaczący wpływa na
ocenę usług;
 posiadanie przez usługodawcę cech istotnych z punktu widzenia
klienta, podnoszących ogólną ocenę procesu usługowego lub przeciwnie – takich atrybutów, które znacznie tę ocenę obniżają;
 indywidualne i związane z przynależnością grupową (rodziną, sąsiedztwem, itp.) cechy odbiorców, w znaczący sposób determinujące proces świadczenia usługi;
 sytuacje życiowe usługobiorcy określające aktualne możliwości odbioru usług84.
Dotychczasowe rozważania wskazują, jak ważne jest, by mówiąc
o standardach, pamiętać o konieczności odnoszenia ich do wszystkich
aspektów funkcjonowania służb społecznych. Innymi słowy, niemożliwe
jest dostarczanie usług wysokiej jakości bez zmian administracyjnych i organizacyjnych, a sukces klienta zależy od sukcesu instytucji (w wymiarze
84

M. Czajkowska, op. cit., s. 96-97.
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administracyjnym i instytucjonalnym), choć – jak zaznaczono – nie jest
z nim równoznaczny. Mimo że podstawowym celem instytucji pomocy
społecznej pozostaje działalność polegająca na dostarczaniu usług społecznych na wysokim poziomie, zaspokajających potrzeby ich adresatów,
nie mniej ważne są kwestie związane z racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów. Stąd też problematyka standaryzacji
usług społecznych pozostaje w ścisłej relacji z teoriami i zasadami nowoczesnego zarządzania, głównie z paradygmatem New Public Management
i powiązaną z nim koncepcją Best Value, dla której zorientowanie na klienta
oraz nowoczesne usługi społeczne są kwestiami fundamentalnymi. W dyskusji o standardach usług społecznych przywołuje się również normy ISO
i koncepcję TQM (Total Quality Managment). Omówiono je w tabeli 8.
Tabela 8. 	Systemy oceny usług społecznych stosowane w pomocy społecznej

Systemy oceny usług społecznych stosowane w pomocy społecznej
ISO 9000 i ISO 9001 – system zarządzania jakością. Zbiór dość uniwersalnych norm stosowanych w zarządzaniu, zarówno przez przedsiębiorstwa, jak
i organizacje. Podstawą stosowania normy jest ukierunkowanie na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, czyli określonych potrzeb względem tego,
co wytwarza dana organizacja.
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru
nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów
(zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
ISO opiera się na następujących zasadach: zorientowaniu na klienta; zarządzaniu opartym na liderze (przywództwo); silnym kapitale ludzkim organizacji; podejściu procesowym; systemowym podejściu do zarządzania, w którym dbałość
o jakość obecna jest we wszystkich działaniach; ciągłym doskonaleniu; rzeczowym podejściu do podejmowania decyzji; wzajemnych korzyściach w stosunkach z dostawcami.
Normy ISO są powiązane z koncepcją TQM (Total Quality Managment), która zakłada kompleksowe podejście do zarządzania organizacją. Każdy aspekt
działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego.
Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie
długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści
dla organizacji, jej członków oraz społeczeństwa.
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BEST VALUE – koncepcja wprowadzona w 1997 r. w Wielkiej Brytanii jako
odpowiedź na nieudolność służb publicznych, głównie przy wyłanianiu kontrahentów do realizacji zadań publicznych, takich jak: budowa dróg, oświata, mieszkalnictwo czy pomoc społeczna. W myśl tej koncepcji ocenie powinna podlegać cała oferta (działanie), a jej wynik powinien uwzględniać wszystkie elementy istotne dla zamawiającego, a nie tylko cenę. Oprócz kryterium
oszczędności, usługa musi spełniać również kryterium efektywności i produktywności. Koncepcję BEST VALUE wiąże się z paradygmatem New Public
Management, czyli takiego modelu zarządzania w sektorze publicznym, który
polega na adaptacji metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Chodzi przede
wszystkim o zmianę nastawienia tych organizacji na osiąganie wyników, decentralizację, wykorzystanie mechanizmów rynkowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.
php/TQM, dostęp: 20.07.2012.

Wśród problemów związanych ze standaryzacją usług społecznych
kolejną kwestią wymagającą poruszenia jest problem współpracy pracownika z klientem oraz możliwości diagnozowania potrzeb grup społecznych
i jednostek. Oprócz konieczności wdrażania nowoczesnego systemu organizacji i zarządzania, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że poprawa
sytuacji życiowej beneficjentów pomocy społecznej możliwa jest jedynie
dzięki spełnieniu pewnych warunków określających relacje pomiędzy pracownikami socjalnymi a ich klientami. Stosunki te powinny opierać się na
następujących zasadach:
 „budowaniu partnerstwa i współpracy pomiędzy potrzebującymi
a pomagającymi, zmiana postaw z «działania w imieniu potrzebujących i dla potrzebujących» na «działanie z nimi»;
 tworzeniu perspektyw realnej poprawy warunków życia grup wykluczonych; osoby potrzebujące muszą widzieć w sposób konkretny perspektywę i możliwość przebudowy i poprawy swojego życia;
 wspieraniu różnorodnych form samopomocy i pomocy wzajemnej –
umożliwianie osobom, które pokonały swoje problemy, dzielenia się
tymi doświadczeniami z innymi poprzez tworzenie nowych struktur
społecznych;
 interdyscyplinarnemu podejściu w prowadzonych działaniach, tzn.
łączenie pomocy socjalnej z edukacją, ekologią, kulturą, sportem, rzemiosłem, budownictwem itp.;
 przejrzystości, wiarygodności, otwartości wszystkich partnerów; osoby potrzebujące muszą mieć przekonanie, że tzw. „pomagacze” anga55

żujący się w procesy przebudowy sytuacji społecznej czynią to z autentycznej troski o los wielu środowisk, a nie dla własnej korzyści i własnego środowiska socjalnego”85.
Ostatnim bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście ustalania
standardów jest wskazanie osób bądź instytucji odpowiedzialnych za to
działanie. W prezentowanym już schemacie standaryzacji zaproponowanym przez Z. Wejcmana podkreślona została konieczność wyboru instytucji koordynującej proces standaryzacji (jednostka publiczna lub organizacja non-profit) jako niezbędnego elementu tego procesu. Z kolei J. Boczoń
opowiada się za wypracowywaniem standardów przez przedstawicieli
różnych środowisk, co daje możliwość korzystania z rozmaitych doświadczeń. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest integracja zaangażowanych środowisk. Podejście partycypacyjne w procesie standaryzacji
uwzględnia zdanie wszystkich interesariuszy i liczy się z opinią usługobiorców. Niestety, opcja ta jest czasochłonna, kosztowna i wymaga udziału
wielu stron86. W tym nurcie proponuje się tworzenie standardów w sposób praktyczny, oddolny, w procesie zarządzania organizacjami publicznymi, (chodzi tu zwłaszcza o zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego), m.in. przy opracowywaniu strategii rozwoju.87 Inna propozycja w zakresie opracowywania standardów to regulowanie ich w drodze
powszechnie obowiązującego prawa, czyli tzw. standaryzacja odgórna.
Przepisy są tworzone przez ekspertów wywodzących się z różnych środowisk, ale bez udziału samych klientów i reprezentujących ich organizacji,
a następnie zostają wprowadzone w formie obowiązujących regulacji.
Mimo kwestii dyskusyjnych związanych ze standaryzacją oraz problemów z wdrażaniem systemów zarządzania jakością panuje dość powszechne przekonanie zarówno wśród ekspertów, jak i praktyków o konieczności podejmowania tego typu działań. Poniżej przedstawiono przykłady realizowanych inicjatyw.
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Tabela 9. 	Inicjatywy projakościowe w obszarze polskiej pomocy społecznej

Inicjatywy projakościowe w obszarze polskiej pomocy społecznej
Miasto Gdynia jest uczestnikiem projektu Territorial Quality Standards in
Social Services of General Interest sieci REVES16 (Lokalne standardy jakości w usługach społecznych pożytku publicznego), w ramach którego ma
zostać opracowana w partycypacyjny sposób karta kryteriów jakości usług
opiekuńczych.
Zastosowanie systemu ISO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wprowadził,
udokumentował i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2009. Głównym celem wdrożenia tego systemu
jest doskonalenie jakości świadczonych usług i organizacji pracy. W czerwcu
2007 roku ośrodek otrzymał Certyfikat (Nr 544/2007) wydany przez Polską
Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Dokument ten potwierdza, że
przyjęty system zarządzania spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001
w zakresie świadczenia profesjonalnych usług socjalnych związanych z realizacją zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców dzielnicy Żoliborz.
Źródło: R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, op. cit.

Pytania kontrolne:
1. Na czym polega proces standaryzacji usług społecznych i jakie są jego
fazy?
2. Jakie są kryteria oceny jakości usług społecznych świadczonych przez
instytucje pomocy społecznej?
3. Jakie typy standardów wyróżnia się? Jakie jest ich zastosowanie
w kontekście funkcjonowania pomocy społecznej?

Rozdział 5
Integracja usług społecznych – w kierunku
partnerstwa
Popularnym trendem w polityce pomocy społecznej wielu państw
Europy staje się integracja usług, rozumiana jako osiąganie większej koordynacji różnorodnych służb społecznych w celu poprawy skuteczności
i dostępności świadczeń. Integracja ta polega nie tylko na koordynacji,
ale także na partnerstwie i współdziałaniu rozmaitych podmiotów polityki społecznej. Z doświadczeń wielu państw wynika, że dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony zyskuje się oszczędności w wydatkach, a z drugiej
– różne grupy beneficjentów mają ułatwiony dostęp do kompleksowej
usługi pomocy społecznej. Głównym celem integracji usług jest to, aby
klient (grupa klientów) w jednym miejscu (na wzór „jednego okienka” przy
zakładaniu nowej firmy) otrzymywał wszechstronne wsparcie, odpowiadające jego wszelkim potrzebom. Zjawisko integracji może dotyczyć tylko
zadań z zakresu pomocy społecznej lub mieć charakter ponadsystemowy
i odnosić się do usług pomocy społecznej w powiązaniu z usługami: rynku
pracy, edukacji, zdrowia, opieki długoterminowej, reintegracji społecznej,
edukacji środowiskowej, animacji lokalnej, usług na rzecz osób niepełnosprawnych czy innych grup społecznych. Może dotyczyć usług realizowanych wyłącznie w ramach sektora publicznego, ale może także angażować
podmioty działające w różnych sektorach i podsektorach. W integracji nie
chodzi bowiem o to, kto dostarcza daną usługę, ale o to, jakiej jest ona jakości, ile kosztuje, czy jest dostępna dla odbiorcy/odbiorców.
W literaturze przedmiotu mówi się o pionowym i poziomym charakterze integracji usług społecznych. W integracji wertykalnej chodzi
przede wszystkim o poprawę koordynacji na szczeblu centralnym i poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Polega ona na wprowadzeniu kompleksowych rozwiązań usprawniających systemy programowania, koordynacji, organizacji oraz produkcji zadań i usług społecznych.
Najczęściej dotyczy sektora publicznego. Natomiast założeniem integracji
horyzontalnej jest połączenie – w interesie grup docelowych – udzielania
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różnych, odrębnych dotąd świadczeń i usług socjalnych (np. usług zdrowotnych i opieki społecznej, usług edukacyjnych, środowiskowych i rynku pracy). Integracja ta dokonuje się częściej w ramach wielosektorowej,
lokalnej polityki społecznej. Dostarczycielami usług są, oprócz instytucji
sektora publicznego, także organizacje pozarządowe, podmioty gospodarki społecznej oraz podmioty prywatne (welfare pluralism)88.
Integracja usług społecznych jest generalnie trudna do przeprowadzenia nawet wówczas, gdy usługi są dostarczane tylko i wyłącznie
przez sektor publiczny. W przypadku różnych dostawców z wielu sektorów zadanie to okazuje się jeszcze trudniejsze. Podobnie jeśli usługi funkcjonują w odmiennych systemach polityki społecznej – wówczas również
mamy do czynienia z licznymi barierami: instytucjonalnymi, prawnymi, organizacyjnymi, w sposobie finansowania oraz leżącymi po stronie służb
społecznych. Jak wynika z raportu Briana Mundaya z Uniwersytetu Kent
w Wielkiej Brytanii: „O wiele trudniej jest doprowadzić do integracji usług,
kiedy usługi dla określonej grupy beneficjentów świadczone są przez jednostki sektora publicznego, prywatnego i uspołecznionego. Dodatkową
komplikację stanowi pojawienie się quasi-rynków usług socjalnych, gdzie
usługodawcy ze sobą konkurują. Pojawia się bowiem pytanie, czy konkurencja ta nie przeciwdziała przypadkiem integracji?”89
Integracja usług społecznych w Polsce, konieczna w przyszłości,
stanowić będzie długoletni proces i nie należy spodziewać się jej realizacji
w najbliższych latach. Pomoc społeczna w naszym państwie jest o wiele lat
opóźniona w stosunku do innych systemów polityki społecznej, dlatego
też zintegrowane usługi to kwestia być może następnej dekady. Istniejące
liczne bariery, takie jak: autonomia kolejnych szczebli samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina), niska świadomość realizacji lokalnej polityki społecznej przez decydentów samorządowych, separatyzm
poszczególnych systemów polityki społecznej czy brak woli politycznej
odnośnie zmian w tym obszarze będą skutkowały raczej powolną ewolucją usług społecznych w kierunku modelu zintegrowanego.
Aby integracja usług społecznych w wielosektorowym modelu polityki społecznej mogła się udać, konieczne wydaje się przełamanie uprzedzeń i stereotypów funkcjonujących między poszczególnymi sektorami/
instytucjami, takich jak:
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 postrzeganie sektora publicznego (przez samych pracowników tego
sektora) jako jedynego uprawnionego do dostarczania usług społecznych;
 postrzeganie organizacji pozarządowych (przez sektor publiczny
i prywatny) jako słabo zorganizowanych struktur, dysponujących niską jakością usług i słabymi kadrami działającymi na zasadzie wolontariatu;
 postrzeganie sektora prywatnego (przez sektor publiczny i pozarządowy) jako działającego tylko i wyłącznie dla zysku, a nie w celu niesienia pomocy innym;
 pogląd, że środki publiczne powinny przechodzić tylko i wyłącznie
przez instytucje państwowe lub samorządowe;
 brak wiedzy i wiary w to, że partnerstwo lokalne oraz outsourcing
usług są możliwe przy odrobinie dobrych chęci, jeśli chodzi o współpracę i wzajemne kontakty.
Usługi społeczne będzie można zintegrować ze sobą pod warunkiem, że zostaną zapewnione następujące elementy:
 pieniądze publiczne (świadczenia) będą „szły” za beneficjentem, a nie
za konkretną instytucją publiczną; dlatego też należy stworzyć podejście „osobistych usług społecznych”, które można otrzymywać niezależnie od tego, kto świadczy usługi;
 na szczeblu rządowym i regionalnym prowadzona będzie rzeczywista koordynacja działań, a nie pozorowanie takowych;
 rozwijane będą lokalne partnerstwa na rzecz integracji usług i koordynacji przepływów informacji i środków (np. wspólne działania
w ramach partnerstwa publiczno-społecznego; partnerstwa relacji);
 postępować będzie zjawisko delegowania zadań w ramach partnerstw realizacji usług (zlecanie zadań podmiotom na zewnątrz);
 projekty finansowane ze środków europejskich (EFS) i krajowych będą
realizowane wspólnie przez różnorodne podmioty w celu kompleksowego podejścia do grupy docelowej.
W państwach, w których integracja usług najwcześniej stała się
priorytetem polityki społecznej (np. Wielka Brytania, Holandia, Norwegia),
nie ma jeszcze empirycznych dowodów na to, że usługi zintegrowane są
lepsze aniżeli usługi niezintegrowane. Niemniej jednak zakłada się, że
współpraca międzysektorowa w dostarczaniu kompleksowych usług beneficjentom, oparta na partnerstwie, współpracy międzyinstytucjonalnej
i organizacyjnej lepiej służy odbiorcom pomocy. R. Hudson wyróżnił cztery
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chronologiczne fazy myślenia nt. relacji pomiędzy usługami zdrowotnymi,
socjalnymi i edukacyjnymi90:
 Faza separatystyczna – każdy z podmiotów polityki społecznej realizuje swój wkład w izolacji od innych agend.
 Faza konkurencji – oddziela się tutaj zakup usług od ich świadczenia,
co zmusza podmioty działające na tzw. quasi-rynku do konkurowania ze sobą.
 Faza współpracy – podmioty świadczące usługi współpracują ze sobą
i tworzą sieci powiązań międzyinstytucjonalnych.
 Faza kompleksowego działania systemu (whole systems working) –
najbardziej zaawansowana faza polegająca na zintegrowaniu i kompleksowej współpracy wszystkich podmiotów produkujących i dostarczających usługi.
Wiele państw europejskich przeszło już fazę drugą oraz trzecią
i próbują małymi krokami tworzyć system kompleksowego działania,
ale nie jest to zadanie łatwe do przeprowadzenia, szczególnie w ramach
wszystkich polityk społecznych. Polska, z aktualnymi rozwiązaniami systemowymi polityki społecznej, znajduje się w chwili obecnej gdzieś pomiędzy fazą drugą a trzecią, ale raczej bliżej konkurencji aniżeli współpracy.
Obecne są jednak również takie elementy polityki społecznej, które zaliczają się jeszcze do fazy 1 – separatystycznej. Dlatego też trzeba podkreślić, że dyskusja na temat integracji usług jest dopiero przed nami.
Aby jednak integracja usług społecznych zarówno lokalnych, jak
i regionalnych powiodła się w przyszłości, w systemie pomocowym należy obecnie rozwijać ponadsektorowe lub wielosektorowe partnerstwa
społeczne, które powinny się przyczyniać do skuteczniejszego i bardziej
efektywnego rozwiązywania problemów społecznych.
Koncepcja realizacji programów i projektów społecznych, a także
usług socjalnych w ramach partnerskiej współpracy organizacji publicznych, społecznych i prywatnych była promowana na szczeblu europejskim najwcześniej w Wielkiej Brytanii – już w czasach konserwatywnych
rządów w latach 80. XX w. – zwłaszcza w zakresie rewitalizacji miast i rozwoju gospodarczego91. Z biegiem lat upowszechniła się w odniesieniu do
różnorodnych działań z dziedziny polityki społecznej (głównie aktywnej
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polityki rynku pracy, polityki kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz
polityki pomocy i integracji społecznej). Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia także program brytyjskiej Nowej Partii Pracy (New Labour), opierający
się na nieco autorytarnej wersji komunitaryzmu, odwołuje się do ideałów
rewitalizacji miast, aktywnego obywatelstwa i zarządzania. To podejście
do demokracji bezpośredniej zostało sformalizowane w koncepcji partnerstwa społecznego, którego podstawą jest równowaga praw i obowiązków rozłożonych na różne sektory, jednak przy wyraźnym udziale, a nawet
przywódczej roli społeczności lokalnych92.
Tendencje do stosowania partnerskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej zostały wzmocnione przez wymogi i wytyczne Komisji
Europejskiej, dotyczące pozyskiwania funduszy pomocowych UE oraz ponadsektorowego kreowania lokalnych i regionalnych strategii rozwoju.
Wymogi UE co do programów i projektów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego czy inicjatyw wspólnotowych (Employment, EQUAL)
spowodowały w wielu państwach-beneficjentach funduszy strukturalnych
– wprawdzie wymuszone, a czasem także powierzchowne – tworzenie
partnerstw, niejednokrotnie wyłącznie w celu ubiegania się o środki z funduszy unijnych93. Często jednak partnerstwa te były pionierskimi wspólnymi działaniami różnorodnych podmiotów, które po jakimś czasie przeistaczały się w trwałą strukturę współpracy i wypracowywania rozwiązań
w duchu łączenia potencjałów różnych organizacji oraz dyfuzji dobrych,
sprawdzonych praktyk94.
Autorem i prekursorem koncepcji partnerskiej współpracy międzysektorowej jest Amerykanin, L. Salamon, który już w 1981 r. przedstawiał
w swych publikacjach założenia urzeczywistniania idei partnerstwa społecznego95. Rozwijając tę koncepcję przez następne kilkanaście lat, uznał
on, że współpraca międzysektorowa stanowi najbardziej efektywny sposób
realizacji zadań publicznych. W książce Partners in Public Service. Government
– Non-profit Relations in the Modern Welfare State pisał:
„(…) słabości trzeciego sektora dobrze korespondują z silnymi stronami
administracji rządowej i na odwrót. (…) W tej sytuacji ani zastąpienie trze-

