
EMPOWERMENT 
o polityce aktywnej integracji

1/2013



Rada Programowa  
„Empowerment. O polityce aktywnej integracji”
dr hab., prof. WSP im. J. Korczaka Mirosław Grewiński
dr hab., prof. UW Ryszard Szarfenberg
dr Tomasz Kaźmierczak
dr Marek Rymsza
dr Bohdan Skrzypczak 
Paweł Jordan
Rafał Krenz
Cezary Miżejewski

 
Redakcja kwartalnika
Mirosław Grewiński – redaktor naczelny
Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji
Danuta Gorajewska – redakcja i korekta
Magdalena Borek – projekt graficzny i skład

© Copyrigth by

Warszawa 2013

Wydawca 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

ul. M. Paca 40, 04-386 Warszawa

Egzemplarz bezpłatny 

Nakład: 800 egz. 

Kwartalnik powstał w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ISBN 978-83-6238-17-6

  EMPOWERMENT 
        o polityce aktywnej integracji



EMPOWERMENT 
o polityce aktywnej integracji



 2 

Wstępniak

autor
W numerze 1/2013                   

Od Redakcji ................................................................................................. 3

■ ROzMOWy
Perspektywy pomocy społecznej w Polsce

Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Krystyną Wyrwicką  ...................................11

Pracownik socjalny – pomiędzy instytucją a działaniem

Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Tomaszem Kaźmierczakiem  ......................39

Od organizowania do rozwoju społeczności lokalnej

Rozmowa Doroty Starzyńskiej z Bohdanem Skrzypczakiem

i Pawłem Jordanem  ................................................................................................ 61

■ ARTYKUŁY
System pomocy społecznej pomiędzy ideami – jakie wyzwania dla Polski?

Mirosław Grewiński  ..................................................................................................5

Praca socjalna – na przecięciu sektorów

Marek Rymsza  ........................................................................................................19

Podejście oparte na empowermencie w pracy socjalnej

Wojciech Duranowski  .............................................................................................29

Pomiędzy aktywizmem a pasywizmem instytucji pomocy społecznej

Arkadiusz Karwacki  ................................................................................................47

■ AKTUALNOŚCI
Kolory pomocy społecznej w wakacje na dworcach

Dorota Starzyńska  ..................................................................................................66

Fot. z arch. CAL



Fot. z arch. CAL

Od Redakcji

Przedstawiamy Państwu pierwszy numer 
kwartalnika „Empowerment”, który na swoich łamach 
będzie prezentować problematykę z obszaru aktywnej 
i wielosektorowej polityki społecznej, systemu pomocy 
i integracji społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, 
ekonomii społecznej oraz aktywnej integracji. Czaso-
pismo jest finansowane z projektu systemowego 1.18 
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 
i integracji społecznej”, w ramach którego jest opraco-
wywanych szereg modelowych rozwiązań w systemie 
pomocy społecznej w Polsce. Będziemy się skupiać na 
upowszechnianiu na łamach naszego magazynu pro-
duktów i  działań projektu, ale także będziemy pró-
bowali integrować naszą wiedzę z projektu z  innymi 
dobrymi doświadczeniami i  praktykami, tworzącymi 
ważny dorobek idei i rozwiązań w polityce społecznej.

Celem pisma jest popularyzacja nowych idei 
i  działań, które wypracowuje się w  ośrodkach aka-
demickich i  think tankach, przy realizacji projektów 
systemowych i konkursowych, czy też w instytucjach 
publicznych i organizacjach pozarządowych, zajmują-
cych się systemowo problematyką społeczną i socjal-
ną. W  kwartalniku chcemy z  jednej strony zderzyć 
opinie i poglądy ludzi, którzy dysponują dużą wiedzą 
i/lub doświadczeniem z  obszaru polityki społecznej, 
ale reprezentują różne szkoły czy też metody w podej-
ściu do problematyki społecznej. W tym sensie chce-
my ukazywać pluralizm myśli i  poglądów. Z drugiej 
strony, do publikowania w piśmie chcemy zapraszać 
ludzi, których łączy przekonanie o konieczności roz-
woju i zmian w polityce społecznej, pewna podobna 

wrażliwość na sposoby, czy też metody organizowania 
procesu pomagania i wspierania ludzi, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji socjalnej i społecznej.

Świadomie nazwaliśmy czasopismo angiel-
skim słowem empowerment, oznaczającym proces 
upodmiotowienia, podczas którego jednostki, gru-
py, organizacje i  społeczności zwiększają panowanie 
i  kontrolę nad własnym życiem oraz stają się ak-
tywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmu-
jącymi działania zmierzające do poprawy sytuacji 
własnej, jak i całej wspólnoty. Empowerment to prze-
ciwieństwo bezsilności, to aktywna postawa zmiany 
i  partycypacji w  kierunku samoodpowiedzialności 
oraz samodecydowania.

Pismo kierujemy do służb społecznych róż-
norodnych instytucji i  organizacji, do decydentów 
podmiotów centralnych i  samorządowych zajmują-
cych się polityką społeczną, do teoretyków i prakty-
ków wrażliwych na zagadnienia społeczne. Chcieliby-
śmy wokół kwartalnika zgromadzić ludzi i instytucje, 
wszystkich którzy chcą współtworzyć debatę publicz-
ną na tematy związane z wyzwaniami polityki spo-
łecznej, i którym zależy na długofalowym widzeniu 
rozwiązań socjalnych, a  nie doraźnym postrzeganiu 
rzeczywistości społecznej. Ze środowiska tych osób 
chcielibyśmy stworzyć Forum Współpracy magazynu 
„Empowerment”. Dlatego też zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do kontaktu z  nami i  do stałej 
współpracy. Chcemy współtworzyć sieć ludzi, którym 
zależy na rozwoju polityki i ekonomii społecznej. 3    
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W  pierwszym numerze podejmujemy wątki 
dotyczące modelu pomocy społecznej w Polsce w kon-
tekście nowych idei i  potencjalnej reformy. Zastana-
wiamy się nad usytuowaniem pomocy społecznej po-
między resortem a  samorządem. Charakteryzujemy 
empowerment w  kontekście genezy i  zagranicznych 
doświadczeń, stawiamy pytania o  przyszłość pracy 
socjalnej i  środowiskowej. Próbujemy znaleźć odpo-
wiedź na pytanie dotyczące pasywizmu i aktywizmu 
instytucji pomocy społecznej.

Życzymy interesującej lektury i  zapraszamy 
do współpracy – empowerment@cal.org.pl.

Mirosław Grewiński
redaktor naczelny 
„Empowerment”

Wersja elektroniczna kwartalnika do pobrania 
na www.standardypomocy.pl



System pomocy społecznej 
pomiędzy ideami –  
jakie wyzwania dla Polski?

Fot. H. Gorczyca
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System pomocy społecznej 
pomiędzy ideami –  
jakie wyzwania dla Polski?

Mirosław Grewiński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa

Przeobrażenia systemu pomocy społecznej 
w ostatnich latach są związane z reorganizacją 
modeli państw opiekuńczych (welfare states), któ-
re dokonują się na tle innych procesów (zmian 
demograficznych, gospodarczych, kulturowych, 
technologicznych, w systemach pracy, jak również 
w rodzinie). Wszystkie one powodują, że system 
pomocy społecznej coraz częściej musi być dosto-
sowywany do nowych dylematów i wyzwań. Na-
kładają się na to z jednej strony nowe problemy 
i ryzyka socjalne, które nie były znane wcześniej, 
z drugiej strony pogłębiają się istniejące problemy 
i deficyty. Po 23 latach od stworzenia polskiego 
systemu pomocy społecznej, warto zastanowić się 
nad aktualnymi ideami w obszarze polityki po-
mocy i integracji społecznej, które udało się wy-
pracować i wprowadzić do sfery instytucjonalnej 
oraz usługodawczej systemów pomocy społecznej 
w niektórych krajach w Europie i na świecie.

Zmiany w podejściu do systemu  
pomocy społecznej

Z pewnością na zmiany w sposobie traktowania sy-
temu pomocy społecznej w Polsce mają wpływ liczne 
procesy takie jak: historyczne doświadczenia Polski 
z ewolucją krajowej polityki opieki a potem pomocy 
społecznej; globalizacja, europeizacja i internacjona-
lizacja polityki społecznej, które spowodowały liczne 
przeobrażenia w zastosowaniu metod i instrumentów 
wsparcia; urynkowienie, prywatyzacja i ekonomizacja 
polityki społecznej i wreszcie jej uspołecznienie (Gre-
wiński, 2009).

Transformacja ustrojowa z 1989 roku wymusi-
ła konieczność zbudowania w Polsce systemu pomocy 
społecznej, który odpowiadał na problemy i kwestie 
socjalne, jakie ujawniły się w wyniku procesów dosto-
sowywania naszej centralnie sterowanej gospodarki 
do modelu gospodarki rynkowej. Stworzony w latach 
90. XX wieku system pomocy społecznej miał przede 
wszystkim asekurować grupy najbardziej poszkodo-
wane przed bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, 
że system ten był i nadal jest decentralizowany. Coraz 
więcej odpowiedzialności i zadań wykonują jednostki 
organizacyjne gmin i powiatów. Państwo systematycz-
nie pozbywa się wielu funkcji socjalnych, sprowadzając 
swoją aktywność do programowania polityki społecz-
nej, ustanawiania prawa, kontroli i redystrybucji części 
środków finansowych. Decentralizacja przybliża nasz 
kraj do realizacji polityki społecznej zgodnej z zasa-
dą subsydiarności. Należy pamiętać, że po 2004 roku 
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Polska realizuje również zasadę supremacji, polegającą 
na oddaniu części kompetencji w zakresie polityki spo-
łecznej instytucjom Unii Europejskiej, które harmoni-
zują i koordynują pewien obszar polityki społecznej, 
także w zakresie polityki integracji społecznej.

Aktualnie mamy do czynienia z wieloma cieka-
wymi koncepcjami, które wynikają z różnych doświad-
czeń poszczególnych państw, jak i działalności organiza-
cji ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, Rada 
Europy, OECD czy agendy ONZ. Wśród kilku najważ-
niejszych wyróżnić można paradygmaty: aktywizacji, 
wielosektorowości, usług społecznych i pracy socjalnej.

Paradygmat aktywizacji

Jedną z aktualnych koncepcji zmiany w pomocy spo-
łecznej jest paradygmat aktywizacji (Rymsza, 2013; 
Karwacki, 2011), który oznacza przede wszystkim dą-
żenie do usamodzielnienia jednostki przez dostarcze-
nie jej kompleksowych usług o charakterze reintegra-
cji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. 
W aktywizacji chodzi o odkrycie i zmobilizowanie 
potencjału człowieka, który w nim tkwi, a który może 
wpłynąć na jego nastawienie do zmiany. W paradyg-
macie tym dąży się do tego, aby człowiek był samo-
wystarczalny w kontekście rynku pracy, czyli aby jego 
dochód był powiązany z zatrudnieniem (normalnym, 
wspieranym, socjalnym, subsydiowanym itd.) a nie ze 
świadczeniami z pomocy społecznej lub z innych sy-
stemów zabezpieczenia społecznego.

Aktywizacja nie była oczywistym podejściem 
we wcześniejszym okresie ponownego budowania sy-
stemu pomocy społecznej w latach 90. XX wieku, po 
okresie realnego socjalizmu. Aktywizacja początkowo, 
zarezerwowana była dla polityki zatrudnienia i rynku 
pracy, a realizowana była przez publiczne służby za-
trudnienia, które prowadziły ją, jednak bez spektaku-
larnych osiągnięć, a to na skutek deficytu środków na 
działania aktywizacyjne z Funduszu Pracy i słabość 
kadr urzędów pracy. W systemie pomocy społecznej 
w tym samym czasie próbowano rozwijać natomiast 
działania osłonowe, które miały asekurować grupy 
zagrożone bezrobociem i ubóstwem przed negatyw-
nymi skutkami reform gospodarczych. Dominowało  
podejście rozwijania świadczeń o charakterze finanso-

wym i rzeczowym, a w mniejszym stopniu stawiano na 
rozwój usług społecznych i socjalnych, w tym aktywi-
zacyjnych. Dopiero w drugiej dekadzie transformacji 
społeczno-gospodarczej, po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, rozpoczęto proces rozwijania działalno-
ści aktywizacyjnej podmiotów pomocy społecznej.

Zdecydowano, że polityka aktywizacji będzie 
„wtłoczona” w system pomocy społecznej poprzez 
działania aktywnej integracji i programy aktywności 
lokalnej oraz poprzez zatrudnienie wspierane (socjal-
ne) realizowane przez podmioty ekonomii (gospo-
darki) społecznej. Był to zabieg zapewne potrzebny 
z uwagi na pobudzenie pasywnych instytucji pomocy 
społecznej, ale naukowo dyskusyjny, gdyż nie odpo-
wiedziano wówczas na pytanie, w jakim kierunku sy-
stem pomocy społecznej ma się rozwijać i do jakie-
go modelu dążyć. Czy ma to być model rozumienia 
pomocy społecznej jako szerokiego, kompleksowego 
spektrum zagadnień na rzecz zróżnicowanych grup 
społecznych i przy użyciu różnorodnych metod, 
gdzie polityka aktywizacji jest jednym z instrumen-
tów interwencji socjalnej, czy też model osłonowo-
ratowniczy, który wspiera osoby wypadające z innych 
systemów polityki społecznej. Brak odpowiedzi na to 
podstawowe pytanie jest o tyle istotny, że przy okazji 
aktualnego włączania polityki aktywizacji do systemu 
pomocy społecznej, próbuje się wyjąć z tego systemu 
inne ważne elementy (np. opiekę długoterminową, 
pieczę zastępczą, przemoc w rodzinie, politykę senio-
ralną, uzależnienia). Powstaje wrażenie, że polityka 
pomocy i integracji społecznej, która powinna być 
coraz bardziej zintegrowana i kompleksowa, staje się 
coraz bardziej rozproszona i zdezintegrowana.

Wyzwaniem najbliższej przyszłości jest od-
powiedź na pytanie, czy system pomocy społecznej 
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ma być polityką szerokich usług społecznych, socjal-
nych, aktywizacyjnych i opiekuńczych wraz z rozbu-
dowanym koszykiem świadczeń finansowych, czy też 
system ten sprowadzić powinniśmy do działań osło-
nowych i ratowniczych na zasadzie ostatniej deski ra-
tunku z rozwiniętą mniej lub bardziej pracą socjalną 
i sprawną administracją publicznych służb pomocy 
społecznej. Wówczas z aktywnej polityki rynku pracy, 
aktywnej integracji i ekonomii społecznej należałoby 
skonstruować nowy system aktywizacji.

Biorąc pod uwagę argumenty A. Gidde-
ns’a (2009), można stwierdzić, że generalnie tradycyj-
ne systemy państw opiekuńczych, charakterystyczne 
w Europie do połowy lat 90. XX wieku, wyróżniały się 
pasywizmem działań, a nie aktywizmem, w związku 
z czym służby publiczne są przyzwyczajone raczej do 
rutynowych, pasywnych zachowań, sprowadzających 
się w dużej mierze do redystrybucji świadczeń finanso-
wych i rzeczowych oraz wybranych usług opiekuńczo
-sanitarnych a nie do rozwiniętych usług aktywizacji.

Wiele wskazuje na to, że w systemie pomocy 
społecznej w Polsce, z uwagi na spore środki europej-
skie przeznaczone na aktywne formy zwalczania ubó-
stwa i wykluczenia społecznego na lata 2014–2020, 
nadal będziemy próbowali rozwijać usługi aktywiza-
cyjne. Pytanie, które należałoby jednak postawić jest 
takie, jak uchronić pomoc społeczną przed utratą in-
nych ważnych wątków z punktu widzenia szerokiej 
koncepcji systemu pomocy i integracji społecznej.

Paradygmat wielosektorowości

Drugą koncepcją, sprawdzoną w wielu krajach euro-
pejskich jest wielosektorowe zorganizowanie systemu 
pomocy społecznej (welfare pluralism/welfare mix), gdzie 
dopuszcza się różnorodność instytucjonalną i usłu-
godawczą w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
tzn. usługi społeczne i socjalne są dostarczane przez 
podmioty z różnych sektorów: publicznego, poza-
rządowego, rynkowego i nieformalnego (Grewiński, 
2009). Planowanie i udostępnianie usług, ich koor-
dynacja, współfinansowanie i nadzór są po stronie 
sektora publicznego, ale produkcja i dostarczenie – po 
stronie podmiotów z innych sektorów. Aby móc  

jednak zorganizować wielosektorowo system pomo-
cy społecznej należy rozwijać mechanizmy dalszego 
uspołecznienia usług społecznych, to jest przekazy-
wać organizacjom pozarządowym realizację usług so-
cjalnych w ramach wieloletnich kontraktów.

Zaletą kontraktowania usług publicznych do 
sektora pozarządowego jest pełniejsza realizacja za-
sady subsydiarności, tworzenie społeczeństwa oby-
watelskiego, bardziej zaangażowanego społecznie, 
zwiększenie zaufania obywateli do siebie, kształtowa-
nie kapitału społecznego. Stowarzyszenia i fundacje 
stają się partnerem sektora publicznego a nie jego 
konkurentem.

Wielosektorowa polityka społeczna to także 
wykorzystanie do realizacji usług społecznych innych 
interesariuszy – podmiotów rynkowych, ekonomii 
społecznej, nieformalnych partnerów, a także mediów. 
Włączać się w realizację tematów socjalnych mogą 
społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa (CSR) 
czy nieformalne struktury, jak np.  Kościół i związ-
ki wyznaniowe, które mogą być bardzo przydatnymi 
partnerami w rozwiązywaniu licznych problemów 
społecznych na poziomie lokalnym (Grewiński, Boni-
kowska, 2011).

Mieszany model organizacji systemu pomo-
cy społecznej wymaga jednak oparcia się o koncep-
cję governance, gdzie państwo dzieli się zadaniami 
i odpowiedzialnością za sprawy społeczne z różnymi 
interesariuszami. Rozwijający się dynamicznie w pań-
stwach zachodnich paradygmat governance lub sieci 
(networks) oznacza horyzontalne widzenie rozwoju 
polityki społecznej, gdzie na poziomie lokalnym do-
chodzi do współuczestniczenia i współdecydowania 
różnorodnych lokalnych aktorów życia społeczno-
gospodarczego. Cechami takiego modelu organizacji 
państwa są partnerskie relacje międzyinstytucjonalne, 
wielopoziomowe zarządzanie i koordynacja decyzji, 
wspólne planowanie i programowanie polityki, sze-
rokie konsultacje społeczne, tworzenie sieci i grup 
tematycznych, zespołowo rozwiązujących problemy  
socjalne. Wielosektorowa organizacja systemu pomocy 
społecznej wymusza stworzenie bardziej partnerskie-
go modelu zintegrowanych usług społecznych, gdzie  
poszczególne instytucje i służby przezwyciężają  
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stereotypy i uprzedzenia sektorowe, jakie istnieją 
w Polsce oraz przyjmują, że współpraca międzyinsty-
tucjonalna ma dominować nad konkurowaniem mię-
dzy organizacjami. Wiele z tych zagadnień jest jeszcze 
przed nami.

Paradygmat usług społecznych  
i pracy socjalnej

Ważną koncepcją reorganizacji pomocy społecznej 
jest skoncentrowanie się na usługach społecznych 
i pracy socjalnej a nie na redystrybucji świadczeń fi-
nansowych i rzeczowych (Evers i in., 2013; Grewiń-
ski, 2013). Aby usługi mogły się rozwijać potrzeba 
z jednej strony świadomych służb społecznych, które 
zauważą i będą chciały realizować nowy paradygmat. 
Z drugiej strony należy rozbudzić potrzeby obywate-
li w zakresie usług, gdyż część społeczeństwa nie ma 
świadomości, że niektóre usługi mogą być udostępnia-
ne i produkowane. Potrzeba jest także znacznie wię-
cej środków finansowych na wspieranie powstawania 
i dostarczania usług społecznych oraz innej organiza-
cji pomocy społecznej. W naszym kraju istnieje nadal 
deficyt w zakresie zindywidualizowanego podejścia 
do usług, co spowodowane jest między innymi opo-
rami w zakresie większego wprowadzenia mieszanego 
systemu finansowania wspomnianych usług. Państwo, 
szczególnie w kryzysie ekonomicznym, na pewno 
nie będzie chciało finansować w całości wielu usług, 
dlatego będzie potrzeba zwiększać udział samorządu 
i samych obywateli w produkcji usług. Takie systemy 
mieszane funkcjonują już w wielu krajach (np. w Hi-
szpanii, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii). Roz-
wój usług społecznych będzie możliwy przy rozłoże-
niu produkcji usług na różnych dostawców, zarówno 
z sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego, 
jak i nieformalnego. Istnieje konieczność podjęcia wie-
lopoziomowej standaryzacji usług, która w Polsce jest 
prowadzona, ale w dalszym ciągu odbywa się to zbyt 
powolnie (Grewiński, Więckowska, 2011).

Przemyślenia i dyskusji wymaga kwestia uwol-
nienia zawodu pracownika socjalnego. Powstaje bo-
wiem pytanie, kim dzisiaj ma być pracownik socjal-
ny – czy ma to być pracownik administracyjny czy 
terenowy? Czy ma to być social worker czy community 

worker? Czy ma to być pracownik profesjonalny czy 
pracownik zawodu zderegulowanego, wąsko czy sze-
roko rozumianego systemu pomocy społecznej? Od-
powiedzi na te pytania są o tyle istotne, że w dużym 
stopniu zależy od nich zarówno sposób organizacji 
systemu pomocy społecznej, jak i sposób edukowa-
nia służb społecznych. Jeśli przyjmiemy, że pracownik 
socjalny to pracownik tylko i wyłącznie publicznych 
podmiotów pomocy społecznej, który sprowadza 
swoją aktywność do problemów jednostki, rodziny i/
lub gospodarstwa domowego, to powinniśmy powołać 
w ramach innych służb publicznych oraz niepublicz-
nych nowe zawody (animator społeczności lokalnej, 
edukator środowiskowy, lokalny koordynator polityki 
społecznej itp.). Jeśli natomiast pracownik socjalny ma 
być także organizatorem społeczności lokalnej, czy też 
asystentem rodziny czy osoby niepełnosprawnej lub 
starszej, to redefinicji wymaga przypisanie zadań po-
szczególnych podmiotom pomocy społecznej i jej służ-
bom. Określenie roli pracownika socjalnego jest także 
niezwykle istotne z punktu widzenia jego kształcenia, 
podwyższania kwalifikacji i wspierania aktywnej posta-
wy lidera i facylitatora rozwoju lokalnego w obszarze 
społecznym (Grewiński, Bąkiewicz, 2009).

Dylematy i wyzwania

Istnieje wiele wątków do dyskusji nad przyszłością 
systemu pomocy społecznej w Polsce. Pierwsze wy-
zwanie dotyczy odpowiedzi na pytanie, jaki model 
polityki społecznej i pomocy społecznej chcemy reali-
zować w Polsce w najbliższych latach? Czy będzie to 
model zbliżający się do któregoś z istniejących w Eu-
ropie modeli społecznych (kontynentalny, śródziem-
nomorski, skandynawski, liberalny), czy też będzie to 
specyficzny model środkowoeuropejski, który cechuje 
„zasysanie” różnorodnych rozwiązań sprawdzonych 
lepiej lub gorzej w innych częściach Europy i świata? 
Czy może będzie to model aktywizacji i wielosektoro-
wości, w którym bardziej wykorzystuje się rozwiąza-
nia obywatelskie i rynkowe czy raczej model domina-
cji sektora publicznego (Księżopolski, 2011)?

Drugie wyzwanie to odpowiedź na py-
tanie czy polityka społeczna ma być reaktywna  
(Pisz, 2009), czy też proaktywna (aktywizująca 



 10 

i prewencyjna), wyprzedzająca pojawianie się różnych 
problemów społecznych (prewencyjna, wyprzedzają-
ca)? Odpowiedzi wymaga dylemat – czy pomoc spo-
łeczna jest częścią polityki społecznej czy też należy 
ją traktować jako skutek deficytu polityki społecznej 
(ostatnia deska ratunku)?

Kolejnym wątkiem jest wyzwanie czy polska 
pomoc społeczna powinna być opiekuńcza i rato- 
wnicza (zasiłki i wsparcie rzeczowe) czy może pomoc-
nicza oraz aktywizująca i inkluzyjna – z rozwinięty-
mi różnorodnymi usługami społecznymi. Pierwsza 
z wymienionych jest związana z tradycyjną jej formu-
łą – jako część systemu zabezpieczenia społecznego, 
druga – jako część polityki aktywizacji (rozbudowane 
usługi reintegracji społeczno-zawodowej w celu przy-
wrócenia zdolności do zatrudnienia i aktywności spo-
łecznej).
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Perspektywy pomocy 
społecznej w Polsce

Rozmowa Mirosława Grewińskiego  
z Krystyną Wyrwicką

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Em-
powerment”: Pani dyrektor, witam serdecznie 
i dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić wywiadu 
do pierwszego numeru czasopisma „Empower-
ment”. Od lat kreuje Pani system pomocy spo-
łecznej w Polsce. Jak, z perspektywy 23 lat od 
wprowadzenia ustawy z 29 listopada 1990 roku 
o pomocy społecznej, ocenia Pani obowiązujący 
u nas system? Czy resort planuje zmianę czy kon-
tynuację polityki pomocy i integracji społecznej?

Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Po-
mocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej: Wspomniane 23 lata to okres 
permanentnych zmian. System pomocy społecznej 
ma to do siebie, że musi reagować na przeobrażenia 
w różnych obszarach życia społecznego, w tym w po-
litykach szczegółowych. Na przestrzeni tych lat, do-
stosowując prawo do zmieniającej się rzeczywistości, 
mieliśmy kilkanaście nowelizacji ustawy o pomocy 
społecznej. Ciągle jednak jesteśmy o krok za innymi. 
Pomoc społeczna ma u nas głównie interwencyjny 

charakter. Chcielibyśmy to zmienić. Akcent pragnie-
my położyć na rozwój działań profilaktycznych, któ-
rych obecnie brakuje w systemie pomocy społecznej. 
Mówiąc o profilaktyce, mówimy o niższych kosztach 
społecznych. Lepiej przeciwdziałać, niż ponosić wy-
datki związane z eliminowaniem skutków. Chcemy, 
żeby przeobrażenia w pomocy społecznej miały cha-
rakter ewolucyjny a nie rewolucyjny. Jak już wspo-
mniałam, zależy nam na zmianie sposobu myślenia 
o pomocy społecznej. Dlatego najpierw powinna mieć 
miejsce profilaktyka, potem system integracji a na 
końcu to, co było ważne w latach 90. XX wieku, czy-
li system świadczeń. W przygotowanych założeniach 
mówimy dużo o miejscu pracy socjalnej i roli pracow-
nika socjalnego. Obecnie instytucje pomocy społecz-
nej są zbiurokratyzowane. Pracownicy socjalni zajmu-
ją się zarówno wypłatą świadczeń, jak i pracą socjalną. 
W efekcie praca socjalna jest spychana na dalszy plan. 
Świadczenia przyznawane są na podstawie kodeksu 
postępowania administracyjnego, w którym są termi-
ny i wymogi. Stało się to trzonem działania pracow-
ników socjalnych. A szkoda. Chcemy, żeby wypłaty 
świadczeń z różnych systemów przejęli inni pracow-
nicy, a pracownik socjalny żeby był specjalistą, który 
zajmuje się pracą socjalną. W związku z tym mówimy 
o nowych specjalnościach pracowników socjalnych. 
Mamy nadzieję, że jeżeli uda nam się wprowadzić 
zmiany, to w sposób ewolucyjny dokonamy przeobra-
żenia rzeczywistości a na instytucję pomocy społecz-
nej wszyscy zaczną patrzeć bardziej przyjaźnie. Obec-
nie pomoc społeczna jest tylko dla osób niezaradnych 
i z pogranicza patologii. A tak naprawdę system usług, 
który będzie się rozwijał w naszym kraju, powinien 
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być dostępny dla każdego, kto potrzebuje wsparcia. 
Sprawą wtórną jest skąd pomoc społeczna będzie fi-
nansowana.