ciego sektora przez administrację, ani też zastąpienie administracji przez
trzeci sektor nie jest rozwiązaniem równie rozsądnym jak współpraca między nimi”96. Partnerstwo międzysektorowe to według Salamona współpraca między rządem a podmiotami pozarządowymi, w której rząd dostarcza
fundusze i programuje politykę usług społecznych, a organizacje pozarządowe (lub inne podmioty) zajmują się świadczeniem tych usług na rzecz
określonych grup beneficjentów. Koncepcja ta miała stanowić alternatywę dla teorii zawodności państwa i teorii zawodności rynku, mówiących,
iż funkcją organizacji non-profit jest zaspokajanie potrzeb tych grup, które
zostały pominięte przez sektor publiczny i komercyjny. W modelu Salamona
organizacje pozarządowe nie są już substytutami lub rezyduami, ale pełnowartościowymi partnerami rządu w świadczeniu usług publicznych97.
Jak wskazują polscy badacze98, partnerstwo społeczne oznacza specyficzny układ stosunków współpracy między podmiotami sfery lokalnej.
Sieci współpracy tworzą, oprócz władz publicznych i mieszkańców, także
przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne. Sieć budowana jest w oparciu o relacje z tzw. interesariuszami, czyli
klientami, pracownikami, kooperantami, a także szerzej – ze społecznościami lokalnymi99.
S. Kamiński wyróżnił następujące rodzaje relacji międzysektorowych :
 rywalizacja – rozumiana jako sytuacja, w której strony realizują działania niezależnie od siebie, nie istnieje przepływ informacji, brakuje
chęci do współpracy;
 współdziałanie – rozumiane jako sytuacja, w której strony podejmują
wspólne działania w sposób nieregularny, nie tworząc zasad regulujących systemowo kontakty między nimi;
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State, Baltimore 1995, s. 48-49.
A. Rymsza, Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego
z administracją publiczną w świetle doświadczeń amerykańskich, „Trzeci sektor – Partnerstwo
czy konkurencja?” 2005, nr 3, s. 53-55.
P. Boćwin wskazuje na konieczność transformacji sposobu funkcjonowania władz publicznych
(lokalnych) w kierunku modelu partnerskiego, uosabianego przede wszystkim przez struktury
sieciowe. Por. P. Boćwin, Zarządzanie partnerstwem w rozwoju regionalnym i lokalnym. Ujęcie
modelowe w świetle analizy modeli podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, [w:] Partnerstwo
w regionie, red. J. Karwowski, Szczecin 2004.
J. Krzyszkowski, M. Marks, Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów
środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim, [w:] Twoja wiedza – Twój
sukces, Warszawa 2006, s. 19 i n.
S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej…, op. cit.
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 partnerstwo – rozumiane jako sytuacja, w której strony wspólnie dokonują analizy potrzeb, wspólnie decydują o rodzaju podejmowanych
działań i razem je realizują według wspólnie wypracowanych zasad
regulujących systemowo kontakty między nimi.
Warunkiem istnienia partnerskich relacji między sektorami są takie elementy, jak101:
 uwzględnienie zasady partnerstwa w aktach prawnych o charakterze
ustrojowym, w tym w konstytucji;
 zdefiniowanie mechanizmów współpracy o charakterze partnerskim
w aktach prawnych niższego rzędu, zwłaszcza w ustawach regulujących poszczególne obszary polityki społecznej oraz funkcjonowanie
administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 stworzenie opartych na przejrzystych regułach możliwości finansowania realizacji zadań społecznych przez podmioty trzeciego sektora
ze środków publicznych,
 istnienie postaw otwartości i chęci do partnerskiej współpracy
u przedstawicieli administracji publicznej oraz trzeciego sektora.
Niektórzy badacze relacji międzysektorowych twierdzą, że wartość
partnerstw w kreowaniu i realizacji nowoczesnej polityki społecznej jest
nie do przecenienia. P. Lloyd102 uważa np., że mogą one służyć złagodzeniu
różnych konfliktów między uczestnikami danego przedsięwzięcia, rozkładają ryzyko na szerszą grupę beneficjentów, mogą zwiększać koordynację
i zapewniać lepsze zarządzanie przedsięwzięciami lokalnymi. Ponadto – co
jest może najistotniejsze – dają poczucie dążenia do wspólnego celu oraz
solidarnego, wzajemnościowego podejścia do rozwiązywania lokalnych
kwestii socjalnych. Poprzez wspieranie lepszej samoorganizacji społeczności lokalnej przyczyniają się do tworzenia i podtrzymywania kapitału społecznego (zaufania między organizacjami i obywatelami) oraz aktywnych
postaw obywateli, co przekłada się na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także pogłębianie i wzrost partycypacji obywatelskiej.
Partnerstwa mogą również sprzyjać powstawaniu (i lepszemu testowaniu) nowych usług, wypracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie aktywnej polityki społecznej, wprowadzaniu nowych metod działania
i instrumentów wsparcia, a tym samym – rozwojowi mieszanego modelu
101
102
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Ibidem.
P. Lloyd, Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego
przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne, [w:] Praca, kształcenie,
partnerstwo, red. M. Kubisz, Warszawa 2004, s. 108.

pomocy społecznej (welfare mix). Dotyczy to szczególnie regionów biedniejszych, gdzie występują luki, których nie wypełnia ani sektor publiczny,
ani prywatny, a gdzie istnieje szansa na większe zaangażowanie trzeciego
sektora103. Ponadto dzięki układom partnerskim może zachodzić przepływ
informacji, transfer specyficznego know-how poszczególnych sektorów
i organizacji, łączenie potencjału, doświadczenia, wiedzy i umiejętności
osób zaangażowanych. Prowadzi to do interdyscyplinarnego podejścia
w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może generować wysoką wartość dodaną oraz efekty multiplikacji i synergii społecznej. Do zalet wielosektorowego partnerstwa należy zaliczyć także fakt, iż cechą sformalizowanej, a nawet zinstytucjonalizowanej współpracy jest zarządzanie społecznością lokalną, a nie – jak w przypadku wielu instytucji społecznych
w Polsce – urzędem czy biurokracją. Istotą relacji partnerskiej powinna być
funkcja służebna wobec społeczności lokalnej, a nie pozorowanie działań
społecznych mających na celu uzasadnienie istnienia takiej lub innej formy organizacji104. Pozorowanie aktywności ze strony różnych instytucji
społecznych obserwujemy w Polsce od lat. Przyczynę takiej sytuacji stanowiły błędy systemowe, brak środków finansowych oraz niewiedza, jak
można działać inaczej. Należy jednak dodać, iż nie były to jedyne czynniki.
Były nimi także zwykłe dyletanctwo decydentów na szczeblu centralnym
i samorządowym oraz słabe przygotowanie kadr służb społecznych105.

Pytania kontrolne:
1. Jakie są zalety procesu integracji usług?
2. Wymień i opisz bariery w procesie integracji usług.
3. Jakie są konieczne warunki dla zaistnienia partnerskich relacji między sektorami?

103
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Zob. np. 107 Partnerstw na rzecz Rozwoju w Polsce, Warszawa 2005.
Por. P. Marciniak, Prawne i ideowe przesłanki współpracy władz publicznych z organizacjami
pozarządowymi, [w:] Codzienne partnerstwo, red. M. Nowakowska, P. Marciniak, Warszawa
2000, s. 14-15.
Na problem dyletanctwa urzędników zwracał uwagę wielokrotnie J. Auleytner podczas swych
wystąpień na licznych konferencjach naukowych.

Rozdział 6
Stare i nowe usługi społeczne – w kierunku
aktywizacji i ekonomii społecznej
Nowoczesne usługi społeczne łączą się bezpośrednio z perspektywą aktywizacyjną i wynikają ze zmian w systemie pomocowym w Polsce,
który w pierwszej dekadzie XXI wieku przekształcił się z systemu pełniącego przede wszystkim funkcję osłonową w system wspierający beneficjenta poprzez nowe formy pracy socjalnej. Można tę kwestię rozpatrywać na
trzech poziomach:
1. Przemiany w obszarze wartości i zasady polityki społecznej oraz sposobów funkcjonowania instytucji i organizacji pomocowych.
2. Sposób udzielania wsparcia: orientacja na usługi aktywizujące, których celem jest usamodzielnienie się beneficjentów, zamiast świadczeń osłonowych.
3. Sposób postrzegania beneficjentów: aktywny klient zamiast pasywnego odbiorcy.
Pierwszy ze wskazanych obszarów analizy odnosi się do konieczności reorganizacji systemu usług społecznych. Jak zostało to przedstawione
w innych rozdziałach niniejszej publikacji, nie ma efektywnych i skutecznych usług społecznych bez podstawy teoretycznej – aktywnego modelu
polityki oraz opartego na nim, nowocześnie zorganizowanego i zarządzanego systemu pomocy. Wśród najistotniejszych zasad charakteryzujących
ten model na podkreślenie zasługują:
1. Zasada decentralizacji i związany z nią wzrost znaczenia samorządów
lokalnych.
2. Zasada pomocniczości państwa i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego.
3. Uznanie przez państwo podmiotowości wspólnot lokalnych i znaczenia więzi społecznych dla budowania kapitału społecznego.
4. Podkreślanie znaczenia sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia
socjalnego i zatrudnienia subsydiowanego dla realizacji polityki pełnego zatrudnienia.
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5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podjęciu pracy lub udział w programach integracyjnych (reintegracyjnych).
6. Dowartościowanie wolontariatu jako formy pracy użytecznej społecznie oraz formy zdobywania umiejętności i kwalifikacji przydatnych do
podjęcia pracy zarobkowej.
7. Działania aktywizujące nie tylko pojedynczych klientów, ale także całe
społeczności lokalne i związany z tym renesans metody środowiskowej pracy socjalnej106.
Wskazane wyżej zasady stanowić mają podstawę skutecznej polityki integracji i reintegracji społecznej, w której istotne jest uwzględnianie
lokalnych preferencji i kierowanie do osób wymagających opieki profesjonalnych form pomocy, korespondujących z ich faktycznymi potrzebami. Tak wyznaczone cele mogą realizować wyłącznie podmioty, których
organizacja i system zarządzania sprzyjają rozwojowi systemu kompleksowych usług. A zatem „zmienia się nie tylko aksjologiczna podstawa polityki społecznej, dla której fundamentem jest samorządność i solidaryzm
społeczny, ale również preferencja dla stosowanych form pomocy (sprzyjanie takim formom, które ułatwiają realizację tych zadań)”107.
W zakresie kształtowania zasad funkcjonowania służb społecznych108 konieczne są:
1. Zmiana stylu zarządzania sferą publiczną (dóbr i usług społecznych) –
ze stylu zarządzania publicznego (tradycyjnego) na styl współrządzenia (innowacyjność, interakcyjność, partycypacyjność, dialog).
2. Nowe spojrzenie na kwestie finansowania – przejście od perspektywy
106

107
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M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, [w:] W stronę aktywnej polityki
społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2003, s. 29-30.
A. Karwacki, M. Rymsza, Meandry upowszechniania aktywnej polityki społecznej w Polsce, [w:]
Polityka aktywizacji w Polsce..., op. cit., s. 29-30.
W naukach społecznych pojęcie służby społecznej ma różny zakres. H. Radlińska
i A. Kamiński uważają, że jest ona synonimem sformułowania opieka społeczna. J. Rosner
twierdzi natomiast, że termin ten ma nieco większy zasięg i obejmuje „wszystkie instytucje
i organizacje działające na polu polityki społecznej w ścisłym tego słowa znaczeniu, więc
bez służby zdrowia, szkół i innych instytucji oświatowych i wychowawczych, instytucji
sportowych i rekreacyjnych itp.”. Natomiast B. Szatur-Jaworska proponuje bardzo szeroką
definicję: „Służbami społecznymi będą zatem nazywane zorganizowane, względnie trwałe
i wyspecjalizowane zespoły ludzi działające w ścisłym związku lub w ramach pewnych
instytucji i organizacji, których zadaniem jest wspomaganie jednostki, rodziny oraz innych grup
i zbiorowości w sytuacjach, gdy nie mogą one z powodów subiektywnych lub obiektywnych
zaspokoić swoich potrzeb na wystarczającym poziomie lub w zadowalającej formie”.
Opracowanie na podstawie: B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:]
Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1993, s. 118- 119.
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«wydatków» do nowego sposobu postrzegania działalności podmiotów polityki społecznej jako inwestycji społecznej.
3. Dopasowanie do zachodzących zmian – nowy sposób definiowania
kwestii socjalnych i identyfikowania zagrożeń społecznych; służą też
temu nowe pojęcia – integracji i reintegracji społecznej; zamiast spoglądać wyłącznie na problem, koncentrujemy się na stanie pożądanym.
4. Łączenie różnych aktywności – przede wszystkim elastyczne podejście do funkcjonowania na rynku pracy – koncepcja flexicurity109.
5. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w świadczeniu usług społecznych110.
Dlatego też realizację zadań pomocowych powierza się wielu organizacjom, zarówno publicznym, jak i tym z sektora pozarządowego oraz
podmiotom prywatnym. Łączy je cel ich działalności – pełne usamodzielnienie beneficjentów, któremu sprzyjają świadczenia aktywizujące podopiecznych (w miejsce instrumentów biernych). Aby lepiej zilustrować
różnicę między biernymi działaniami a formami aktywizującymi, w tabeli nr 10 przedstawiono propozycje pomocy w przypadku różnych kwestii
społecznych przy zastosowaniu świadczeń pieniężnych i usług społecznych.

Tabela 10.

Świadczenia a usługi społeczne

Obszary

Świadczenia pieniężne

Renty z tytułu
Niepełnosprawność niezdolności do pracy,
renty socjalne.

Usługi społeczne
Rehabilitacja lecznicza,
zawodowa, społeczna,
pedagogiczna,
psychologiczna; opieka;
pielęgnacja.
Pomoc w codziennym
funkcjonowaniu, opieka,
pielęgnacja.
Sprawienie pogrzebu;
pomoc psychologiczna.
Edukacja, poradnictwo
rodzinne, rodzicielstwo
zastępcze, opieka,
pielęgnacja.
Pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
edukacja, szkolenia.

Starość

Emerytury, zasiłki
pielęgnacyjne.

Śmierć członka
rodziny

Renta rodzinna, zasiłek
pogrzebowy.

Rodzina, dzieci

Zasiłki rodzinne,
stypendia w systemie
oświaty.

Bezrobocie

Zasiłki dla
bezrobotnych.

Wykluczenie
społeczne
i pozostałe

Zasiłek okresowy, zasiłek
Praca socjalna, resocjalizacja
stały, pieniężna pomoc
społeczna.
postpenitencjarna.