M.G.: W 2014 roku będziemy obchodzić 10-le-
cie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co 
przyniosły nam rozwiązania wypracowane w ra-
mach projektów systemowych Unii Europejskiej, 
zarówno te realizowane przez Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, jak i te realizowane przez Re-
gionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie czy Ośrodki Pomocy 
Społecznej? Jak, z perspektywy objęcia nas pomo-
cą z Europejskiego Funduszu Społecznego, ocenia 
Pani mijającą dekadę?

K.W.: Bardzo pozytywnie i to patrząc na rożne 
płaszczyzny. Z punktu widzenia odbiorców bezpo-
średnich pomocy społecznej i projektów systemowych 
realizowanych przez OPS-y czy PCPR-y, jest to bez 
wątpienia źródło rzeczywistego wsparcia klientów 
a tym samym poszerzenie dostępnej oferty. W po-
mocy społecznej ciągle brakuje pieniędzy. Dzięki Eu-
ropejskiemu Funduszowi Społecznemu w ośrodkach 
zrobiono o wiele więcej. Zmieniła się też mentalność 
pracowników socjalnych, którzy zaczęli pracować na 
projektach i szukać potencjału w ludziach. Na pozio-
mie ROPS-ów mamy liczne projekty szkoleniowe, czyli 
podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych, na 
co wcześniej brakowało środków. Z punktu widzenia 
CRZL-u i projektów realizowanych centralnie, pracu-
jemy głównie nad standardami usług. Mamy nadzieję, 
że niedługo uda nam się je wdrożyć. Dzięki temu pra-
cownicy socjalni będą popełniali mniej błędów a sy-
stem nadzoru, oceny i kontroli będzie bardziej obiek-
tywny. Ponieważ nie uda nam się wystandaryzować od 
razu wszystkich usług, będziemy się starali dokończyć 
rozpoczęte dzieło w nowej perspektywie. Standardy 
pracy socjalnej są niezmiernie ważne. Aby podnieść 
pracę socjalną na wyżyny i śmiało móc powiedzieć, że 
jest najważniejsza w systemie pomocy społecznej, mu-
simy wiedzieć czym jest praca socjalna i na czym ona 
polega. Myślę o, nazwijmy to, wycenie pracy socjalnej. 
Obecnie pracownicy socjalni boją się, że jak przejdą 
z wypłaty świadczeń na rzeczywistą pracę socjalną, 
to z punktu widzenia podmiotów, które je zatrud-
niają, czyli władz lokalnych, będą rozliczani z ilości  

wydawanych pieniędzy. Stąd jeden ze standardów, któ-
ry wprowadziliśmy obejmuje wskaźniki zatrudnienia. 
To jest jednak za mało, ponieważ na dzień dzisiejszy 
nie jesteśmy w stanie określić, ile czasu zajmuje praca 
z rodziną, często rodziną ze złożonymi problemami.

M.G.: Chciałem zapytać o agencję pracy so-
cjalnej. Zgodnie z założeniami ministerstwa, np. 
w polityce rynku pracy zmierzamy w kierun-
ku kontraktacji usług. Czy przewidujecie Pań-
stwo kontraktację pracy socjalnej, czyli wy-
dzielenie jej z administracji pomocy społecznej 
a następnie jej urynkowienie? Czy raczej nie ma tu 
obaw, które mogliby mieć pracownicy zatrudnieni 
w publicznych instytucjach pomocy społecznej?

K.W.: Niestety są dość duże obawy. Nie ukrywam, 
że w pierwszym projekcie zmian ustawy o pomocy 
społecznej zaproponowaliśmy taką agencję i zrobili-
śmy krok w tył, rezygnując i uznając, że nie jesteśmy 
jeszcze gotowi. Nie są gotowi pracownicy socjalni, 
którzy mają wiele obaw, ale też nie są gotowi praco-
dawcy. Wspominałam, że jeśli nie będziemy świadomi 
wagi pracy socjalnej, nie ocenimy jej i nie wycenimy, 
to nie będzie zapotrzebowania na tego typu usługę 
świadczoną przez podmiot niezależny. Wprawdzie 
pracownicy i praca socjalna są bardzo ściśle umiej-
scowieni w samorządach lokalnych, ale tak naprawdę 
głównie korzystają z nich ośrodki pomocy społecznej. 
Inne instytucje niejako wykorzystują pracowników 
z istniejących struktur. Jak popatrzymy, gdzie był-
by potrzebny pracownik socjalny, to dochodzimy do 
wniosku, że w wielu miejscach. W organizacjach po-
zarządowych, ale i w instytucjach takich jak szpitale, 
szkoły czy zakłady karne. Tak naprawdę ludzie mó-
wią, że korzystają z usług pracownika socjalnego, ale 
tego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Wszystko odbywa się na zasadzie dobrej współpracy. 
Nie mówię, że takiej współpracy ma nie być. Wręcz 
przeciwnie, warto dbać o to, by było to współdziałanie 
wielu podmiotów. Ale wspomniane instytucje muszą 
zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli mają takie potrze-
by, to może i w ich strukturach powinien znaleźć się 
pracownik socjalny. Jeśli nie ma gotowości i myślenia, 
że w naszej instytucji są takie potrzeby, to nie będzie 
zapotrzebowania na zakupienie wspomnianej usługi 
od podmiotu zewnętrznego. Jest więc jeszcze trochę 
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za wcześnie na agencję pracy socjalnej. Musimy naj-
pierw dokonać zmiany sposobu myślenia o pomocy 
społecznej.

M.G.: 10 lipca 2013 roku odbyła się konferencja  
poświęcona standaryzacji superwizji w pracy so-
cjalnej organizowana przez Wyższą Szkołę Peda-
gogiczną im. Janusza Korczaka i Stowarzyszenie 
CAL na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludz-
kich. Z punktu widzenia projektu systemowego, 
czy ministerstwo chce, żeby superwizja stała się 
jednym z elementarnych, kluczowych modułów 
edukacji i wsparcia pracowników socjalnych?

K.W.: W 2011 roku, kiedy zaczynał się projekt, 
wprowadziliśmy do ustawy prawo pracowników so-
cjalnych do superwizji. Powinno się ono ziścić już od 
stycznia 2014 roku. Tak się jednak nie stanie. Potrze-
ba jeszcze kilku czynników. Przede wszystkim należy 
powiedzieć czym jest superwizja, jak kształcić i kto 
powinien kształcić superwizorów. Na te pytania po-
szukujemy odpowiedzi zarówno z Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, jak i ze Stowa-
rzyszeniem CAL. Ponieważ powstały standardy su-
perwizji, przy wsparciu Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej, próbujemy pewne rzeczy przenieść na projekt 
rozporządzenia. Będziemy ten projekt szeroko konsul-
tować. Mamy nadzieję, że w połowie 2014 roku ukaże 
się rozporządzenie i rozpocznie się projekt szkolenia 
superwizorów. Będziemy się starali nie stracić już pra-
cujących superwizorów. Warto podkreślić, że nie jest 
to działanie, które rozpoczynamy w momencie wej-
ścia ustawy o pomocy społecznej. Rzeczywistość i po-
trzeby pracowników socjalnych wymusiły istnienie 
superwizji znacznie wcześniej. Jest ona różnie realizo-
wana, ale istnieje. Zależy nam na tym, aby ją rozwijać 
i pokazywać, że jest ona potrzebna, ponieważ pomaga 
zarówno pracownikom socjalnym, jak i bezpośrednim 
odbiorcom usług.

M.G.: Wspomniała Pani o Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Jak Pani ocenia zadania stojące 
przed dwoma organami doradczymi Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej: wspomnianą Central-
ną Komisją Egzaminacyjną i Radą Pomocy Spo-
łecznej?

K.W.: Rada Pomocy Społecznej jest przekrojową 
reprezentacją różnych środowisk pomocy społecznej, 
ale także władz lokalnych. Mamy więc przedstawicieli 
ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecz-
nej i innych placówek funkcjonujących w obecnym sy-
stemie. Mamy również starostów i wójtów. Chcemy być 
blisko ludzi i ich codziennych spraw, stąd są to organy, 
dzięki którym docieramy do środowiska i dzięki którym 
wiemy, czego środowisko potrzebuje. Są to konsultacje 
i opinie dotyczące nie tylko aktów prawnych, budżetów 
czy rozwiązań systemowych, lecz także bieżącego funk-
cjonowania systemu. Dzięki temu jest nam łatwiej rea-
gować. Jeśli chodzi o Centralną Komisję Egzaminacyjną, 
to wchodzi tu wątek kształceniowy. Jak wiemy system 
kształcenia się zmieniał, ewaluował. Nie mogliśmy się 
doczekać aż wejdą studia II stopnia na kierunku pra-
ca socjalna. Studia ruszyły a my pozostajemy otwarci, 
bo w systemie pracy społecznej pracownik socjalny jest 
wiodącym zawodem, ale nie jedynym. Mamy wielo-
zawodowość, bo wynika ona z potrzeb. Wciąż istnieją 
przemoc i uzależnienia, mamy więc lokalną politykę 
społeczną, której bez pomocy społecznej rozwijać się nie 
da. W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna 
to swoiste czuwanie nad jakością kształcenia na różnych 
poziomach. Otworzyliśmy się na uzupełnienie kwalifi-
kacji, na różne podmioty, które dawniej traktowaliśmy 
wąsko. Obecnie mówimy o specjalizacji w zawodzie. 
Pracownicy socjalni kształcą się w różnych miejscach. 
Chodzi o to, aby wszystkie podmioty przygotowujące 
pracowników socjalnych działały zgodnie z prawem 
i miały te same minima programowe. Ponieważ pracow-
nik socjalny to zawód regulowany, są pewne wymogi 
kształcenia i nad tym staramy się czuwać. Wspiera nas 
w tych działaniach Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
To jest też przestrzeń, w której należy się zastanowić, 
jak ma wyglądać model kształcenia i jak powinien się on 
przekładać na praktykę. Ostatnio rozmawialiśmy o pod-
noszeniu kwalifikacji w kontekście taryfikatora. Wiemy, 
że system ten niekoniecznie motywuje do podnoszenia 
kwalifikacji. Mamy więc w tym obszarze jeszcze wiele 
do zrobienia.

M.G.: Polska stoi przed wyzwaniem wyni-
kającym ze zmian demograficznych. Pojawiają 
się problemy związane ze starzeniem się społe-
czeństwa i chorobami cywilizacyjnymi. Czy Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje  
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zainicjowanie w systemie nowych usług społecz-
nych? W projektach systemowych sprawdziły się 
instrumenty aktywnej integracji i usługi reinte-
gracji społecznej. Czy przewidujecie Państwo do-
datkowe środki, tudzież ustawowe instrumenty, 
które rozwijałyby usługi społeczne w systemie?

K.W.: Chcemy poszerzyć katalog usług 
w systemie pomocy społecznej. Nie jest to jednak 
jedyny sposób na rozwój usług. Poza systemem po-
mocy społecznej zmienia się także ustawodawstwo 
i pojawiają się różne projekty, takie jak chociażby 
ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, któ-
ra wprowadziła instytucje asystenta rodzinnego i ko-
ordynatora pieczy zastępczej. Jest projekt senatora 
Mieczysława Augustyna o wspieraniu osób niesamo-
dzielnych, gdzie mają rozwijać się usługi adresowa-
ne do ludzi wymagających wsparcia środowiskowego 
tak, aby zapobiegać instytucjonalizacji. W systemie 
pomocy społecznej chcemy też rozwijać wszystkie 
formy pośrednie, które łączą się z integracją w środo-
wisku lokalnym, ale związane są z pozostaniem oso-
by w jej środowisku a więc mieszkalnictwo chronione 
czy półstacjonarne formy instytucjonalne. Problem 
osób z Alzheimerem jest obecnie dla instytucji po-
mocy społecznej niezmiernie ważny, gdyż rodziny 
nie radzą sobie i potrzebują wsparcia w tym zakresie. 
Chcemy pracować nad instrumentarium, które łączy 
się z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Mam tu na 
myśli rozwój instytucji integracyjnych, które dla czę-
ści osób są przedsionkiem do aktywności zawodowej. 
Przewidujemy również ścisły związek nowego syste-
mu pomocy społecznej z różnymi formami rozwijanej 
ekonomii społecznej. 

Czy planujemy dodatkowe środki? To się okaże, 
gdy wyjdziemy z projektem założeń i dowiemy się, 
na ile minister finansów pozwoli nam rozwijać wspo-
mniane usługi. Taka perspektywa jest dla nas pew-
nego rodzaju szansą. Powstaje „Krajowy Program 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społeczne-
mu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” i na tej 
podstawie będziemy chcieli część rzeczy zrealizować 
przy pomocy środków europejskich, robiąc swoiste 
montaże środków pochodzących z budżetu państwa 
i budżetów samorządów. Większość zadań, o których  
mówimy, już w 1990 roku było przypisanych do  

samorządów. Cześć z nich jest wspierana z budżetu 
państwa, ale część jest zadaniem własnym. Musimy 
przyjrzeć się tym zadaniom wspólnie z samorząda-
mi. Pewne rzeczy warto robić, bo później koszty są  
zdecydowanie większe. Dziś nikt już nie ma wątpli-
wości, że trzeba dbać o rodzinę biologiczną. Gdy do-
tyka ją bieda a nie występują w niej patologie, nie ma 
powodu, by zabierać z tej rodziny dzieci. Za pieczę 
zastępczą zapłacimy trzy lub cztery razy więcej.

M.G.: Porozmawiajmy o kształceniu pracowni-
ków socjalnych. Jak Pani ocenia system ewalua-
cji i przygotowania pracowników socjalnych do 
tej trudnej służby? Jak zachęcać młodych ludzi, 
których socjologowie nazywają pokoleniem kon-
sumpcyjnym, do podejmowania nauki tego za-
wodu w sytuacji, w której wiemy, że nie jest to 
zawód najwyższego prestiżu społecznego i nie 
jest to zawód najlepiej opłacany. Jak Pani ocenia 
wspomnianą sytuację?

K.W.: To raczej pytanie o motywację młodych lu-
dzi. Jeżeli pojawiają się na uczelniach i chcą się kształ-
cić w tym kierunku…

M.G.: Niestety jest coraz mniej osób chętnych 
do podejmowania studiów na kierunku polityka 
społeczna. Kierunek praca socjalna istnieje od 
niedawna i trudno na jego temat się wypowia-
dać. Obecnie młodzi ludzie wybierają zwykle za-
wody, które dadzą w przyszłości stabilną i dobrze 
płatną pracę. To jest problem, ponieważ dylema-
tów społecznych związanych ze zmianami popu-
lacyjnymi będzie przybywać. A z drugiej strony  
młodzi ludzie nie garną się do studiowania  
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kierunków typowo społecznych lub humanistycz-
nych. Jak zachęcić młodych ludzi do wybierania 
tych kierunków? Czy resort ma pomysł na współ-
pracę z uczelniami lub innymi podmiotami kształ-
cącymi? Jest to problem, który się ujawnia i to 
z perspektywy całego środowiska akademickiego...

K.W.: Pewnie ma Pan rację. Natomiast nie widzę 
jeszcze aż takiego spadku zainteresowania zawodem 
pracownika socjalnego. Są takie zawody w kształceniu 
pomaturalnym, które na pewno odchodzą do lamusa, 
na przykład opiekunka w ramach pomocy społecznej 
czy asystent osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma 
już naboru, bo to zawód, który kompletnie nie cieszy 
się szacunkiem. Mamy problem z prestiżem zawodu 
pracownika socjalnego w Polsce. Za smutkiem zauwa-
żam, że wielu młodych pracowników socjalnych wy-
jeżdża po szkole do innych krajów Unii Europejskiej 
i tam znajduje zatrudnienie. Jeśli nie odbudujemy 
prestiżu zawodu, a nie da się tego zrobić ustawą o za-
wodzie, to sposób postrzegania pracownika socjalnego 
nie ulegnie poprawie. Ważna jest więc chęć kooperacji 
z pracownikiem socjalnym i współdziałanie z nim róż-
nych podmiotów w rozwiązywaniu problemów. Póki 
nie stanie się tak, że na poziomie lokalnym, na pozio-
mie samorządu będzie potrzeba kooperacji i pomocy 
pracownikowi socjalnemu w rozwiązywaniu bieżących 
spraw, będziemy mieli tendencję spadkową. Dobrze 
wykształcony pracownik socjalny na styku z rzeczy-
wistością poczuje, że poniósł porażkę i będzie szukał 
innego sposobu na życie. Pomijam fakt wynagrodzeń. 
Obecnie oczekiwania finansowe po ukończeniu stu-
diów rozmijają się z ofertą pracodawców. Myślę że nie 
wszyscy młodzi ludzie są nastawieni konsumpcyjnie, 
że jest też grupa osób, które wybierają zawody spo-
łeczne właśnie ze względu na chęć pomagania innym. 
Ma Pan jednak rację, że nie w takim zakresie, jak by-
śmy chcieli. To wszystko zależy od zapotrzebowania 
rynku. Mówimy, że jest ogromne zapotrzebowanie 
na zawody techniczne i informatyczne, stąd młodzi 
ludzie studiują informatykę. Za moment okaże się, 
że jest nasycenie rynku i potrzeba innych zawodów. 
Nie mam na to sensownego pomysłu. To co jest z na-
szego punktu widzenia ważne, to sposób kształcenia 
ludzi dostających się na uczelnie. Jako resort mówi-
my głośno, że na poziomie uniwersyteckim teoria 
musi stykać się z praktyką. Apelujemy o większą ilość  

praktyk, swoistego dotykania rzeczywistości. Chodzi 
o to, żeby ludzie po skończeniu uczelni byli dobrze przy-
gotowani i mogli pełnić zawodową rolę w zasadzie od  
początku. Aktualnie z mapy edukacyjnej znikają ko-
legia. Pracodawcy ich działalność oceniali tak, że pra-
cownik socjalny po kolegium był gotowy do pełnej 
aktywności zawodowej po trzech miesiącach a pracow-
nik po wyższych studiach po roku. Nadal w edukacji 
pracowników socjalnych brakuje praktyk. I myślę, że 
jest to taki wspólny obszar dla uczelni, praktyków 
i pracodawców, aby te rzeczy jakoś sensownie łączyć, 
żeby ludzie dotykali praktyki. To dla nich też jest waż-
ne, ponieważ często mają trochę inne wyobrażenie od 
tego z czym potem się stykają. Natomiast co do za-
chęt, nie umiem powiedzieć. Myślę że czas pokaże, że 
to zapotrzebowanie jest duże. Będą miejsca pracy, to 
być może młodzi ludzie będą bardziej chętni, bo znik-
ną lęki typu „co będę po tym kierunku robił?”

M.G.: Jak Pani ocenia efekty upowszechniania 
i promocji pracy socjalnej w Polsce? Jak w mini-
sterstwie ocenia się działania poświęcone promo-
cji pracy socjalnej jako ważnego zawodu społecz-
nego w formie telewizyjnego serialu „Głęboka 
woda” czy wystawy „Kolory pomocy społecznej” 
na dworcach? Czy są mierzalne wskaźniki świad-
czące o tym, że serial „Głęboka woda” wpłynął na 
zmianę postrzegania tego zawodu?

K.W.: Nie wiem, jakie są wyniki po drugiej serii 
serialu „Głęboka woda”. Natomiast pierwsza rzeczy-
wiście była bardzo dobrze odebrana i miała wysoką 
oglądalność. W zasadzie brak takich seriali w pol-
skiej telewizji. Ludzie zasiedli przed telewizorami, bo 
chcieli obejrzeć coś innego, coś co jest bliskie życiu 
i codziennym problemom. To nie jest serial, który 
pokazuje piękny i kolorowy świat. To nie jest serial, 
w którym wszystko kończy się dobrze. Mnóstwo lu-
dzi wokół nas boryka się z prezentowanymi na ekra-
nie problemami i stąd odbiorca często identyfikuje 
się z bohaterami. Serial przybliża sylwetkę pracow-
nika socjalnego, pokazuje trudy jego pracy, wpro-
wadza w dylematy zawodowe. Wystawa na Dworcu 
Centralnym w Warszawie, na której otwarciu byłam, 
a która rozpoczyna serię pokazów w innych miastach, 
jest też odpowiedzią na prezentowanie prawdziwego 
wizerunku pracowników socjalnych. Tyle, że tu nie  
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występują aktorzy. Zamieszczone na wystawie zdjęcia 
i wypowiedzi funkcjonujących na rynku pracowników 
socjalnych świadczą o tym, że realizowane projekty 
mają sens, bo zmieniają rzeczywistość i zmieniają my-
ślenie na lepsze. Jedno z przesłań zaprezentowanych 
na wystawie było takie, że niezależnie od tego, co się 
stanie na poziomie rządu, czy będą zmiany prawne 
czy nie, pracownicy socjalni się nie wycofają i będą 
szli w obranym kierunku, ponieważ ich działalność 
ma sens, gdyż przynosi korzyści lokalnej społeczności 
i rzeczywiście pozwala skutecznie pomagać. To na co 
wciąż cierpimy i nieco ten stan pomagają nam uleczyć 
europejskie projekty, to brak w mediach autentyczne-
go przekazu o codziennej, trudnej pracy pracowników 
socjalnych i o rzeczywistym pomaganiu. Powiem bru-
talnie, wszyscy uważają, że jest to temat po prostu 
nudny, że nikt tego nie będzie słuchał, czytał czy oglą-
dał. Jeśli się coś udaje zaprezentować szerszej publicz-
ności, to nagle wszyscy mówią, że to normalne, że tak 
jak w każdym zawodzie pracownicy socjalni robią to, 
co do nich należy. Sensacją jest jak coś się nie uda-
je. Oczywiście nie mówię, żeby zamiatać pod dywan 
sprawy załatwione źle lub wcale. Ale jeśli na przykład 
coś się wydarzyło w jakimś Domu Pomocy Społecznej 
i zostaje to nagłośnione i mówi się o tym miesiąca-
mi, to proszę sobie wyobrazić, jakie to lęki wywołuje 
w ludziach, którzy z takich usług chcieliby skorzystać. 
Szukają innych rozwiązań, innych podmiotów, nie-
koniecznie lepszych. Powstaje opinia, co nam może 
pomóc pracownik socjalny, skoro w mediach mówią, 
że nie przyznał zasiłków w odpowiedniej wysokości. 
Często nie są to sprawdzone informacje. Potem two-
rzy się pogląd, że ośrodek jest od dawania zasiłków 
i to tylko w małej wysokości, albo że do ośrodków 

pomocy społecznej przyjeżdżają ludzie ekskluzywny-
mi samochodami. Pytanie brzmi czy nie mają prawa 
przyjeżdżać? Jeśli chcą skorzystać z jakiejś usługi, za 
którą zapłacą, to nie patrzmy na ich majątek, bo mają 
prawo do takiej usługi, mają też prawo do pewnych 
świadczeń, które w systemie świadczeń rodzinnych 
są odłączone od kryteriów dochodowych. Dla mnie 
jest to taka równowaga. Obecnie jeżeli w ramach pro-
jektów pojawiają się filmy, wystawy czy reportaże, 
które mówią o codziennej, trudnej pracy pracownika 
socjalnego i o długiej drodze od dobrej diagnozy do 
skutecznej pomocy, to myślę że warto upowszechniać 
i promować pracę socjalną w Polsce. Im więcej tego 
typu działań, tym bliżej jesteśmy prawdy o istnieją-
cym w naszym kraju systemie pomocy społecznej.

M.G.: Co resort uważa za największe wyzwa-
nia w systemie pomocy społecznej do końca 2013 
roku, na najbliższe trzy lata i na najbliższą dekadę?

K.W.: Przywołać warto kilka wspomnianych już 
przeze mnie kwestii. Czekamy czy Rada Ministrów 
zdecyduje się przyjąć projekt założeń do nowelizacji 
ustawy o pomocy społecznej. Chcemy rozpocząć szero-
ki proces konsultacji społecznych i międzyresortowych 
a w przyszłym roku pracę nad zmianami ustawowymi. 
Kolejna rzecz to sprawa superwizji i wprowadzenia do 
praktyki szkoleń superwizyjnych. Natomiast w dłuż-
szej perspektywie są europejskie fundusze struktu-
ralne i „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar ak-
tywnej integracji”. Mamy tam przewidziane działania 
w ramach europejskich środków, lecz ścieramy je także 
z działaniami krajowymi. Pokazujemy pewne obsza-
ry zaniedbań, które wymagają wsparcia. Wskazujemy 
również kategorie klientów. Mówimy na przykład, że 
musimy silniej wspomagać dzieci poprzez system edu-
kacji, ale i poprzez rozwój systemu zajęć pozaszkol-
nych. Następnie obszar ten jest adresowany do rodzi-
ny i też konkretne działania chcemy w tym zakresie 
podjąć. To łączy się z kolejnymi zmianami, które są 
niezbędne w prawie krajowym, niekoniecznie tylko 
w ustawie o pomocy społecznej. Musimy widzieć to, 
że lokalna polityka społeczna nie równa się pomocy 
społecznej. Decydenci lokalni często stawiają znak 
równości i uważają, że system pomocy społecznej 
załatwi wszystko. Oczywiście nie załatwi. Mówimy 
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bardzo dużo o współdziałaniu różnych służb i tworze-
niu sieci współpracy. Nie da się skutecznie pomagać 
bez dobrej kooperacji na przykład z urzędami pracy,  
po to, żeby osoby, które mogą być aktywizowane za-
wodowo wracały na rynek pracy. Nie da się robić tego 
wszystkiego bez współpracy z systemem zajmującym 
się osobami niepełnosprawnymi, ponieważ oni żyją 
w społecznościach lokalnych i również te działania 
trzeba ze sobą łączyć po to, by wskazywać zaintereso-
wanym jak najlepszą ofertę. Obecnie brakuje lokalne-
go koordynatora polityki społecznej. Mówiąc o tym, 
że chcemy, aby gros zadań wykonawczych pochodzi-
ło z instytucji pomocy społecznej, czyli z ośrodków 
pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy 
rodzinie, to wydaje się, że taką rolę koordynacji róż-
nych działań mogłyby te instytucje przejąć. Być może 
już nie nazywając się ośrodkami pomocy społecznej. 
O tym jednak później. Trzeba popatrzeć trochę przez 
funkcje i zadania, jakie miałyby realizować i wtedy je 
na nowo zdefiniować, kładąc silny nacisk na współ-
pracę wielu podmiotów. Opierając się na zmianach 
ustawowych, są rzeczy, których nie da się wprowadzić 
natychmiast. Nawet jeśli uda się w 2014 roku wprowa-
dzić zmiany w ustawie o pomocy społecznej, to czas 

wdrażania należy rozłożyć na lata. Mówiąc o standar-
dach, trzeba pamiętać, że jest to mozolna praca, po-
nieważ długa jest droga od momentu przełożenia ich 
na język prawa do chwili wdrożenia. Nie da się wielu 
rzeczy zrobić bez wsparcia finansowego. Nie mówię, 
że potrzebne są duże nakłady. Część rzeczy wymaga 
jedynie przemodelowania, na przykład mniej świad-
czeń a więcej aktywnych form. Wydaje się jednak, że 
nieco więcej środków w istniejącym systemie powinno 
się znaleźć, bo bez tego trudno będzie realizować am-
bitne plany. Dlatego kilkukrotnie podkreślałam, że nie 
do przecenienia dla nas są europejskie środki, bo one 
rzeczywiście skutecznie pomagają w kierunkowych 
działaniach, które mają zmienić rzeczywistość i prze-
de wszystkim aktywizować ludzi. Chciałabym podkre-
ślić, że wiele rodzin nie oczekuje już świadczeń, zasił-
ków bo one są często w takiej wysokości, że niczego 
nie załatwiają. Ludzie oczekują konkretnej pomocy 
zmierzającej ku samopomocy. Często wystarczy taka 
forma aktywizacji, żeby rodzina dalej mogła sama so-
bie radzić. Stąd czeka nas w najbliższych miesiącach, 
ale i latach wiele nowych wyzwań.