Źródło: R. Szarfenberg, Polityka społeczna i usługi społeczne – zagadnienia pojęciowe, portal projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” [fragment tabeli].
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„Termin flexicurity to połączenie dwóch słów: flexibility (elastyczność) oraz security
(bezpieczeństwo). Głównym założeniem takiego modelu rynku pracy jest łączenie
elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem zatrudnienia. To bezpieczeństwo to pewność,
że szybko znajdziemy pracę na każdym etapie życia zawodowego i szanse na rozwój
w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. (…) Koncepcja i praktyka flexicurity wpisała się
w strategię zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa na europejskim rynku pracy. Unia
Europejska uznała, że jest to najlepsza droga do osiągnięcia celów strategii Lizbońskiej,
ponieważ pozwala lepiej przystosowywać się pracownikom do zmiennego rynku pracy
oraz tworzyć większą liczbę produktywnych miejsc pracy.”: http://www.bezrobocie.org.
pl/x/521145, dostęp: 01.09.2011.
A. Karwacki, M. Rymsza, Meandry upowszechniania…, op. cit, s. 29-30.

Praktyka działania nowoczesnych służb społecznych oznacza konieczność integracji publicznych służb społecznych oraz służb zatrudnienia i utworzenie z nich korpusu tzw. activation services111, co pozwoli na
indywidualizację działań aktywizujących, lepsze ich dopasowanie do możliwości i ograniczeń poszczególnych grup oraz konkretnych jednostek,
a równocześnie – upowszechnienie tzw. trzeciej (środowiskowej) metody
pracy socjalnej, czyli aktywizowanie nie tylko jednostek, ale całych społeczności lokalnych i środowisk. Mimo iż sektor publiczny wiedzie prym
w działaniach na rzecz rodzin i jednostek, które nie są w stanie rozwią111

Activation services – to dynamicznie rozwijający się dziś w Europie sektor usług społecznych,
adresowanych do osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających poza rynkiem pracy.
W świadczeniu usług aktywizujących uczestniczą zarówno służby społeczne, jak i służby
zatrudnienia, ale istotną rolę odgrywają także podmioty niepubliczne z sektora gospodarki
społecznej. Chodzi tu zwłaszcza o przedsiębiorstwa społeczne, dające osobom ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym szansę na pracę w połączeniu z uczestnictwem
w programach reintegracji zawodowej i społecznej. Przedsiębiorstwa te określane są w skrócie
jako WISEs (work integrated social enterprises): http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/596995.
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zać swych problemów przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości
i uprawnień, bez udziału w tego typu aktywności innych służb społecznych, takich jak: instytucje samorządowe, firmy prywatne, fundacje, stowarzyszenia dostarczana pomoc byłaby mało skuteczna. Niezależnie od
przyjętych kryteriów podziału i sposobu definiowania służb społecznych
nie ulega wątpliwości, iż współcześnie w zakresie produkcji i dostarczania
usług społecznych stale wzrasta znaczenie organizacji lokalnych, głównie trzeciego sektora – jako podmiotów osadzonych bliżej obywateli112.
Oprócz zaangażowania nowych podmiotów, do najważniejszych elementów zreformowanej organizacji systemu usług społecznych należą z pewnością międzysektorowe partnerstwo oraz współpraca i integracja, które
można za M. Grewińskim i A. Karwackim zdefiniować w następujący sposób113:
Partnerstwo – to najogólniej współpraca pomiędzy jednostkami
administracji publicznej i samorządowej a podmiotami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo może obejmować różne dziedziny, służyć ma przede wszystkim koordynacji służb i świadczeń w celu
ułatwienia dostępu do świadczeń beneficjentom, zapewnienia kompleksowości oferty i racjonalności wydatków (większej ich efektywności i skuteczności).
Integracja działania – może mieć charakter pionowy i poziomy.
W wertykalnej integracji usług najważniejsza jest koordynacja instytucji
szczebla centralnego i podległych im jednostek. Tego typu integracja dotyczy najczęściej sektora publicznego. Koncentruje się ona na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań usprawniających system projektowania, koordynacji, organizacji i produkcji zadań oraz usług społecznych. W integracji horyzontalnej chodzi natomiast o to, aby w interesie odbiorców działań pomocowych jednoczyć różnych aktorów społecznych udzielających
świadczeń i dostarczających usługi socjalne (np. usługi zdrowotne i opiekę społeczną, usługi edukacyjne i rynku pracy). Dochodzi tu do integracji międzysektorowej. Dostarczycielami usług są oprócz instytucji sektora
publicznego także organizacje pozarządowe, podmioty gospodarki społecznej, podmioty prywatne114.

szającej się wydolności państwowych agend wspierających obywateli
w trudnych sytuacjach, nieuchronnie wiodą rozwinięte społeczeństwa
w kierunku konieczności zwiększania koordynacji usług oraz dbania o ich
skuteczność i efektywność przy udziale podmiotów pozarządowych. Wielu
teoretyków, jak i praktyków szansy na wzrost wydajności i jakości systemu usług społecznych upatruje w działalności podmiotów ekonomii społecznej (nazywanych także przedsiębiorstwami społecznymi)115, które łączą cele ekonomiczne ze społecznymi: „(...) do pierwszych należy głównie
stałość i autonomia działania oraz ponoszenie ryzyka finansowego, do
drugich wspieranie rozwoju społecznego na szczeblu lokalnym, demokratyczne zarządzanie, społeczne pojmowanie zysku (zysk integracyjny,
a nie tylko finansowy dla właścicieli)”116. Ze względu na trudności definicyjne, podobnie jak w przypadku innych pojęć z dziedziny nauk społecznych, warto przywołać bardzo często stosowaną definicję, zaproponowaną
przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research
Network), w której „za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność
o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane
w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli”117. EMES wskazuje kryteria społeczne i ekonomiczne, które powinny spełniać inicjatywy zaliczane
do ekonomii społecznej.

115

Takie przesłanki, jak: wzrost nierówności, bezrobocia, ubożenie wielu środowisk, nowe formy przemocy itp., przy jednocześnie stale zmniej116
112
113
114
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Por. A. Karwacki, M. Rymsza, Meandry upowszechniania…, op. cit., s. 29-30.
M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca…, op. cit., s. 24.
Ibidem. Więcej w rozdziale poświęconym integracji usług.

117

W literaturze przedmiotu można się spotkać z rozróżnieniem ekonomii społecznej i gospodarki
społecznej. Ten pierwszy termin traktowany jest najczęściej jako rodzaj idei, specyficznego
sposobu myślenia, w którym przedsiębiorczość społeczna wiązana jest z działalnością
konkretnych podmiotów: „Z dotychczasowej praktyki wyraźnie jednak można zauważyć, że
termin ekonomia społeczna utożsamiany jest z nauką i ideą zagadnień i rozważań teoretycznych.
Natomiast termin gospodarka społeczna stosowany jest przy opisie zagadnień praktycznych,
np. działalności przedsiębiorstw społecznych”. K. Głąbicka, Ekonomia społeczna..., op. cit. s. 13.
P. Błędowski, P. Broda-Wysocki, Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty
lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2007, s. 98.
Portal ekonomiaspoleczna.pl, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225;jsessionid=03D98
276740DBA8BA08F6C5B333BF11C.
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Tabela 11. 	Kryteria charakteryzujące podmioty ekonomii społecznej

Kryteria ekonomiczne
−− prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu
o instrumenty ekonomiczne
−− niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych
−− ponoszenie ryzyka ekonomicznego
−− istnienie choćby nielicznego płatnego personelu
Kryteria społeczne
−− wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia
−− oddolny, obywatelski charakter inicjatywy
−− specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania
−− możliwie wspólnotowy charakter działania
−− ograniczona dystrybucja zysków
Źródło: Portal ekonomiaspoleczna.pl, http://www.ekonomiaspoleczna.pl.

Dla odbiorców usług społecznych w Polsce działalność takich dostarczycieli usług, jak: kluby integracji społecznej (KIS), centra integracji
społecznej (CIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywizacji zajęciowej (ZAZ), spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia powinna oznaczać przede wszystkim rozwój zindywidualizowanych usług
społecznych, lepsze adresowanie usług, większą ich dostępność i atrakcyjność, większe ich zróżnicowanie.118 Ponadto, ze względu na specyfikę
118
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Powstanie i funkcjonowanie wskazanych podmiotów regulują dokumenty, na które znaczący
wpływ wywarły przygotowania, a następnie przystąpienie Polski do UE. Większość aktów
prawnych powstała w latach 2003–2004. Działalność istniejących wcześniej podmiotów została
w tym czasie znacząco zmodyfikowana. Poniżej lista istotnych aktów prawnych:
– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984, nr 21, poz. 97 ze zm.
– Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.– Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92 ze zm.
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U.
2003, nr 96, poz. 873 ze zm.
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. 2003, nr 122, poz. 1143.
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.
– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004,
nr 99, poz. 1001 ze zm.
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651 ze zm.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej, Dz. U. 2000, nr 6, poz. 77.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej, Dz. U. 2004, nr 63, poz. 587.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu
organizowania prac społecznie użytecznych, Dz. U. 2005, nr 210, poz.1745.

formy, działalność ww. dostarczycieli oznacza również upodmiotowienie
odbiorców, tzn. realizację zasady posadzenia klienta na miejscu kierowcy,
oraz łączenie wparcia socjalnego z jakąś formą pracy, co w wielu przypadkach jest zadaniem bardzo trudnym. Co więcej, działalność ta wiąże
się również z możliwością, a nawet koniecznością zaangażowania klienta
w tworzenie usług społecznych, co z jednej strony pozwala na lepsze ich
dopasowanie do realnych potrzeb, a z drugiej – niesie z sobą rozliczne ryzyka. Z pewnością można jednak stwierdzić, iż to właśnie dzięki podmiotom ekonomii społecznej nie tylko następuje przejście od biernych form
wsparcia do aktywnych, ale też równolegle dokonują się przekształcenia
w samym systemie usług społecznych. Ustanowienie nowych podmiotów
ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych (powołanych
na mocy ustaw z lat 2003–2004)119 i modernizacja już istniejących (stowarzyszenia oraz fundacje) oznacza nie tylko pojawienie się organizacji non-profit nowej generacji, ale również nowych usług społecznych, łączących
się z perspektywą biznesową.
Analizując stare i nowe usługi społeczne, należy uwzględnić kilka
bardzo ważnych kryteriów charakterystyki:
 efekty,
 procedurę oceny efektów;
 hierarchię kryteriów oceny,
 stosunek do nakładów,
 stosunek do kapitału ludzkiego,
 cel świadczenia usług,
 sposób zarządzania usługami,
 stosunek do klienta.

119

„Stara ekonomia społeczna nawiązuje do działań ukierunkowanych na własnych członków
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, banków ludowych. Natomiast nowa
ekonomia społeczna związana jest z wychodzeniem podmiotów gospodarki społecznej na
zewnątrz i skierowanie swojej aktywności na beneficjentów i grupy klientów nie będących
bezpośrednio członkami danej organizacji”. M. Grewiński, Ekonomia społeczna – pojęcia,
uwarunkowania, dorobek międzynarodowy, [w:] Ekonomia społeczna – wybrane problemy
i metody ich rozwiązywania, red. A. Austen-Tynda, Katowice 2009, s. 4.
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Tabela 12. Stare i nowe usługi społeczne

Kryteria oceny/
charakterystyki

Efekty

Procedura
oceny
efektów

Hierarchia
kryteriów
oceny

Kapitał
początkowy
(nakłady)

Kapitał
ludzki
(kapitał
instytucji)

Stare usługi społeczne
Niewielkie przywiązanie
wagi do opisu i określenia
efektów różnego typu,
zwłaszcza tych, które
są odsunięte w czasie
– np. długoterminowe
i trwałe usamodzielnienie
beneficjentów.
Brak standardu oceny, duża
dowolność w procesie
mierzenia efektów, zależna
od oddolnych inicjatyw
poszczególnych organizacji
i instytucji.

1. Korzystność dla
usługobiorcy i szerzej – dla
społeczności.
2. Skuteczność.
3. Efektywność.

Niewielka koncentracja
na nakładach, często mała
racjonalność wykorzystania
kapitału.
Bardzo ważny element
wpływający na jakość
i charakter świadczonych
usług.

Nowe usługi społeczne
Zdecydowanie większa
koncentracja na efektach
świadczonych usług:
w postaci rezultatów
i oddziaływań. Trudno
mierzalne rezultaty
i oddziaływania oceniane
są np. na podstawie stanu
zadowolenia klienta.
Mimo braku jednolitego
standardu oceny usług
społecznych docenia się
wagę wypracowania takiego
standardu. Liczne inicjatywy
na rzecz standaryzacji, łączące
przedstawicieli różnych
organizacji i instytucji.
1. Korzystność dla
usługobiorcy i szerzej – dla
społeczności.
2. Efektywność.
3. Skuteczność.
Wzrost znaczenia kryterium
efektywności.
Zdecydowanie większa
koncentracja na nakładach,
zwiększanie racjonalności
wykorzystania kapitału.
Bardzo ważny element
wpływający na jakość
i charakter świadczonych
usług.
Minimalny poziom
płatnej pracy, duży
udział wolontariatu, przy
jednoczesnej profesjonalizacji
świadczonej pomocy.

Cel

Sposób
zarządzania

Klient

Sposób zarządzania
odwołujący się do idei
demokratycznego
zarządzania, tj. zasady jedna
osoba – jeden głos120.
Duża partycypacja
pracowników
i usługobiorców
w procesach decyzyjnych.

Klient z ograniczonymi
możliwościami
wyboru usługodawcy/
usługodawców.

Zysk społeczny (korzyść
społeczna), tzn. nie dla
organizacji, ale adresatów
działań i szerzej – dla
społeczeństwa.
Wzrost znaczenia zysku
ekonomicznego dla
świadczeniodawcy.
Sposób zarządzania
odwołujący się do idei
demokratycznego
zarządzania, tj. zasady jedna
osoba – jeden głos121.
Duża partycypacja
pracowników
i usługobiorców w procesach
decyzyjnych.
Wzrost znaczenia
profesjonalizacji procesów
zarządzania i odwoływanie
się do zasad zarządzania
biznesem.
Klient mogący i chcący
wybierać usługodawcę.

Źródło: opracowanie własne. 120 121

Aby lepiej zobrazować znaczenie podmiotów ekonomii społecznej
jako producentów i dostarczycieli usług społecznych, poniżej – w ujęciu
tabelarycznym – zaprezentowano katalog usług społecznych (perspektywa aktywizacyjna) i przypisano do nich głównych dostawców (podmioty
świadczące daną usługę).

120
121
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Zysk społeczny (korzyść
społeczna), tzn. nie
dla organizacji, ale
adresatów działań i szerzej
– dla społeczeństwa,
a w dalszej kolejności – dla
świadczeniodawcy.

K. Głąbicka, Ekonomia społeczna…, op. cit., s. 80-81.
Ibidem.
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Tabela 13. 	Katalog usług społecznych – perspektywa aktywizacyjna

Usługa społeczna

Główny (podstawowy)
podmiot świadczący
usługę

Usługi prozatrudnieniowe (w tym edukacyjne) – koncentrujące się na
zwiększaniu kwalifikacji odbiorców poprzez dostarczanie niezbędnej
wiedzy
Usługi pośrednictwa pracy
agencje zatrudnienia
Poradnictwo zawodowe i informacja
urzędy pracy
zawodowa
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
organizacje pozarządowe
Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży
Ochotnicze Hufce Pracy
w trudnej sytuacji życiowej
Organizacja szkoleń zawodowych dla
instytucje szkoleniowe
bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowane przez
wojewódzki urząd pracy
Organizacja robót publicznych, robót
gminy, organizacje pozarządowe,
interwencyjnych i staży
prywatni pracodawcy
Szkolenie podopiecznych w celu nabycia
przez nich podstawowych umiejętności,
warsztaty terapii zajęciowej
ukierunkowane na podjęcie szkoleń
zawodowych lub stosunku pracy
zakłady aktywności zawodowej,
Nauka umiejętności zawodowych w trakcie
zakłady pracy chronionej,
wykonywania pracy
spółdzielnie socjalne
Przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
centra integracji społecznej
lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych
pracodawcy, centra integracji
Zatrudnienie wspierane
społecznej
Realizacja programów zatrudnienia
kluby integracji społecznej
tymczasowego, poradnictwo prawne
Usługi reintegracji społecznej (w tym edukacyjne) – opierające się przede
wszystkim na dostarczaniu niezbędnych kompetencji społecznych
Nauka umiejętności radzenia sobie w życiu
codziennym oraz zaradności osobistej

warsztaty terapii zajęciowej

zakłady aktywności zawodowej,
Nauka zasad funkcjonowania w społeczności,
zakłady pracy chronionej,
pracy w grupie, odpowiedzialności osobistej,
działania organizacji
kontaktów międzyludzkich
pozarządowych
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Kształcenie umiejętności pozwalających
na pełnienie ról społecznych i osiąganie
pozycji społecznych dostępnych osobom
niepodlegającym wykluczeniu społecznemu
Nauka planowania życia i zaspokajania
potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów
dzięki zatrudnieniu lub działalności
gospodarczej
Uczenie umiejętności racjonalnego
gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi
Działalność samopomocowa w zakresie
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych
Praca socjalna
Działalność spółdzielni w zakresie
samopomocy, skierowana na członków oraz
na zewnątrz

centra integracji społecznej

centra integracji społecznej

centra integracji społecznej
kluby integracji społecznej
pracownicy pomocy społecznej
członkowie spółdzielni
socjalnych

Źródło: J. Lizut, P. Kowalczuk, Katalog usług społecznych, [w:] Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi
reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, Warszawa 2008, s.
303-304.