M.G.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Krystyna Wyrwicka – dyrektor Departamentu 
Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej.

Mirosław Grewiński – dr hab., prof. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, 
prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny „Empo-
werment”. 
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na przecięciu sektorów

 
Marek Rymsza
dr socjologii, Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna to aktywność, która, ujmując za-
gadnienie na poziomie lingwistycznym, wyzna-
cza (a przynajmniej powinna wyznaczać) profil 
aktywności i tożsamość zawodową pracowników 
socjalnych. Tak jak nauczyciel uczy, a lekarz leczy, 
tak pracownik socjalny świadczy pracę socjalną. 
I tak jak wysiłek edukacyjny nauczyciela skiero-
wany jest na ucznia, a działania lecznicze lekarza 
na pacjenta, tak adresatem pracy socjalnej jest 
klient (w środowisku toczy się dyskusja, czy to 
najlepsze określenie).

Praca socjalna – między służbą 
społeczną a aktywnością urzędniczą

Praca socjalna, podobnie jak nauczanie i leczenie, to 
aktywność w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem –  
odbiorcą pomocy. Pracownik socjalny jest jednym 
z tzw. zawodów pomocowych (helping professions – por. 
Olech, 2012), gdyż adresatami jego działań są ludzie 
potrzebujący pomocy: słabsi, niezaradni życiowo 

i niesamodzielni ekonomicznie, a przez to zepchnięci 
na margines życia społecznego. Praca socjalna świad-
czona jest na rzecz jednostek, rodzin, grup społecz-
nych i całych wykluczonych społeczności1.

Lekarz to również zawód pomocowy, bo odbior-
cy świadczonych przez niego usług zdrowotnych to oso-
by chore (czasem wręcz na granicy życia i śmierci), a więc 
z tego względu słabsze, choć ich sytuacja materialna bywa 
różna, także relatywnie dobra. Przedstawicielem zawo-
dów pomocowych nie jest natomiast nauczyciel, którego 
misja nie jest definiowana przez odniesienie do trudnej 
sytuacji odbiorcy. Nauczyciel uczy bowiem uczniów 
zdolnych i niezdolnych, biednych i bogatych. Zawodem 
pomocowym jest natomiast pedagog szkolny, którego 
zadaniem jest oddziaływanie korekcyjno-wspomagające 
na uczniów słabszych, wychowawczo zaniedbanych, nie-
radzących sobie z obowiązkami szkolnymi. W Stanach 
Zjednoczonych pedagog szkolny jest traktowany jak 
szkolny pracownik socjalny (por. DuBois, Miley, 1999,  
s. 120–123).

Z uwagi na zarysowane różnice, analogie pra-
cy socjalnej z zawodem nauczyciela nie będą w tym 
tekście dalej rozwijane. Odwoływać się zaś będę do 
sytuacji lekarza, będącego niejako ikoną zawodów 
pomocowych. Definicja sytuacji lekarzy jako profe-
sjonalistów jest jasna: każdy zawodowo czynny lekarz 
leczy pacjentów i nie ma znaczenia, czy zatrudniony 
jest w szpitalu, przychodni czy też prowadzi praktykę 
w prywatnym gabinecie. Leczyć to poprawiać a nie 

1    W teorii pracy socjalnej wyróżnia się, ze względu na adresatów, trzy metody: 
pracę z indywidualnym przypadkiem, metodę grupową i metodę środowiskową.
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pogarszać stan zdrowia pacjenta. Po pierwsze nie 
szkodzić (primum non nocere), to jedna z ważniejszych 
zasad deontologicznych wiążących lekarzy i – dodaj-
my – także przedstawicieli innych zawodów pomoco-
wych. Chodzi o to, aby pomagać tak, by przypadkiem 
nie szkodzić. Tak więc leczyć, to pomagać choremu 
w sposób kompetentny, można powiedzieć kwalifiko-
wany, ograniczający do minimum niechciane skutki 
uboczne interwencji medycznej. Ktoś kto nie jest le-
karzem leczyć nie może, zabrania tego prawo.

Pracownik socjalny to także odpowiednio 
przygotowany specjalista od pomagania. Jego defini-
cja sytuacji zawodowej i związana z tym tożsamość 
zawodowa jest jednak znacznie bardziej problema-
tyczna niż lekarza. Pracownik socjalny pomaga, ale 
nie jest oczywiste, czym jest „kwalifikowane” poma-
ganie w jego przypadku. Chciałoby się powiedzieć 
(napisać): pracą socjalną. Wystarczy jednak nawet 
pobieżny ogląd funkcjonowania pomocy społecznej 
w Polsce, aby zauważyć, że liczni pracownicy socjal-
ni, zatrudnieni jako „zawodowi pomagacze” na sta-
nowiskach pracowników socjalnych w publicznych 
placówkach tej instytucji zabezpieczenia społeczne-
go, bynajmniej nie świadczą pracy socjalnej. Z kolei 
w organizacjach trzeciego sektora: stowarzyszeniach,  
fundacjach, podmiotach kościelnych, prowadzących 
działalność socjalną2 spotkamy specjalistów pracują-
cych na rzecz osób słabszych, którzy świadczą pracę 
socjalną, ale nie są traktowani jako pracownicy socjal-
ni i sami się tak nie określają. Oczywiście, zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w organizacjach trze-
ciego sektora funkcjonują również pracownicy socjalni 
świadczący pracę socjalną. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że związek pracownika socjalnego z pracą socjalną 
nie jest tak oczywisty jak lekarza z leczeniem. Można 
przy tym zaryzykować twierdzenie, o czym będzie 
jeszcze mowa, że praca socjalna rozwija się w Polsce 
na obrzeżach systemu pomocy społecznej, tam gdzie 
pracownicy socjalni nie tworzą zwartych zespołów, ale 
funkcjonują pojedynczo, w bezpośredniej styczności 
z klientami i ze specjalistami reprezentującymi inne 
zawody pomocowe (Rymsza, 2012b). Co odpowiada 
za taki stan rzeczy?

2  Działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.

Silnym elementem tożsamości zawodowej 
pracownika socjalnego w Polsce (i nie tylko w Polsce) 
jest bycie urzędnikiem socjalnym. Pracownik socjalny 
zatrudniony w publicznej placówce pomocy społecz-
nej ma status funkcjonariusza publicznego. Szczegól-
nie w ośrodkach pomocy społecznej, które zatrudnia-
ją w Polsce największą liczbę pracowników socjalnych 
(na koniec 2009 roku było to ok. 18,5 tys. osób – por. 
Dudkiewicz, 2011, s. 260). Pracownicy ci zajmują się 
dystrybucją pomocy materialnej (świadczeń pienięż-
nych i dóbr rzeczowych) oraz gromadzeniem doku-
mentacji potrzebnej do podejmowania odpowiednich 
decyzji administracyjnych w tych sprawach. Pracy 
socjalnej rozumianej jako udzielanie pomocy niema-
terialnej nie świadczą w ogóle, albo na marginesie rea-
lizacji funkcji redystrybucyjnej. Praca socjalna mieści 
się co prawda w zakresie ich obowiązków, ale zazwy-
czaj brakuje na nią czasu, gdyż nie jest zadaniem 
pierwszoplanowym.

Tożsamość zawodowa pracowników socjal-
nych jest, można powiedzieć, podwójnie profilowana: 
(1) na służbę społeczną, której kwintesencją jest praca 
socjalna oraz (2) na działania redystrybucyjno-kon-
trolne, które symbolizuje Ośrodek Pomocy Społecz-
nej (i w nieco mniejszym stopniu Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie3). Pierwszy profil dominuje w edu-
kacji do pracy socjalnej. Natomiast tak a nie inaczej 
skonstruowane ramy prawno-instytucjonalne pomocy 
społecznej, mówiąc obrazowo, wciskają pracowników 
socjalnych w urzędniczy gorset (określenie, którym 
posłużyłem się w: Rymsza, 2012a).

Badanie przeprowadzone w 2010 roku na 
próbie reprezentatywnej pracowników socjalnych ową 
dwubiegunowość tożsamości zawodowej pracowni-
ków socjalnych wyraźnie potwierdziło. Przy czym, 
głównie ze względu na organizację pracy i stawiane 
wymagania, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy 
społecznej ciążyli ku orientacji urzędniczej, pracowni-
cy socjalni z centrów integracji społecznej, placówek 
dla bezdomnych i środowiskowych domów samo-
pomocy silniej zorientowani byli na pracę socjalną, 
a pracownicy socjalni z powiatowych centrów pomocy 

3   Urzędnicze funkcje kontrolne są podobnie rozwinięte w obu typach placówek, 
ale powiatowe centra pomocy rodzinie, za wyjątkiem wsparcia dla rodzin zastęp-
czych, nie wypłacają świadczeń pieniężnych.
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rodzinie lokowali się między obiema grupami (Rym-
sza red., 2011, 2012). Zainteresowanie pracą socjal-
ną pracowników socjalnych z gminnych ośrodków 
również było wysokie (por. Kaźmierczak, 2011), ale 
miało charakter głównie deklaratywny4, podczas gdy 
ujawniane praktyczne podejście do zawodu, charakter 
odczuwanego stresu, poziom wypalenia zawodowego 
i inne uwarunkowania wskazywały na silną w tej gru-
pie badanych orientację urzędniczą (Bieńko, 2011; 
Łuczyńska, 2011, 2012).

Rozwój pracy socjalnej na obrzeżach 
systemu pomocy społecznej

Warto zastanowić się, dlaczego w Polsce więcej pra-
cy socjalnej jest tam, gdzie, paradoksalnie, mniej 
jest pracowników socjalnych – w placówkach specja-
listycznych, w których pracownicy socjalni nie two-
rzą wieloosobowych zespołów interwencji socjalnej.  
Jak się wydaje, są trzy uwarunkowania wspomnianego 
stanu rzeczy.

Po pierwsze, placówki specjalistyczne, adre-
sujące wsparcie do wąskich, określonych grup od-
biorców, jak przebadane przez nasz zespół centra in-
tegracji społecznej, schroniska dla bezdomnych czy 
środowiskowe domy samopomocy, znajdują się na 
marginesie administracyjnych oddziaływań systemu 
pomocy społecznej. Błąd w konstrukcji tego syste-
mu polegał (a skutki tego błędu trwają do dziś) na 
tym, że starano się zbudować silne ośrodki pomocy 
społecznej (pierwsza reforma samorządowa), a na-
stępnie powiatowe centra pomocy rodzinie (druga 
reforma samorządowa5). Silne, to znaczy z dużą 
liczbą powierzonych im zadań publicznych, a wraz 
z nimi i odpowiednio dużymi środkami finansowymi. 
A pracownicy socjalni w kontakcie z klientami mieli 
być silni niejako siłą zatrudniających ich instytucji. 
Świadomie wiązano więc pracę socjalną z przyznawa-
niem świadczeń pieniężnych, uznając, że pracownik 

4  Badania  ilościowe  o  charakterze  ankietowym  poddają  weryfikacji  przede 
wszystkim  deklaracje  a  nie  postawy.  Nie  jest  to  ich  błąd metodologiczny,  tylko 
specyfika eksploracji. Badania jakościowe, które są w stanie wniknąć w postawy, 
nie pozwalają z kolei na ekstrapolowanie wyników na całość badanej populacji, 
przeprowadzane są bowiem zazwyczaj na małych, niereprezentatywnych próbach.
5  Nawet wyjściowe założenie nie powiodło się, gdyż powiatowe centra,  tak  jak 
i cała administracja zespolona powiatu, okazały się jednostkami słabymi, słabszy-
mi od instytucji i placówek gminnych.

socjalny jako dysponent pomocy materialnej, będzie 
miał mocne „atuty” w pracy socjalnej z klientem. Rze-
czywistość negatywnie zweryfikowała to założenie. 
Zadania redystrybucyjne doprowadziły do biurokra-
tyzacji pracy ośrodków i marginalizacji pracy socjal-
nej. W powiatowych centrach pomocy rodzinie praca 
socjalna nigdy nie przebiła się na pierwszy plan6. Dla-
tego rozwój pracy socjalnej w ośrodkach pomocy spo-
łecznej będzie możliwy po organizacyjnym rozdzie-
leniu procedur zasiłkowych i pomocy niematerialnej 
(Rymsza, 2012b, s. 185–187).

Chodzi jednak o coś więcej niż zmianę or-
ganizacyjną – o zmianę filozofii budowania instytu-
cji pomocy społecznej i prestiżu służb społecznych. 
Najważniejszym zasobem pomocy społecznej są służ-
by społeczne. To kompetencje składających się na te 
służby zawodów pomocowych – ludzi pracujących 
w bezpośrednim kontakcie z klientami (frontline social 
workers), w tym w pierwszej kolejności pracowników 
socjalnych, stanowią (a przynajmniej stanowić powin-
ny) o realnej sile instytucji. Kadry „helperskie” przy-
tłoczone dużą liczbą zadań biurokratyzują się, a ich 
potencjał pomocowy (skutecznego korekcyjnego od-
działywania na klientów – zarówno naprawczego, jak 
i profilaktycznego) pozostaje niewykorzystany. W pla-
cówkach specjalistycznych potencjał ten wykorzysty-
wany jest w większym stopniu właśnie ze względu na 
adresatów działań. Raz jeszcze odwołując się do analo-
gii z zawodem lekarza, w gminnych ośrodkach pomocy 
społecznej zatrudniani są pracownicy socjalni przypo-
minający lekarzy pierwszego kontaktu (general practitio-
ners), zaś w placówkach specjalistycznych – pracowni-
cy socjalni przypominający lekarzy-specjalistów. Waga  

6   W pierwszym okresie funkcjonowania centrów praktycznie nie zatrudniały one 
pracowników socjalnych, co wydaje się absurdem, a wynikało z błędów we wdra-
żaniu drugiej reformy samorządowej.
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kompetencji stricte „helperskich” jest tam z założenia 
większa. Bez nich trudno utrzymać się w pracy (por. 
przegląd placówek pomocy społecznej i analiza „rein-
tegracyjnego” kierunku ewolucji aktywności służb spo-
łecznych w Grewiński, 2011).

Po drugie, rozwojowi pracy socjalnej 
w placówkach specjalistycznych sprzyja bezpośredni  
kontakt przedstawicieli tego zawodu z przedstawicie-
lami innych zawodów pomocowych (więcej – Rym-
sza, 2013, rozdział 7). Jeżeli do zespołu specjalistów 
zapraszany jest pracownik socjalny, to właśnie po to, 
aby prowadził pracę socjalną jako specyficzną usługę 
uzupełniającą usługi świadczone przez innych specja-
listów: na przykład psychologów, terapeutów uzależ-
nień, prawników, trenerów pracy. Prowadząc razem 
z Arkadiuszem Karwackim analizy, na podstawie ze-
branego w Instytucie Spraw Publicznych w ramach 
badań monitoringowych7 materiału empirycznego 
dotyczącego funkcjonowania centrów integracji spo-
łecznej, klubów integracji społecznej i zakładów ak-
tywności zawodowej, zauważyliśmy, że w części tych 
placówek funkcjonuje „triada helperska”: ściśle współ-
pracują ze sobą psycholog, pracownik socjalny i do-
radca zawodowy. Praca każdego z nich jest niezbędna, 
aby placówka skutecznie świadczyła usługi z zakresu 
reintegracji społecznej i zawodowej. Psycholog zwraca 
uwagę na odpowiednie motywacje klientów (i pracuje 
nad nimi), bez których działania aktywizujące zmie-
niają się w odgórną mobilizację i kontrolę oraz swoi-
stą grę pozorów po obu stronach. Pracownik socjalny 
interesuje się sytuacją rodzinną klienta, jego funkcjo-
nowaniem poza zajęciami reintegracyjnymi. A bez 
rozwiązania problemów domowych, które niejako za-
pętliły się, nie da się przywrócić klientom kontroli nad 
własnym życiem. Z kolei doradca zawodowy wprowa-
dza na rynek pracy, a bez aktywności ekonomicznej 
trudno o usamodzielnienie życiowe klienta.

Jest pewnym paradoksem, że tożsamość za-
wodowa pracownika socjalnego jako specjalisty od 
pracy socjalnej kształtuje się w styczności z przed-
stawicielami innych zawodów pomocowych, a nie 
przez kontakty zawodowe z koleżankami i kolegami 

7  Chodzi o badania realizowane w ramach projektu systemowego „Zintegrowany 
system wsparcia ekonomii społecznej”.

„po fachu”. Ale taki jest właśnie stan rzeczy w Polsce  
A.D. 2013. Warto doświadczenia zawodowe pracow-
ników socjalnych z placówek specjalistycznych, roz-
proszonych na obrzeżach systemu pomocy społecznej, 
wykorzystać w edukacji do pracy socjalnej. I warto 
o tych pracownikach nie zapominać, gdy podejmie się 
kolejne (wobec zakończonych niepowodzeniem tych 
wcześniejszych) próby tworzenia reprezentacji zawo-
dowej. Dla właściwego profilowania tego zawodu klu-
czowe znaczenie ma nie stworzenie silnego związku 
zawodowego pracowników pomocy społecznej (jest 
on również potrzebny, dla ochrony stabilności zatrud-
nienia i warunków pracy, ale biurokratyczna orien-
tacja jest wpisana w naturę inicjatywy związkowej8), 
a stowarzyszenia zawodowego lub nawet samorządu 
zawodowego, z wykorzystaniem doświadczeń izb le-
karskich i innych zawodów zaufania publicznego.

Po trzecie, organami prowadzącymi dużą czę-
ści placówek specjalistycznych są organizacje trzecie-
go sektora. Są to swoiste placówki niepubliczne funk-
cjonujące w systemie publicznym (to, czy uznamy je 
za publiczne czy niepubliczne jest kwestią konwencji 
lub precyzyjnych rozstrzygnięć ustawodawcy). Pro-
porcje układają się różnie. W przypadku schronisk, 
noclegowni i hosteli dla osób bezdomnych oraz wy-
chodzących z bezdomności prawie cała infrastruktura 
pomocowa pozostaje w rękach stowarzyszeń, fundacji 
i organizacji kościelnych. Organizacje trzeciego sekto-
ra są też organami prowadzącymi 2/3 centrów integra-
cji społecznej. W przypadku środowiskowych domów 
pomocy relacja między placówkami publicznymi (pro-
wadzonymi przez jednostki samorządowe) i niepub-
licznymi (pozarządowymi) jest bardziej wyrównana. 
Ale wszędzie podmioty trzeciego sektora odgrywają 
istotną rolę. Jak się okazuje, niepubliczny, społeczny 
organ prowadzący sprzyja rozwijaniu pracy socjalnej 
w placówce. Dlaczego?

W organizacjach pozarządowych mniejszą 
rolę przywiązuje się do „porządku w papierach” (nie-
koniecznie jest to zaletą, czasem okazuje się istotną 
wadą, skutkującą trudnościami w pozyskiwaniu i roz-
liczaniu dotacji), a większą do bezpośredniej pracy 

8  W 2012 roku podjęto prace nad stworzeniem ogólnopolskiej federacji związków 
zawodowych pracowników pomocy społecznej.
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z klientem. Organizacje pozarządowe, zwłaszcza te 
nieprowadzące stacjonarnych placówek, zazwyczaj 
nie posiadają na tyle dużych zasobów finansowych, 
aby długookresowo wspierać materialnie swych pod-
opiecznych i koncentrują się na zintensyfikowanych, 
krótkookresowych działaniach aktywizująco-usamo-
dzielniających. W działaniach tych wsparcie mate-
rialne (częściej rzeczowe niż finansowe) powiązane 
jest z usługami, a praca socjalna odgrywa istotną rolę. 
Warto nieco bliżej przyjrzeć się owej NGOs-owej pra-
cy socjalnej.

Pozarządowa praca socjalna

Czym wyróżnia się praca socjalna prowadzona 
w organizacjach pozarządowych? Czy są to róż-
nice na tyle istotne, że można mówić o pozarządo-
wej pracy socjalnej? Próbując nakreślić pozarządo-
wą specyfikę, warto wskazać na pięć okoliczności  
wyróżniających pracę socjalną świadczoną przez spe-
cjalistów w trzecim sektorze. Chodzi przy tym o spe-
cjalistów zarówno zatrudnionych, jak i pracujących 
wolontaryjnie (por. studia przypadków w Kromolicka 
red., 2005). Fakt zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu 
pracy i pobierania wynagrodzenia nie jest tu bowiem 
wyznacznikiem profesjonalizmu. Praca socjalna może 
być fachowo świadczona w trybie wolontaryjnym 
przez specjalistów (a nie przez wrażliwych społecznie 
„amatorów”) z konieczności spowodowanej brakiem 
funduszy na wynagrodzenie lub ze względu na silną 
orientację służebną (jedno nie wyklucza drugiego). 
Z taką sytuacją dosyć często mamy do czynienia na 
przykład w niepublicznych hospicjach, zwłaszcza 
w hospicjach domowych. Potrzeba pracownika socjal-
nego w zespole pomocowym jest bezsporna (np. we-
ryfikacja „zapomnianych” uprawnień do świadczeń, 
diagnoza socjalna, kontakt z innymi instytucjami), 
możliwości zatrudnieniowe – mocno ograniczone; 
specjaliści na szczęście się znajdują. Owe wyróżniki 
pozarządowej pracy socjalnej to:

1. Dystans do zawodu pracownika socjalnego przy 
wysokich kompetencjach merytorycznych i do-
świadczeniu praktycznym w zakresie kwalifiko-
wanego pomagania;

2. Ideowa orientacja na pomaganie i związany z tym 
brak zainteresowania pełnieniem funkcji administra-
cyjno-kontrolnych (co nie wyklucza jednak ryzyka 
swoistego „paternalizmu dobroczynności”);

3. Otwartość na innowacje, co sprzyja rozwojowi 
metod pracy socjalnej;

4. Elastyczność i niezależność w działaniu w bez-
pośrednim kontakcie z klientem – środowisko-
wy, a nie biurokratyczny charakter udzielanego 
wsparcia;

5. Zazwyczaj gorsze – w porównaniu do instytucji 
publicznych – warunki pracy.

Po pierwsze, komentarza wymaga aktywność 
profesjonalistów świadczących pracę socjalną nie pod 
egidą pracy socjalnej. Chodzi o prawdopodobnie cał-
kiem spore (choć nie ma reprezentatywnych badań 
ilościowych w tym zakresie – por. Golczyńska-Grondas, 
2012/2013, s. 24) środowisko specjalistów od poma-
gania, którzy niekoniecznie chcą uchodzić za pracow-
ników socjalnych. Część z nich zaś nie chce budzić 
w klientach i opinii społecznej skojarzeń z kadrą ośrod-
ków pomocy społecznej. Specjaliści ci nie chcą bowiem 
uchodzić za urzędników socjalnych i faktycznie nimi 
nie są. Specyfika sytuacji polega tu na tym, że to właś-
nie zaangażowanie w pracę socjalną jest źródłem dy-
stansu wobec zawodu pracownika socjalnego. Ale tak 
na prawdę, o czym była już mowa, pierwotne źródło 
dystansu ulokowane jest po drugiej stronie i jest nim 
marginalizacja pracy socjalnej w jednostkach publicz-
nej pomocy społecznej. Część z owych specjalistów nie 
spełnia też wymogów odpowiedniego przygotowania 
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Na 
przykład zdobyli doświadczenia zawodowe w trzecim 
sektorze nie na stanowiskach pracowników socjal-
nych, co oznacza brak formalnej, uznawanej praktyki 
zawodowej. Podobnie zresztą wygląda sytuacja przed-
stawicieli innych zawodów pomocowych. Na przy-
kład doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowe-
go w centrach integracji społecznej nie jest uznawane 
za praktykę zawodową w systemie certyfikowanych 
usług rynku pracy. Takie doświadczenie należy zdobyć 
w urzędzie pracy (Sarzyńska-Mazurek, 2012).
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Po drugie, organizacje pozarządowe są organi-
zacjami stricte pomocowymi, ich kadry często buntują 
się wobec ewentualnych zadań z silnym komponen-
tem kontroli społecznej. W organizacjach obywatel-
skich naturalny jest element ideowego zaangażowania, 
wrażliwość na potrzeby osób słabszych (Hrynkiewicz, 
2002) i jednocześnie niezgoda na niesprawiedliwość 
społeczną i strukturalne uwarunkowania biedy czy wy-
kluczenia społecznego (Agnieszka Rymsza, 2002). Or-
ganizacje są więc dobrym miejscem do pracy socjalnej 
metodą klasycznego caseworku, jak i metodą środowi-
skową, obejmującą takie role zawodowe, jak animator 
lokalny, organizator sieci społecznych (networker) czy 
lokalny planista (Kaźmierczak, 2011; Rymsza, 2012).

Po trzecie, jak podkreśla Agnieszka Golczyń-
ska-Grondas (2012/2013), organizacje pozarządowe 
są miejscem testowania innowacji społecznych, w tym 
innowacyjnych metod wsparcia socjalnego. Rozwój 
pracy socjalnej polega na ciągłym modyfikowaniu bez-
pośredniej pracy z klientem, jej przystosowywaniu do 
zmieniających się okoliczności. Bez innowacji praca 
socjalna nie tylko by się nie rozwijała, ale wręcz „zwija-
ła”, obrastając rutyną i stereotypowym postrzeganiem 
klientów. Nieprzypadkowo to właśnie w organizacjach 
pozarządowych wykluwają się też nowe zawody po-
mocowe. W Polsce takimi nowymi zawodami są asy-
stentury: asystent rodziny i asystent osoby niepełno-
sprawnej.