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że potencjał
tkwiący w podmiotach gospodarki społecznej – jako realizatorach usług
społecznych i socjalnych – jest znaczny. Optymalnym rozwiązaniem dla
poprawy sytuacji życiowej osób marginalizowanych wydaje się podział
zadań pomiędzy różnych aktorów społecznych, przynależących do sektorów: publicznego, rynkowego i społecznego/gospodarki społecznej.
Nowe usługi społeczne, w tym usługi socjalne, wymagają, aby patrzeć na
sferę pomocy także z perspektywy działań biznesowych, lecz z wrażliwością społecznika i tu jest największa rola, jaką mają do odegrania podmioty gospodarki społecznej. Dobre rozpoznanie zasygnalizowanych w tym
rozdziale zagadnień powinno zaowocować minimalizacją ryzyk występujących w różnych sektorach, dalszymi modyfikacjami oraz poprawą kondycji sfery usług społecznych i mechanizmów, dzięki którym usługi te są
dostosowywane do potrzeb klientów.
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Pytania kontrolne:
1. Jakie jest znaczenie podmiotów gospodarki społecznej w świadczeniu usług społecznych?
2. Jakie cechy charakteryzują podmioty gospodarki (ekonomii) społecznej?
3. Jakie są różnice pomiędzy nowymi i starymi usługami społecznymi?

Rozdział 7
Kontraktowanie usług społecznych a rozwój
podmiotów trzeciego systemu122 i sektora
nieformalnego
W celu budowania partnerskich relacji pomiędzy sektorem publicznych instytucji pomocy społecznej a organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi czy podmiotami prywatnymi w systemach pomocy społecznej
wprowadzono dwa mechanizmy współpracy, które stosuje się przy zlecaniu realizacji usług społecznych. Mechanizmami tymi są kontrakt i dotacja.
Według M. Rymszy kontraktowanie to „(…) zlecanie przez administrację rządową i samorządową w ramach umów kontraktowych realizacji usług publicznych podmiotom niepaństwowym”123. C. Turbin uważa, że
kontraktowanie traktuje się jako „(…) instrument, przez który dobra i usługi
wymagane przez rządowe departamenty dostarczane są od prywatnego
sektora”124. Z kolei K. Kowalska stwierdza, że skoro ramy kontraktu decydują
o wysokości kosztów towarzyszących wymianie i motywują do określonych
zachowań, należy przyjąć, iż kontraktowanie to „(…) transakcja o wyraźnej
strukturze, w której partnerzy przyjmują na siebie konkretne zobowiązania i określają je mianem kontraktu”125. Autorka ta powołuje się także na
Furubonta i Richtera, podających następującą definicję: „(…) kontrakt może
być rozumiany jako dwustronna transakcja, w której dwie strony zgadzają się co do pewnych swoich zobowiązań. Oprócz porozumienia się stron
w sprawach swoich relacji (planowanie relacji), istnienie legalnych zasad
(prawne egzekwowanie) jest uznane za charakterystyczną cechę kontraktu”126.
122
123

124
125

126

Trzeci system oznacza podmioty trzeciego sektora (NGOs) i podmioty gospodarki społecznej.
M. Rymsza, Kontraktowanie usług społecznych z podmiotami pozarządowymi – decentralizacja
czy urynkowienie sfery publicznej?, „Roczniak. Pismo o organizacjach pozarządowych w Polsce”
1998, nr 4 – O kulturze kontraktu, s. 45.
C. Turbin, Government Procurement and Contracts, Harlow 1989, s. IX.
K. Kowalska, Kontraktowanie i koszty transakcji w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka
Narodowa” 2005, nr 7-8, s. 53.
Ibidem.
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Kontraktowanie może być realizowane zarówno przez publiczne
podmioty centralne, jak i publiczne instytucje samorządowe. W przypadku kontraktacji zadań między zlecającym podmiotem publicznym a przyjmującym zadanie podmiotem pozarządowym dochodzi do quasi‑rynkowej transakcji. Zasadniczą cechą kontraktów jest to, że są one zawierane
przez administrację publiczną na realizację zadań publicznych z podmiotami sektora rynkowego i społecznego, przy czym wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu publicznego lub konkursu ofert, a stosunki między
stronami przypominają relacje rynkowe127. Kontraktacji zadań społecznych
nie można jednak uznać za rozwiązanie sprzyjające tworzeniu się między
sektorem publicznym i społecznym partnerstwa relacji, w którym obie strony mają te same prawa. Charakteryzują ją bowiem następujące cechy128:
 nierówność stron, wyrażająca się przede wszystkim w tym, że administracja publiczna samodzielnie wybiera zadania społeczne do realizacji, co sprawia, iż zasada pomocniczości ulega odwróceniu – to organizacje pozarządowe pomagają administracji publicznej realizować
jej cele i zadania;
 pozycja podmiotów sektora rynkowego i społecznego jest taka sama,
a podstawowym kryterium wyboru wykonawcy zadania jest przede
wszystkim cena – nie uwzględnia się więc stopnia uczestnictwa obywateli w realizacji zadania przez poszczególne podmioty.
Kontraktowanie wspiera rodzaj współpracy międzysektorowej nazywany
partnerstwem realizacji.
Kontraktowanie usług społecznych wprowadzono najwcześniej
w Stanach Zjednoczonych, a także w Wielkiej Brytanii podczas rządów konserwatywnej M. Thatcher. Jej rząd, propagując opcje rynkowe i pluralistyczne, starał się doprowadzić do zmniejszenia roli państwa, przy jednoczesnym wzroście efektywności wykonywanych przez niego zadań129. Było to
możliwe dzięki nowym krokom podjętym przez „żelazną damę”, dążącą do
prywatyzacji państwa. Wielu badaczy podkreśla, że triumfalny powrót organizacji społecznych na brytyjski rynek usług w latach 80. XX w. stanowił
zasługę m.in. mechanizmu kontraktacji zadań społecznych130. Po Wielkiej
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M. Rymsza, Kontraktowanie zadań publicznych jako forma współdziałania państwa i organizacji
non-profit, [w:] Wokół teorii polityki społecznej, op. cit., s. 262.
M. Grewiński, S. Kamiński, op. cit., s. 123.
G.A. Hodge, Competitive Tendering and Contracting out: Rhetoric or Reality?, „Public Productivity
& Management Review” 1999, nr 22, s. 455.
Więcej na ten temat: I. Pieczątka, Kontaktowanie jako nowa kategoria w polityce społecznej np.
Wielkiej Brytanii (niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Auleytnera,
WSP TWP 2007).

Brytanii kolejne kraje Europy kontynentalnej wprowadzały kontrakty do
swej polityki społecznej. Także w Polsce w 2003 r. wprowadzono kontrakt
do ustawodawstwa socjalnego131. Ocena efektywności i skuteczności kontraktowania jest bardzo trudna. Wśród badaczy tego zjawiska są zarówno
tacy, którzy dekoncentrację usług społecznych i kulturę kontraktu oceniają
pozytywnie, jak i tacy, którzy je kwestionują. Pewne jest tylko to, że kontraktowanie rzeczywiście w istotny sposób zmieniło charakter i oblicze instytucji publicznych oraz organizacji non-profit. Instytucje z obu tych grup
upodabniają się do firm biznesowych, działających w sposób komercyjny.
Zacierają się także różnice między poszczególnymi sektorami, które zaczynają się wzajemnie przenikać i nakładać na siebie132.
Drugim mechanizmem, alternatywnym w stosunku do kontraktu,
jest dotacja, która polega na tym, że administracja publiczna „(…) wspiera finansowo działalność prowadzoną przez daną organizację, będąc z reguły tylko jednym z podmiotów finansujących, a stosunek prawny między organem dotującym a organizacją ma charakter swoistej darowizny
z poleceniem”133. Mechanizm dotacji bliższy jest zasadzie pomocniczości,
nie zasadza się bowiem na zleceniu realizacji własnego zadania przez jednostkę administracji publicznej, lecz na wsparciu przez nią działalności autonomicznego podmiotu społecznego. Dotacja ma najczęściej zastosowanie w kontekście organizacji pozarządowych, znacznie rzadziej w przypadku podmiotów rynkowych. Mechanizm ten prowadzi do decentralizacji,
a nie urynkowienia polityki społecznej, opiera się na zasadach solidaryzmu
i dobra wspólnego, uznając wagę więzi społecznych oraz obywatelskiego
uczestnictwa w realizacji zadań społecznych134. W kulturze dotacji zachodzi
współpraca między podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych. Natomiast istotą kontraktu jest konkurencja między
podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania. W praktyce publicznej
w wielu przypadkach stosuje się mechanizmy mieszane, tak aby z jednej
strony zapewnić transparentność i konkurencyjność wyboru podmiotu
realizującego zadanie (usługę), a z drugiej – wspierać idee subsydiarności
i obywatelskości135.
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Chodzi tu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz.
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Kontraktowanie usług, a przede wszystkim dotowanie zadań organizacji społecznych przez sektor publiczny przyczyniły się do rozwoju organizacji pozarządowych, które otrzymały wreszcie środki finansowe na
realizację swoich zadań socjalnych. Dlatego też warto przeanalizować, jaki
potencjał – jeśli chodzi o realizację zadań pomocy i integracji społecznej
– ma sektor pozarządowy w poszczególnych krajach. Udział sektora obywatelskiego (w porównaniu do innych sektorów, np. publicznego i komercyjnego) w dostarczaniu usług społecznych jest bowiem niejednakowy
w przypadku różnych państw. Trzeba zauważyć, że w Europie kontynentalnej i Południowej udział organizacji trzeciego sektora w świadczeniu usług
opieki jest zdecydowanie większy niż udział państwa, natomiast w Wielkiej
Brytanii i Norwegii pełni on tylko funkcję uzupełniającą. W Niemczech i we
Francji trzeci sektor obejmuje 60% wszystkich osób zatrudnionych w usługach socjalnych i stanowi tym samym sektor dominujący. W państwach
południowych trzeci sektor odgrywa główną rolę w świadczeniu usług
pomocy instytucjonalnej (zapewniając 81% miejsc w domach opieki we
Włoszech oraz 56% miejsc dla niepełnosprawnych i 31% dla osób starszych
w Hiszpanii). Należy jednak pamiętać, iż lokalne usługi społeczne nie są
w tych krajach zbyt dobrze rozwinięte, w związku z tym usługi opieki instytucjonalnej w dalszym ciągu stanowią podstawę systemów usług socjalnych. W Wielkiej Brytanii trzeci sektor pełni ważną funkcję w zakresie opieki
nad dziećmi, natomiast w dziedzinie opieki instytucjonalnej reforma z 1990
r. przyczyniła się do olbrzymiego wzrostu usług oferowanych przez przedsiębiorstwa prywatne, co na kilka lat znacznie zredukowało udział trzeciego
sektora. W Norwegii znaczny odsetek usług w kilku sektorach (np. opieka
nad dziećmi, usługi dla niepełnosprawnych czy alkoholików) zapewniają
organizacje typu non-profit136.
Trzeci sektor zajmuje ważną pozycję, jeśli chodzi o świadczenie
usług społecznych, zarówno w przypadku tradycyjnych gałęzi polityki społecznej (pomoc instytucjonalna), jak i stosunkowo nowych, takich jak usługi
lokalne czy opieka domowa. O ile w krajach Europy Południowej znaczenie trzeciego sektora sprowadza się wciąż do opieki instytucjonalnej, o tyle
w innych krajach europejskich można zaobserwować jego znaczny rozwój
w dziedzinach nowatorskich. Dla przykładu, w kilku dużych krajach (Francja,
Niemcy, Wielka Brytania) zdecydowana większość usług opieki nad dziećmi
jest realizowana przez organizacje typu non-profit, natomiast w Norwegii

– kraju charakteryzującym się silnym zaangażowaniem państwa w opiekę
nad dziećmi – przynajmniej jedną trzecią tych usług zapewnia sektor obywatelski.
Badacze systemów pomocy społecznej twierdzą, że spośród czterech różnych dostarczycieli usług społecznych – państwa, organizacji prywatnych, organizacji pozarządowych (non-profit) oraz rodziny – w wielu
państwach, np. we Włoszech i w Hiszpanii w sektorach opieki nad dziećmi
i niepełnosprawnymi, bez zaangażowania trzeciego sektora krajowe systemy usług socjalnych przestałyby niemalże istnieć, we Francji i w Niemczech
zmniejszyłyby się o ponad połowę, zaś w Wielkiej Brytanii i Norwegii zostałyby znacznie zredukowane. Trzeci sektor wydaje się również dużo większy
niż prywatny sektor rynkowy, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie widoczne są skutki gruntownej reformy systemu z roku 1990, która spowodowała
intensywną komercjalizację usług opieki instytucjonalnej.
Należy zatem podkreślić, że pomimo niewielkiego zainteresowania, jakie trzeci sektor wzbudzał podczas debaty publicznej na temat polityki społecznej, rozumianej przez lata jako domena państwa opiekuńczego, aktualnie stanowi on główny kanał dystrybucji usług opieki społecznej
w Europie. Dlatego tak ważne jest, aby nie pomijać i nie ignorować znaczenia trzeciego sektora przy kreowaniu nowych koncepcji krajowej polityki
pomocy społecznej137. Warto w tym miejscu podkreślić, iż kontraktowanie
oraz odpowiednia polityka dotacji publicznych, szczególnie ze źródeł europejskich, skutkują także rozwojem podmiotów gospodarki społecznej138,
które wzmacniają działania aktywizacyjne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tworzenie różnorodnych przedsiębiorstw społecznych ma na celu umożliwienie osobom marginalizowanym powrotu
na rynek pracy i do społeczeństwa poprzez pracę wspieraną oraz dodatkową pomoc psychospołeczną i szkoleniową. W tej chwili za wcześnie jest
jednak, aby oceniać stan podmiotów gospodarki społecznej w Polsce, gdyż
obszar ten – pomimo bogatych doświadczeń w tej kwestii w przeszłości –
znajduje się na początku swego rozwoju,.
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele różnych koncepcji
i argumentów przemawiających za wykorzystaniem podmiotów rynko137
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C. Ranci, The Mixed Economy of Social Care in Europe, [w:] Dilemmas of the Welfare Mix, op. cit.
s. 27, 30.

Ibidem.
Gospodarka społeczna nazywana jest także ekonomią społeczną, gospodarką obywatelską,
ekonomią solidarności. Więcej na ten temat: M. Rymsza, Stara i nowa ekonomia społeczna.
Polska na tle doświadczeń europejskich, „Trzeci sektor” 2005, nr 2. Niektórzy eksperci, jak np.
prof. J. Supińska uważają, że jedynym poprawnym terminem jest gospodarka społeczna.
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wych do realizacji zadań i usług społecznych, w tym za zastosowaniem
w praktyce koncepcji gospodarki społecznej, a nawet społecznie zaangażowanego biznesu. Gospodarka społeczna jest w tej chwili traktowana przez
specjalistów jako ważny element współczesnej polityki społecznej139, przyczyniający się do aktywizacji i włączania do zatrudnienia grup najbardziej
poszkodowanych na rynku pracy, a mianowicie: osób bezdomnych, pozostających długoterminowo bez zatrudnienia, byłych alkoholików i narkomanów, osób niepełnosprawnych, samotnych matek itd. Działania takich
podmiotów gospodarki społecznej, jak: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, zakłady pracy chronionej, centra i kluby integracji społecznej czy wreszcie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, w wielu przypadkach przyczyniają się do trwałej aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, włączają grupy defaworyzowane
na rynek pracy i przywracają ich członków do życia w społeczności lokalnej.
Gospodarka społeczna, pomimo krytyki jej poszczególnych elemen140
tów , spełnia generalnie ważne funkcje w aktywnej polityce społecznej.
Podobną rolę może odgrywać społecznie odpowiedzialny biznes, który
z oczywistych względów nie będzie miał charakteru systemowego, ale doraźnie może pełnić funkcje wspierające i pomocnicze wobec instytucji pomocy społecznej w duchu współodpowiedzialności za lokalny dobrobyt
społeczny. Wprawdzie gospodarka społeczna i społecznie odpowiedzialny
biznes wywodzą się z nieco innych tradycji i koncepcji teoretycznych, to
jednak wydaje się, że są sobie całkiem bliskie, a w przyszłości – dzięki powstaniu licznych układów hybrydowych – będą jeszcze bliższe, zważywszy
na to, że coraz więcej organizacji pozarządowych prowadzi działalność gospodarczą i coraz więcej przedsiębiorstw tworzy swoje fundacje do realizacji celów społecznych.
Schemat nr 6 ukazuje spektrum hybrydowe podmiotów gospodarki
społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, autorstwa K. Altera141.
Podmioty gospodarcze dzieli się tutaj na firmy, które mają do zrealizowania misję społeczną – są to organizacje non-profit, organizacje pozarządo139
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Zob. np.: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne – wprowadzenie do problematyki,
red. E. Leś, Warszawa 2008; Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, red. E. Leś, M. Ołdak,
Warszawa 2007; Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza,
Warszawa 2007.
Zobacz m.in. A. Przymeński, Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja
zawodowa, [w:] Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, Poznań 2007,
s. 105-115.
K. Alter, Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne,
Warszawa 2008, s. 146.

we prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa społeczne (np.
spółdzielnie socjalne) – oraz firmy, które realizują głównie misję ekonomiczną (misję generowania zysku) – tradycyjne przedsiębiorstwa, firmy odpowiedzialne społecznie i firmy stosujące zasady odpowiedzialności społecznej.
Schemat 6. Podmioty gospodarki społecznej i społecznie odpowiedzialnego
biznesu.

Podmioty gospodarki społecznej
i odpowiedzialnego biznesu – spektrum
hybrydowe

Tradycyjne
organizacje
non-proﬁt

Organizacje
non-proﬁt
prowadzące
działalność
dochodową

Przedsiębiorstwa
społeczne

Firmy
odpowiedzialne
społecznie

Firmy stosujące
zasady
odpowiedzialności
społecznej

Tradycyjne
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nastawione
na
generowanie
zysku

Motyw misji społecznej

Motyw generowania zysku

Odpowiedzialność przed interesariuszami

Odpowiedzialność przed udziałowcami

Dochód reinwestowany w programy
społeczne lub przeznaczany na pokrycie
kosztów operacyjnych

Zysk rozdzielany pomiędzy udziałowców

Źródło: K. Alter, Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne,
Warszawa 2008, s. 146.

Według K. Altera podmioty społecznie odpowiedzialnego biznesu
wprawdzie nie charakteryzują się misją społeczną, ale odpowiedzialnością
przed udziałowcami, jednak coraz większe znaczenie mają dla nich dobre
relacje z interesariuszami oraz realizacja wybranych priorytetów społecznych, stąd też ich usytuowanie na schemacie najbliżej przedsiębiorstw społecznych, które realizują misję społeczną i reinwestują zyski na cele społeczne. Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie są tutaj odróżnione od firm stosujących zasady odpowiedzialności
społecznej, jak również od tradycyjnych firm nastawionych na zysk, które
realizują jakieś funkcje socjalne zakładu pracy, ale które nie są typowymi
podmiotami koncepcji SOB142.
142

Ibidem.
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Na zakończenie tego rozdziału warto podkreślić, iż koproducentem
usług społecznych mogą być nie tylko instytucje różnych sektorów (publicznego, pozarządowego, gospodarki społecznej czy rynku, w tym odpowiedzialnego społecznie), ale także rodzina/członkowie gospodarstwa
domowego. Wychodzi się z założenia, że większość naszych codziennych
potrzeb była, jest i będzie zaspokajana w obrębie nieformalnego sektora,
czyli w gronie bliższej lub dalszej rodziny, krewnych, sąsiadów143. Zwłaszcza
rodzina, spełniając wiele funkcji społecznych (m.in. f. wychowawczą, opiekuńczą, emocjonalną, ekspresyjną) odgrywa istotną rolę w tworzeniu kapitału ludzkiego i społecznego, który przyczynia się do generowania wyższej
jakości życia144. Zaspokajanie potrzeb w rodzinie lub najbliższym otoczeniu rodziny powoduje bardzo często, że niepotrzebna staje się interwencja państwa lub innych instytucji społecznych.
W Polsce po transformacji ustrojowej rodzina przejęła wiele funkcji socjalnych, które do tej pory pełniło państwo. Nie ulega wątpliwości,
że ma ono nadal bardzo duży udział w zapewnianiu bezpłatnej edukacji
na poziomie podstawowym i średnim, opieki zdrowotnej czy regulacji innych dziedzin, takich jak małżeństwo, rozwód, separacja, ochrona dzieci
itd., jednak z wielu świadczeń i usług wycofało się, przerzucając odpowiedzialność na rodzinę i grupy nieformalne. Na przykład rezygnacja państwa z prowadzenia żłobków czy przedszkoli spowodowała w rodzinach,
w których oboje rodzice pracują zawodowo, konieczność zabezpieczenia
opieki nad dzieckiem przez bliższych lub dalszych krewnych lub z pomocą
zatrudnionej opiekunki do dziecka. Inny przykład to przerzucenie odpowiedzialności na rodzinę w kwestii edukacji młodzieży na poziomie wyższym. Obecnie decyzja o studiowaniu potomstwa dla wielu rodzin stanowi
często trudny wybór dotyczący tego, które z dzieci może studiować, a które nie. Za edukację na poziomie wyższym płaci już ponad 60% młodzieży.
Wiele rodzin (szczególnie ubogich, wielodzietnych, niepełnych, z obszarów
małomiasteczkowych i marginalizowanych) decyduje się mimo trudności
wykształcić chociaż jedno z dzieci. Edukacja i wiedza stały się prywatną
sprawą obywatela i jego najbliższej rodziny145. Podobnie redukcja klubów
sportowych, kół zainteresowań, domów kultury i zajęć pozaszkolnych, prowadzonych do niedawna przez państwo, spowodowała przerzucenie od143
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powiedzialności za dodatkowe zajęcia dzieci i młodzieży na rodziców oraz
najbliższe otoczenie. W obszarze pomocy społecznej rodzina i najbliżsi
krewni zabezpieczają wiele usług społecznych (nazywanych wsparciem
społecznym, gdyż nie mają one najczęściej charakteru profesjonalnego),
takich jak: usługi opiekuńcze, sanitarne, pielęgnacyjne, opieka nad osobą
niepełnosprawną, zależną, rodzinne domy dziecka, spokrewniona rodzina zastępcza itd. Oznacza to zatem, że rodzina/gospodarstwo domowe są
bardzo często angażowane w realizację usług społecznych, mniej lub bardziej profesjonalnych, które rzadko kiedy są wspierane finansowo, rzeczowo czy merytorycznie przez państwo lub samorząd terytorialny. Wyjątek
stanowią tu zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. Skoro zatem wiele instytucji
publicznych nie jest w stanie realnie zapewnić obywatelom usług odpowiadających ich potrzebom, wprowadzenie kategorii koproducenta usług
w kontekście działań rodziny czy szerzej – sektora nieformalnego powinno
być uregulowane prawnie i wspierane finansowo ze środków publicznych.
Pomoc rodzinom być może zapewni aktualnie jeszcze nowa instytucja asystenta rodziny, mającego wspierać rodzinę naturalną w wypełnianiu przez
nią podstawowych funkcji społecznych. Przyszłość pokaże, czy instytucja
ta, wyłączona z pracy socjalnej, spełni oczekiwania społeczne oraz decydentów.
P. Willmott zidentyfikował pięć kategorii niepaństwowej opieki
świadczonej przez rodzinę146:
 opieka osobista, na którą składają się takie potrzeby, jak: mycie, kąpanie, ubieranie, karmienie, zakwaterowanie, pomoc finansowa;
 opieka domowa – gotowanie, sprzątanie, pranie itd.;
 opieka pomocnicza – ogólnie mniej uciążliwe sprawy typu: bawienie
dzieci, zakupy, transport, ogrodnictwo;
 wsparcie społeczne – wizyty i towarzystwo (np. dla osób starszych,
niepełnosprawnych);
 nadzór nad ludźmi potrzebującymi opieki.
Zdaniem tego autora, spośród trzech sektorów niepaństwowej opieki (organizacje społeczne, sektor biznesu oraz rodzina i grupy nieformalne), rodzina jest zdecydowanie ważniejsza niż dwa pozostałe sektory. Im
bardziej opieka staje się osobista, im bardziej wiąże się z emocjonalnym
zaangażowaniem i im dłużej trwa, tym bardziej jest prawdopodobne, że
będzie zapewniana w większości przez rodzinę, a nie przez inne podmio146

P. Willmott, Social Networks, Informal Care and Public Policy, London 1986.
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ty. Dostarczanie usług społecznych przez rodzinę może być jednak współcześnie niezwykle utrudnione, nie tylko ze względu na starzenie się społeczeństwa i niską dzietność, ale także ze względu na wysokie uczestnictwo
kobiet w rynku pracy oraz przeobrażenia w zakresie ich podejścia do kariery zawodowej. Coraz więcej kobiet ubiega się o pracę na cały etat. Wiele
odkłada decyzję o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. Nie można zatem
zagwarantować, że kobiety będą zawsze akceptować swoją kulturową rolę
opiekunek lub poświęcą możliwość zrobienia kariery zawodowej na rzecz
sprawowania opieki nad osobami zależnymi, np. dziadkami. Na niekorzyść
rodziny przemawia również fakt, iż zwiększa się ilość rozwodów. Samotni
rodzice mają zazwyczaj mniejsze zasoby finansowe niż rodziny pełne i brakuje im partnera, z którym mogliby dzielić odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Taka sytuacja ogranicza zdolność zapewnienia innych form
opieki.

Pytania kontrolne:
1. Jakie są doświadczenia innych państw w zakresie kontraktowania
usług społecznych?
2. Jakie jest znaczenie rodziny w procesie wsparcia i zabezpieczania
przed różnymi typami ryzyka?
3. Jaka jest rola organizacji pozarządowych w procesie kontraktowania
usług społecznych?

M. Księżopolski147, analizując zmiany w polskiej polityce społecznej, podkreśla, że w ostatnich dekadach rodzina utrzymała, a może nawet
wzmocniła swą pozycję głównego gwaranta zaspokajania niektórych ważnych potrzeb. Chodzi tu przede wszystkim o potrzeby opiekuńcze oraz potrzeby związane z wychowaniem i wykształceniem dzieci. Wprawdzie usługi
te są świadczone przez różne podmioty komercyjne, ale finansowanie tych
usług należy głównie do rodziny. Rodzina ponosi także koszty wszelkich zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, w tym korepetycji, posiłków w szkołach
czy opieki w świetlicach.
Dyskusja na temat znaczenia rodziny i grup nieformalnych w najbliższej przyszłości będzie się prawdopodobnie nasilała, gdyż w ramach
aktualnych rozwiązań w polityce społecznej coraz większy nacisk kładzie
się na indywidualną odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb oraz indywidualną lub rodzinną przezorność w zabezpieczaniu się od różnego rodzaju ryzyka socjalnego148.

147

148
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M. Księżopolski, Półwiecze polityki społecznej w Polsce. Od quasi-monopolu do paternalistycznorynkowej hybrydy, [w:] 60 lat polityki społecznej w Polsce, red. A. Rączaszek, Katowice 2006,
s. 115.
Ch. Miller, op. cit., s. 66.

89

Rozdział 8
Finansowanie usług społecznych
Ważnym problemem dostrzeganym w szerszym kontekście realizacji zadań
polityki społecznej jest kwestia finansowania świadczeń i usług społecznych. Generalnie w Polsce mamy do czynienia z kilkoma źródłami finansowania pomocy społecznej. Główne źródło centralne stanowi budżet państwa, z którego redystrybuuje się środki na podstawowe i zlecone zadania
pomocy społecznej. Budżety samorządowe (gminy, powiatu, województwa) finansują zadania własne, zdefiniowane w ustawie. Ponadto mamy
w Polsce wiele funduszy celowych i składkowych, które w części także finansują zadania z obszaru pomocy społecznej, co powoduje, że obserwujemy ogromne rozproszenie tych funduszy. Ważnym źródłem finansowania nowych inicjatyw w usługach społecznych są środki Unii Europejskiej,
rozdzielane w ramach programów strukturalnych i wspólnotowych, przede
wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz tego mamy do
dyspozycji znacznie mniejsze środki organizacji pozarządowych, wyznaniowych oraz datki prywatne. Należy zaznaczyć, że nie byłoby nic złego
w tak różnorodnym sposobie finansowania, gdyby istniał w naszym kraju
jeden centralny zadaniowy budżet socjalny, w ramach którego odbywałaby się koordynacja i kontrola wszystkich elementów finansowania zadań
społecznych. Brak takiego budżetu – funkcjonującego np. w Niemczech
– powoduje ogromne marnotrawstwo środków i powtarzanie podobnych
wydatków w ramach różnych systemów polityki społecznej149. Z tego też
powodu wiele instytucji powiela zadania innych podmiotów, brak jest zintegrowanych systemów informatycznych, które postrzegają beneficjentów
przez pryzmat wszystkich otrzymywanych przez nich świadczeń. Ponadto
w przypadku takiego budżetu liczy się nie tylko wydatki na cele socjalne
i społeczne, ale również wpływy, jakie przynoszą inwestycje społeczne na
szczeblu krajowym lub samorządowym.

Pomimo że w Polsce usługi społeczne są finansowane przede
wszystkim ze środków publicznych (państwowych lub samorządu terytorialnego), coraz wyraźniej widać wzrost udziału środków prywatnych
(obywateli) w usługach społecznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
niedomaganie publicznego systemu świadczenia usług społecznych, wynikające z braku środków finansowych. W związku z tym do realizacji tychże
usług zostają dopuszczone coraz częściej podmioty niepubliczne, które zaczynają skutecznie rywalizować z podmiotami publicznymi. Urynkowienie
usług spowodowało, że za niektóre z nich obywatele są skłonni zapłacić
z własnej kieszeni, kierując się przede wszystkim ich jakością oraz standardem. Tak się dzieje chociażby w przypadku usług świadczonych w domach
całodobowej opieki. Należy jednak pamiętać, że środki prywatne to tylko
jedno z pięciu źródeł finansowania usług społecznych150.
Tabela 14.

Źródło finansowania
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J. Auleytner, M. Grewiński, Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski, „Polityka
Społeczna” 2003, nr 2.

Przykład

usługi świadczone w ramach zadań
zleconych i programów rządowych
realizowanych przez wojewodów
usługi realizowane w ramach zadań
Budżety samorządowe
własnych JST
PFRON
Fundusze celowe
Fundusz Pracy
usługi w ramach aktywnej integracji
Środki Europejskiego Funduszu
oraz PAL w projektach systemowych
Społecznego
i konkursowych
z kieszeni obywateli
Środki prywatne
Budżet państwowy

Źródło: opracowanie własne.

Podstawę prawną wszystkich źródeł finansowania, z wyłączeniem
środków prywatnych, stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych151, określająca zasady funkcjonowania i zarządzania finansami publicznymi, przez które – w myśl art. 3 wspomnianej ustawy – rozumiemy: „procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich
rozdysponowaniem, a w szczególności:
150

149

Źródła finansowania usług społecznych w Polsce w systemie pomocy
społecznej

151

Wykorzystuję tu fragmenty pracy: J. Rosicka, Działania policji w realizacji usług społecznych
w obszarze zwalczania zjawisk patologii społecznych, praca magisterska napisana pod moim
kierunkiem, WSP TWP, Warszawa 2012.
Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.
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1)

gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2)

wydatkowanie środków publicznych;

3)

finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

4)

zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;

5)

zarządzanie środkami publicznymi;

6)

zarządzanie długiem publicznym;

7)

rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej”152.

Tabela 15. 	Fundusze celowe w polskiej polityce społecznej i ich związki z pomocą
społeczną

Budżet państwa stanowi najważniejszą część dochodów i wydatków sektora finansów publicznych. Jest to roczny plan instytucji szczebla
centralnego, inaczej: instytucji rządowych, nazywany też często planem
finansowym państwa. Parlament uchwala go corocznie w formie ustawy
budżetowej. Kolejne źródło finansowania usług społecznych stanowi budżet jednostek samorządu terytorialnego. Gmina jest odpowiedzialna za
realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym, tym samym do jej
kompetencji należą sprawy związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Posiada ona osobowość prawną i funkcjonuje jako samodzielny podmiot, odpowiedzialny za własną działalność
i prowadzący własną gospodarkę finansową. Wyrazem tego jest budżet
gminy, który stanowi plan jej dochodów i wydatków uchwalony na okres
jednego roku kalendarzowego. Projekt budżetu opracowuje zarząd gminy na podstawie prawa budżetowego oraz wskazówek rady gminy, która
go uchwala. Z budżetu gminy finansowane są zadania własne gminy, takie jak: pomoc społeczna, ośrodki i zakłady opiekuńcze, oświata (w tym
szkoły podstawowe), przedszkola czy kultura fizyczna. Z kolei na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyznawane są
dotacje celowe oraz subwencje, np. oświatowa153.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Związki z pomocą
społeczną
pośrednio

Fundusz Emerytalno-Rentowy

pośrednio

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

pośrednio

Fundusz Administracyjny

niezwiązany

Fundusz Emerytur Pomostowych
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

niezwiązany

Fundusz Pracy

pośrednio

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
Fundusz Promocji Twórczości

niezwiązany

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

niezwiązany

Fundusz Wsparcia Policji

niezwiązany

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

niezwiązany

Fundusz Promocji Kultury

niezwiązany

Fundusz Centralnej Ewidencji

niezwiązany

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

niezwiązany

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

niezwiązany

W ramach gospodarki finansowej państwa zostały także wyodrębnione fundusze celowe i składkowe – jako instrumenty finansowego wspomagania polityki społecznej. Stanowią one jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek należących do finansów publicznych i służą organom władz publicznych do gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle
określonych źródeł, z przeznaczeniem na ściśle określone cele wskazane
w ustawie budżetowej. Podstawą ich działania jest specjalnie wyodrębniony budżet, w którym przychody pochodzą ze środków publicznych, a kosz-

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

niezwiązany

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

pośrednio

Fundusz Reprywatyzacji

niezwiązany

Fundusz Rekompensacyjny

niezwiązany

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

niezwiązany

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej

pośrednio

152
153
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ty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych154.
Większość z funduszy celowych i składkowych nie dotyczy systemu pomocy społecznej, ale dla celów poznawczych w poniższej tabeli przedstawiono wszystkie fundusze, które realizują zadania polityki społecznej155.

Art. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.).
J. Rosicka, op. cit.

Nazwa funduszu celowego

154
155

niezwiązany

niezwiązany

Ibidem.
Ibidem.
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Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

pośrednio

Fundusz Skarbu Państwa

niezwiązany

Fundusz Kredytu Technologicznego

niezwiązany

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Fundusz Pojazdów i Kierowców

związany

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

niezwiązany

Samorządowe Fundusze tzw. Korkowe

związane

niezwiązany

niezwiązany

Źródło; opracowanie własne na podstawie J. Rosicka, Działania policji w realizacji usług społecznych w obszarze zwalczania zjawisk patologii społecznych, Warszawa 2012.