Po czwarte, pracę pomocową w trzecim sek-
torze charakteryzuje znacznie większa elastyczność 
działań, większa swoboda w dobieraniu metod pracy 
adekwatnych do okoliczności zewnętrznych, potrzeb 

klientów i preferencji samych specjalistów (Lichne-
rowicz, 2012/2013). To stanowi otwarcie dla pracy 
socjalnej. Procedury wewnętrzne w organizacjach są 
prostsze, mniej zbiurokratyzowane, struktura orga-
nizacyjna bardziej płaska, co sprzyja samodzielności 
specjalistów, racje ideowe dla indywidualizowania 
wsparcia kosztem trzymania się procedur admini-
stracyjnych znajdują większe zrozumienie w kadrze 
zarządzającej niż to ma miejsce w instytucjach  
publicznych. Choć trzeba zaznaczyć, że oprzyrządo-
wanie pracy socjalnej jest w organizacjach mniejsze, 
a zasoby skromniejsze; w rezultacie pracownik socjalny 
sam jest narzędziem oddziaływania na klienta. Odpo-
wiada to naturze pracy socjalnej (por. Granosik, 2006),  
ale może skutkować przedwczesnym wypaleniem  
zawodowym.

Trzeba też pamiętać o ograniczeniach i nie-
dogodnościach związanych z wykonywaniem zawodu 
pracownika socjalnego w organizacjach pozarządo-
wych. Można do nich zaliczyć: niestabilność zatrud-
nienia, ograniczone możliwości awansowania, gorszą 
formalną pozycję względem innych instytucji i urzę-
dów w porównaniu do koleżanek i kolegów z publicz-
nych placówek wsparcia, niedookreślony zakres obo-
wiązków (por. Lichnerowicz, 2012/2013 – tabela 1, 
s. 88).

Warto również zaznaczyć, że analizując poza-
rządową pracę socjalną, nie można pomijać inicjatyw 
placówek pomocowych prowadzonych przez organi-
zacje kościelne i wyznaniowe oraz organizacje świe-
ckie związane z Kościołami. Sieć tych placówek jest 
w Polsce rozbudowana, żeby wymienić tylko funk-
cjonujące w skali ogólnopolskiej placówki socjalne  
CARITAS (por. Kamiński, 2012b) czy placówki dla 
bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta (por. 30 lat Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Al-
berta, 2011). Doświadczenia CARITAS zaowocowały 
nawet powołaniem specjalnego studium chrześcijań-
skiej pracy socjalnej, wzorowanym na podobnych 
programach edukacyjnych w Niemczech (Kamiński, 
2012a). Pracę socjalną w tych placówkach, w porów-
naniu do świadczonej w ramach placówek i progra-
mów stowarzyszeń i fundacji, charakteryzuje mniej-
sza orientacja na innowacje (silny jest tradycyjny rys 
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dobroczynności i akcji charytatywnej – por. Kamiński, 
2004), ale równocześnie szczególnie mocny nacisk  
kładziony jest na służebny charakter pomocy i bez-
pośredni kontakt z adresatami wsparcia. Z racji zaś 
związków z Kościołami (w Polsce jest to przede 
wszystkim Kościół katolicki, ale także prawosławny 
i protestancki) – instytucjami „okrzepłymi”, sytuacja 
zawodowa pracowników socjalnych jest tu nieco bar-
dziej stabilna, choć nadal daleko jej do sytuacji kor-
pusu pracowników socjalnych gminnych ośrodków 
pomocy społecznej czy powiatowych centrów pomo-
cy rodzinie.

Uwagi końcowe

Praca socjalna wyrosła z aktywności społecznej 
(Rymsza, 2012/2013). Do dzisiaj wśród pedagogów 
środowiskowych silne jest przekonanie (odmiennie 
od tego dominującego wśród socjologów badających 
pomoc społeczną i pracę socjalną), że termin „praca 
społeczna” jest trafniejszym synonimem angielskiego 
social work czy francuskiego travail social niż „praca 
socjalna”, a przynajmniej jest to termin z tym drugim 
określeniem równoprawny. Początki sformalizowane-
go przygotowania do pracy socjalnej to kursy eduka-
cyjne z przełomu XIX i XX wieku, na których społecz-
nicy doświadczeni w pracy w bezpośrednim kontakcie 
z potrzebującymi, często zaangażowani w ruch set-
tlementów (to on dawał okazję do bezpośredniej, 
nieokazjonalnej styczności z ludźmi biednymi), sta-
rali się przekazać swoje doświadczenia „świeżym” 
współpracownikom, tak aby ci drudzy mogli uniknąć 
wcześniej popełnionych błędów, skrócić czas swej  
adaptacji do warunków życia i pracy w placówkach 
settlementowych i lepiej rozumieć zachowania lo-
kalnej, marginalizowanej społeczności. Formalne 
zatrudnienie miało zaś na celu umożliwienie po-
godzenia służby potrzebującym z własnym życiem 
rodzinnym, tak aby ograniczyć opisane w formie 
literackiej przez Stefana Żeromskiego „judymowe” 
dylematy wyboru.

Dzięki instytucjonalizacji, pracownicy socjal-
ni zyskali stabilne warunki pracy, pewien prestiż za-
wodu (w Polsce, niestety, stosunkowo niski), możliwo-
ści wpływania na funkcjonowanie innych niż własna 

placówek i instytucji (władztwo administracyjne lub 
choćby jego pozory daje status funkcjonariusza pub-
licznego). Ale praca socjalna rozwija się w świecie spo-
łecznym – w bezpośrednim kontakcie z klientami, gdy 
pracownik socjalny wychodzi zza biurka (w Polsce cel-
nie oddaje ten aspekt aktywności zawodowej określe-
nie „praca terenowa”, używane niemal jak synonim 
pracy socjalnej jako takiej). Zbyt daleko posunięta in-
stytucjonalizacja pomocy społecznej prowadzi prostą 
drogą do rutynizacji i biurokratyzacji działań pracow-
ników socjalnych, co z kolei skutkuje marginalizacją 
pracy socjalnej. To właśnie stało się w Polsce po 1989 
roku, gdy co prawda podjęto próby profesjonalizacji 
edukacji do pracy socjalnej (por. Szmagalski, 2012), 
ale na poziomie działań praktycznych skoncentrowa-
no się na budowie instytucji pomocy społecznej jako 
sieci samorządowych urzędów socjalnych (Kozak, 
2012) i nie stworzono ram organizacyjnych, sprzyjają-
cych praktykowaniu pracy socjalnej. Dlatego tak waż-
ne są doświadczenia pracowników socjalnych, pracu-
jących na obrzeżach nadmiernie zbiurokratyzowanego 
systemu pomocy społecznej, w tym w placówkach 
stacjonarnych i programach środowiskowych prowa-
dzonych przez organizacje trzeciego sektora. Rozwój 
pracy socjalnej w Polsce nie jest i nie będzie możli-
wy bez dowartościowania społecznego profilu tego 
zawodu (Rymsza, 2012/2013), a sprzyjające warunki 
do tegoż rozwoju stwarzają placówki specjalistyczne, 
zatrudniające także przedstawicieli innych zawodów 
pomocowych, w mniejszym stopniu poddanych presji 
„profesjonalizacji przez instytucjonalizację”.
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Podejście oparte  
na empowermencie  
w pracy socjalnej

Wojciech Duranowski
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa

Teoria empowermentu (upodmiotowianie, upra-
womocnienie) jest ściśle związana z pracą socjal-
ną i jej wpływem na rozwój społeczny jednostek 
oraz społeczności lokalnych (local communities).

Empowerment w teorii i praktyce

Najstarsza i największa międzynarodowa organizacja 
zrzeszająca pracowników socjalnych – Międzynarodowa 
Federacja Pracy Socjalnej (International Federation of Social 
Work) – w najnowszej definicji z 2000 roku (która zastą-
piła definicję z 1982 roku, wskazując że praca socjalna 
się zmienia) stwierdza, że „praca socjalna to profesja, 
która promuje zmiany społeczne, rozwiązywanie proble-
mów w stosunkach międzyludzkich oraz empowerment 
i wyzwolenie ludzi w celu zapewnienia ich dobrostanu. 
«Wykorzystując teorie dotyczące ludzkiego zachowania 
oraz systemów społecznych», praca socjalna wkracza 
w miejscu, w którym jednostka lub społeczność wchodzi 
w interakcje ze środowiskiem. Zasady praw człowieka 
oraz społecznej sprawiedliwości są fundamentalne dla 

pracy socjalnej” (http://ifsw.org, dostęp: 15.04.2013). Ju-
dith Lee (2001, s. 26) definiuje empowerment w pracy 
socjalnej następująco: „praktyka empowermentu pole-
ga na wsparciu klientów w znalezieniu dostępu do we-
wnętrznej siły (motywacji), która pozwoli im wpłynąć 
na swoje życie, jak również na ich miejsce w środowi-
sku w kontekście społecznym, ekonomicznym oraz 
politycznym”). Srilatha Batiwala (za: Rowlands, 1997, 
s. 23) wskazuje na powiązanie empowermentu z dostę-
pem do informacji, gdzie empowerment rozumie się jako 
„dokonywanie wyborów opartych na powiększonych 
zasobach wiedzy, informacji oraz możliwościach anali-
zy informacyjnej”. Powiązanie kwestii empowermentu 
z dostępem do informacji jest bezpośrednim odniesie-
niem do gospodarki opartej na wiedzy, w której dostęp 
do informacji decyduje o możliwościach samorealizacji 
jednostki. W tym przypadku beneficjenci pracy socjal-
nej, którzy są na przykład wykluczeni cyfrowo (brak 
dostępu do internetu), tracą możliwość dostępu do in-
formacji, które mogłyby być kluczowe dla rozwoju ich 
kapitału ludzkiego oraz społecznego. Przykładem takiej 
sytuacji są ogłoszenia dotyczące szkoleń organizowa-
nych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Często kwestią decydującą w otrzymaniu wsparcia (na 
przykład kursu języka obcego lub studiów podyplomo-
wych) jest posiadanie dostępu do internetu (rejestracja 
internetowa) oraz szybkie zdobycie informacji na temat 
czasu rekrutacji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 
W ten sposób wykluczenie cyfrowe i brak dostępu do 
informacji wpływają na marginalizację grup społecznych 
i brak możliwości skorzystania przez nie ze wsparcia, co 
jeszcze bardziej zwiększa nierówność między grupami 
społecznymi. Dlatego empowerment w pracy socjalnej 
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powinien nastawiać się na poszerzanie spektrum infor-
macji beneficjenta na temat potencjalnych możliwości 
wyboru, o których beneficjent może nie mieć wiedzy. 
Z pojęciem „empowerment” w pracy socjalnej jest rów-
nież ściśle powiązana bezsilność społeczna. Silvia Staub
-Bernasconi (za: Rowlands, 1997, s. 37) pisze: „Bezsil-
ność społeczna (powerlessness) to niska atrakcyjność spo-
łeczna ze względu na niewielkie zasoby (materialne oraz 
wiedzę). W celu empowermentu, musimy najpierw na-
uczyć się otwarcie rozmawiać z klientami pracy socjalnej 
na temat siły społecznej, a następnie przejść do wspólnej 
oceny możliwości klienta w kontekście jego indywidu-
alnych zasobów (psychobiologicznych oraz socjoekono-
micznych), jego siły artykulacji, siły symbolicznej, siły 
umiejscowionej (positional power), władzy (authority) oraz 
formalnej i nieformalnej siły w organizacji. Niespra-
wiedliwa stratyfikacja społeczna oraz podział dóbr jest 
jednym z największych wyzwań współczesnych społe-
czeństw. W skali globalnej, krytyczna edukacja oraz ak-
tywizm polityczny na rzecz gwarantowanego dochodu 
minimalnego jest niezbędny. Międzynarodowa praca 
socjalna może pozwolić połączyć różne grupy interesu 
oraz kultury w celu zwiększenia zasobów siły (wpływu) 
w celu oparcia się dominacji grup, które osiągnęły empo-
werment”.

 W myśl teorii Staub-Bernasconi (tamże), pra-
ca socjalna powinna dostrzegać strukturalne problemy 
społeczności lokalnych powiązane z nierównym oraz 
niesprawiedliwym podziałem zasobów społecznych. 
Natomiast społeczności powinny prowadzić aktywność 
polityczną (advocacy) na rzecz zwiększenia własnych za-
sobów materialnych oraz społecznych, które w efekcie 
mają prowadzić do empowermentu wykluczonych grup 
społecznych. Jako jedno z narzędzi, Staub-Bernasconi 
wskazuje „minimalny dochód gwarantowany”, który 
jest elementem polityki społecznej w niektórych gospo-
darkach świata, na przykład Revenu de Solidarite Active 
we Francji, czy też świadczenia w ramach innowacyj-
nego programu Bolsa Familia w Brazylii. W obu przy-
padkach mamy do czynienia z uznaniem przez pań-
stwo solidarności społecznej jako istotnego elementu 
w procesie empowermentu grup wykluczonych (bezro-
botnych, ubogich oraz tak zwanych ubogich pracują-
cych). W przypadku programów minimalnego dochodu 
gwarantowanego mamy do czynienia z podpisaniem  

kontraktu socjalnego między państwem a obywatelem. 
Za weryfikację kontraktu oraz wsparcie w jego realizacji 
odpowiada pracownik socjalny. Państwo w kontrakcie 
ustala warunki wsparcia finansowego, które związane 
są najczęściej z podnoszeniem kapitału ludzkiego i spo-
łecznego. Mogą to być na przykład: konieczność reali-
zacji zaleceń medycznych (szczepienia, kontrole), edu-
kacyjnych (procent obecności, podejście do egzaminów) 
czy doszkalanie zawodowe. W ten sposób mamy do 
czynienia z współodpowiedzialnością obywatela za pro-
ces zwiększania własnych zasobów (zarówno psychobio-
logicznych, jak i socjoekonomicznych), dzięki którym 
państwo decyduje się zwiększyć świadczenia materialne. 
To z kolei przekłada się na wzrost atrakcyjności społecz-
nej danej jednostki i prowadzi do jej empowermentu 
oraz zwiększenia roli społecznej.

 Jo Rowlands (tamże, s. 15), opisując idee em-
powermentu w pracy socjalnej wskazuje na istotność 
uświadomienia sobie przez beneficjenta istniejących 
nierówności oraz sytuacji opresji (na przykład w kon-
tekście relacji zawodowych, prywatnych czy też in-
stytucjonalnych). W tym kontekście empowerment 
oznacza pracę na rzecz zniesienia istniejących nierów-
ności oraz ich wpływu na życie jednostki. Empower-
ment może być osiągany poprzez działania w skali 
mikro takie jak: „usieciowianie” ludzi (networking), gru-
py samopomocowe, grupy poszerzania świadomości 
(consciousness-raising groups), projekty edukacyjne oraz 
charytatywne czy też przez lokalne projekty społecz-
ne (tamże). Natomiast w skali makro możemy mówić 
o organizowaniu się społeczności lokalnych (community 
organizing) w celu zdobycia wpływu na decyzje podej-
mowane przez lokalne czy regionalne władze w zakresie 
polityki społecznej, ustawodawstwa oraz planowania 
budżetu. W obu przypadkach empowerment jest ściśle  
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powiązany z procesem grupowym, w trakcie którego 
jednostka uświadamia sobie własne położenie i zdo-
bywa „krytyczną świadomość” (critical consciousness). 
Dlatego empowerment to edukacja oraz informacja, 
zdobywana w trakcie procesu grupowego wsparcia. Jak 
stwierdza Jocelyn Taliaferro (tamże, s. 16), osoba ze-
wnętrzna (pracownik socjalny czy pracownik NGO) 
może być w takim procesie jedynie facylitatorem, jako 
że prawdziwy empowerment musi wynikać bezpośred-
nio z wewnętrznych działań osoby czy grupy margina-
lizowanej i nie może być nadany. Prawdziwy empower-
ment może przybierać różne formy i przynosić często 
niespodziewane efekty. Natomiast jakakolwiek próba 
tworzenia „mapy drogowej empowermentu”, czy też 
„empowermentu krok po kroku” (gradual empowerment) 
jest podejrzana i de facto może być to zawoalowana 
próba kontroli i ograniczania samorealizacji jednostek 
lub grup marginalizowanych (tamże).

 Grupy wsparcia czy też poszerzania świado-
mości, wywodzą się z idei wcześniej wykorzystywa-
nych metod badawczych tzw. grup fokusowych. Ta-
bela 1 przedstawia ewolucję wykorzystania grup foku-
sowych w różnych dziedzinach życia społecznego. Ist-
nieje jednak poważna różnica między pracą grupową 
opartą na grupach fokusowych, prowadzoną w ramach 
pedagogiki emancypacyjnej (według Paulo Freire czy 
Jonathana Kozola), feminizmu drugiej i trzeciej fali, 
a pracą grupową prowadzoną przez sektor badań ryn-
kowych czy też wywiad wojskowy. W przypadku tych 
pierwszych możemy mówić o pracy wspólnie z klien-
tami (work with), a w przypadku sektora badań marke-
tingowych czy wywiadu wojskowego możemy mówić 
o pracy na klientach (work on) (za: Densin, Lincoln, 
2011, s. 889). Wywiad wojskowy oraz badania mar-
ketingowe wydobywają informacje od klientów, w celu 
wypracowania metod skuteczniejszej i efektywniejszej 
manipulacji klientami (tamże). W przypadku pedago-
giki emancypacyjnej czy ruchów aktywności społecz-
nej, praca grupowa ma na celu poszerzenie świadomo-
ści uczestników, a także facylitację rozszerzenia pola 
dostępnych możliwości, mającą na celu empowerment 
jednostek.

Tabela 1. Wykorzystanie grup fokusowych 
w różnych dziedzinach życia społecznego

przed  
II wojną 

światową

w latach
1950–1980

w latach
1980–2000

po roku
2000

Wywiad 
wojskowy

X

Badania 
rynkowe

X X X X

Pedagogika 
emancypacyjna

X X X

Feminizm 
drugiej fali

X X

Feminizm 
trzeciej fali

X X

Źródło: N.K. Densin, Y.S. Lincoln i in. (red.). (2011), The SAGE 

Handbook of Qualitative Research. SAGE Publications Ltd., London.

Tabela 2. Prawa beneficjenta pomocy społecznej w po-
dejściu empowermentowym

Beneficjent ma prawo oczekiwać, że pracownik socjalny

okaże mu szacunek

będzie się komunikował nieoceniająco

będzie posiadał kompetencje międzykulturowe

poinformuje go o możliwych opcjach

pozostawi mu odpowiedzialność za własne działania

będzie promował sprawiedliwość społeczną

będzie przestrzegał kodeksu etycznego pracownika socjalnego

będzie facylitatorem procesów a nie kierownikiem

Beneficjent ma prawo oczekiwać, że procesy

będą nastawione na współpracę

pozwolą mu przedstawić opowieść z własnego punktu widzenia

pozwolą mu wspólnie wypracować cele i strategię podejmowanych 
działań

pozwolą ocenić rezultaty

Beneficjent ma prawo oczekiwać, że będzie zaangażowany w

planowanie, badania i ewaluacje programu

działania organizacyjne i rozwojowe

działania edukacyjno-szkoleniowe

aktywność społeczną na poziomie lokalnym

Źródło: B.L. DuBois, K.K. Miley (2005), Social Work: An Empo-

wering Profession. Pearson, Bostons, s. 208.
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 Brenda L. DuBois wspólnie z Karlą Kros-
grud Miley (2005, s. 208) stworzyły zestawienie 
najważniejszych praw beneficjenta pomocy społecz-
nej, w przypadku wykorzystania podejścia empower-
mentowego (tabela 2). Prawa beneficjenta są ściśle 
powiązane z ideami i koncepcjami empowermentu. 
Warto wskazać tutaj na promocję sprawiedliwości 
społecznej, zapewnienie klientowi dostępu do infor-
macji, posiadanie kompetencji międzykulturowej (po-
znanie kultury beneficjenta), szacunek oraz postawę 
nieoceniającą. Pracownik socjalny pełni rolę facylita-
tora, który wspiera jednostkę i społeczności lokalne 
w rozwoju. Jednakże zmiana musi wynikać z działań 
samych zainteresowanych, nie może być narzucona 
przez pracownika socjalnego.

Empowerment pojawił się współcześnie w li-
teraturze naukowej i w globalnym dyskursie w latach  
  70. XX wieku w związku z teorią wyzwolenia i po-
wszechnej edukacji w Ameryce Południowej głoszoną 
przez Paulo Freire oraz Saula Alinsky’ego, którzy zaj-
mowali się organizacją i wzmacnianiem społeczności 
lokalnych w czarnych gettach w Stanach Zjednoczo-
nych (za: Cornwall, Eade, 2010). Sama idea upodmio-
towienia społeczności lokalnych jest starsza i za prekur-
sorów empowermentu można uznać Ruch Osiedleńczy 
(Settlement Movement), który wskazywał konieczność 
zmian systemowych w celu eliminacji ubóstwa. Orę-
downicy SHM tworzyli domy osadnicze (settlement 
houses) w biednych dzielnicach, w których osadnicy 
(settlement workers), prowadzili pracę społeczną w za-
kresie kompleksowego wsparcia najuboższych (eduka-
cja, doradztwo prawne i finansowe, organizacja zajęć 
dodatkowych itp.), dając jednocześnie podwaliny pod 
praktykę pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. 
Najsłynniejszym i modelowym domem osadniczym był 
Hull House założony w 1889 roku przez Jane Addams 
oraz Ellen Gates Star w ubogich imigranckich dzielni-
cach Chicago. Hull Haus prowadził rozwiniętą działal-
ność społeczną, edukacyjną oraz artystyczną, mającą 
za zadanie rozwój kapitału społecznego beneficjentów. 
Ruch ten w swoim szczytowym okresie posiadał ponad 
500 domów osadniczych na terenie USA, a jego idee 
rozprzestrzeniły się na przykład do Rosji, gdzie Alek-
sander Zelenko (ros. Зеленко, Александр Устинович) 
wraz z Stanisławem Shatskim (ros. Шацкий, Станислав 

Теофилович) otworzyli w Moskwie w 1907 roku Klub 
Dziecięcy Towarzystwa Osadniczego (ros. Детский клуб 
общества Сетльмент), zajmujący się pracą społeczną, 
edukacyjną oraz artystyczną z dziećmi. Jednakże już 
w 1908 roku klub został zamknięty, a on sam znalazł 
się w areszcie na dwa miesiące, co potwierdza teorię Ta-
liaferro o tym, że prawdziwy empowerment pociąga za 
sobą nieprzewidywalne skutki. Często jest to spowodo-
wane istnieniem wielu grup, które nie są zainteresowa-
ne uwłasnowolnieniem wykluczonych.

Od pedagogiki uciśnionych  
do empowermentu

Freire był brazylijskim pedagogiem i społecznikiem, 
twórcą pedagogiki emancypacyjnej, której wyraz zawarł 
w swoim najważniejszym dziele „Pedagogice Uciśnio-
nych”. W książce Freire stwierdza, że pierwszym kro-
kiem na drodze do wyzwolenia jest uświadomienie sobie 
przez uciśnionych ich sytuacji społeczno-ekonomicznej 
oraz chęć dokonania zmiany. Jak stwierdza Freire (1970, 
s. 8): „Pedagogika uciśnionych jest pedagogiką ludzi 
walczących o swoje własne wyzwolenie (…). I ci któ-
rzy uświadamiają sobie lub zaczynają sobie uświada-
miać bycie uciśnionymi, muszą być współtwórcami tej 
pedagogiki. Żadna prawdziwa pedagogika wyzwolenia 
nie może trzymać uciśnionych z dala, traktując ich jako 
nieszczęśników i wskazując im wzory do naśladowania 
wśród klasy dominującej. Uciśnieni muszą być sami so-
bie przykładem w procesie wyzwolenia”.

 Freire (1970) podkreśla, że modele i sposoby 
wyzwolenia muszą pochodzić od samych uciśnionych, 
nie mogą być to rozwiązania narzucone z zewnątrz. 
Muszą być to działania oparte na wartościach huma-
nistycznych, a nie humanitarnych, powstałe przez 
proces tworzenia samoświadomości uciśnionych, 
a nie rozwiązania paternalistyczne narzucone przez 
klasę uciskającą. Jako jedną z metod empowermen-
tu uciśnionych podaje przykład edukacji, gdzie trady-
cyjny system najczęściej reprezentuje klasę dominu-
jącą i przedstawia modele potwierdzające istniejące  
status quo. Dla przeciwwagi przybliża projekty eduka-
cyjne, które powstają i są animowane ze społecznością 
uciśnionych. Freire nazywa edukacyjny model, który 
stosuje klasa dominująca w celu utrzymania władzy 
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i nie dopuszczenia samoświadomości grup uciskanych, 
tak zwanym bankowym modelem edukacji (banking 
model of education). W modelu tym, uczeń reprezentuje 
puste konto bankowe, do którego wszechwiedzący na-
uczyciel „przelewa” wiedzę. Bankowy model edukacji 
jest połączony z aparatem patriarchalnej pomocy spo-
łecznej, która eufemistycznie nazywa grupy uciśnione 
i marginalizowane „beneficjentami pomocy społecznej” 
(Freire, 1970, Chapter 2). W ten sposób pomoc spo-
łeczna nadaje klasie zmarginalizowanej etykietkę „leni-
stwa” i „niekompetentności” oraz odchylenia od normy 
i wskazuje drogę do reintegracji ze społeczeństwem. 
Freire (1970) oskarża pedagogikę tradycyjną o celowe 
unikanie tematów związanych z rzeczywistością. Pod-
kreśla, że mogłyby one uświadomić sytuację uciśnio-
nych. Zamiast tego oferuje się abstrakcyjne, oderwane 
od rzeczywistości kwestie, takie jak na przykład „Czy  
Roger dał zieloną trawę królikowi czy też kozie?”. Freire 
(1970) stwierdza, że edukacja nie może być abstrakcyj-
na, a w swoich przykładach powinna pokazywać uwa-
runkowania strukturalne. Dowodzi tego na słynnym 
przykładzie nauki zdania: „Ewa widzi winogrono” (port. 
Eva viu a uva). Należy spojrzeć, jakie jest miejsce Ewy 
w kontekście społecznym, kto pracuje, aby rosły wi-
nogrona, a także, kto otrzymuje zyski z tej produkcji 
(za: Gadotti, 1993). W tym przypadku stwierdza, że 
w pracy socjalnej oraz pedagogice istotne jest spojrzenie 
strukturalne, dopiero przy takiej analizie można określić 
kierunki empowermentu jednostek czy też społeczności 
lokalnych. Freire od zawsze związany z pracą socjalną 
(już w szkole jego pierwsza praca dotyczyła pracy socjal-
nej), na konferencji Międzynarodowej Federacji Pracy 
Socjalnej w 1988 roku wygłosił przemówienie, w któ-
rym stwierdził, że „praca socjalna jest głęboko osadzo-
na w modelu pedagogiczno-edukacyjnym, a pracownicy 

socjalni są wykonawcami marzenia o społecznej spra-
wiedliwości oraz agentami zmian jednostek oraz całych 
społeczności” (za: Lee, 2001, s. 35). Alternatywą jest 
edukacja i praca socjalna oparta na projektach oraz roz-
wiązywaniu problemów w kółkach samouczenia, w tym 
przypadku nauczyciel jest animatorem, a także facylita-
torem, który stawia problemy do wspólnego rozwiąza-
nia z grupą i który również uczy się od członków grupy. 
Przykładem takich działań jest słynny projekt z 1961 
roku, w czasie którego 300 niepiśmiennych rolników, 
zatrudnionych przy zbiorach trzciny cukrowej, podczas 
45 dni zajęć nauczyło się czytać i pisać, a także prze-
szło kurs, uświadamiający własną sytuację społeczno- 
-ekonomiczną. Freire przeprowadził ten projekt, gdy był 
zatrudniony jako dyrektor do spraw szkolenia zawodo-
wego na Uniwersytecie w Recife. Po przewrocie wojsko-
wym, w 1964 roku został uznany za zdrajcę i osadzony 
na 70 dni. Jego programy edukacyjne zostały wstrzyma-
ne w całej Brazylii.