Oczywiście, na potrzeby tej publikacji nie ma sensu omawiać poszczególnych funduszy, warto jednak zaznaczyć, że największym pod
względem wysokości środków oraz najważniejszym z uwagi na pełnione zadania społeczne funduszem celowym jest Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych przy ZUS. Został on powołany na mocy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przychody tego funduszu tworzą m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje budżetowe
oraz kwoty z refundacji składek przekazywanych do OFE i innych źródeł.
Środki funduszu są wydatkowane przede wszystkim na cele emerytalno-rentowe, zasiłki (np. zasiłek chorobowy), a także na bieżącą działalność
ZUS, który to dysponuje owymi środkami.
Z kolei np. PFRON działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Źródła przychodów, wymienione w art. 46, to wpłaty pracodawców – określone ustawą oraz dobrowolne, a także dotacje państwowe. Przychody są wydatkowane głównie na dofinansowanie wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych, zatrudnianie tych osób, wparcie ich edukacji,
przystosowanie do ich potrzeb nowych oraz istniejących miejsc pracy czy
też likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych156. Fundusz ma
duże znaczenie z punktu widzenia działalności powiatowych i regionalnych centrów polityki społecznej.
Natomiast idea np. Funduszu Pracy polega na finansowaniu polityki rynku pracy w Polsce, w tym zarówno zasiłków dla bezrobotnych, jak

i wszystkich działań aktywizujących. Dysponentem Funduszu Pracy jest
m.in. starosta, który np. w ramach prac społecznie użytecznych może podpisywać umowy z ośrodkami pomocy społecznej o realizację tej usługi.
Ilość funduszy celowych jest tak duża, że można zadać pytanie:
dlaczego nie są one ujęte w jeden system finansowy, tylko istnieje takie
rozproszenie? Argumenty na rzecz tworzenia funduszy celowych opierały
się na twierdzeniu, że fundusze te zapewniają środki finansowe na realizację ważnych, priorytetowych zadań publicznych i dają większą samodzielność organom administrującym funduszami. Ponadto – co istotne
– fundusze celowe umożliwiają zaspokojenie potrzeb społecznych przy
częściowej tylko zależności od wielkości budżetu. Mają bowiem możliwość
samodzielnego prowadzenia gospodarki, nie muszą konkurować o środki finansowe, posiadają stabilne źródła dochodów i względnie stałe cele
powiązane z dochodami. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż pełnione przez fundusze celowe funkcje rzeczywiste mogą się różnić od funkcji
założonych i w konsekwencji prowadzić do wielu negatywnych skutków,
takich jak: ograniczona kontrola parlamentu nad wykorzystaniem środków
funduszy, możliwość marnotrawienia środków publicznych oraz brak racjonalności w ich wykorzystywaniu157. Potwierdzają to raporty Najwyższej
Izby Kontroli dotyczące kontroli funduszy celowych158.
W kontekście finansowania pomocy społecznej – szczególnie polityki aktywizacji, pracy socjalnej i środowiskowej oraz nowych usług reintegracji społecznej i zawodowej – osobnym, ważnym źródłem są środki
europejskie. W chwili obecnej Polska otrzymuje znaczne środki finansowe
w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spora część
tych środków trafiła już do systemu pomocy i integracji społecznej za sprawą projektów systemowych i konkursowych POKL. Za EFS i jego projektami stoi zmiana w podejściu do pomocy społecznej, którą najogólniej
można nazwać przejściem od polityki osłonowej do polityki aktywizacji.
Niepokojącym zjawiskiem, jakie obserwujemy w naszym kraju, jest dokonująca się polaryzacja na OPS/PCPR realizujące projekty systemowe i ich
nierealizujące. Pytania, jakie sobie dzisiaj stawiamy, brzmią: jak zapewnić
kontynuację finansowania aktywnej integracji i programów aktywności
lokalnej po zakończeniu POKL? Czy samorządy przejmą finansowanie takowych projektów i czy w przypadku kolejnego programowania decy157
158

156
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Ibidem.

W całości na podstawie: J. Rosicka, op. cit.
Uwagi i wnioski wynikające z kontroli NIK dotyczących funduszy celowych, agencji i fundacji
władz publicznych, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,466.html.

95

denci zapewnią kontynuację wspierania podmiotów pomocy społecznej
w podobnym zakresie jak dotychczas? Na pewno trzeba zmienić perspektywę czasową realizowanych projektów – z rocznych na wieloletnie oraz
zapewnić większą elastyczność działań aktywizacyjnych pozostawionych
do wyboru beneficjentów. Należałoby też podjąć dyskusję na temat tego,
w jaki sposób zdyskontować doświadczenia, rezultaty i produkty płynące z realizacji inicjatyw EFS w projektach systemowych. Niestety, trzeba
przyznać, że znaczną część projektów EFS cechuje duże marnotrawstwo
środków, brak synergii i komplementarności.
Przypomnijmy, że pomoc społeczna wspierana jest w ramach POKL w zakresie dwóch priorytetów. Priorytet I obejmuje działania, które służą m.in.
rozwojowi systemu instytucji pomocy i integracji społecznej, polegające
na realizacji ogólnopolskich projektów z dziedziny integracji społecznej
– wsparcie systemowe. Priorytet ten jest szczególnie ważny dla pomocy
społecznej ze względu na to, że działania mają charakter ogólnopolski.
Ponadregionalny poziom realizacji zadań sprzyja pełniejszemu wykorzystaniu potencjału ogólnopolskich instytucji działających na rzecz określonych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucje
te posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjne, techniczne i kadrowe
oraz doświadczenie niezbędne do realizacji kompleksowych projektów
aktywizacyjno-integracyjnych oraz prowadzenia bardziej wszechstronnych działań na rzecz poszczególnych grup objętych wsparciem. Priorytet
I odpowiada na problemy całego systemu pomocy społecznej, w tym również służb społecznych, czyli pracowników OPS, PCPR i ROPS oraz innych
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Poważnym problemem instytucji systemu pomocy społecznej jest wysoka rotacja kadr oraz
niedostateczny poziom przygotowania merytorycznego pracowników.
Stworzenie spójnego systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego dla
pracowników pomocy społecznej – to jeden z celów priorytetu I POKL.
W ramach tego priorytetu już od kilku lat trwa kształcenie kadr pomocy
społecznej (studia zamawiane na poziomie licencjackim i magisterskim,
studia podyplomowe oraz kursy 1 i 2 stopnia). Oprócz tego poprzez priorytet I MPiPS realizuje projekty przygotowujące standardy różnych usług
społecznych w celu profesjonalizacji ich produkcji i dostarczania. Powstają
m.in. standardy usług na rzecz bezdomnych, standard usługi organizowania społeczności lokalnych czy standard superwizji w pracy socjalnej.
W priorytecie tym założono również prowadzenie projektów o charakterze informacyjno-promocyjnym, mających na celu upowszechnianie idei
równego traktowania w dostępie do zatrudnienia czy godzenia życia za96

wodowego i rodzinnego, a także zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji w obszarze zatrudnienia, której w największym stopniu doświadczają kobiety powracające na rynek pracy lub wchodzące nań po raz
pierwszy, a także osoby niepełnosprawne. Jednym z projektów promocyjnych, zmieniających stereotypowe postrzeganie zawodu pracownika socjalnego, jest finansowany z priorytetu I serial Głęboka woda, emitowany
w telewizji publicznej.
Drugi ważny zakres zadań pomocy społecznej i jej instytucji samorządowych wyznaczają działania określone w priorytecie VII, w którym
wsparcie ukierunkowane jest na podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej osób i grup doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. Priorytet VII wchodzi w skład komponentu regionalnego, co oznacza, że jego wsparcie sprofilowane jest głównie pod kątem konkretnych grup społecznych, aczkolwiek warto zauważyć,
że występują tu również operacje systemowe na rzecz sektora pomocy
społecznej. Większość środków w ramach priorytetu VII zostaje rozdysponowana na podstawie konkursów. Celem tego priorytetu jest zapewnienie
równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także
podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z nim. Ponadto zamysłem
podejmowanych przedsięwzięć jest wzmocnienie potencjału instytucji
pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania oraz jakości realizowanych usług. Oprócz tego wspiera się sektor gospodarki społecznej oraz
lokalne inicjatywy samoorganizacji i samopomocy. Natomiast w związku
ze zwiększoną liczbą zadań z zakresu pomocy wzmacnia się i doskonali
w ramach projektów systemowych ROPS kadry instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań społecznych. W szczególności dotyczy to pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy zajmują się pomocą dla osób wykluczonych i prowadzą działania w ramach aktywnej integracji społeczno-zawodowej. W priorytecie
VII przewidziane zostało także wsparcie systemowe dla pracowników OPS
i PCPR – rozwój form aktywnej integracji (m.in. poprzez kontrakty socjalne,
indywidualne programy wychodzenia z bezdomności oraz programy aktywizacji lokalnej), np. wspieranie zatrudnienia tymczasowego, prac społecznie użytecznych (w szczególności w ramach podmiotów gospodarki
społecznej i w sektorze usług opiekuńczo-wychowawczych), wspieranie
zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szko97

lenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy. Kolejnym ważnym założeniem priorytetu VII
jest możliwość tworzenia i wspierania podmiotów gospodarki społecznej
oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej: zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji
społecznej, klubów integracji społecznej, instytucji aktywizujących osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych159.
A zatem celem realizacji POKL w obszarze pomocy i integracji społecznej jest:
 wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na
rzecz integracji społecznej;
 poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
 wzmocnienie i poszerzenie działań sektora gospodarki społecznej;
 zwiększenie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i pomocy społecznej;
 upowszechnienie i wdrażanie ogólnopolskich oraz ponadregionalnych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną.
W kontekście nowych usług społecznych o charakterze aktywizacyjnym i reintegracyjnym należy podkreślić, że Program Operacyjny Kapitał
Ludzki to pierwszy program operacyjny, który rozwinął aktywną integrację
oraz usługę środowiskową (w ramach PAL) na rzecz nie tylko osób zagrożonych wykluczeniem, ale także ich najbliższego otoczenia społecznego. Do
tej pory działania, które nazywamy aktywizacyjnymi, pozostawały głównie
w gestii instytucji rynku pracy, zwłaszcza publicznych służb zatrudnienia
i OHP. Przypomnijmy, że w ramach wcześniejszego programu operacyjnego EFS – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
na lata 2004–2006 przewidziane było tylko jedno działanie: 1.5. „Promocja
aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”,
które obejmowało wyłącznie wsparcie konkursowe dla instytucji pomocy
społecznej. Brakowało natomiast możliwości realizacji projektów systemowych przez OPS czy PCPR, gdyż polityki aktywizacji raczej nie wiązano
wówczas z systemem pomocy społecznej.
Przełom nastąpił dopiero wraz z POKL, w którym pojawiła się nowa
usługa aktywnej integracji, wpływająca – jak twierdzi C. Miżejewski – na
159
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A. Żak, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nowe możliwości i wyzwania, [w:] Aktywizacja,
partnerstwo, partycypacja…, op. cit., s. 75-108.

odmienny niż dotychczas sposób definiowania pojęcia aktywizacji osób
potrzebujących wsparcia160.
Po pierwsze, aktywna integracja to działanie wszystkich instytucji
pomocy i integracji społecznej na rzecz pełnego uczestnictwa osób i rodzin w życiu wspólnoty, co obejmuje zarówno osiągnięcie właściwego
dochodu, dostęp do zatrudnienia, jak też równy dostęp do dóbr i usług
społecznych.
Po drugie, aktywna integracja realizowana jest poprzez komplementarne stosowanie usług i instrumentów o charakterze zatrudnieniowym, zdrowotnym i społecznym, obejmujących całokształt potencjału
człowieka, a nie wyłącznie kwestię zatrudnienia; realizowanych w szczególności w ramach pracy socjalnej oraz aktywności w ramach podmiotów
ekonomii społecznej.
Po trzecie, aktywna integracja zakłada z jednej strony aktywne działania osób i instytucji realizujących działania, a z drugiej – pełną aktywność
człowieka będącego odbiorcą, ale i partnerem.
Po czwarte, celem aktywnej integracji jest przywrócenie bądź nabycie możliwości lub zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej
osób korzystających z pomocy społecznej.
Środki finansowe na lata 2007–2013, jakie zarezerwowano w POKL
na system publicznych instytucji pomocy społecznej, wynoszą ponad 1
mld euro, co daje prawie 4,5 mld zł161. Jest to pokaźny zastrzyk pieniędzy
przeznaczonych na projekty, które wcześniej nie były realizowane w Polsce
przez podmioty pomocy społecznej w takiej skali. Jak wynika z danych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w realizacji projektów bierze udział
blisko 74% ośrodków pomocy społecznej oraz ponad 84% powiatowych
centrów pomocy rodzinie, co stanowi prawie 2200 jednostek162. Warto pamiętać, że do 2006 r. projekty EFS realizowało zaledwie 20 jednostek po-
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C. Miżejewski, Skuteczność i przeciwskuteczność POKL w obszarze integracji społecznej, [w:]
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mocy społecznej (!)163.
Poprzez projekty systemowe instytucje pomocy społecznej wypracowały nowe metody i narzędzia aktywnej integracji, poszerzyły możliwości świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, zrealizowały wiele inicjatyw na rzecz rozwoju pracy środowiskowej w ramach PAL,
zwiększyły zatrudnienie pracowników socjalnych, upowszechniały i promowały swoje działania, przyczyniając się do zmiany wizerunku pomocy społecznej i zwiększenia prestiżu działań w obszarze pracy socjalnej.
Ważnym elementem było też podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników służb społecznych poprzez oferowanie im wielu różnych szkoleń, doradztwa oraz wsparcia w ramach projektów ROPS. Szacuje się, że do
2012 r. z obu priorytetów POKL (I oraz VII) przeszkolonych zostało łącznie
ponad 20 tysięcy osób.
C. Miżejewski wskazuje jednak także na niedoskonałości projektów
systemowych POKL, do których zalicza164:
 powielanie przez OPS działań, które powinny być realizowane przez
powiatowe urzędy pracy, np. szkolenia zawodowe niemające żadnego związku z indywidualnym planem integracyjnym;
 brak kompleksowej współpracy pomiędzy systemem pomocy społecznej a urzędami pracy; brak partnerstwa w tym obszarze uniemożliwia w praktyce pomoc i wsparcie dla osób bezrobotnych;
 trudności realizacyjne wynikające z opóźnień w ocenie projektów
przez IP2, które skutkują realizacją projektów systemowych dopiero
w drugiej połowie roku;
 ogromne sformalizowanie systemu, przyczyniające się do postrzegania projektów systemowych w kategoriach biurokratycznych, gdzie
nie liczy się sama realizacja projektu, ale procedury, przez które trzeba przebrnąć;
 zbyt duże skomplikowanie zamówień publicznych, które wynika z braku zaufania międzyinstytucjonalnego; pracownicy OPS, PCPR i ROPS
więcej czasu poświęcają na organizowanie przetargów niż realizację
zadań merytorycznych;
 w dalszym ciągu ograniczony dostęp organizacji pozarządowych
do realizacji projektów i produkcji usług reintegracji społecznej we

współpracy z publicznymi podmiotami pomocy społecznej.
Do powyższych niedociągnięć można dodać także brak pomysłu
na całościowe widzenie procesu kształcenia pracowników socjalnych, czyli
na odpowiedź na pytanie: co chcemy zastać w sensie kwalifikacji i umiejętności na koniec procesu edukacyjnego służb społecznych? Chaos w rekrutacji na poszczególne szkolenia organizowane przez niektóre regionalne ośrodki pomocy społecznej świadczy o braku koordynacji i wizji tego,
jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy socjalni na zakończenie POKL.
Konkludując, należy kontynuować politykę aktywnej integracji
w działaniach pomocy społecznej. W związku z tym powinno się wprowadzić do ustawy o pomocy społecznej pojęcia znane dotychczas jedynie
w systemie realizacji POKL, w tym całe instrumentarium aktywnej integracji, programy aktywności lokalnej, nastawienie na rozwój usług społecznych165.

Pytania kontrolne:
1. Jakie są źródła finansowania pomocy społecznej w Polsce?
2. Czym są fundusze celowe w polityce społecznej?
3. Jakie jest znaczenie środków unijnych w finansowaniu nowych przedsięwzięć w obszarze usług społecznych?
4. Jakie trudności występują w związku z finansowaniem ze środków
unijnych?

165
163

164

100

C. Miżejewski, M. Ołdak, Doświadczenia związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w obszarze pomocy i integracji społecznej, [w:] Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?,
red. W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki, Warszawa 2011, s. 342.
C. Miżejewski, Skuteczność i przeciwskuteczność POKL…, op. cit., s. 110-117.

Ibidem.

Rozdział 9
Efektywność i skuteczność usług społecznych –
jak zmierzyć to, co niemierzalne?
Kwestią, która jest ściśle związana z tworzeniem i stosowaniem
standardów usług społecznych, jest określenie sposobu dokonywania pomiaru pożądanych cech. Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego/jej etapach, tj. planowania, realizacji
i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych
informacji oraz pozwolić na wykorzystanie zdobytej w ten sposób wiedzy
w procesie decyzyjnym. Ewaluacja dotyczy często procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu166.

zatajane przez klientów, a diagnoza nie oddaje faktycznego stanu
rzeczy.
Wszystkie wymienione ograniczenia, występujące w obszarze badań pracy socjalnej, mają jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie – wnioski
z nich płynące nie przynoszą rezultatu w postaci podnoszenia efektywności i skuteczności programów pomocowych. Wiele wskazuje na to, że warto podjąć próbę oceny działań pomocy społecznej. Przemawiają za tym
nie tylko korzyści dla klienta czy pracowników socjalnych, ale i dla całego
systemu. Przy dokonywaniu oceny programów wsparcia w najprostszym
ujęciu należy odnieść się do takich elementów, jak168:
I.