 Jednym z zagrożeń empowermentu i spo-
łecznej zmiany dokonywanej przez uciśnionych, jak 
wskazuje Freire, jest tendencja do podziwu stylu życia 
klasy uciskającej i chęć do jej naśladowania. Szcze-
gólnie jest to widoczne wśród narodów skolonizowa-
nych, gdzie mieszkańcy od zawsze patrzyli na koloni-
zatorów z mieszanką podziwu i strachu. Reasumując, 
w koncepcji Freire, klasy uciśnione w celu empower-
mentu i wyrwania się spod dominacji, muszą nabyć 
świadomość bycia uciśnionym, a następnie w procesie 
samoedukacji wypracować rozwiązania, umożliwiają-
ce zmianę zastanego stanu. Osiągnięte w ten sposób 
wyzwolenie nie może być rozwiązaniem narzuconym 
z zewnątrz, ale działaniem oddolnym (grassroot level).

 Równie ważną postacią związaną z ideą em-
powermentu był Saul Alinsky, aktywista społeczny, 
z wykształcenia kryminolog, który począwszy od lat 
30. XX wieku zajmował się samoorganizowaniem czar-
nych społeczności lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 
w celu zdobycia politycznej władzy, a także większego 
dostępu do usług społecznych oferowanych przez mia-
sto. Alinsky stał się sławny w Stanach Zjednoczonych, 
dzięki swojej pracy u podstaw w dzielnicy Back of the 
Yards (New City, Chicago). Zyskała ona złą sławę przez 
publikację książki Uptona Sinclaira „Dżungla”, która  
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opisywała, na podstawie życia rodziny litewskich imi-
grantów, wykluczenie społeczne, ubóstwo i niewolnictwo 
pracy najemnej (wage slavery). W ramach pracy związanej 
z Back of the Yards Alinsky’emu udało się wpłynąć na 
empowerment mieszkańców dzielnicy. Dzięki stworze-
niu Społecznej Rady Dzielnicy – Back of the Yards Nei-
ghborhood Council (BYNC), osiągnięto sukces poprzez 
uzyskanie większych wpływów politycznych, a także 
zwiększenie siły negocjacyjnej dzielnicy przy alokowaniu 
funduszy na pomoc społeczną i usługi społeczne przez 
miasto Chicago (Stall, Stoecker, 1997). Alinsky, w jed-
nym z wywiadów (Empowering People, not Elites, 1972), 
tak opisuje proces empowermentu społeczności lokal-
nej Back of the Yards: „Chciałem spróbować zastosować 
tam techniki organizacyjne, które opracowałem z CIO 
dla gorszych slumsów i gett, aby większość uciskanych 
i wyzyskiwanych ludzi w kraju przejęła kontrolę nad 
własnymi społecznościami i swym własnym przezna-
czeniem. Do tego momentu poszczególne fabryki i ga-
łęzie przemysłu organizowały się w celu przeprowadze-
nia zmian społecznych, nigdy jednak nie obejmowało  
to całej społeczności. To właśnie miałem zamiar osiągnąć 
– pragnąłem zorganizować społeczność w celu uzyskania 
przez nią siły oraz dla realizacji radykalnych celów”.

 Filozofia empowermentu według Alisnky’ego 
stawiała przede wszystkim na zdobycie przez grupy 
wykluczone społecznie siły negocjacyjnej i politycz-
nej. W osiągnięciu celu pomocne miały być radykal-
ne działania i system konfrontacji, w myśl zasady, 
że władza jest grą zero-jedynkową. Zgodnie z takim 
podejściem, grupy wykluczone mogą zdobyć siłę po-
lityczną jedynie poprzez odebranie jej grupom rzą-
dzącym, przy użyciu, najczęściej radykalnych, metod 
politycznych. Wspomniane metody Alisnky opisał 
na rok przed śmiercią w książce z 1971 roku „Zasady 
Działania dla Radykałów” (Rules for Radicals).

 Termin „empowerment” był intensywnie wyko-
rzystywany w latach 70. XX wieku przez ruchy wyzwole-
nia czarnoskórej ludności w Stanach Zjednoczonych oraz 
Republice Południowej Afryki, a następnie zaczął powoli 
pojawiać się w dyskursie dotyczącym praw kobiet i kwe-
stii równouprawnienia płci. W ramach empowermentu 
kobiety z krajów Trzeciego Świata, z akcentem na Azję 
Południową i Amerykę Południową, podnosiły kwestię 

budowy świadomości oraz samorganizowania się kobiet 
(Empowering People, not Elites, 1972, s. 113). Metodę pracy 
grupowej opartą na empowermencie, skutecznie wyko-
rzystywały praktyczki drugiej fali feminizmu. Kobiety 
te stworzyły masowy ruch, w ramach którego w latach  
70. XX wieku powstawały tysiące lokalnych grup po-
większania świadomości (w szczytowym okresie należało 
do nich ponad 100 tys. kobiet). Feminizm drugiej fali 
był największym w historii ruchem zmiany społecznej 
opartym na metodzie grupowej empowermentu, dlate-
go idea grup poszerzania świadomości consciousness-rising 
groups jest warta zastosowania również w przypadku in-
nych grup oraz społeczności lokalnych (np. emancypacji 
i walki z wykluczeniem społecznym). Grupy poszerzania 
świadomości miały średnio po 20 uczestniczek, które 
spotykały się raz na tydzień, aby przedyskutować nurtu-
jące je kwestie, związane z opresją i problemami społecz-
nymi dotykającymi je jako kobiety na nurcie prywatnym, 
zawodowym oraz naukowym. W przeciwieństwie do 
akademickiego feminizmu polskiego był to ruch maso-
wy, dlatego w grupach poszerzania świadomości, można 
było spotkać zarówno kobiety pracujące w fabrykach, 
jak i wykładowczynie uczelni. To, że w spotkaniach brały 
udział jedynie kobiety, pozwalało na otwarcie się uczest-
niczek i swobodną, nieograniczoną dyskusję na nurtujące 
tematy. Jak wskazuje Madriz (za: Densin, Lincoln, 2011) 
w przeciwieństwie do otwartości w grupach poszerzenia 
świadomości, uczestniczki spotkań gry skonfrontowane 
z zewnętrznym badaczem przeprowadzającym interview 
stwierdzały na przykład: „Kiedy jestem sama z bada-
czem, czuję się zastraszona, natomiast jeśli dzwonią do 
mnie przez telefon, nie odpowiadam na pytania, bo po 
co?” Grupy empowermentowe z jednej strony dawały 
uczestniczkom bezpieczne i komfortowe miejsce do po-
dzielenia się w znanym gronie uwagami i problemami 
związanymi z opresją społeczną, z drugiej zaś strony po-
czucia otwartości nie mogły dawać badania lub interview 
przeprowadzane przez badaczy spoza grupy, na przykład 
z uczelni (Densin, Lincoln, 2011, s. 897).

 Amerykańska działaczka społeczna bell ho-
oks1 (za: Lee, 2001, s. 2) i zarazem jedna z czołowych 
przedstawicielek „czarnego feminizmu” przedstawia 

1  bell hooks to pseudonim literacki (fr. nom de plume) autorki, która celowo 
wybrała jego zapis małymi literami wskazując, że zawartość jej twórczości jest 
ważniejsza niż autor. Paradoksalnie zapis małymi literami wywołuje zaciekawienie 
i wyróżnia autorkę wśród twórców, wbrew jej deklarowanej intencji.
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wizję budowy społeczności lokalnych poprzez samopo-
mocowe grupy lokalne: „Wielu wciąż tęskni za życiem 
w społeczeństwie gdzie można stworzyć umiłowane 
(beloved) społeczności lokalne – gdzie kochające wię-
zy opieki oraz wiedzy łączą nas razem pomimo różnic 
między nami. Nie możemy poddać się tej tęsknocie… 
Potrzebujemy tych więzi nie dlatego, że trzymamy się 
kurczowo utopijnych fantazji, lecz dlatego, że trudzili-
śmy się cały życie by formować tą społeczność… Małe 
kręgi umiłowania i szacunku, które udało nam się stwo-
rzyć w naszym życiu indywidualnym, realistycznie przy-
pominają nam, że umiłowane społeczności lokalne nie 
są marzeniem, lecz rzeczywiście istnieją dla tych, któ-
rzy brali udział we wzajemnej edukacji w ramach grup 
budowania krytycznej świadomości”. To głęboko hu-
manistyczne podejście do praktyki pracy socjalnej jest 
również współdzielone przez Lee (2001), która stwier-
dza, że zastąpiła tradycyjnie używane w pracy socjalnej 
terminy takie jak „klient” czy „beneficjent” na termin 
„współbudowniczy umiłowanej społeczności lokalnej” 
(cobuilder of beloved community). Wskazuje również na ko-
nieczność interdyscyplinarności pracy socjalnej, która 
powinna włączać w swoją teorię twórczość artystyczną  
(od poezji do performance), z sukcesem wspierającą em-
powerment społeczności lokalnych.

Podejście empowermentowe  
do pracy socjalnej

Jak stwierdza Lee (1996, s. 228), podejście empower-
mentowe do pracy socjalnej (empowerment approach) 
zakłada, że opresja „jest strukturalnym zjawiskiem 
mającym daleko idące negatywne efekty na istnienie 
jednostek oraz społeczności”. Wśród potencjalnych ne-
gatywnych efektów uwewnętrznienia poczucia opresji 
wymienia między innymi: śmierć jednostek (np. w ra-
mach porachunków gangów lub samobójstwa), popeł-
nianie przestępstw oraz uwięzienie, depresję, zaniżony 
własny wizerunek czy napady agresji. W sytuacji opresji 
wzmocnić jednostkę mogą dwie instytucje społeczne. 
Pierwszą z nich jest rodzina o mocnych więzach, drugą 
– silna społeczność lokalna (Lee, 1996, s. 229). W ten 
sposób budowanie humanistycznych relacji wiary w lu-
dzi oraz społeczność, wzmacnia jednocześnie jednostkę. 
Autorka wymienia cztery rodzaje aktywności wpływa-
jącej na empowerment. Są to: indywidualna praca nad 

sobą, grupy samopomocowe (wsparcia lub podnoszenia 
świadomości), działalność w społeczności lokalnej (com-
munity action) oraz wiedza i umiejętności na poziomie po-
litycznym. Zdaniem Lee (1996), model empowermentu 
nie jest możliwy do wykorzystania w pracy z beneficjen-
tami, którzy są uzależnieni od narkotyków lub alkoholu, 
gdyż proces budowania świadomości może się rozpocząć 
dopiero po wyleczeniu się z uzależnienia. W tabeli 3 
przedstawiona została ramowa koncepcja podejścia em-
powermentowego do pracy socjalnej.

Tabela 3. Ramowa koncepcja podejścia empowermen-
towego do pracy socjalnej

według Judith A.B. Lee

Cel: bazując na ciągłej trosce o ludzi i środowisko, w celu 

wsparcia osób, które doświadczają biedy oraz opresji, w celu ich 

empowermentu, aby zwiększyć ich potencjał oraz pracować na 

rzecz zmian środowiskowych oraz strukturalnych umów, które mają 

charakter opresyjny.

Wartości: praca z osobami ubogimi, opresjonowanymi oraz 

stygmatyzowanymi w celu zwiększenia ich potencjału oraz pomocy 

środowiskowej/strukturalnej zmiany poprzez indywidualne oraz 

grupowe działania; preferencja dla lokalnych polityk społecznych 

oraz programów działających na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa 

z równymi możliwościami oraz dostępem do zasobów.

Baza teoretyczna: teorie i koncepcje dotyczące transakcji człowiek-

środowisko w sytuacji opresji; w tym: „teoria wizji pięciogniskowej”; 

historia opresji; ekologiczne, etnoklasowe, feministyczne oraz 

krytyczne perspektywy teoretyczne; wiedza na temat możliwości 

poznawczych człowieka, jego indywidualności, ego oraz umiejętności 

poznawczych i strategii radzenia sobie w sytuacji opresji; wiedza 

dotycząca proces wsparcia empowermentowego jednostki, rodziny, 

grupy oraz społeczności lokalnej; szersze systemy i procesy zmian 

strukturalnych wspierające ludzi w empowermencie na poziomie 

personalnym, interpersonalnym oraz politycznym.

Metody pracy: (…) metodologia może być wykorzystywana w pracy 

jeden na jeden, grupowej oraz w społeczności lokalnej. Polega 

ona na relacji współpracy, która zawiera wzajemność, obopólność, 

dzielnie się władzą oraz wspólnym trudem; wykorzystanie grup 

samopomocy do identyfikacji oraz pracy nad bezpośrednimi 

oraz pośrednimi przeszkodami na drodze do personalnej, 

interpersonalnej oraz politycznej siły; wspólna grupowa działalność 

mająca na celu wzrost świadomości na temat opresji (...)

Źródło: Lee J.A.B. (1996), The Empowerment Approach to Social 

Work Practice. W: Turner F.J. (red.), Social Work Treatment 4th 

Edition. Simon and Shuster, New York, s. 228.
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 Podejście empowermentowe w pracy socjal-
nej jest jednym z najistotniejszych trendów w pracy ze 
społecznościami lokalnymi, jest ono szczególnie silne 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie szereg organizacji 
i działaczy społecznych, funkcjonowało używając tych 
metod. Począwszy od pionierów pracy socjalnej w USA 
takich jak Ruch Osiedleńczy (Settlement Movement), 
po działania aktywistów w społecznościach lokalnych 
(jak Saul Alinsky), pedagogikę reformatorską i eman-
cypacyjną (Paolo Freire w Brazylii czy Jonathan Kozol 
w USA), feminizm drugiej i trzeciej fali czy inną aktyw-
ność lokalną. Wagę empowermentu w pracy socjalnej 
podkreśla to, że najważniejsza organizacja zrzeszająca 
pracowników socjalnych w USA – NASW w definicji 
pracy socjalnej zawarła empowerment jako jej cel.

 Obecnie występuje wiele zagrożeń, ale i szans 
związanych z zastosowaniem wspomnianego podej-
ścia w praktyce pracy socjalnej, co można zobrazo-
wać sytuacją w polityce społecznej i pracy socjalnej 
w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku rząd brytyjski 
ogłosił pod hasłem „Big Society” idee nowego podej-
ścia do polityki społecznej. W jego ramach założono 
zwiększenie udziału trzeciego sektora w dostarczaniu 
usług publicznych, zgodnie z przyjętymi założenia-
mi: delegowania większej władzy do lokalnych spo-
łeczności (lokalizm), zachęcenia ludzi do aktywnego 
działania (wolontariat), decentralizacji władzy, wspar-
cia spółdzielni, organizacji charytatywnych i przed-
siębiorstw społecznych oraz przejrzystości w publi-
kacji rządowych danych społeczno-ekonomicznych  
(open/transparent government). Ideą stojącą za „Big So-
ciety” jest empowerment społeczności lokalnych oraz 
zwiększenie efektywności instytucji publicznych w ra-
mach Nowego Zarządzania Publicznego (New Public 
Management), któremu przyświecają następujące zasady 
(za: Lavalette, 2012, s. 43):

-  postrzeganie organizacji jako łańcuchów relacji 
o niskim poziomie zaufania połączonych kontrak-
tami lub procesami typu kontraktowego;

-  rozdzielenie ról nabywcy i dostawcy lub klienta 
i kontrahenta w obrębie uprzednio zintegrowa-
nych procesów lub organizacji;

-  decentralizacja uprawnień budżetowych i osobi-
stych do szczebla menedżerów liniowych.

 Model ten spotkał się z negatywnym przyję-
ciem przez pracowników socjalnych w Wielkiej Bry-
tanii. Według badań przeprowadzonych przez Brytyj-
skie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych (British 
Association of Social Workers), aż 85% osób uznało, że 
presja zawodowa w pracy socjalnej wzrosła, natomiast 
aż 2/3 badanych stwierdziło, że praca wywołuje u nich 
niestabilność emocjonalną lub psychiczną, co według 
95% respondentów sprawia, że beneficjenci pracy so-
cjalnej są narażeni na niebezpieczeństwo wynikające 
z rosnącej presji na konkurencyjność pracy socjalnej 
(za: Lavalette, 2012, s. 47).

 Ponieważ podejście empowermentowe opiera 
się na pracy grupowej (metoda fokusowa, wspierająca), 
w Wielkiej Brytanii przesunięcie roli pracownika socjal-
nego w kierunku menedżera opieki, powoduje sytuację, 
w której jak stwierdza Michael Lavalette (2012, s. 48) 
„bogaty repertuar metod i podejść w pracy socjalnej – jak 
praca grupowa, wspólnotowa i indywidualna praca te-
rapeutyczna – został (w najlepszym razie) odsunięty na 
margines lub zapomniany przez państwowych pracow-
ników socjalnych”. To sprawia, że oprócz ogromnych 
szans i możliwości związany z tworzeniem konkuren-
cyjnego sektora publicznego, istnieje ryzyko odejścia od 
pracy grupowej. Ta ostatnia jest kluczowa w wielu po-
dejściach do pracy socjalnej (w tym w empowermencie) 
na rzecz działalności administracyjno-menedżerskiej, 
co może obniżać jakość usługi dla beneficjenta. Jed-
ną z metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 
oraz doradztwa zarówno w zakresie administracyjnym, 
jak i profesjonalnym, jest superwizja pracy socjalnej.  
Jej zadanie polega na zapewnieniu jakości dostar-
czanych usług, jak również wsparcia pracownikom  
socjalnym.
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Kierunki rozwoju i działania
 
Metoda pracy socjalnej oparta na empowermencie to 
bardzo skuteczne narzędzie walki z wykluczeniem spo-
łecznym jednostek oraz społeczności lokalnych. Waż-
ne jest jednak zauważanie, że w tym procesie pracow-
nik socjalnym pełni przede wszystkim rolę wspierającą 
(facylitatora, który pomaga beneficjentom w uświado-
mieniu mocnych i słabych stron). Ważna jest również 
informacja o możliwościach i kierunkach rozwoju, jed-
nakże decyzja co do kierunku działania zawsze pozosta-
je w gestii beneficjenta. Metoda ta wymaga od pracow-
nika socjalnego gruntownej wiedzy z zakresu socjologii, 
psychologii oraz często wiedzy artystycznej, szczegól-
nie w przypadku projektów edukacyjnych związanych 
z działaniami o tym charakterze. Istotne zastrzeżenie 
metody empowerment jest takie, że jest to proces  
niemożliwy do skontrolowania oraz że miarą rzeczywi-
stego sukcesu empowermentu są często niespodziewa-
ne zmiany zarówno w strukturze władzy, jak i relacjach 
między grupami wykluczonymi a innymi warstwami 
społecznymi. W tym przypadku empowerment jest 
osiągany nie tylko na poziomie mikro (indywidual-
nym, grupowym, społeczności lokalnej), lecz także na 
poziomie makro (politycznym). Wykorzystanie meto-
dy empowermentowej wiąże się również z przestrzega-
niem kodu etyki pracownika socjalnego oraz szeroką 
wiedzą na temat kultury oraz środowiska beneficjen-
tów. Brak wiedzy dotyczącej obyczajów oraz kultury 
społeczności zmarginalizowanej mogą prowadzić do 
działań naruszających godność i respekt beneficjen-
ta, co niszczyło by relację otwartości, która jest nie-
zbędna w procesie grupowego empowermentu. Należy 
pamiętać, że jednym z najważniejszych celów empo-
wermentu jest pozwolenie jednostkom, rodzinom oraz 
społecznościom lokalnym na realizowanie potencjału 
zgodnie z humanistycznymi wartościami. Podejście 
to jest oparte na wartościach solidarności, współpracy 
oraz kooperacji w celu realizacji wspólnego celu, czy-
li budowy sprawiedliwego społeczeństwa. Rezultatem 
wspomnianych działań będą silniejsze społeczności 
lokalne oraz satysfakcja beneficjentów w ramach in-
stytucji takich jak rodzina, społeczność lokalna oraz 
społeczeństwo.
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Pracownik socjalny –  
pomiędzy instytucją  
a działaniem

Rozmowa Mirosława Grewińskiego  
z Tomaszem Kaźmierczakiem

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Empo-
werment”: Tomku, co sądzisz o współczesnym sy-
stemie pomocy czy też pomocy/integracji społecznej 
w Polsce? System ten przez jednych jest postrzega-
ny jako zmierzający w kierunku aktywizacji i inte-
gracji, a przez drugich jest uważany za system, któ-
ry ciągle pozostaje w nurcie opieki i ratownictwa.

Tomasz Kaźmierczak: Mam trzeci pogląd. Jest to 
system, który dryfuje. Na początku lat 90. XX wieku 
było wiadomo, jaki jest sens i cel pomocy społecznej. 
Chodziło o to, żeby maksymalnie osłabić społeczne 
skutki reformy gospodarczej. Priorytetem były dzia-
łania osłonowe, działania opiekuńcze. Tak było na 
początku lat 90., ale w połowie, a już na pewno pod 
koniec lat 90. było oczywiste, że to nie wystarczy. 
Na przykład, wobec rosnącego wówczas bezrobocia 
pomoc społeczna była bezradna. Nie miała żadnych 
racjonalnych pomysłów czy instrumentów, żeby rea-
lizować to, co jest dla pomocy społecznej czy szerzej 
dla pracy socjalnej celem podstawowym, misyjnym, 
czyli jak dążyć do usamodzielniania ludzi. Sądzę, że 

właśnie pod koniec lat 90., a już na pewno na przeło-
mie wieku, ta pierwotna funkcja pomocy społecznej 
się wyczerpała. Na dobrą sprawę nie zaproponowano 
wtedy zdecydowanych kroków. Co prawda nowe roz-
wiązania się pojawiły. Zaczęły nieśmiało być wprowa-
dzane na początku pierwszej dekady XXI wieku. Były 
to takie półkroki. Nie mówię, że zgodnie z logiką, 
z którą w tym czasie reformowano pomoc społecz-
ną w Europie Zachodniej, uczynienie całego kroku, 
to byłby dopiero ten właściwy ruch. Mówię tylko, że 
próbowano, że zrobiono pół kroku. Spowodowało to, 
że przynajmniej na poziomie dyskursu opiekuńczość, 
osłonowość się osłabiła. Natomiast pomoc społeczna 
nie zyskała nowej misji, nowego kształtu, nowych in-
strumentów i w gruncie rzeczy w takim marazmie tkwi 
po dziś dzień. W zasadzie nie znam nikogo, kto nie 
potwierdziłby, że obecny stan wymaga zmiany. Cały 
system zatracił kierunek, nie wiadomo komu i czemu 
służy. Z jednej strony powoduje to ogromną frustrację 
pracowników socjalnych, w każdym razie tych, któ-
rzy nie popadli w rutynę. Z drugiej strony nie stwa-
rza szans dla tych, którzy tej pomocy potrzebują czy 
już z niej korzystają. Wspomniana sytuacja pokazuje 
sposób odbioru pomocy społecznej, która w obecnym 
kształcie nie jest ani integracją, ani porządną aktywi-
zacją. Nie jest to też porządna opieka, tylko właśnie 
taki dryf, który nie satysfakcjonuje nikogo. Wyraźnie 
widać, że od kilkunastu lat nie ma klimatu politycz-
nego dla pomocy społecznej. W związku z tym nie ma 
też klimatu politycznego, żeby wprowadzić reformę.

M.G.: No dobrze, ale skoro mówimy, że ten system 
dryfuje, że właściwie nie ma klimatu politycznego 
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dla zmian, to może byłoby lepiej, abyśmy pomoc 
społeczną traktowali, jako system opieki, a politykę 
aktywizacji, integracji czy też ekonomii społecznej 
wprowadzili w inną strukturę, w inny system i być 
może dopiero wtedy byłaby czytelna sytuacja. Może 
lepiej uznać, że pomoc społeczna jest właśnie syste-
mem opieki i ratownictwa, a polityka aktywizacji 
zlokalizowana jest w innych instytucjach czy w in-
nych instrumentach.

T.K.: Polityce zatrudnienia, polityce rynku pracy?

M.G.: Na przykład, albo wydzielić jakiś seg-
ment. Marek Rymsza twierdzi, że wtłaczamy sy-
stem ekonomii społecznej do systemu pomocy 
społecznej. Czy to jest właściwa droga? Pracow-
nik socjalny poza tym, że prowadzi sprawy biuro-
kratyczno-administracyjne, ma być osobą świad-
czącą usługi aktywizacyjne. Otwartym pozostaje 
pytanie czy nie wtłaczamy w ten system zbyt wie-
lu zadań i funkcji, bo to się nie do końca spraw-
dza. Może lepiej byłoby stwierdzić, że pomoc 
jest właśnie systemem opiekuńczym, że jesteśmy 
w kontrze do pewnych nowych trendów, a polity-
kę aktywizacji wprowadzamy gdzie indziej?

T.K.: Może. Nie mówię, że nie. To jest w ogóle cie-
kawa sprawa. W innych krajach mówi się o służbach 
społecznych czy usługach społecznych. Natomiast 
nasz konstrukt pomocy społecznej jest ewidentnie 
dziedzictwem prawa ubogich, z którego nie wyszliśmy. 
Prawdą jest, że służba publiczna jest bardziej opieką 
niż integracją czy aktywizacją. To jest właśnie temat na 
dyskusję. Kwestia o jakiej mówimy ma swój kontekst 
instytucjonalny, który podlega intensywnym zmianom. 
Dominacja państwa, która miała miejsce w okresie roz-
kwitu welfare state jest już czymś przeszłym, czymś co 
było i się stało. Możemy płakać za tym, ale to już nie 
wróci. Mamy zupełnie inną rzeczywistość i musimy so-
bie zdawać z tego sprawę. W gruncie rzeczy nie dość, 
że obecnie nic się nie dzieje, to wspomniany czas został 
zmarnowany. Nie było otwartej dyskusji.

M.G.: Z czego wynika brak takiej dyskusji? 
Z tego, że praktycy nie chcą zapraszać do współ-
pracy teoretyków? A może chodzi o decydentów?

T.K.: Nie wiem. Może jest to kwestia braku instytu-
cjonalnych rozwiązań. Może wynika to z tego, że każ-
dy, zarówno praktyk, jak i teoretyk, jest zabiegany, że 
nie ma wspólnej przestrzeni do współpracy. Nie wiem 
tego, ale tak jak wszyscy się zgadzają, że jest potrzeba 
zmian, tak nie słyszałem o dyskusji, w której by była 
mowa o tym, gdzie ma być ten drugi krok, prawda? 
Nie ma takiej.

M.G.: Gdy obserwujesz zmiany cywilizacyjne 
i wyzwania, które stoją przed naszym krajem, to 
jak oceniasz istniejące systemy wsparcia? W sa-
mej pomocy społecznej są przecież różne systemy 
wsparcia, zarówno instytucjonalne, jak i środo-
wiskowe. Czy uważasz, że odpowiadają one na 
potrzeby społeczne? A może nie są dostrojone do 
współczesnych wyzwań, na przykład związanych 
z cyberprzestrzenią, niepewnością zatrudnienia 
czy niepewnością jutra?