Kontekst – paradygmaty i trendy o charakterze makro oraz wszelkie
informacje dotyczące aktualnych warunków i możliwości organizacyjnych, które pozwolą zaspokoić potrzeby klientów na społecznie
akceptowanym poziomie.

II.

Wkład – który tworzą następujące elementy:
 zasoby posiadane przez organizację, zarówno te, które organizacja może wykorzystać w danym momencie, jak i te, które mogą
zostać uruchomione na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń;
 posiadane i zastosowane techniki;
 posiadane i zastosowane metody.

III.

Postęp – osiągnięcia na poszczególnych etapach zaprojektowanego (zaproponowanego) programu pomocowego.

IV.

Wyniki – skutki po zakończeniu programu: bezpośrednie i pośrednie.

Na wstępie warto zaznaczyć, iż badając efekty pracy socjalnej, natrafiamy nieraz na specyficzne, trudne kwestie, których podstawowymi
rezultatami są:167:
1. Niska jakość badań, traktowanych przede wszystkim jako przykry, nic
niewnoszący obowiązek. Dlatego w większości przypadków nie stosuje się zróżnicowanych metod, technik, nie bierze się pod uwagę
różnych stanowisk, ogranicza się analizowany materiał. Tym samym
brakuje wzajemnego uzupełniania się i weryfikacji różnych ekspertyz czy raportów.
2. Niska jakość monitoringu badań, z uwzględnieniem uwag i komentarzy stron, połączona z brakiem cząstkowych analiz.
Dla klientów brak systematycznych i dokładnych analiz oznacza:
1. Niebranie pod uwagę potrzeb i punktu widzenia adresatów działań
pomocowych.
2. Niejawność podejmowanych działań lub brak ich precyzyjnego komunikowania zainteresowanym, przez co liczne informacje są często
166
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Oraz dwa elementy bezpośrednio niezwiązane z pracą z konkretnym klientem, ale stanowiące przesłankę dla dalszych działań:
V.

Wykorzystanie wyników.

VI.

Ponowne badanie kontekstu.

R. Szarfenberg proponuje natomiast, by w kontekście możliwości
przeprowadzenia oceny działań pomocowych przyjąć następujący schemat działania:
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M. Szpringer, Profilaktyka społeczna, Kielce 2004, s. 84.
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Schemat 7. Logika świadomego działania

Źródło: R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, [w:] Różne wymiary skuteczności
w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, Warszawa 2011, s. 11.

Schemat składa się z dwóch obszarów analizy:
1. Organizacja i działanie służb społecznych – w którym należy rozpatrzyć następujące elementy (etapy):
 cele – stanowią odpowiedź na pytanie, co chcemy zrobić;
 plany – wyrażają to, jak chcemy osiągnąć wyznaczone cele;
 zasoby – materialne i niematerialne oraz zasoby ludzkie konieczne do zrealizowania planów;
 realizacja planów – działania podjęte na rzecz poprawy sytuacji
życiowej klientów.

nia dóbr i usług, ich wykorzystania czy indywidualnego akceptowania”170.
Aby lepiej wyjaśnić, czym są te dwie kategorie – skuteczność i efektywność
– oraz jakie występują między nimi różnice, zagadnienie to przedstawiono na schemacie 8. Sytuacje 1a i 1b pokazują, na czym koncentrujemy się
w przypadku skuteczności – badamy zależności pomiędzy założeniami
a osiągniętymi celami, przy czym skuteczniejsze jest działanie w sytuacji
1b, gdyż udało się osiągnąć wszystkie trzy zaplanowane cele: A1, A2, A3.
Natomiast sytuacje 2c i 2d odnoszą się do kryterium efektywności. Jak zostało to zilustrowane na schemacie, zarówno w sytuacji 2c, jak i 2d osiągnięto założone cele, jednak sytuacje te różnią się od siebie tym, iż w sytuacji 2c udało się je zrealizować przy mniejszych kosztach (nakładach),
innymi słowy: bardziej efektywnie. Oczywiście, proste sytuacje, takie jak
na schemacie, zdarzają się w praktyce dosyć rzadko i może okazać się, że
różnice w nakładach są niewielkie, a zaplanowane cele mają np. dla nas
lub klientów niejednakową wartość; wówczas dokonując oceny, musimy
uwzględnić wszystkie te czynniki.
Schemat 8. 	Różnice między efektywnością a skutecznością
Sytuacja 1 a
Założenia: zrealizować cele
A1, A2, A3

A1, A2

Sytuacja 1 b – bardziej skuteczna niż 1 a

2. Dobro ludzi – to nic innego jak obszar, w którym ujawniają się efekty działań podjętych w ramach obszaru pierwszego (we wszystkich
krokach). Efekty te dzielą się na dwa typy: skutki zamierzone i skutki
uboczne.
Wśród rozlicznych kryteriów oceny, jakiej poddawane są usługi społeczne, efektywność i skuteczność uznawane są za najważniejsze mierniki sukcesu działań pomocowych169, odnoszą się bowiem do celów, które
dzięki tym działaniom mają zostać osiągnięte. Skuteczność określa stopień, w jakim zostały zrealizowane przyjęte założenia. Również efektywność odnosi się do rezultatów naszej aktywności, z tym że skupia się ona
na relacji między celami a ponoszonymi na nie nakładami, innymi słowy:
bada „jak w kolejnych fazach nakłady przekształcają się w efekty i gdzie
ewentualnie tracone są uzyskane wcześniej korzyści: na etapie tworze-

Założenia: zrealizować cele
A1, A2, A3

Zrealizowano cele
A1, A2, A3

Sytuacja 2 c – bardziej efektywne działanie niż w sytuacji 2d
Założenia:
zrealizować cele
A1, A2, A3

poniesione nakłady
o wartości 100

Zrealizowano cele
A1, A2, A3

Sytuacja 2 d
Założenia:
zrealizować cele
A1, A2, A3

poniesione nakłady
o wartości 200

Zrealizowano cele
A1, A2, A3

Źródło: opracowanie własne.
170

169

104

Por. rozdział na temat dylematów związanych ze standaryzacją.

Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru efektywności i skuteczności polityki społecznej,
red. M. Bednarski, B. Szatur-Jaworska, Warszawa 1999 („Opracowania Projektów Badawczych
Zamawianych”, z. 12), s. 16 – 23.
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W obu sytuacjach kluczową kwestią jest precyzyjne ustalenie celów, które mają zostać osiągnięte i określenie ich znaczenia dla podjętych
działań. Jedynie prawidłowe ich opisanie pozwala dokonać oceny. Dobrze
sformułowany cel posiada cechy wskazane w zasadzie SMART(ER) – akronim nazw tych cech w języku angielskim (zob. tabela 16). A zatem: dobrze
sformułowany cel powinien być konkretny, tak aby było wiadomo, do czego się dąży, oraz mierzalny, tzn. powinien istnieć sposób na to, aby jednoznacznie określić, jak cel zostanie osiągnięty. Wskazane jest również, aby
zostały określone ramy czasowe i finansowe. Należy więc podać termin
realizacji danego celu oraz jego koszty. Przy formułowaniu celu zwraca
się także uwagę na to, aby był on osiągalny i realny.
Zasada SMART bywa rozszerzana o dwa dodatkowe elementy,
oznaczone literami E i R, tzn. ekscytujący (co ma stanowić dodatkową motywację w dążeniu do celu) oraz zapisany.
Tabela 16. Zasada SMART
Zasada SMART(ER) – reguła dobrze sformułowanego celu:
S – (specific) konkretny
M – (measurable) mierzalny
A – (achievable) osiągalny
R – (realistic) realny
T – (time & cost oriented) określony w czasie i kosztach
E – (exciting) ekscytujący
R – (recorded) zapisany
Źródło: Podręcznik wskaźników. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, s. 11-13.

Na poprawnie sformułowanym celu głównym opierają się kolejne
punkty opisu (schemat nr 9), konieczne do zmierzenia oddziaływania inicjatyw pomocowych (etap 1). Niezbędne jest wskazanie celów szczegółowych, rezultatów i działań (etap 1 cd.), by w etapie drugim przypisać im
konkretne wskaźniki, a następnie określić sposoby ich weryfikacji (etap 3).
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Schemat 9. 	Etapy opisu projektu (wsparcia społecznego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podręcznik wskaźników. Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 11-13.

Przykład wypełnionej tabeli (matrycy), przy zastosowaniu zaproponowanego schematu, stanowi tabela nr 17.
Tabela 17.

Przykład matrycy logicznej projektu (fragment)
Sposoby i źródła
weryfikacji

Opis projektu

Wskaźniki

- Ograniczenie
zjawiska wykluczenia społecznego w powiecie x
- Poprawa sytuacji
osób niepełnosprawnych w powiecie x

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
powiecie o x%

Sprawozdanie
MPiPS 01 - rocznie

Zwiększenie liczby osób niepełnoCele szcze- sprawnych, które
gółowe
znalazły zatrudnienie

Zwiększenie odsetka osób niepełnosprawnych,
które podpisały
umowę o pracę
do 2010 r. o x%

Badanie ewaluacyjne - 2 razy
w czasie realizacji
projektu

Cel główny

Założenia

Środowisko poza
zawodowe będzie
wspierało aktywizację osób niepełnosprawnych
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Rezultaty

Działania

1. Lepsza ocena
potencjału osób
niepełnosprawnych przez pracodawcę
2. Zwiększenie
wydajności pracy
osób niepełnosprawnych
3. Zwiększenie
stopnia integracji
osób niepełnosprawnych

1.1 Sesje informacyjne dla pracowników HR
1.2 Dostosowanie
procedur rekrutacji pracowników
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
1.3 Przeprowadzenie coachingu
dla pracowników
HR w trakcie rekrutacji

1. Zwiększenie
o x% odsetka
pracodawców,
którzy zamierzają
zatrudnić osoby
niepełnosprawne
2. Zwiększenie o
x% liczby punktów otrzymanych
przez osoby
niepełnosprawne
w testach kompetencyjnych
3. Zwiększenie
poziomu zadowolenia osób niepełnosprawnych
z pracy w grupie
o x%

Środki (zasoby)

1. Badanie ankietowe próby
pracodawców (50
podmiotów) – na
początku i na
zakończenie projektu.
2.-3. Centrum
oceny w firmach
(assessment center)- ocena na koniec każdego roku
realizacji projektu
i na zakończenie
projektu.

Budżet projektu

-Liczba nowych
ofert pracy zostanie stała lub
zwiększy się
-Osoby niepełnosprawne będą
aplikować
o pracę
-Prawo przeciwdziałania dyskryminacji będzie
w dalszym ciągu
wprowadzane
w życie

- Pracownicy HR
nie zmienią miejsca pracy
- Stopień niepełnosprawności
uczestników
projektu nie
pogłębi się

Wydanie pozytywnej decyzji
o dofinansowanie
projektu
Źródło: fragment tabeli zamieszczonej w: Podręcznik wskaźników. Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 11-13.

Zjawiskiem charakterystycznym dla nauk ekonomicznych jest dążenie do ustalania wskaźników obiektywnych – odnoszących się do danych mierzalnych, gromadzonych przez obserwatora, a nie przez zainteresowanych (są to głównie dane statystyczne związane z napływem dóbr
i usług kształtujących poziom życia obywateli). Wskaźniki te nazywa się
inaczej wskaźnikami produktu. Zwykle wyrażone są w jednostkach fizycznych lub walutowych. Natomiast w naukach społecznych niemożliwe jest
pominięcie wskaźników subiektywnych, ilustrujących ten sam obszar, ale
opierających się na przekonaniach osób badanych w kwestii tego, na ile
ich poziom życia zbliża się bądź oddala do/od społecznie (lub tylko personalnie) akceptowanego standardu realizacji jakichś potrzeb. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest mierzenie także specyficznych efektów usług
społecznych, tj. rezultatów oraz oddziaływań.
Budując standardy oceny, każdego rodzaju efektom należy przypisać odpowiednie wskaźniki, dzieląc je na:
Wskaźniki rezultatu – odnoszące się do bezpośredniego efektu oddziaływań świadczonych usług, np. odsetek podopiecznych instytucji pomocy
społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje.
Wskaźniki rezultatu mogą być:
 wyrażone w jednostkach fizycznych – mierzone tak jak wskaźniki produktu, tj. odnoszące się do danej usługi, wyrażone w jednostkach fizycznych lub walutowych, np. liczba osób, które zostały objęte wsparciem;
 wyrażone w wartościach procentowych – obliczane głównie na podstawie wskaźników produktu (licznik) oraz danych dotyczących liczebności danej grupy w województwie lub Polsce (mianownik).
Wskaźniki oddziaływania – mają charakter długookresowy i wskazują na
przemiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym.171

We wszystkich przedstawionych wyżej schematach działaniem
niezbędnym jest odpowiednie określenie wskaźników. Uznając za istotne
stworzenie szablonu standardu, należy odwołać się do osiągnięć różnych
dyscyplin nauki, w tym także do dotychczasowych doświadczeń podmiotów społecznych oraz standardów ewaluacyjnych stosowanych np. przy
realizacji projektów społecznych, które z powodzeniem można odnieść
do obszaru usług społecznych.
171
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Podręcznik wskaźników. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 (dokument Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2008, s. 5.
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Tabela 18. 	Efekty usług społecznych

PRODUKT

Twardy, mierzalny, namacalny

Tabela 19.

REZULTAT TWARDY REZULTAT MIĘKKI ODDZIAŁYWANIE
Zbieżny z celami –
„wypełnienie treścią
celu”, mierzalny, ale
nie namacalny

Zbieżny z celami –
„wypełnienie tre- Długoterminowe,
ścią celu”, trudno
po zakończeniu
mierzalny i niena- wsparcia
macalny, najczęściej o charakterze
odczucia, przekonania

(powstaje „przy
okazji” dostarczania usług – efekt
uboczny)
PRZYKŁADY:
PRZYKŁADY:
PRZYKŁADY:
−− 300 h konsultacji −− wzrost kompe−− 30 książek
tencji interperz doradcą zawoo kompetensonalnych (chęć
dowym
cjach
współdziałania
−− materiały szko- −− 30 osób z 28 pow grupie),
twierdzi wzrost
leniowe, (które
swoich kompeten- −− wzrost kreatywmogą być późności, innowacji społecznych
niej stosowacyjności
ne)

PRZYKŁADY:
−− 30 osób znajdzie pracę
−− 10 osób zakłada własną działalność gospodarczą
−− 25 osób podejmuje kształcenie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: System monitoringu i ewaluacji usług społecznych,
www.borkiradzynskie.pl/aktual/mon_ewal.ppt.

Dodatkowo niekiedy wprowadza się tzw. wskaźniki procesu, pozwalające na dokonanie oceny w obszarach, w których produkty bądź rezultaty
są trudne do zmierzenia i występują problemy z ilościowym ujęciem wyników działań. W takich sytuacjach wskaźniki dokonań ustala się poprzez
pomiar określonego procesu. Na przykład jako miernik rezultatu przyjmuje
się już sam proces dostarczania porad politycznych danemu ministrowi172.
Inny podział wskaźników społecznych obejmuje takie dwie kategorie, jak:
wskaźniki nakładów i wskaźniki efektów. Schemat ten odnosi się do relacji między tym, co zostało zainwestowane a tym, jakie skutki odniesiono.
W opracowaniu Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego173 w odniesieniu do pomocy społecznej
zaproponowano podział wskaźników na trzy grupy: wskaźniki potrzeb społecznych, wskaźniki wkładu, wskaźniki efektu (zob. więcej tabela 19).
172
173
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J. Duda i in., op. cit, s. 26.
Ibidem.

Przykłady mierników realizacji zadań pomocy społecznej

Przykłady mierników realizacji zadań pomocy społecznej
 Wskaźniki potrzeb społecznych – określające zakres, w jakim realizowane będzie zadanie w ramach pomocy instytucjonalnej, a także formy,
w jakich będzie się to odbywało (np. przesunięcie nacisku z domów pomocy dla osób starych w kierunku bardziej wyspecjalizowanych placówek, świadczących pomoc dla klientów takiej kategorii, jak osoby nerwowo czy psychicznie chore w podeszłym wieku).
 Wskaźniki wkładu (input) – odnoszące się do sposobu i stopnia wykorzystania posiadanych zasobów w kontekście istniejących na danym terenie
potrzeb:
99 wskaźnik wykorzystania środków przeznaczonych na to zadanie – przedstawić go można jako iloraz środków wykorzystanych w stosunku do środków przyznanych; im wartość wskaźnika będzie bliższa 1, tym wykorzystanie to będzie pełniejsze;
99 wskaźnik finansowej istotności zadania publicznego – określany jako stosunek środków na realizację zadania w stosunku do całości środków na
pomoc społeczną w skali powiatu (obejmuje zadania szczebla gminnego
i powiatowego);
99 wskaźnik istotności społecznej zadania – określany jako ilość klientów korzystających z tego zadania w stosunku do wszystkich klientów pomocy
społecznej w danym powiecie.
 Wskaźniki efektu (output indicators) – można je podzielić na następujące
kategorie:
99 wskaźnik zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności,
99 wskaźnik efektywności realizacji zadania,
99 wskaźnik efektywności alokacji.
Źródło: J. Duda i in., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Warszawa 2004, s. 86-88 [fragmenty].