T.K.: Cały czas, nawet mówiąc o starych potrzebach, 
a nie tylko o nowych, mamy w Polsce niedorozwój sy-
stemu wsparcia i usług, które są w systemie służb spo-
łecznych dostępne. Widać to na przykładzie tradycyj-
nych usług opiekuńczych. Mamy podstawowe usługi 
dla osób, które są w domu, mamy wsparcie w postaci 
prywatnych i publicznych domów pomocy społecznej, 
natomiast nie ma u nas form, które Anglicy nazywają 
respite care, pozwalających na wspieranie opiekunów. 
W Polsce osobą niesprawną, starszą opiekuje się ro-
dzina. Członkowie rodziny powinni od czasu do czasu 
móc odetchnąć, bo inaczej doprowadzą siebie na skraj 
wyczerpania zarówno fizycznego, jak i psychicznego. 
W związku z tym, potrzebne są usługi, które by od-
ciążały rodzinę, a my takich usług nie mamy. Więc są 
u nas widoczne braki i opóźnienia, jeśli chodzi o tra-
dycyjne usługi, a cóż dopiero mówić o współczesnych 
problemach, o które pytasz. Zagrożenia związane 
z cyberprzestrzenią, komputerami, telefonami komór-
kowymi wynikają między innymi z tego, że ludzie ko-
munikują się przez sieć, portale społecznościowe czy 
smsy a rzadziej bezpośrednio. To rzutuje na umiejętno-
ści interpersonalne i może grozić izolacją. Niestety nie 
ma świadomości społecznej, nie ma takiego systemo-
wego podejścia, które pozwoliłoby przygotować pomoc 
społeczną na wyzwania przyszłości. A przecież pomoc  
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społeczna powinna się do tego zadania przygotowywać, 
bo niewątpliwie będzie zajmować się takimi problema-
mi, a to póki co jest odległe od współczesnego obrazu 
pomocy, opieki społecznej. Więc rzeczywiście w tym 
sensie nie tylko praktyka, ale też myślenie są daleko od 
nowych problemów i zagrożeń.

M.G.: To może zatrzymajmy się na chwilę przy 
temacie teorii. Czy w teorii pedagogiki społecznej, 
pracy socjalnej mamy jakiś silny paradygmat, ja-
kiś kierunek, który mógłby pobudzić praktykę do 
nowego spojrzenia, do rozwiązywania w niekon-
wencjonalny sposób współczesnych problemów?

T.K.: Mówienie o teoriach pracy socjalnej w kontek-
ście polskiej praktyki, jest pewnym nadużyciem, ponie-
waż praktyka pracy socjalnej na ogół nie jest umoco-
wana w teoriach. Teorie pracy socjalnej, które istnieją 
niekoniecznie stanowią podstawę praktyki pracowni-
ków socjalnych. Stare modele, stare teorie w dalszym 
ciągu są praktykowane i dobrze się mają i pewnie długo 
będą, bo to jest siła, że tak powiem, tradycji i siła insty-
tucji. Natomiast od około dwudziestu lat, wdrażany jest 
pomysł na profesjonalne pomaganie, który nazywa się 
pracą socjalną opartą na zasobach. Proces ten, w wymiarze 
globalnym a nie lokalnym, przebiega powoli, nieśmiało. 
Wygląda na to, że myślenie o pomaganiu, które mówi 
patrzmy na kogoś, kto ma problemy, jak na kogoś, kto ma zaso-
by zaczyna zjednywać sobie zwolenników. Przeglądając 
literaturę czy obserwując działania organizacji między-
narodowych, ten sposób myślenia, przynajmniej, jeśli 
chodzi o pracę ze społecznością lokalną, moim zda-
niem, dominuje. W tomie, który ukazał się w serii „Za-
awansowana praca socjalna”1, wśród rozdziałów, które 
w większości traktują o pracy socjalnej z różnymi gru-
pami, przyszłość wiązana jest z dwoma modelami. Pra-
ca socjalna oparta na zasobach i praktyka oparta na do-
wodach naukowych. Dla mnie jest to coś znaczącego, 
że w USA, ojczyźnie pracy socjalnej i w krajach, gdzie 
bez wątpienia jest ona najlepiej rozwinięta, mówiąc 
o przyszłości wskazuje się na te dwa podejścia. Więc na 
pytanie czy jest jakaś wyraźna zmiana paradygmatu, 
mówię, że tak i w jednym ze swoich tekstów w druku, 
używam wręcz określenia przełom kopernikański, bo 

1  J.G. Daley (red.), Postępy w pracy socjalnej. Wydawnictwo WSP TWP, War-
szawa 2010.

jak się na to spojrzy i tak chwilkę się zastanowi, to jest 
to swoisty przełom. Zawodowy pomagacz nie krąży już 
tylko wokół problemu. Zawodowy pomagacz krąży wo-
kół zasobów, wokół potencjału. Jest to bardzo ważne 
z tego względu, że odchodzi się od ideologizacji pracy 
socjalnej. Odchodzi się od uwikłania się w ideologię. 
W przypadku pracy socjalnej opartej na dowodach na-
ukowych, wybór sposobu postępowania ma swoje uza-
sadnienie w dowodach empirycznych. W przypadku 
pracy socjalnej opartej na zasobach, odchodzi się od 
ideologii, gdy nie patrzy się na to, dlaczego ktoś ma 
problemy, dlaczego ktoś jest biedny. Właśnie w wyjaś-
nianiu widoczny jest wpływ ideologii. Ktoś jest biedny, 
bo jest biedny, nie ma znaczenia dlaczego. Pomyślmy, 
co możemy zrobić, żeby z tego wyszedł. Próba ucieczki 
od ideologii jest tutaj wyczuwalna i może to dobrze.

M.G.: Mówimy o biedzie i o ubóstwie. Niektó-
rzy uważają, że ubogim należy pomagać przez 
świadczenia materialne, a nie przez usługi aktywi-
zacyjne. Mówi się na przykład o tym, żeby zapew-
niać ubogim minimalny, gwarantowany dochód, 
niekoniecznie z pracy. Czy ludzi biednych powin-
no się wyciągać z ubóstwa przez świadczenia fi-
nansowe, czy może poprzez aktywizację i usługi?

T.K.: Przez jedno i przez drugie. Jeśli chodzi o wy-
prowadzanie ludzi z biedy, pomysły, które ostatnio się 
pojawiły, tkwią w zasobach. Dlaczego ktoś jest bied-
ny? Dlatego, że nie ma zasobów. Coś w związku z tym 
trzeba zrobić, żeby wyszedł z biedy, czyli trzeba tak 
wspierać i tak działać, żeby ten ktoś miał coraz wię-
cej zasobów. Ale wszelkiego rodzaju zasobów, to zna-
czy zasobów kulturowych, społecznych, edukacyjnych 
i finansowych. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale także  
o cały szereg innych zasobów, bo przy pomocy samych 
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pieniędzy człowiek nie wyjdzie z biedy. Potrzebne są 
też umiejętności, to co nazywamy kapitałem ludzkim, 
społecznym a to odnosi się zarówno do osób, jak i do 
społeczności. Bo to jest tak, że ludzie korzystający z po-
mocy, pozostawali biedni, ponieważ pomoc materialna, 
którą dostawali była ciągle za mała. To była wieczna 
walka o przetrwanie, a jeśli ktoś walczy o przetrwa-
nie, to się niczym innym nie zajmuje. Człowiek musi 
mieć zasoby, żeby móc zainwestować w siebie i w swój 
rozwój. W związku z tym trzeba pomagać ludziom, 
żeby mieli coraz więcej zasobów, żeby rozwijali zasoby 
wszelkiego typu. Zatem bez wątpienia wyprowadzać 
ludzi z biedy powinno się poprzez aktywizację i usługi.

M.G.: Wiemy, że jednym z najważniejszych ele-
mentów wsparcia jest praca socjalna i wiemy, że 
praca socjalna w Polsce nie wygląda tak jakbyśmy 
sobie tego życzyli. Czy, jako osoba od lat zajmu-
jąca się pracą socjalną, uważasz, że powinna ona 
być osadzona w strukturze pomocy społecznej, 
czy raczej powinna zostać uwolniona jako zawód 
po to, by wprowadzić konkurencję i zwiększyć 
tym samym jej efektywność?

T.K.: Jeśliby sięgnąć do genezy, do literatury, to 
praca socjalna powstała, jako wolny zawód. Rozwi-
nęła się między innymi dlatego, że ci, którzy zaczęli 
ją praktykować, chcieli uprawiać wolny zawód. Praca 
socjalna jest więc ze swej natury wolnym zawodem. 
Istnieje oczywiście pytanie, na ile praca socjalna może 
być wolnym zawodem, jeśli na ogół jej praktykowanie 
ma miejsce w ramach sektora publicznego. Wynikają 
z tego pewne ograniczenia prawne, finansowe, ale też 
wywierana jest pewna presja polityczna na pracow-
ników socjalnych. To, o czym mówię nie jest niczym 
nowym, są to stare problemy. Chcę tylko powiedzieć, 
że praca socjalna ze swojej natury, jeśli jest prakty-
kowana, to jest to profesja, którą u nas nazywa się 
wolnym zawodem. Tyle, jeśli chodzi o status pracy 
socjalnej, jako zawodu w ogóle. Jeżeli zaś weźmiemy 
pod uwagę relacje pomiędzy pracą socjalną i pomocą 
społeczną w Polsce, to praca socjalna ma duży dług 
wobec pomocy społecznej. Tylko dzięki temu, że po-
moc społeczna po 1945 roku przetrwała, przetrwa-
ło też pojęcie „pracy socjalnej”. Gdyby nie to, pew-
nie w 1990 roku zaczynalibyśmy od zera. Myślę, że  

takie przypisanie pracy socjalnej do pomocy społecz-
nej, zdecydowanie ją ogranicza. W interesie pracy so-
cjalnej, w interesie pracowników socjalnych leży możli-
wość uprawiania zawodu w wielu miejscach, gdzie jest 
na to przestrzeń i potrzeba. Oczywiste jest, że pomoc 
społeczna, służby społeczne to jest takie podstawo-
we miejsce dla pracownika socjalnego. Ale pracownicy 
socjalni potrzebni są też w szpitalach i w szkołach. 
Potrzebni są w zakładach karnych i, jak dowodzi 
praktyka, nawet w miejscu, które się wydaje ostatnim, 
gdzie pracownik socjalny mógłby mieć zatrudnienie, 
w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jednym słowem, 
pracownicy socjalni są potrzebni wszędzie tam, gdzie 
są ludzie, gdzie jest środowisko i gdzie mogą się poja-
wiać problemy, na przykład takie z przystosowaniem 
się. A to może się pojawić praktycznie wszędzie i stąd 
jest wiele miejsc dla pracowników socjalnych. Możli-
wość wyjścia poza pomoc społeczną niewątpliwie też 
zmieniłaby na lepszy publiczny wizerunek pracowni-
ków socjalnych i stosunek do pracy socjalnej. Wzmoc-
niłaby pozycję pracowników socjalnych.

M.G.: Jednak w Polsce, nadal lokujemy pracow-
nika socjalnego w systemie pomocy społecznej. 
Stąd pytanie, co wynika z badań przeprowadzonych 
przez Ciebie wspólnie z Markiem Rymszą? Jakie są 
dzisiaj główne problemy, czy to instytucji społecz-
nych, czy też pracowników socjalnych w kontek-
ście chociażby tego, że chcemy łączyć ich role? Czy 
w tym ładzie instytucjonalnym i organizacyjnym 
jest coś takiego jak procedury czy też kwestie praw-
ne, kwestie finansowe, które ewidentnie należałoby 
zmienić, poprawić, ulepszyć? Czy też są takie rze-
czy, które są świetne jak chociażby zasoby kadrowe, 
które wymagają jedynie przeorganizowania?

T.K.: Myślę, że podstawowym problemem jest kwe-
stia tożsamości. Jeśli jestem pracownikiem socjalnym 
w Polsce, to co to znaczy? Tak naprawdę tu jest ogromna 
niejasność. Niedługo ukaże się książka napisana przez 
Martę Łuczyńską, w której przybliża ona badania prze-
prowadzone wśród pracowników socjalnych, mających 
opisać, z czym kojarzy im się praca socjalna. Wyniki 
pokazują nieprawdopodobny problem na poziomie toż-
samości. Więc kim jestem? Czy jestem urzędnikiem, czy 
może jestem zawodowym pomagaczem? A jeśli jestem 
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zawodowym pomagaczem, to co to znaczy? Myślę, że 
to jest podstawowy problem.

M.G.: Tożsamość?

T.K.: Tak, co to znaczy być pracownikiem socjalnym 
w Polsce? To jest coś, co jest głęboko schowane, głębiej 
niż uczucie. Gdybyśmy dotarli do tego miejsca, pewnie 
pojawiłby się wielki znak zapytania, taka wielka nie-
pewność. To czasami jest przysłonięte pewnością siebie, 
czy wręcz ideologią profesjonalizmu, ale tak naprawdę 
to tylko maska, która skrywa potężną niepewność do-
tyczącą tego, kim jestem. To jest to, jeśli chodzi o pod-
stawowy problem. Natomiast, jeśli chodzi o rozwiąza-
nia instytucjonalne, tu nie powiem niczego nowego. 
Tak długo, jak pracownik socjalny będzie przypisany 
do procedur przyznawania zasiłku, tak długo jeszcze 
będą widoczne jego problemy związane z tożsamością.

M.G.: Ale pracownik socjalny jest też przypi-
sany do tego, aby iść w teren, aby przeprowadzać 
wywiad środowiskowy.

T.K.: Tak, ale to przede wszystkim służy wspomnia-
nym zasiłkom, i tu nie ma wątpliwości. Zresztą od wielu 
lat wiadomo, że to jest coś, co nie sprzyja ani pracowni-
kom socjalnym, ani klientom, ani nam wszystkim. Co 
nie znaczy, że to rozłączenie jest łatwe. Wszyscy lub 
większość już się przyzwyczaiła do tej myśli, że jednak 
tak trzeba będzie zrobić. Natomiast znowu powstaje 
pytanie jak to zrobić? Jak to od strony technicznej roz-
wiązać? Czy pojęcie związane z taką pracą socjalną, to 
jest dobre pojęcie? Jak na przykład zareagowaliby na to 
pojęcie pracownicy socjalni? Czy pracownicy socjalni, 
nie mówię o jednostkach, ale większości są gotowi na 
taki ruch? Co się na przykład stanie, jeśli takie rozwią-
zanie zostanie im zaproponowane? To są ogromne znaki 
zapytania i jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem 
wcześniej, że wiele lat zmarnowaliśmy, nie tylko nie re-
formując, ale nawet nie mówiąc o tym, jak zreformować 
istniejącą pomoc społeczną. Zadowalaliśmy się stwier-
dzeniem, że trzeba to zrobić. Gdybyśmy o tym kilka lub 
kilkanaście lat temu zaczęli rozmawiać, to może teraz 
mielibyśmy szereg pomysłów, może byłyby już jakieś 
porządnie przygotowane pilotażowe programy, a tak na-
dal niewiele wiemy.

M.G.: Skoro praca socjalna tak wygląda, to na 
ile, przy obecnym marazmie podstawowej pracy 
socjalnej, można rozwijać pracę ze społecznoś-
ciami lokalnymi? Wiemy, że Ministerstwu Pracy 
i Polityki Społecznej, ale także Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich zależy na tym, aby opracować 
standardy i modele pracy środowiskowej. Jakie 
mamy szanse na to, aby wdrożyć w Polsce system, 
nazwijmy to pomocy środowiskowej czy organizo-
wania pracy ze społecznością lokalną?

T.K.: Moja opinia jest taka, że łatwiej jest wprowa-
dzić porządną pracę ze społecznościami lokalnymi niż 
pracę kliniczną. Praca ze społecznością lokalną ma, 
jakby na to nie patrzeć, tradycję, to nie jest coś, co się 
ludziom nie mieści w głowie. Dlatego rozwijanie tego 
wątku jest bardziej prawdopodobne i łatwiejsze niż 
wprowadzanie do praktyki modeli klinicznej pracy so-
cjalnej. Po pierwsze jest na czym bazować, bo jest taka 
tradycja. Po drugie jest grupa pracowników socjalnych, 
którzy męczą się w tej tradycyjnej roli i chętnie pod-
chwycą możliwość innego uprawiania swojego zawodu. 
Doświadczenia, które były zebrane w toku realizacji 
projektu Standardy w Pomocy Społecznej w działa-
niach Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL, pokazały, że chętnych nie brakowało. Chętni byli. 
Różnie się potem układało, ale chętni byli. Okazuje się, 
że można nawet w obecnej strukturze, nawet w obec-
nych warunkach inaczej pracować z ludźmi, używając 
metody pracy ze społecznością lokalną.

M.G.: Czy jesteśmy w stanie wprowadzić wspo-
mniany wątek w główny nurt naszego systemu?

T.K.: Myślę, że tak. W gruncie rzeczy takie bariery 
są dosyć proste do usunięcia, bo są to formalne barie-
ry. Wprowadzenie, nowych zapisów do ustawy o po-
mocy społecznej mogłoby odblokować możliwość for-
malnego wpisywania tego typu zadań do regulaminu 
i w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej.

M.G.: Zatem drążąc temat, warto się zastanowić, 
czy pracownik OPS-u jest przygotowany do tego, aby 
animować społeczność lokalną. Czy polskie służby 
społeczne są przygotowane do pełnienia tej roli?
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T.K.: Wdrażanie jest procesem. Nie można powie-
dzieć, że od stycznia 2014 roku w każdym ośrodku 
większość pracowników socjalnych musi mieć kompe-
tencje organizatorów społeczności lokalnej. To byłyby to 
absurd. Trzeba uczyć i przygotowywać kadrę. Natomiast 
dotychczasowe doświadczenia są zebrane, jest środowi-
sko, więc jest już infrastruktura treningowa, edukacyjna, 
która stwarza możliwość zdobywania, w trakcie kształ-
cenia ustawicznego, kompetencji niezbędnych do pracy 
ze społecznością lokalną. To trzeba widzieć jako proces, 
w którym praktyka powoli będzie się nasycała tego typu 
działaniami.

M.G.: Jesteś wykładowcą. Jak powinniśmy 
kształcić pracowników socjalnych?

T.K.: Program kształcenia musi być rozpatrywany 
w kontekście możliwości praktykowania pracy socjal-
nej. Nie mówię o praktykach w trakcie edukacji. Mam 
wrażenie, że ogromny wysiłek edukacyjny, z którym od 
wielu lat mieliśmy do czynienia, poszedł na marne. Co 
z tego, że pracownik socjalny zdobył nowe umiejętności, 
nową wiedzę, jak wracał do ośrodka i robił to samo co 
wcześniej. Bez przebudowy praktyki, cały system eduka-
cji zawodowej będzie zawieszony w próżni. Co z tego, 
że wymyślimy specjalizację pierwszego czy drugiego 
stopnia, że praca socjalna będzie na takim czy innym 
kierunku. Żadne, nawet najbardziej finezyjne zajęcia 
i programy nie pomogą, jeśli nie będą miały przełożenia 
na język praktyki. Problem nauczania jest ściśle powiąza-
ny z możliwościami praktykowania, to jest jedna rzecz. 
Druga rzecz, jest taka, że byłoby dużo rozsądniej, gdyby 
kształcenie uniwersyteckie pracowników socjalnych, za-
czynać od uruchomienia studiów drugiego stopnia, a nie  

pierwszego. Gdyby kompetencje zawodowe w zakresie 
pracy socjalnej uzyskiwali ludzie dojrzali, którzy ukoń-
czyli studia licencjackie na przykład pedagogikę czy so-
cjologię, a dopiero potem uczyli się, jak pomagać innym. 
Pierwszy stopień, czyli licencjat z pracy socjalnej, daje 
uprawnienia bardzo młodym, niedoświadczonym lu-
dziom. To nie jest dobrze, chociaż jednocześnie wiem, jak 
to źle brzmi. Jestem zdania, że rozsądniej byłoby zaczy-
nać kształcenie uniwersyteckie w zakresie pracy socjalnej 
od drugiego, a nie od pierwszego stopnia. Ale to co mó-
wię też nie ma praktycznego przełożenia, bo wszystko 
obecnie zupełnie inaczej wygląda. Więc to, co mi się wy-
daje ważne, to jest taka próba zakreślenia, co to znaczy 
kształcić w zakresie pracy socjalnej, w ramach licencjatu. 
Co to znaczy kształcić w zakresie pracy socjalnej na po-
ziomie magisterskim? Jak się do tego mają specjalizacje 
pierwszego i drugiego stopnia? Moim zdaniem, wszyst-
kie wymienione rzeczy nie są ze sobą powiązane i to nie 
jest dobrze. Wydaje mi się, że trzeba byłoby myśleć nad 
rekonstrukcją systemu kształcenia, zachowując porzą-
dek uniwersytecki tego kształcenia w szkołach wyższych 
i szkołach kształcenia specjalizacyjnego. Jeśli chodzi 
o kolegia, to los ich został przesądzony. Niektóre jeszcze 
istnieją, chociaż większość z nich została już zamknięta.

M.G.: Różnie interpretuje się wymieniony 
w ustawie o szkolnictwie wyższym rok 2015, rok 
ich zamykania.

T.K.: Więc zobaczymy. Natomiast spotkałem się 
z taką opinią, że absolwenci szkół policealnych, są le-
piej przygotowani, że po ukończeniu studium idą do 
OPS-u i od razu wiedzą co robić. Otwartym pozosta-
je pytanie, czy potrafią więcej niż to czego się wymaga 
w OPS-ie? Czy są przygotowani do tego, aby pracować 
nad sobą, w sposób krytyczny rozwijać w sobie kompe-
tencje? Innymi słowy, czy absolwent studium jest rze-
czywiście przygotowany do tego, żeby być profesjonal-
nym, autonomicznym, samodzielnie funkcjonującym  
pomagaczem. Tu jest moja wątpliwość. Studia to abso-
lutna podstawa. Żeby być dobrym pracownikiem so-
cjalnym trzeba jeszcze po skończeniu studiów się dużo 
uczyć. To nie jest możliwe, żeby w dwa bądź trzy lata 
przygotować kogoś, aby był kompetentnym, profesjo-
nalnym pomagaczem.
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M.G.: Skoro mówimy o edukacji, a jednym z ele-
mentów, które mają wspomagać pracowników so-
cjalnych jest, traktowana w sposób priorytetowy 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, su-
perwizja, to czym powinna być superwizja dla pra-
cowników socjalnych? Jakie widzisz zalety i wady 
superwizji, szczególnie tej administracyjnej?

T.K.: Dla mnie pojęcie „superwizja”, to relacja mistrz 
– uczeń. Wiem, że są takie pomysły, żeby w superwizji 
pojawiał się wątek nadzoru administracyjnego, ale kom-
pletnie się z tym nie zgadzam. Superwizja jest niezbędna 
każdemu, kto pracuje z drugim człowiekiem. Niezbędna 
jest z kilku powodów. Po pierwsze, żeby mieć wsparcie 
kogoś bardziej doświadczonego od siebie, żeby móc 
swoje wątpliwości i niepewności z tym kimś rozstrzy-
gać. Superwizja jest potrzebna po to, żeby w trudnych 
chwilach, które ma każdy, ktoś, rozumiejący problemy, 
wsparł fachowo. W superwizji, mistrz jest potrzebny po 
to, żeby powiedzieć uczniowi czego jeszcze powinien się 
uczyć. Po drugie superwizja jest potrzebna jako element 
dobrze rozumianej kontroli jakości. Ktoś, kto pracuje 
z ludźmi i nie jest superwizowany, stanowi zagrożenie 
przede wszystkim dla klientów. W związku z zagroże-
niem pojawienia się niekompetencji, superwizja jest 
niesłychanie ważna. Ale powtarzam, superwizja to typ 
relacji mistrz – uczeń a nie kierownik – podwładny. Re-
lacji władzy czy podporządkowania, nie łączyłbym z tak 
rozumianą superwizją.

M.G.: Zmierzamy w kierunku standaryzacji, 
podobnie jak większość krajów określanych mia-
nem bardziej cywilizowanych. Pojawiają się jed-
nak głosy niektórych ekspertów, że standaryzacja 
wypacza wiele usług, gdyż wprowadza niepo-
trzebnie element regulacji. W takim razie standa-
ryzować czy nie standaryzować usługi społeczne?

T.K.: Wszystko zależy od tego, jak będziemy rozu-
mieli standaryzację. Jeśli w taki sposób, jak się robi 
standaryzację w hotelach, to nie. Ale jeśli w standa-
ryzacji będziemy widzieli kluczowy element konstru-
owania, świadczenia i zarządzania usługami, czyli 
standaryzacja postrzegana będzie jako jasność, co do 

tego, co ma być zrobione i wedle jakich kryteriów ma  
praktyka przebiegać, to zdecydowanie tak. Te standar-
dy pokazują nam kierunek. Od wielu lat podkreślam, 
że potrzebna jest standaryzacja pracy socjalnej, przede 
wszystkim po to, żeby w końcu było jasne, że z pra-
cą socjalną, dzwonienie, wykonywanie urzędniczych  
zadań nie ma nic wspólnego, to w ogóle nie jest to. 
Standaryzacja jest potrzebna, żebyśmy, mówiąc o pracy 
socjalnej czy takiej lub innej usłudze, wiedzieli o czym 
mówimy. Jeśli standardy rozumiane są jako kryteria, to 
tak. Przy całej świadomości, że dane kryterium może 
być spełnione na różnych poziomach. Pewnie jest jakiś 
poziom progowy, poniżej którego zejść nie można, ale 
tu pojawia się obawa, że tak rozumiane kryteria, zbyt 
wysoko podniesiona poprzeczka, mogą spowodować, 
że wiele działań, aktywności nie będzie realizowanych.

M.G.: Tomku, czym dla Ciebie jest empower-
ment? Czy to pojęcie zmieniało swój sens na prze-
strzeni ostatnich lat czy dekad? Czym jest empo-
werment w pracy socjalnej?

T.K.: W pracy socjalnej po raz pierwszy to pojęcie 
padło w połowie lat 70. XX wieku. Dopiero później 
zaczęto go używać w innych kontekstach. Powiedział-
bym, że to rozumienie empowermentu, które wypra-
cowano w obrębie pracy socjalnej, jest rozumieniem 
podstawowym. A ono oznacza mniej więcej tyle, co 
zdolność człowieka do kierowania własnym życiem. 
Człowiek jako podmiot własnego życia. Bardzo często 
to rozumienie się spłyca, ale taki jest najgłębszy sens 
pojęcia empowerment. Podmiotowość.

M.G.: Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Kaźmierczak – doktor socjologii, 
polityk społeczny, adiunkt w Zakładzie Teorii  
i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Profilakty-
ki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu War-
szawskiego.

Mirosław Grewiński – dr hab., prof. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warsza-
wie, prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny 
„Empowerment”. 
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Pomiędzy aktywizmem  
a pasywizmem instytucji  
pomocy społecznej

 
Arkadiusz Karwacki
dr hab., Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

Aktywna polityka społeczna to sformułowana wizja 
rzeczywistości społecznej, w której zaktywizowanie 
jest wyzwaniem dla każdego i zaproszeniem do celo-
wego działania zarówno ludzi, jak i instytucji.

Aktywizacja ludzi i instytucji –  
wyzwanie uniwersalne

W książce zatytułowanej „Papierowe skrzydła. Rzecz  
o spójnej polityce aktywizacji”, będącej próbą zderze-
nia idei aktywnej polityki społecznej (APS) z praktyką 
przekładu w  polskich warunkach rzeczonych idei na 
działania podnosiłem, że istota APS wyraża się w dą-
żeniu do aktywizowania i osiąganej aktywizacji ludzi 
(obywateli), ale i  instytucji (por. Karwacki, 2010). 
Nieporozumieniem jest bowiem zarówno dostrzeganie 
w koncepcie APS wyzwania skierowanego jedynie do 
osób, które na co dzień doświadczają problemów (de-
ficytów) w sferze życia społecznego i zawodowego, jak 
i postrzeganie tej koncepcji jedynie jako zbioru usług, 
metod i narzędzi.

Powszechny aktywizm to budowa solidarystycz-
nie zorientowanego społeczeństwa, w którym jednostki 
i instytucje starają się sprostać nowym, wyższym wyma-
ganiom w duchu APS. W ramach promowanej współcześ-
nie koncepcji aktywnej polityki społecznej oczywistym 
wyzwaniem jest zaktywizowanie jednostek. W  jakiej 
sytuacji możemy uznać konkretną osobę za aktywną? 
Co istotne, nie mówimy tu o zaktywizowanych osobach 
doświadczających wcześniej wykluczenia społecznego, 
ale o uniwersalnej „postawie aktywnej” wpisanej w kon-
cepcję APS. Wydaje się, że przesłanki takiej postawy to 
zdolność stawiania sobie celów (wiem co chcę osiągnąć), 
podejmowanie działań na rzecz realizacji celów z mak-
symalną dążnością do skuteczności (z uwzględnieniem 
gromadzenia zasobów), z wykorzystaniem kreowanych 
więzi z  otaczającymi ludźmi. Można zatem uznać, że 
osoba aktywna to taka, która dysponuje niezbędnymi za-
sobami do twórczego, planowego wykorzystywania na co 
dzień własnego potencjału. Osoba taka twórczo korzysta 
z przysługujących formalnie uprawnień oraz uczestniczy 
w życiu społecznym w ramach interakcji z ludźmi i in-
stytucjami. Wiemy zatem kim jest „oczekiwany” aktyw-
ny obywatel. Warto się teraz zastanowić, jakie warunki 
muszą być spełnione, aby miano „aktywnych” przypisać 
instytucjom1.

Na poziomie założeń uniwersalnych moż-
na przyjąć, że wyzwania „aktywności” są identyczne 
wobec ludzi, jak i instytucji. Podmiot instytucjonalny 
możemy uznać za zaktywizowany (przeciwieństwem 

1  W tekście ograniczę się do analizy aktywności instytucji systemu pomocy spo-
łecznej.
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jest tu podmiot pasywny), jeśli w  podejmowanych 
działaniach personel instytucji orientuje się na czytel-
nie ustanowione cele (wiemy co chcemy osiągać jako 
instytucja), wykazujemy realne działania zorientowa-
ne na te cele (dysponując zasobami gwarantującymi 
skuteczność realizacji celów) z uwzględnieniem rozwi-
jania twórczych dla podmiotu powiązań międzyinsty-
tucjonalnych. Zwłaszcza warto tu eksponować ostatni 
z wymienionych aspektów (relacji między podmiota-
mi). Trudno wyobrazić sobie aktywny podmiot dzia-
łający w izolacji. Dotyczy to szczególnie podmiotów 
publicznych, które w naszym kraju dopiero „uczą się” 
budowania relacji międzyinstytucjonalnych i między-
sektorowych. Barbara Gąciarz (2013) celnie wska-
zuje, że państwo i  jego instytucje nie przestało być  
kluczowym elementem wielu form zbiorowych dzia-
łań. „Problemem z którym się mierzymy, nie jest total-
ne zastępowanie państwa innymi mechanizmami re-
gulowania ekonomiki i życia społecznego, lecz jakość 
polityk publicznych realizowanych przez państwo 
i  ich synergia z  działaniami podejmowanymi przez 
sektor prywatny oraz organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego” (Gąciarz, 2013, s. 83–84).

Można zatem skonstatować, że podmiot ak-
tywny to taki, który wie w jakim celu, dla kogo, z kim 
działa i ma możliwość przekładać plany na skuteczne 
działania (wskazane przez Gąciarz dążenie do jakości 
polityki publicznej). Zaktywizowanie instytucji, czy-
li skuteczność podejmowanych przedsięwzięć na 
rzecz realizacji sprecyzowanych celów, jest wypad-
kową stwarzanych (względnie osiągniętych) warunków 
w ramach przepisów prawnych (powinności, możliwo-
ści, ograniczeń systemu instytucjonalnego), zasobów 
w dyspozycji (potencjał finansowy, kadrowy, infrastruk-
turalny) oraz sposobu zarządzania podmiotami (relacje 
wewnątrz i na zewnątrz instytucji na przykład w po-
staci sieci zależności międzyinstytucjonalnych, dbałość 
o  standard usług). Celowo pomijam czynnik wskazy-
wany przez przedstawicieli służb społecznych wśród 
innych (wymienionych tu) uwarunkowań codziennej 
działalności instytucji, jakim są cechy ich klientów 
(por. Biernat, Karwacki, 2010, s. 80). Zakładam bo-
wiem, że aktywność należy wykazywać niezależnie 
od cech klientów. Uznanie, że trudno realizować cele 
instytucji, ponieważ klienci są roszczeniowi, niechętni 

zmianie stylu życia mogłoby sugerować, że instytucja 
nie ma warunków lub pomysłu, jak pomóc klientom – 
takim, jakimi są. Trudno łączyć wspomniane założenie 
z postawą aktywną. To raczej z góry uznanie własnej 
niemocy lub nawet porażki. Wyzwaniem jest ustana-
wianie celów, które są realne do osiągnięcia, a więc klu-
czowe jest odpowiednie rozumienie sukcesu w ramach 
realizowanych przedsięwzięć (por. Frieske, 2004).

Wykres 1. Podstawowe pola uwarunkowań „zaktywizo-
wanej” dyspozycji.
Źródło: opracowanie własne.

 W ostatniej części tekstu powrócę do wspo-
mnianych warunków, posługując się wynikami badań 
prowadzonych w obrębie systemu pomocy społecznej 
w  Polsce, co służyć ma weryfikacji zaktywizowania 
tych instytucji w świetle założeń poczynionych w ar-
tykule. Wcześniej doprecyzujmy jednak wyzwanie  
instytucjonalnej aktywności w  ramach rozwijanej 
współcześnie koncepcji APS. Nim się tym zajmiemy 
warto wskazać jeszcze jeden trop w  poszukiwaniu 
podstaw instytucjonalnego zaktywizowania.

Andrzej Rychard (2013) w  tekście zatytuło-
wanym „Polskie instytucje: dzielą czy łączą?” sygna-
lizuje czytelne oczekiwanie, jakie powinniśmy wiązać 
z funkcjonowaniem instytucji. Nawiązując do metafo-
ry Douglassa C. Northa, wskazuje (tamże, s. 74), że 
instytucje to reguły gry, odróżniając je od organizacji 
traktowanych jako graczy. „Instytucje powinny zapew-
niać stabilność i przewidywalność działań. Można więc 
domniemywać, że ich funkcją jest raczej budowanie 
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więzi, integrowanie działań, a nie wzniecanie konflik-
tów i wywoływanie dezintegracji. Instytucje mają stabi-
lizować grę poprzez to, że wszyscy stosują się do reguł” 
(tamże). W niniejszym tekście, mówiąc o instytucjach 
systemu pomocy społecznej, powinniśmy mieć na uwa-
dze zarówno czytelność reguł wyrażonych w praktyce 
ich funkcjonowania, jak i  ich funkcje więziotwórcze. 
Należy zatem rozbudować wskazaną wcześniej defini-
cję „aktywnej” instytucji i uznać, że taki podmiot musi 
uwzględniać w praktyce działania skuteczność podej-
mowanych przedsięwzięć na rzecz realizacji sprecy-
zowanych celów ze skutkiem w postaci kreowania 
więzi społecznych. Interesujące jest także wskazanie 
Rycharda (2013), że w  tym aspekcie część instytucji 
usług publicznych funkcjonujących we współczesnej 
Polsce poprzez fakt, że oferuje „produkty” niskiej ja-
kości, w  wymiarze więziotwórczym wywołuje wspól-
ną i  zintegrowaną niechęć do organizacji i  rozwiązań 
instytucjonalnych sektora usług publicznych. W  re-
zultacie, poprzez funkcjonowanie „wybrakowanych” 
podmiotów budujemy „wspólnotę niechęci” wobec 
sfery publicznej, ze skutkami dla rozwoju społeczne-
go rozproszenia i  kreowania postępującej indywidu-
alizacji. Naturalnie nie o  taki aspekt „więziotwórczy” 
nam chodzi. To realne generowanie podziałów a  nie 
konstytutywne dla instytucji integrowanie (por. tamże,  
s. 75–76).

Wyzwania aktywizacyjne dla instytucji 
systemu pomocy społecznej

Wiemy zatem w czym ogólnie powinien wyrażać się 
instytucjonalny aktywizm. Nas jednak w tekście inte-
resują konkretne instytucje – podmioty systemu pomo-
cy społecznej w Polsce. Podmioty, które stanowią waż-
ny organ „wykonawczy” polityki społecznej (a w niej 
socjalnej) w naszym kraju, i w których funkcjonowa-
niu mają się wyrażać założenia aktywnej polityki spo-
łecznej promowanej zarówno przez teoretyków, jaki 
i decydentów politycznych, w sposób uświadomiony 
lub nie, ale chętnie odwołujących się do idei APS. Po-
staram się zatem w dalszej części tekstu zasygnalizo-
wać podstawowe wyzwania wobec instytucji systemu 
pomocy społecznej w  Polsce, które zakorzenione są 
w ideach przewodnich APS wskazywanych przez wy-
branych propagatorów i analityków tej koncepcji, po 

wskazaniu ogólnych ram instytucjonalnej aktywności. 
Warto skoncentrować się na kontekstowych oczeki-
waniach wobec instytucji systemu pomocy społecznej, 
bazujących na założeniach APS – koncepcji polityki 
społecznej promującej powszechne zaktywizowanie. 
Prezentując koncepcję APS należy zaznaczyć, że w tej 
teorii pokładane są współcześnie duże nadzieje – wiąza-
ne między innymi z jej solidarnościową (opartą przede 
wszystkim na dążeniu do pozytywnego wzmocnienia 
klienta a nie restrykcjach) tożsamością. Wprowadzanie 
do praktyki koncepcji APS wiąże się z  szeregiem po-
stulowanych zmian, między innymi przekształcaniem 
z państwa opiekuńczego (welfare state), gwarantującego 
obywatelom bezpieczeństwo socjalne i dostęp do pracy, 
w państwo zdecentralizowane i pomocnicze, stymulu-
jące rozwój przedsiębiorczości społecznej i aktywności 
obywatelskiej. Zmianie ulegać ma filozofia publiczne-
go wsparcia adresowanego do słabszych obywateli (na 
początek bodźce pozytywne i wzmocnienie a ewentu-
alnie w drugiej kolejności restrykcje). Ma mieć miejsce 
odwrót od kolektywnego, mechanicznego planowania 
z centralną rolą państwa w zakresie diagnozy i zaspoko-
jenia potrzeb obywateli na rzecz rozwagi w finansowa-
niu zadań w zakresie polityki społecznej (nie oszczędno-
ści a efektywność alokacji) i z naciskiem na rozwijanie 
innowacyjności, sieciowości w działaniu i interakcyjno-
ści w  projektowaniu i  wdrażaniu polityki społecznej. 
Polityka społeczna ma być „dopasowana” do zacho-
dzących w  ponowoczesnych społeczeństwach dobro-
bytu zmian kulturowych i cywilizacyjnych, pojawiania 
się nowych ryzyk socjalnych, z rosnącą rolą organizacji 
sektora obywatelskiego w świadczeniu usług socjalnych. 
Analizując przekaz promujący istotę APS dowiaduje-
my się, że państwo potrzebuje pomocy i obywatelskiej 
aktywności w walce z problemami społecznymi, że do-
brem najwyższym i oczekiwanym jest urealnienie praw  
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(obywatelskich, socjalnych), że polityka społeczna po-
winna być wydajna w produkcji dóbr publicznych (pod-
mioty „pozapaństwowe” są tu nadzieją), że polityka 
społeczna powinna być innowacyjna i racjonalna ekono-
micznie, że działania (i ich finansowanie) powinny być 
kreowane lokalnie a efektem tych działań (i celem sa-
mym w sobie) będzie równość, sprawiedliwość, warunki 
dla których da się określić, zaplanować i zbudować (por. 
na przykład Karwacki, Rymsza, 2011).

 Aktywna polityka społeczna często określana 
jest polityką społecznego i politycznego konsensusu. 
To swoista „trzecia droga” w polityce społecznej, któ-
rej założenia kształtowały się na bazie debaty między 
zwolennikami demontażu udziału państwa w zaspo-
kojeniu potrzeb obywateli a  obrońcami socjalnych 
gwarancji negocjowanych na linii państwo – obywatel 
przez szereg dekad głównie w XX wieku (por. Rymsza, 
2003). Jeśli wywołana została tu idea „trzeciej drogi” 
w poszukiwaniu oczekiwań wobec konkretnych insty-
tucji płynących z założeń APS warto odnieść się do 
wizji Anthony’ego Giddensa – autora wspomnianego 
konceptu.

W  jednej z  ostatnio wydanych książek  
Giddens proponuje tzw. pozytywne podejście do bez-
pieczeństwa socjalnego, łączącego aktywizm z  inter-
wencjonizmem. To jednocześnie zbiór wyzwań dla 
aktywnej instytucji pomocy społecznej. Aktywizm 
dla Giddensa (2009, s. 127–129) ma dwa znaczenia. 
Pierwsze – kiedy jest to możliwe, usługi socjalne po-
winny pomagać ludziom w tym, żeby sami mogli sobie 
pomóc; drugie – w rozumieniu aktywizmu społeczne-
go – lokalnego zaangażowania i samozorganizowania, 
które w formule instytucjonalnej (poprzez organizacje 
społeczne) musi spełniać kryteria odpowiedzialności 
publicznej, za które Giddens uznaje upublicznienie 
informacji o sytuacji finansowej, skuteczne i otwarte 
zarządzanie wewnętrzne, gotowość do współpracy 
z  podmiotami innych sektorów. Instytucję może-
my zatem uznać za działającą w duchu aktywizacji,  
jeśli jej działania zwiększają podmiotowość w  co-
dziennym życiu klientów, wzmacniając w  procesie 
rozwiązywania własnych problemów, niwelowania 
barier uniemożliwiających gromadzenie zasobów, ko-
rzystanie z przysługujących uprawnień, uczestnictwo 

w życiu społecznym. Podmiot aktywny jest wiarygod-
ny w  działaniu z  czytelną organizacją wewnętrzną 
(dającą podstawy do zaistnienia aktywnych postaw 
personelu), jak i  z wykreowanymi związkami z  oto-
czeniem (szeroka międzyinstytucjonalna współpraca).

Na bazie myśli Giddensa (2009, s. 131) moż-
na zbudować pięć podstawowych wytycznych dla 
podmiotów systemu pomocy społecznej jako instytu-
cji, wyrażających aktywizm w działaniu:

1. Zadaniem instytucji systemu pomocy społecz-
nej jest transfer świadczeń i inwestycje w kapitał 
ludzki (stymulowanie pozytywnych wartości ży-
ciowych).

2. Kluczowym wyzwaniem jest wywoływanie zmia-
ny stylu życia poprzez bodźce i sankcje z uwzględ-
nieniem rygorystycznych mechanizmów demo-
kratycznych, ale i istniejących swobód.

3. Zadaniem instytucji jest zwiększanie solidarności 
społecznej poprzez zapewnienie udziału z  życiu 
społecznym grupom mniejszościowym.

4. Klienci instytucji są upodmiotowieni poprzez ta-
kie mechanizmy jak: dostęp do informacji, perso-
nalizacja usług i prawo wyboru.

5. Oparcie działań instytucji o przekonanie, że wiele 
problemów klientów da się przewidywać a działa-
nia zaplanować w ramach długofalowych strategii.
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Przytoczone wytyczne można potraktować 
jako uszczegółowienie wcześniej analizowanego głów-
nego założenia w  postaci tezy: podmiot aktywny 
to taki, który w  sposób przemyślany (planowy) 
skutecznie łączy transfer świadczeń z  ofertą zin-
dywidualizowanych usług stymulujących samopo-
moc klientów upodmiotowionych w procesie wy-
boru usług, z  realnymi skutkami dla zmiany ich 
stylu życia. Wyrazem, ale i  długofalowo podstawą, 
skutecznej działalności instytucji ma być zwiększo-
ny solidaryzm społeczny. Agnieszka Naumiuk (2009,  
s. 35–36) łączy te założenia z kreowaniem obywatel-
skiego uczestnictwa. W  ramach wyzwań budowania 
do nich podstaw, za kluczowe wyzwanie uznaje trans-
parentność działań, subsydiarność z  uwzględnieniem 
podmiotowości oddolnej, zorientowanie na jednoczes-
ne rozwijanie u  klientów instytucji zasobów, zdolno-
ści korzystania z  przysługujących praw oraz zakresu 
uczestnictwa.

Założenia poczynione przez Giddensa moż-
na potraktować jako ramę analizy wyzwań dla zakty-
wizowanej instytucji pomocy społecznej realizującej 
zadania publiczne w duchu APS. Pewne kwestie war-
te są jednak szczegółowego zaakcentowania. Personel 
podmiotu zaktywizowanego na bazie doświadczeń 
własnych i innych podmiotów dysponuje wiedzą, jakie 
formy wsparcia są adekwatne do potrzeb konkretnych 
klientów. I  tak, w  ramach wyzwań wpisanych w  idee 
indywidualizacji – istotnych w koncepcie APS – pod-
kreśla się konieczność rozwijania indywidualizacji usług 
socjalnych z kluczową uwagą dla procesu indywidua-
lizacji interwencji socjalnej. Naturalnie mówimy tu 
o skutecznym lokowaniu usług socjalnych adekwatnie 
do potrzeb jednostkowych. Koncepcja indywidualiza-
cji w praktyce funkcjonowania instytucji systemu po-
mocy społecznej wyrażać się ma także ograniczaniem 
nadmiernego paternalizmu, przebiurokratyzowania, 
krótkowzrocznej standaryzacji, a skutkować wzrostem 
refleksyjności i racjonalności w działaniu (por. Borghi, 
van Berkel, 2007, s. 413; Johnson, 2003; Borghi, van 
Berkel, 2007a, s. 278). A zatem podmiot aktywny to 
ten, w którym personel ma czas dla klienta, wiedzę, 
motywację i środki finansowe, które możemy uznać 
za szansę dostrzegania w kliencie zindywidualizo-
wanych potrzeb i reakcji na nie przy wykorzystaniu 

dostosowanej do niej, dostępnej oferty form wspar-
cia (w tym szerokiego wachlarza usług).

W koncepcji APS szczególne znaczenie przy-
pisuje się konstruowaniu oferty usług. Podmiot 
„aktywny” transferuje do klientów wartościowe usłu-
gi. W ramach tzw. nowego modelu usług społecznych 
wpisanego w ramy koncepcji APS wskazuje się na:

1. Konieczność dokonywania wielowymiarowych 
testów racjonalności działania (weryfikacja ade-
kwatności oferty do potrzeb jednostkowych i gru-
powych, kontrola jakości usług).

2. Poszukiwanie przeświadczania o  kierunkach po-
dejmowanych działaniach na bazie dialogu z klien-
tami, ale i ekspertami z otoczenia podmiotu.

3. Zorientowanie w działaniu na klientów traktowa-
nych jako obywateli a nie petentów.

4. Konieczność funkcjonowania instytucji w ramach 
sieci partnerstw (kluczowa jest tu wymiana zaso-
bów).

5. Zdefiniowanie odpowiedzialności instytucji, za-
łożeń organizacji wewnętrznej oraz relacji na ze-
wnętrz – służby społeczne respektujące prawo, 
wartości wspólnotowe, reguły polityczne, stan-
dardy profesjonalizmu zawodowego i  interesy 
obywateli, respektują normy administracyjnej 
dyskrecji, instytucje uwzględniają czytelne struk-
tury organizacyjne, dają motywacje personelowi 
do wspierania społeczeństwa (por. Denhardt, 
Denhardt, 2000, s. 554).

Możemy zatem uznać, że podmiot aktywny 
traktuje beneficjenta wsparcia jak klienta. W dia-
logu z nim wyznacza kierunki własnej aktywności 
i dobiera usługi adekwatne do jego potrzeb, jed-
nocześnie dysponując czytelną organizacją, gwa-
rantującą umotywowanie personelu w ramach po-
dejmowanych obowiązków.

Uzupełniając wyzwania instytucji płynące z za-
łożeń aktywnej polityki społecznej należy odwołać się 
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do wyodrębnionych przez Vando Borghiego i Rika van 
Berkela (2007a) kluczowych procesów dla realizacji 
współczesnej polityki społecznej. Procesy istotne w  ra-
mach poszukiwania wyzwań instytucjonalnego zakty-
wizowania a wyodrębnione przez wskazanych badaczy 
to: decentralizacja, promocja współpracy między pod-
miotami i ukontraktowienie (Borghi, van Berkel, 2007a, 
s. 279). Podmiot aktywny w mocy prawa ma zdefinio-
wany zakres instytucjonalnej odpowiedzialności, ale też 
dysponuje środkami niezbędnymi do wywiązania się 
z  rzeczonego zakresu obowiązków. Podmiot aktywny 
współpracuje z otoczeniem. I wreszcie, podmiot ak-
tywny uwzględnia w działaniach konkurencję, tzn. 
nie działa jako monopolista i nie poczuwa się do bycia 
monopolistą, funkcjonując w przestrzeni możliwych jed-
nostkowych wyborów i konkurencji.

Postarajmy się zatem zebrać najważniejsze 
ustalenia z dotychczasowych części tekstu. Wiemy, że 
można ustanowić czytelne wyzwania aktywnego uspo-
sobienia instytucji, tak samo, jak wyzwanie aktywności 
możemy ustanawiać przed ludźmi. Instytucjonalny ak-
tywizm można analizować zarówno w kategoriach uni-
wersalnych, jak i w ujęciu uszczegółowionym do instytu-
cji konkretnego systemu w duchu wyzwań wpisanych we 
współcześnie promowane koncepcje w polityce społecz-
nej. W pierwszym z zarysowanych wymiarów aktywizm 
będzie wyrażał się czytelnym ustanawianiem celów in-
stytucji, prowadzeniem działań na rzecz ich realizacji 
z uwzględnieniem dążenia do skuteczności, gdzie skut-
kiem aktywności jest rozwijanie więzi społecznej w ob-
szarze społecznego oddziaływania podmiotu. W drugim 
z  wymiarów za symptomy instytucjonalnego aktywi-
zmu można uznać planowość w  działaniu, łączenie  

działalności osłonowej (opiekuńczej) wobec klientów 
ze stymulowaniem ich do samopomocy i  upodmioto-
wienia (także w  relacjach z daną instytucją). Podmiot 
zorientowany aktywistycznie dysponuje zasobami (wie-
dza, motywacja, środki finansowe) do konstruowania 
zindywidualizowanej oferty usług zorientowanych na 
jednostkowe potrzeby (deficyty), czytelną organizacją 
wewnętrzną (podział zadań i  narzędzia wywoływania 
motywacji do realnych a  nie pozorowanych działań) 
oraz relacjami z otoczeniem instytucjonalnym traktowa-
nym jako zbiór partnerów i konkurentów. W ostatniej 
części tekstu, opierając się na wnioskach płynących z ba-
dań empirycznych, postaram się nakreślić ogólną oce-
nę instytucji systemu pomocy społecznej w kontekście 
ustanowionych na potrzeby tekstu założeń.

Pomiędzy oczekiwanym aktywizmem 
a codziennym pasywizmem – realia 
funkcjonowania instytucji systemu 
pomocy społecznej

Czy instytucje systemu pomocy społecznej w Polsce 
wyrażają w swoim funkcjonowaniu cechy instytucjo-
nalnego aktywizmu? Naturalnie na to pytanie trud-
no jest jednoznacznie odpowiedzieć. Mówimy tu na 
przykład o  funkcjonowaniu 1592 Gminnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, czy 314 Powiatowych Cen-
trów Pomocy Rodzinie – podmiotów, które w  sferze 
zarządzania, kreowanych relacji międzyinstytucjo-
nalnych na pewno wykazują zróżnicowanie. Faktem 
jest jednak, że możemy wskazać wspólne problemy 
doświadczane w  systemie instytucjonalnym pomocy 
społecznej, które rysują się w  świetle prowadzonych 
współcześnie badań. Wskazane założenia instytucjo-
nalnego aktywizmu w  wymiarze uniwersalnym, jak 
i szczegółowym (powiązanym z założeniami koncep-
cji APS) w  oparciu o  podstawowe pola uwarunko-
wań osiągania „zaktywizowanej” dyspozycji (wykres 
1) dla syntetycznej analizy można sprowadzić do 
trzech płaszczyzn. Pierwsza dotyczy założeń powin-
ności instytucjonalnej (powinności prawne, misja, 
cele), czyli tego, czym instytucja powinna się zajmo-
wać. W  ramach drugiego wymiaru lokują się ważne 
determinanty bieżącej działalności podmiotów, ja-
kimi są zasoby pozostające w  dyspozycji (finanse, 
kadry, infrastruktura). Trzeci wymiar, to w  praktyce  
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„instytucja w  działaniu” z  uwzględnieniem takich 
kwestii jak, zarządzanie podmiotem wewnątrz i w re-
lacji z  innymi instytucjami, standardy świadczonych 
usług, uwzględnianie indywidualizacji wsparcia i sto-
sunek do klientów, metodyka pracy oraz aspekty wię-
ziotwórcze jako efekt działania podmiotu (a  zatem 
konkretne wyzwania wpisane w  istotę APS). Oczy-
wiście celem tekstu jest zasygnalizowanie wybranych 
problemów w zarysowanych obszarach a nie ich wy-
czerpująca analiza. To przyczynek do szerszej dyskusji 
o zaktywizowaniu instytucji systemu pomocy społecz-
nej w Polsce.