Podsumowując, stan efektów uzyskiwanych poprzez usługi społeczne wymaga badania ich metodami, które uwzględniają specyfikę
i ułomności pomiaru społecznego: pośredniość pomiaru (mierzona właściwość nie jest obserwowalna, a badacz wnioskuje o niej na podstawie
symptomów, wskaźników), relatywność pomiaru (mierzona właściwość nie
ma określonego zera bezwzględnego, wyniki powinny być odnoszone do
innych wartości, np. średniej). Mimo rozróżnienia sposobów oceny usług
społecznych (ściśle ekonomiczny kontra społeczny) należy przyjąć, iż tylko
stosowanie dwóch perspektyw daje pełny obraz rzeczy. Pierwszy obszar –
odnoszący się do logiki postępowania charakterystycznego dla nauk ścisłych – określa elementy mierzalne i niebudzące wątpliwości. Drugi obszar
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prowadzi, mimo swych zagrożeń, do stworzenia realnej, a więc odpowiadającej specyfice świata społecznego procedury oceny, pod warunkiem,
że uwzględnione zostaną zagrożenia i elementy wpływające na ocenę.
Uwzględniając ww. elementy związane ze standardami oceny usług
społecznych, można wyróżnić dwa podstawowe typy miar:
Miary oparte na kryteriach prostych:
 liczba uczestników programów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej;
 liczba uczestników zaktywizowanych społecznie, usamodzielnionych;
 liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu programów;
 liczba osób wyleczonych długotrwale z uzależnień;
 liczba zaangażowanych etatów;
 liczba pracowników z uwzględnieniem podziału na poszczególne zawody, np.: psycholog, pedagog, opiekun, pracownik socjalny.
Miary składające się z dwóch lub więcej prostych wielkości:
Są to kombinacje powyższych wielkości, mające na celu najczęściej
porównanie nakładów z efektami oraz celów zaplanowanych z faktycznie
osiągniętymi. Przykładem takiej miary może być badanie rentowności godzinowej usług społecznych, czyli ilość godzin poświęconych przez pracowników zaangażowanych w projekt w stosunku do ilości zaktywizowanych osób.
Można również przyjąć inną klasyfikację miar, dzieląc je na cztery kategorie174:
 miary liczbowe – wyrażone liczbą klientów, którzy osiągnęli zamierzoną poprawę swojej sytuacji życiowej, np. klient, który dzięki pomocy
uzyskał stałą i niesubsydiowaną pracę;
 miary standaryzowane – skale pomiarowe, które są stosowane przez
psychologów, służą przede wszystkim do pomiaru odczuć, postaw;
 miary poziomu funkcjonowania klienta – od skal standaryzowanych
różnią się tym, że są przygotowywane przez usługodawców pomocy
społecznej oraz lepiej dostosowane do warunków danej organizacji
i grupy jej klientów;
 miary satysfakcji klienta – wyrażone przekonaniem klienta o poprawie jego losów życiowych.
174
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L.L. Martin, P.M. Kettner, Measuring Performance of Human Services Programs, Thousand Oaks
2010, s. 66, cyt. za: R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, [w:] Różne wymiary
skuteczności w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, Warszawa 2011, s. 11.

Tabela 20. 	Strategiczna karta wyników

Tworzenie strategicznej karty wyników polega na opisie i ocenie czterech
płaszczyzn funkcjonowania organizacji. Jest to proces, który obejmuje określanie celów i związanych z nimi odpowiednich miar oraz zamiarów i koniecznych
do ich osiągnięcia działań. Autorzy koncepcji podkreślają, iż nie należy traktować czterech płaszczyzn analizy jako sztywnej zasady. W niektórych przypadkach wskazane może być wyróżnienie płaszczyzn dodatkowych, np. dostawcy.
W klasycznym ujęciu poszczególne perspektywy odnoszą się do następujących pytań:
1. Finanse – jak powinni postrzegać nas udziałowcy, aby uznano, że odnieśliśmy sukces finansowy?
2. Procesy wewnętrzne – jakie procesy musimy doskonalić, aby właściciele i klienci firmy byli zadowoleni?
3. Rozwój – jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności, niezbędną do realizacji naszej wizji?
4. Klient – jak powinni postrzegać nas klienci, abyśmy zrealizowali swoją wizję?
W procesie budowy strategicznej karty wyników istotne znaczenie ma
przede wszystkim fakt przyjęcia celów strategicznych i przełożenia ich na konkretne mierniki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Jaworski, Strategiczna karta wyników metodą równoważenia celów przedsiębiorstwa, http://www.controlling.info.pl/artyk/pokaz_artykul.
php3?nr=169; oraz: Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategiczna_karta_
wynik%C3%B3w.

Możliwe jest także zastosowanie lub zaadaptowanie technik charakterystycznych dla innych dziedzin. Najczęściej przywoływana jest strategiczna karta oceny wyników, za sprawą której zmierza się do powiązania codziennej działalności organizacji (jej całości oraz poszczególnych
zespołów pracowników) ze strategią oraz perspektywą klienta. Karta zawiera cele oraz czynniki kluczowe dla ich osiągnięcia, przypisane do jednej z czterech grup działalności.
Obecnie w polskim systemie pomocy społecznej obserwujemy
próby dokonania pomiaru skuteczności i efektywności działań na rzecz
reintegracji i integracji społecznej. Mimo rozwoju sytemu wsparcia i zaangażowania coraz większej liczby podmiotów działających na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie udaje się osiągnąć w pełni
satysfakcjonujących wyników. Potrzeby wielu ludzi pozostają nadal niezaspokojone pomimo znacznych inwestycji w obszar wsparcia społecznego.
Trudności związane z utrzymaniem tych systemów w starzejących się społeczeństwach, przy niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie, powo113

dują konieczność wykazania większej dbałości w gospodarowaniu środkami pomocowymi. Globalne procesy nieuchronnie zmuszają też Polskę do
tworzenia i rozwijania narzędzi oraz mechanizmów pozwalających na spożytkowanie dostępnych środków w sposób najbardziej efektywny i skuteczny, realnie zmieniający sytuację klientów. Jedną z takich inicjatyw jest
Kalkulator kosztów zaniechania (zob. tabela 21).
Tabela 21. 	Kalkulator kosztów zaniechania

Projekt: KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze
analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających.
Celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014 r. poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej – „Kalkulatora
Kosztów Zaniechania”.
Innowacyjność projektu polega na opracowaniu nowatorskiego modelu
pt. „Kalkulator Kosztów Zaniechania” (KKZ) – niestosowanego dotychczas
w Polsce sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej, poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach woj. mazowieckiego systemowych
rozwiązań innowacyjnych, w tym nowych narzędzi, umożliwiających obliczanie kosztów niepodejmowania aktywnych działań w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych. Wprowadzenie modelu umożliwi zwiększenie
efektywności i spójności polityki społecznej w regionie, poprawę użyteczności i wzrost liczby programów społecznych realizowanych w gminach
i powiatach. Projekt przyczyni się również do zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w bieżącym i kolejnym okresie
programowania.
Źródło: Kalkulator Kosztów Zaniechania, http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/fundusze_
europejskie/Realizowane_projekty/copy2_of_Kalkulator/.

Pytania kontrolne:
1. Jakie rodzaje wskaźników stosuje się w odniesieniu do działań pomocy społecznej?
2. Wyjaśnij, na czym polega różnica między kryterium efektywności
i kryterium skuteczności.
3. Na czym polega zasada SMART i jakie jest jej znaczenie w kontekście
oceny systemu usług społecznych?
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Zakończenie
Intencją tej książki było zapoznanie Czytelnika z problematyką
usług społecznych i socjalnych, które nabierają coraz większego znaczenia w systemie pomocy społecznej jako te metody realizacji zadań, które w większym stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom obywateli i skuteczniej przyczyniają się do reintegracji społecznej, zawodowej,
zdrowotnej oraz edukacyjnej odbiorców. Treść książki obejmuje zarówno
zagadnienia teoretyczne i definicyjne, jak też kwestie odnoszące się do
praktyki usług społecznych i socjalnych.
W Polsce dotychczas nie stworzono kompleksowej oferty tych
usług. W systemie pomocy i integracji społecznej brakuje usług środowiskowych związanych z organizowaniem społeczności lokalnej, różnorodnych usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych, sanitarnych, opieki długoterminowej, doradztwa rodzinnego. W niektórych gminach (większych,
bogatszych) usługi społeczne i socjalne są bardziej rozwinięte, w innych
(mniejszych, biedniejszych) – prawie w ogóle nie istnieją. Wiele usług społecznych i socjalnych jest dostarczanych w ramach szarej strefy, bez spełniania przez nie wymogów jakości i podstawowych standardów. Z kolei wielu odbiorców zmuszonych do korzystania z usług, z braku oferty
usług darmowych, publicznych decyduje się na odpłatne usługi rynkowe
lub usługi nieprofesjonalne, świadczone w szarej strefie przez nieprzygotowanych usługodawców. Nieco lepszą sytuację można zaobserwować
ostatnimi laty w przypadku usług aktywizujących, rozwijających się w kontekście rynku pracy i zatrudnienia, gdyż projekty systemowe z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 wspierają OPS i PCPR w realizacji aktywnej integracji społeczno-zawodowej. Rozwój usług społecznych
i socjalnych stanowi wyzwanie, przed którym staje Polska i jej system polityki pomocy społecznej.
Perspektywy i bariery rozwoju usług społecznych i socjalnych
w Polsce w kontekście treści tej książki są bardzo zróżnicowane. Poniżej
w punktach wybiórczo przedstawiono niektóre z szans i zagrożeń, a także
wyzwania dotyczące rozwoju usług w systemie pomocy społecznej:
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1. Usługi społeczne i socjalne należy traktować nie tylko jako zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb indywidualnych i zbiorowych społeczeństwa, ale również jako inwestycję w kapitał ludzki i społeczny,
konieczny dla rozwoju społeczno-gospodarczego i lepszej jakości życia obywateli. Niedostrzeganie inwestycyjnej roli usług i traktowanie
ich w kategoriach świadczeń o charakterze redystrybucyjnym może
przyczyniać się do ograniczenia skuteczności działań podejmowanych w ramach lokalnej polityki społecznej.
2. Zmiany demograficzne, kulturowe, społeczne i gospodarcze będą
skutkować zwiększającym się zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane usługi społeczne i socjalne, a także coraz większą ich indywidualizację. Spowoduje to konieczność różnicowania oferty usług i dostawców.
3. O rozwoju usług społecznych w przyszłości zadecydują nie tylko potrzeby społeczne, ale też polityka władz, która powinna iść w kierunku
wypracowywania i udoskonalania różnorodnych usług jako najlepszego instrumentu rozwoju lokalnego i wprowadzania zmiany społecznej. Władze samorządowe powinny poszukiwać potencjalnych interesariuszy i koproducentów nowych usług społecznych. Byłoby to
istotną wartością dodaną. Pozytywnie należy odnieść się do działań
resortu pracy i polityki społecznej podjętych w celu przygotowania
ustawy o usługach socjalnych.
4. Aby usługi społeczne i socjalne mogły się rozwijać, potrzeba spójnej
polityki międzyresortowej, koordynacji działań i współpracy MPiPS
z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej, a tych z kolei – z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej. Zagrożeniem jest tu jednak niska kultura partnerstwa międzyinstytucjonalnego w Polsce oraz autonomia wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
5. Usługi społeczne wymagają nakładów finansowych. Brak środków
w budżecie JST oraz stabilnych źródeł finansowania usług społecznych może być poważnym zagrożeniem dla rozwoju tych usług.
Pewną perspektywę mogą stanowić środki europejskie na lata 2014–
2020 pod warunkiem, że w nowym dokumencie operacyjnym znajdą
się stosowne zapisy. Coraz więcej usług społecznych i socjalnych będzie prawdopodobnie odpłatnych w najbliższej przyszłości, a coraz
mniej –finansowanych ze środków publicznych.
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6. Zagrożeniem dla realizacji usług jest w dalszym ciągu niski poziom
profesjonalizmu pracowników socjalnych. Niestety, chaotycznie prowadzone szkolenia ze środków EFS dla kadr pomocy społecznej w części regionów Polski wskazują na brak wizji rozwoju pracowników socjalnych oraz brak strategii odnośnie tego, co chcemy mieć po zakończeniu okresu programowania 2007–2013.
7. W systemie kursów specjalizacyjnych, ale też na studiach podyplomowych obserwujemy przerost teorii nad kształceniem praktycznych
umiejętności. Potencjalna likwidacja kolegiów kształcenia służb społecznych przez samorządy województw w 2015 r. budzi liczne kontrowersje. Rodzi się m.in. pytanie, kto będzie kształcił w przyszłości
służby społeczne w zakresie metodyki oraz praktyki pracy socjalnej
i środowiskowej. Uczelnie uniwersyteckie na praktyczne kształcenie
w dziedzinie pracy socjalnej są bardzo często nieprzygotowane.
8. Przyjęcie paradygmatu usług może być „torpedowane” przez samych
pracowników socjalnych, którzy z uwagi na obiektywne problemy, takie jak: wynagrodzenie na najniższym poziomie krajowym, brak systemów motywacyjnych, brak ścieżek kariery i niski prestiż zawodu,
mogą nie chcieć realizować różnych nowych usług, tym bardziej że instytucje pomocy społecznej borykają się coraz częściej z problemem
biurokratyzowania i formalizowania realizacji zadań przez instytucje
kontrolne i finansujące.
9. Usługi środowiskowe mogą być trudne do realizacji w wielu gminach
(przynajmniej w początkowej fazie) na skutek niskiej świadomości
społecznej nt. organizowania społeczności lokalnych, animacji lokalnych, edukacji nieformalnej, a także z uwagi na brak wiedzy w tym
obszarze władz JST. Sytuacji takiej może sprzyjać deficyt menedżerów społecznych i liderów lokalnych.
10. Perspektywy rozwoju usług społecznych i socjalnych należy upatrywać raczej w ramach sektora pozarządowego, gdyż – jak można zakładać – przyrost usług będzie się dokonywał głównie poprzez działalność w sferze społecznej i prywatnej. Należy przypuszczać, że usługi
świadczone przez sektor publiczny będą się rozwijały znacznie słabiej.
11. Deficyt współpracy: JST – NGO – biznes, niemal całkowity brak biznesu
społecznie zaangażowanego oraz separatyzm publicznych podmiotów pomocy społecznej nie wróżą dobrze szybkiemu procesowi integracji usług. Niemniej jednak z pewnością będzie postępowało urynkowienie usług (większa konkurencja) i ich uspołecznienie, a w czę117

ści także komercjalizacja. Przyczyni się to do większej różnorodności
form oraz szerszego zakresu usług i dostawców (welfare mix). W bliskiej perspektywie należy spodziewać się kontynuacji rozwoju usług
aktywizacyjnych (finansowanie europejskie), a w dalszej – również
usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych (starzenie się społeczeństwa).
12. Poważnym wyzwaniem w kontekście standaryzacji usług jest zdyskontowanie rezultatów i produktów wypracowanych w projektach
systemowych POKL i takie zaplanowanie kolejnego programu operacyjnego na lata 2014–2020, aby kontynuacja była przeznaczona
na wdrożenie nowych usług społecznych. Zatrzymanie tego procesu równałoby się bowiem zmarnowaniu szansy na zmianę rozwiązań
systemowych, jaką ma w tej chwili system pomocy społecznej. Jest to
bardzo ważne, gdyż doświadczenia po programie EQUAL pokazały,
że poprzednim razem zabrakło woli politycznej i biurokratycznej do
implementowania i włączania w główny nurt polityki tego, co zostało
wypracowane w ramach tej innowacyjnej inicjatywy.
13. Zasygnalizowany wyżej proces wymaga jednak szczerej i poważnej debaty w środowisku decydentów, ekspertów, naukowców oraz
przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego. Takiej debaty
w tej chwili nie ma. Potrzeba także współpracy MPiPS z MRR oraz urzędami marszałkowskimi w celu opracowania zapisów w nowym dokumencie programowym EFS. Przy programowaniu nowego dokumentu
operacyjnego wskazane byłoby większe zaangażowanie środowiska
polityków społecznych, teoretyków i praktyków. Przydałaby się także
nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, wprowadzająca wyraźne
i konkretne zapisy nt. usług społecznych i socjalnych.
14. Pracownicy socjalni realizujący różne usługi będą potrzebowali ewaluacji swoich działań, ale także superwizji i sesji coachingowych.
Przygotowywany aktualnie standard superwizji należałoby zatem
sprofilować także pod kątem specyfiki usług społecznych i socjalnych175.
15. Rozwój usług społecznych i socjalnych ma szansę na powodzenie,
jeśli MPiPS przygotuje ustawę o usługach socjalnych, która zostanie
uchwalona przez Parlament RP, a następnie znajdzie poparcie u władz
samorządowych. Dlatego już teraz należałoby podjąć kroki mające
na celu upowszechnianie wiedzy i prowadzenie stosownej polityki
175
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Standard superwizji w pracy socjalnej przygotowuje aktualnie na zlecenie CRZL Wyższa
Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, której pracownikami są autorzy niniejszej książki.

promocyjnej usług. Można byłoby pokusić się o przygotowanie poradników w formie książek, jak również materiałów informacyjnych
i promocyjnych z tego zakresu.
16. Wskazane byłoby „osadzenie” nowego usługowego podejścia w pomocy społecznej w partycypacyjnym modelu zarządzania rozwojem
lokalnym w duchu governance.
Przyszłość pokaże, na ile paradygmat usług zakorzeni się w systemie pomocy i integracji społecznej w Polsce. W opinii autorów tej publikacji, usługi społeczne i socjalne staną się w najbliższym czasie głównym
obszarem rozwoju systemu pomocy społecznej. Z tego też powodu pracownicy sytemu pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni, powinni
z wyprzedzeniem zdobywać wiedzę na ten temat. Niniejsza książka stanowi jedynie swego rodzaju kompendium, które jednak – mamy nadzieję –
stanie się przyczynkiem do dalszej lektury i pogłębiania wiedzy z dziedziny
usług społecznych i socjalnych. Jako autorzy pracy szczególne dziękujemy
dyrekcji ROPS w Toruniu za zauważenie tej ważnej problematyki.
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