Powinności instytucji – misja i cele

Badacze systemu pomocy społecznej (służb społecz-
nych i  pracy socjalnej) nie od dzisiaj wskazują, że 
zmiany prawne jakie dokonywały się po roku 1989 
w  Polsce ze skutkami dla reform systemu pomocy 
społecznej trudno uznać za jednoznacznie postępowe 
i wypełniające w formie zadowalającej lokalną pustkę 
w  obszarze polityki społecznej. Jak twierdzi Tomasz 
Kaźmierczak (2007, s. 195), „system pomocy społecz-
nej «zapisany» w Ustawie o pomocy społecznej z 1990 
r., choć na ogół oceniany jako nowoczesny, w istocie 
nowoczesnym nie był już w  momencie «poczęcia». 
Wpisana weń opiekuńczość charakterystyczna była 
bowiem dla państwa bezpieczeństwa socjalnego, która 
to formuła już od lat 80. ubiegłego wieku zaczęła się 
wyczerpywać”. W  tym duchu Marek Rymsza (2007, 
s. 21–22), odnosząc się do kolejnej reformy pomocy 
społecznej, której za prawne usankcjonowanie nale-
ży uznać Ustawę o pomocy społecznej z  2004 roku, 
a  która miała być podstawą zmian w  kierunku idei 
aktywnej polityki społecznej, pisze: „(…) zastąpienie 
Ustawy o  pomocy społecznej z  1990 roku nowym 
aktem prawnym było działaniem w  dużym stopniu  
pozornym. Nowa ustawa w  przeważającej mierze  
powtarza zapisy poprzedniej. Ustawodawca nie przy-
gotował strategii upowszechnienia nowego instrumen-
tu aktywizacji [mowa o  kontrakcie socjalnym – dop. 
A.K.]. (…) uchwalenie nowej ustawy było działaniem 
«na wyrost». Tak naprawdę reorientacja służb społecz-
nych w  kierunku aktywizacji klientów jest dopiero 
przed nami. Szans można było upatrywać w przygo-
towywanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

społecznej. Jak jednak wiemy, oczekiwanie nie zostało 
spełnione – ustawa o zasadach prowadzenia polityki 
społecznej nie została przyjęta. Te dwa głosy wytraw-
nych badaczy systemu pomocy społecznej wskazują, 
że kolejne zmiany prawne nie dają szansy, aby in-
stytucje systemu pomocy społecznej mogły skutecz-
nie mierzyć się z problemami współczesności. I  gdy 
w roku 1990 można by uznać, że o strategiach akty-
wizacyjnych przypisanych do systemu pomocy spo-
łecznej trudno jeszcze było mówić, tak zmiany z roku 
2004 powinny dawać szansę kadrom systemu pomocy 
społecznej (w postaci środków, narzędzi, sposobności) 
na reorientację własnej działalności na rzecz klientów 
– z działań opiekuńczych na realną pomoc w odzy-
skiwaniu przez nich podmiotowości w sferze społecz-
nej (w  tym instytucjonalnej). W  rezultacie poprzez 
zderzenie tego, jak powinniśmy działać (zapisy usta-
wowe, ale i  oczekiwania np. lokalnych decydentów 
politycznych) (por. np. Racław, 2011), a jak w prak-
tyce działamy (na jakie aktywności mam czas, środki 
i możliwości) powstaje wyraźny rozdźwięk. Powyższy 
problem eksponuje np. Mariusz Granosik (2012), 
pokazując na podstawie analizowanego materiału 
badawczego, że pracownicy socjalni na co dzień do-
strzegają różne możliwości, szanse i powinności w za-
kresie własnej aktywności zawodowej, ale zderzają się 
one z  formalnymi oczekiwaniami determinowanymi 
przez warunki funkcjonowania instytucji. Granosik 
nazywa to nieprzystawalnością wymiaru komunika-
cyjnego i  wymiaru działania, tym samym zwracając 
uwagę na problemy w  przepływie i  uwzględnianiu 
w  działaniu komunikatów (doświadczeń) nie tylko 
między pracownikami socjalnymi i kierownikami jed-
nostek (Granosik, 2012, s. 200), ale można uznać, 
że także między resortem pracy i polityki społecznej 
a ustawodawcą.
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Dobrym zobrazowaniem braku czytelnej mi-
sji i uzgodnionych celów instytucji systemu pomocy 
społecznej wydają się być ustalenia projektu badaw-
czego (dominujące opinie badanych pracowników so-
cjalnych) zrealizowanego w województwie kujawsko-
pomorskim.

Wykres 2. Powinności i realia polityki społecznej i OPS 
w opiniach pracowników socjalnych
Źródło: Biernat, Karwacki, 2010, s. 75.

Wykres 2 uwzględnia dominujące odpowiedzi 
pracowników socjalnych zatrudnionych w  instytu-
cjach systemu pomocy społecznej na pytania o  po-
winności współczesnej polityki społecznej i w niej in-
stytucji systemu pomocy społecznej (jak być powinno 
i jak jest?). Według respondentów, polityka społeczna 
powinna służyć stymulowaniu ludzi poprzez aktywi-
zację. Pomocy społecznej w  postaci sieci instytucjo-
nalnej przypisuje się jednak role „ochronne” w postaci 
udzielania pomocy w zaspokajaniu bieżących potrzeb 
klientów (a zatem nie aktywizowanie). Jednocześnie 
respondenci wskazują, że w praktyce funkcjonowania 
instytucji starają się łączyć podejście opiekuńcze z ak-
tywizującym, co w aktualnych warunkach im się nie 
udaje (trudno tu o skuteczny balans w ramach zaso-
bów w dyspozycji i aktualnego systemu organizacyj-
nego) (por. Biernat, Karwacki, 2010, s. 75–76).

Niewątpliwie kluczowym powodem wskaza-
nego rozdźwięku jest nieprzystawalność zapisów praw-
nych do warunków funkcjonowania instytucji systemu 
pomocy społecznej. W tym kontekście Rymsza (2012) 
wskazuje wadliwość wykorzystania kontraktów socjal-
nych w pracy z klientami instytucji pomocy społecznej. 
Rymsza (2012, s. 205) pisze, że: „idea pracy metodą 
kontraktu socjalnego została zniekształcona. Kontrakty 
stosuje się w  ośrodkach pomocy społecznej rutynowo, 
a  czasem nawet wbrew stojącym za nimi założeniom 
– raczej jako instrument pozbywania się «trudnych» 
klientów (…) niż narzędzie rzeczywistego usamodziel-
nienia życiowego”. Co z tego wynika? Reorientacja in-
stytucji w kierunku aktywizacji klientów jest pozorna. 
Zapisy prawne niezależnie od intencji ustawodawcy 
żyją swoim życiem. W duchu teorii etnometodologicz-
nej można stwierdzić, że pracownicy socjalni uwzględ-
niają narzędzie kontraktu (według ustawy podstawowe 
narzędzie w  ramach aktywizacyjnych powinności in-
stytucji) w ramach konstruowanych przez siebie „me-
todologii” działania, wyznaczanych przez złożoną 
strukturę składającą się z warunków pracy, motywacji, 
wizji własnej roli i powinności macierzystej instytucji. 
W ramach własnych strategii działania (często w for-
mule przetrwania w  miejscu pracy wobec oczekiwań 
i przy uświadomieniu realnych możliwości) „aktywizu-
jące” klientów instrumenty wykorzystywane są z inną 
intencją niż zakładał to ustawodawca.

We wspomniane konstatacje wpisują się tak-
że ustalenia Marioli Racław (2012), podkreślającej 
na podstawie analizy danych uzyskanych w projekcie 
ISP, że nowelizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i sy-
stemie pieczy zastępczej wywołuje usankcjonowane 
prawnie role pracowników socjalnych kontrolera i ad-
ministratora dysfunkcjonalnej rodziny, niż role wspie-
rające czy reintegrujące (por. Racław, 2012, s. 235). 
Trudno zatem uznać, że wobec pracownika instytucji 
systemu pomocy społecznej ustanawia się czytelne 
oczekiwania, co rzutuje na czytelność misji i  celów 
stawianych przed samymi instytucjami.

Biorąc pod uwagę analizowane kwestie warto 
posłużyć się diagnozą Jerzego Szmagalskiego (2012,  
s. 246) poczynioną na podstawie analizy danych z ba-
dań ISP. Pomimo zmian prawnych, według pracowników 
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socjalnych, nie ma w ich aktywności zawodowej nowych 
tendencji, a jeśli są to raczej ograniczają szansę realizacji 
misji podmiotów, tak jak oni intuicyjnie i subiektywnie 
tę misję definiują. Zgodne jest to także z  tezami Gra-
nosika (2006, s. 181) utrzymującego, że w instytucjach 
pomocy społecznej w Polsce wciąż dysponujemy niedo-
statkiem profesjonalnych schematów działania z domi-
nacją biurokratycznych powiązanych z  wypełnianiem 
przez instytucje funkcji redystrybucyjnych.

Zasoby w dyspozycji instytucji

Obszar zasobów, pozostających w dyspozycji instytucji 
systemu pomocy społecznej jest najczęściej ekspono-
wany w badaniach tak przez analityków, jak i w udzie-
lanych odpowiedziach w  ramach tychże badań przez 
przedstawicieli badanych podmiotów. I tak badani pra-
cownicy socjalni podkreślają, że na co dzień doświad-
czają permanentnych ograniczeń w  procesie rozwią-
zywania problemów klientów (w ramach skuteczności 
instytucjonalnej) ze względu na niedobory środków 
finansowych pozostających w dyspozycji konkretnych 
ośrodków. Ten brak środków warunkuje pogłębioną 
(poprzez usługi), zindywidualizowaną pracę z klientem 
czyli w  praktyce wprowadzanie podejścia aktywizują-
cego (por., s. 88). Brak środków powoduje, że np. ba-
dani w projekcie „FOCUS: aktywna polityka społeczna 
i profesjonalna praca socjalna w województwie kujaw-
sko-pomorskim” kierownicy instytucji systemu pomocy 
społecznej wykazują wyraźne problemy w jednoznacz-
nym zdefiniowaniu sukcesów w  bieżącej działalności 
ich instytucji. Realizują bowiem podstawowe zadania, 
co według ich opinii trudno nazwać sukcesem (Biernat, 
Karwacki, 2010).

Oprócz stałego niedoboru środków finanso-
wych w  dyspozycji, prowadzone badania eksponują 
liczne deficyty powiązane z kadrami instytucji systemu 
pomocy społecznej. Spójrzmy na te, które wydają się 
szczególnie istotne. A zatem najczęściej sygnalizuje się 
niedostatek kadry w stosunku do zadań i potrzeb insty-
tucji, co skutkuje przerostem zadań biurokratycznych 
ze względu na dużą liczbę klientów (por. np. Racław, 
2011, s. 30). Niedostateczna liczebnie kadra wykazu-
je szereg problemów w  bieżącej działalności. Można 
tu wskazać np. problemy tożsamościowe. Naturalnie 

profesja, która podlega dużej zmienności, niepewności 
i chaotyczności musi je generować. Społeczna percep-
cja zawodu i oczekiwania wobec pracownika socjalne-
go obciążone są także naleciałościami z poprzedniego 
systemu, w  którym pracownik socjalny kojarzył się 
z urzędnikiem zajmującym się głównie przyznawaniem 
różnych świadczeń. Pracownicy instytucji systemu 
pomocy społecznej dostrzegają hybrydowość swojej 
roli będącej efektem przemieszania starego i  nowego 
postrzegania pracowników socjalnych przez klientów 
(pracownik opiekuńczo-socjalny) (por., s. 161).

Innym doświadczanym problemem jest „krót-
ka” ścieżka awansu zawodowego kadr instytucji syste-
mu pomocy społecznej, która oddziałuje demotywująco 
na pracowników socjalnych. Brak drugiego (do niedaw-
na, ale wciąż mało upowszechniona) i trzeciego stopnia 
studiów na kierunku praca socjalna ogranicza możliwo-
ści edukacyjne pracowników. W  praktyce, możliwości 
rozwoju zawodowego i  awansu kończy się na drugim 
stopniu specjalizacji. Wiele wskazuje na to, że oczeki-
wania pracowników w tym zakresie są znaczenie więk-
sze. Pracownicy sygnalizują, że uzyskiwanie specjalizacji 
zawodowej zależy od decyzji przełożonych, którzy czę-
sto podejmują je arbitralnie i uznaniowo, nie zawsze na 
czytelnych zasadach. Także mechanizmy awansu zawo-
dowego wydają się czasami pracownikom nieklarowne. 
Warunek potrzebnego stażu zawodowego nie stanowi 
podstawy do ubiegania się o specjalizację. O wszczęciu 
procedury decydują uznaniowe czynniki, takie jak np. 
arbitralna decyzja przełożonego (por. Biernat, Karwa-
cki, 2010, s. 162–165).

Inny problem doświadczany przez kadry sy-
stemu pomocy społecznej to niski prestiż pracownika 
socjalnego i brak poczucia sprawstwa. Praca socjalna 
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jest dziś często zaliczana do tzw. usług osobistych, 
ponieważ część działań ma charakter poufny (podob-
nie jak w np. medycynie, oświacie, prawie czy religii). 
Specyficzność relacji między pracownikiem uprawnia 
do zakwalifikowania profesji tzw. zawodów zaufa-
nia publicznego, które powinny z natury cieszyć się  
odpowiednim prestiżem społecznym. Niestety, w po-
wszechnym odczuciu badanych prestiż pracownika 
socjalnego jest niski, co wynika z różnych uwarunko-
wań: niskich płac, wspomnianej krótkiej ścieżki awan-
su zawodowego i jego nieczytelnych reguły, ograniczo-
nej autonomii działań, częstego postrzeganie zawodu 
jako urzędnika, mylenie zawodu pracownika socjal-
nego z innymi pokrewnymi profesjami takimi jak np. 
opiekun społeczny (por. tamże, 165–167).

Oczywiście to tylko wybrane problemy doświad-
czane przez kadry instytucji systemu pomocy społecz-
nej (można tu analizować jeszcze np. dylematy etyczne, 
czy szczegółowo poziom wiedzy i umiejętności). Według 
samych zainteresowanych, jak i kierownictwa instytucji, 
na przygotowanie pracowników do wprowadzania w ży-
cie podejścia aktywizacyjnego mają wpływ, jednocześnie 
stanowiąc bariery skutecznej pracy, braki kadrowe, nikłe 
zasoby finansowe, możliwości prawne i nikła współpraca 
z innymi instytucjami (tamże, s. 125–126).

Analizując ten wymiar instytucjonalnego akty-
wizmu, warto jeszcze odwołać się do zasobów infrastruk-
turalnych. Instytucje systemu pomocy społecznej także 
doświadczają licznych deficytów w tym zakresie. Pracow-
nicy socjalni, w ramach prowadzonych badań, powszech-
nie zwracają uwagę na dolegliwe i uciążliwe warunki pra-
cy. Zwłaszcza eksponowany jest w tym względzie brak 
osobnych pomieszczeń do rozmów z  klientami, brak 
sprzętu biurowego, samochodów do wyjazdów w teren, 
telefonów komórkowych potrzebnych w sytuacjach kry-
tycznych (interwencja). Podkreślane są także przypadki 
odbierania sprzętu z wcześniej realizowanych projektów 
socjalnych (Racław, 2011, s. 32–33). Szczególnie te wy-
artykułowane problemy infrastrukturalne wpływają na 
możliwość zaistnienia zindywidualizowanego podejścia 
(nie może być o nim mowy, jeśli nie ma warunków do 
prowadzenia rozmów z klientem, jeśli nie ma środków 
do przemieszczania się w przestrzeni lokalnej).

Biorąc pod uwagę problemy finansowe, kadro-
we i infrastrukturalne trudno jest uznać, że podmioty 
systemu pomocy społecznej mają szansę na skutecz-
ną realizację (niejasnej jak się wydaje) misji a nawet 
w prawidłowy sposób części formalnych zadań.

Zarządzanie, oferta i skutki 
aktywności

Jerzy Krzyszkowski (2005), analizując proces wcielania 
w życie idei aktywizacji w systemie pomocy społecznej 
w Polsce zwracał uwagę, że brakuje zasad współpracy 
z  innymi instytucjami w  rozwiązywaniu problemów 
a w konsekwencji ma miejsce dublowanie obowiązków 
i nadrzędność administracji centralnej. Dominuje cykl 
biurokratyczny nad elastycznością, innowacyjnością 
oraz szybkim trybem działania, a  także w  działaniu 
paternalizm redystrybucyjny. Po latach spostrzeżenia 
te są potwierdzane w ramach współczesnych studiów. 
W  poszukiwaniu źródeł swoistego pasywizmu insty-
tucji systemu pomocy społecznej należy skierować się 
do wnętrza podmiotów systemu pomocy społecznej. 
Przedstawiciele instytucji w  ramach prowadzonych 
badań wskazują na: upowszechniony obecnie model 
przywództwa kwestionujący kolegialność i współodpo-
wiedzialność, na doświadczany brak zainteresowania 
pracownikiem i jego potrzebami (np. podnoszenie kwa-
lifikacji) z barierami dla profesjonalizacji świadczonych 
usług, na koncentrację w bieżącej praktyce instytucji na 
zadaniach obligatoryjnych, przy jednoczesnym braku 
zainteresowania efektywnością wydatkowanych środ-
ków (por. np. Rymsza red., 2012; Biernat, Karwacki, 
2010). Dodatkowo Racław (2001, s. 33) wskazuje na 
powszechne nieocenianie trudu pracy kadr instytucji 
systemu pomocy społecznej, osobistego wysiłku, na 
niejasne reguły nagradzania w  instytucjach pomocy 
społecznej.

Zdaniem badaczy, w  instytucjach systemu 
pomocy społecznej brakuje właściwej organizacji, na 
przykład związanej w  podziałem pracy. Pracownicy – 
zwłaszcza w małych ośrodkach są „od wszystkiego”. Bra-
kuje zatem wyspecjalizowanego podziału pracy (Racław, 
2011, s. 30). To rodzi ograniczenia w rozwoju zawodo-
wym i wpływa na skuteczność działań. Z drugiej strony, 
pracownicy z dużych ośrodków wskazywali, że szeroki 
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zakres zadań niweluje znużenie i rutynizację. A zatem 
widać wyraźnie, że w zależności od sytuacji w danej in-
stytucji uwzględniony w niej podział pracy traktowany 
jest przez kadry jako nieodpowiedni. W praktyce może 
to oznaczać potrzebę poszukiwania nowej formuły, 
z jednej strony nie przygniatającej pracownika nadmia-
rem obowiązków i oczekiwań, z drugiej strony zaś, nie 
skazującej go na ograniczone i rutynowe czynności.

Niewątpliwie wyraźne są problemy we współ-
pracy instytucji systemu pomocy społecznej z innymi 
podmiotami. Z  jednej strony pracownicy socjalni, jak 
i kierownicy jednostek wskazują w badaniach, że insty-
tucja pomocy społecznej nie może liczyć na pomoc ze 
strony innych podmiotów. W tym względzie, na bazie 
danych z projektu zrealizowanego przez ISP, wskazuje 
ona na doświadczane w tych instytucjach poczucie osa-
motnienia w środowisku lokalnym, gdzie władze trak-
tują instytucje jak „zsyp” trudnych, czy wręcz bezna-
dziejnych przypadków (Racław, 2011, s. 47). Z drugiej 
strony można wykazać na przykład ustalenia poczy-
nione w ramach prac na standardami usług reintegracji 
społecznej i zawodowej w projekcie „Zintegrowany sy-
stem wsparcia ekonomii społecznej”, gdzie przedstawi-
ciele klubów integracji społecznej powszechnie wskazy-
wali na utrudnienia we własnej działalności płynące ze 
strony OPS, których egzemplifikacją jest nie udostęp-
nianie KIS przez OPS zapisów pełnego kontraktu so-
cjalnego osób, kierowanych z systemu pomocy społecz-
nej do klubów. Analizując wypowiedzi respondentów 
sygnalizowanych badań trudno uznać, że instytucje 
systemu pomocy społecznej są w  sposób wartościo-
wy usieciowione z  innymi instytucjami. Adekwatne 
wydają się tu spostrzeżenia Dobroniegi Trawkowskiej 
(2007), która wśród wymiarów i form pozorności pracy 
socjalnej uwzględnia także aspekt relacji pracowników 
socjalnych z przedstawicielami innych instytucji a za-
tem w praktyce wskazuje ona na pozorne relacje mię-
dzyinstytucjonalne. Potwierdzenie tych ustaleń mo-
żemy znaleźć w danych uzyskanych przez Mirosława 
Grewińskiego i piszącego tego słowa (por. Grewiński, 
Karwacki, 2010, s. 126–127) w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w  2009 roku w  798 Ośrodkach 
Pomocy Społecznej. Przedstawiciele instytucji w  wy-
pełnionych kwestionariuszach wskazywali powszech-
nie na ograniczone relacje z  innymi podmiotami  

(np. bardzo ograniczone relacje z ROPS) i jednocześnie 
na potrzeby rozwijania współpracy z niemal wszystki-
mi podmiotami z otoczenia (np. ROPS, PCPR, PUP, 
ZUS, organizacje pozarządowe, firmy prywatne).

 Jeśli chodzi o działalność usługową i stosowa-
ne metody pracy, to sygnalizowane deficyty i doświad-
czane problemy niwelują szanse na oferowanie przez 
instytucje szerokiego wachlarza usług i  co istotne,  
na realną indywidualizację pracy z klientami (która jest 
czymś więcej niż transferem świadczenia dla poszcze-
gólnych osób). Z analizy materiału z badań ISP można 
także wyciągnąć wniosek, że ze względu na upowszech-
nione cechy klientów instytucji systemu pomocy  
społecznej (niechęć do zmian, skłonność do kombina-
torstwa, roszczeniowość, spatologizowanie) trudno jest 
traktować ich jak partnerów w procesie poszukiwania 
sposobów rozwiązania problemów (por. Rymsza red., 
2012). To wywołuje poczucie, że beneficjenci wsparcia 
instytucji systemu pomocy społecznej to częściej pe-
tenci, którymi trzeba jakoś zarządzać (np. kierując naj-
bardziej „problematycznych” do innych podmiotów: 
KIS, CIS), niż upodmiotowieni klienci (tego upodmio-
towienia nie ma np. w ramach sporządzania kontraktu 
socjalnego) (Rymsza red., 2012).

Sami pracownicy instytucji systemu pomocy 
społecznej wykazują brak konsensu w  odniesieniu do 
metod, które powinny być przez nich stosowane. Dla 
części badanych transfery świadczeń to ważna podsta-
wa bytu ludzi i do tego powołane są instytucje pomo-
cy społecznej. Wskazują tu na przykład, że w praktyce 
funkcjonowania instytucji „skuteczność zwłaszcza trady-
cyjnych form pomocy [transfer świadczeń – dop. A.K.] 
jest wysoka, gdyż bardzo ważne jest zapewnienie godzi-
wych warunków życia klientom przez uzupełnienie ich  
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budżetu domowego” (Biernat, Karwacki, 2010). Z dru-
giej strony upowszechnione są też zdania przeciwne – ne-
gatywne oceny tradycyjnych metod. Badani wskazują na 
przykład „uważam, że formy tradycyjne są nieskuteczne 
w  zwalczaniu problemów, gdyż uzależniają beneficjen-
ta, przyzwyczajają do rozdawnictwa i nie nakłaniają do 
własnej aktywności”, czy też: „uważam, że instrumenty 
tradycyjne są niewychowawcze. Są formą pomocy, której 
większość klientów oczekuje najbardziej. Nie jest to do-
bry instrument, gdyż nastawia niektórych klientów na 
postawy roszczeniowe”. Jednocześnie badani pracownicy 
socjalni wskazują zastrzeżenia do nowych metod związa-
nych z podejściem aktywizującym. Podkreślają tu mię-
dzy innymi: „(…) są to instrumenty nieskuteczne, gdyż 
na przykład kontrakt jest zawierany po to, by ostatecznie 
klient otrzymał i  tak pomoc finansową. W momencie, 
gdy klient wywiąże się z kontraktu, spada jego zaanga-
żowanie”, „uważam, że ogólnie instrumenty te są nie-
zbyt skuteczne. Kontrakt socjalny się nie sprawdza, nie 
jesteśmy w stanie zmusić ludzi do działania, to tylko ich 
dobra wola”, czy „kontrakt socjalny jest trudny do rozli-
czenia. Nawet jeżeli rodzina nie wywiązała się z kontrak-
tu, nie mamy możliwości prawnych wyciągania sankcji. 
To dobre pomysły, ale często niedopracowane” (tamże). 
Ewidentnie brakuje zatem zgody odnośnie pożądanych 
sposobów realizacji zadań, które są ustanawiane przed 
instytucjami reprezentowanymi przez badanych pracow-
ników socjalnych.

W  rezultacie doświadczanych problemów, 
deficytów i niejednoznaczności wyrażonych w funk-
cjonowaniu instytucji systemu pomocy społecznej, 
trudno uznać, że np. OPS jest skutecznym podmio-
tem w  zakresie kreowania więzi społecznej w  śro-
dowisku lokalnym. Trudno także uznać, że są to 
podmioty, które można traktować jako „gwaranty 
stabilności reguł gry” w przestrzeni socjalnej. To ra-
czej poligon indywidualnych strategii radzenia sobie 
z  wyzwaniami codziennej pracy przez kadry syste-
mu, z upowszechnioną potrzebą wsparcia� w podej-
mowaniu obowiązków.

Podsumowanie 

Czas na syntetyczne podsumowanie ustaleń. System 
pomocy społecznej, to zbiór instytucji, które zdają się  

dryfować pomiędzy stawianymi oczekiwaniami (wpi-
sanymi w  akty prawne, formułowanymi przez władze 
samorządowe i  obywateli) a  warunkami, w  których 
przychodzi im funkcjonować, zarówno w zakresie środ-
ków w dyspozycji, relacji z otoczeniem, jak i przypisa-
nych i realizowanych zadań. Działania aktywizujące są 
wszczepiane w praktykę funkcjonowania instytucji, jed-
nak trudno uznać, żeby taki przeszczep się przyjął w ak-
tualnych warunkach. Wyrazicielami wspomnianej kon-
kluzji są nie tylko zewnętrzni wobec systemu badacze, 
ale przede wszystkim badani pracownicy socjalni, którzy 
z  jednej strony rozumieją wyzwania współczesnej poli-
tyki społecznej a z drugiej, współcześnie nie dostrzegają 
możliwości prowadzenia skutecznych działań aktywizu-
jących lub wyzwań APS nie łączą z powinnościami insty-
tucji systemu pomocy społecznej. Naturalnie, co zostało 
wykazane, zaktywizowania instytucji nie da się sprowa-
dzić wprost do uwzględniania instrumentów wiązanych 
z podejściem aktywizacyjnym. Jednak przeprowadzona 
analiza skoncentrowana na cechach podejścia zaktywizo-
wanego w odniesieniu do instytucji pozwala na konsta-
tację, że trudno aktualnie w systemie pomocy społecznej 
o spełnienie cech takiej aktywnej instytucjonalnej dyspo-
zycji. Trudno bowiem dostrzec w funkcjonowaniu insty-
tucji skuteczność podejmowanych przedsięwzięć na rzecz 
realizacji sprecyzowanych celów. Aktywizm to wciąż idea 
(wyzwanie) zaś pasywizm, który można łączyć z przypi-
saną do systemu pomocy społecznej „wegetacją na margi-
nesie życia publicznego” (por. Kaźmierczak, 2012, s. 65) 
zdaje się być realnością. W optymistycznych ujęciach in-
stytucje pomocy społecznej znajdują się pomiędzy dwo-
ma instytucjonalnymi postawami.
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Od organizowania  
do rozwoju społeczności  
lokalnej

Rozmowa Doroty Starzyńskiej  
z Bohdanem Skrzypczakiem  
i Pawłem Jordanem 

Dorota Starzyńska, sekretarz redakcji „Empo-
werment”: Skąd wziął się pomysł na pracę meto-
dą OSL i co to jest OSL?

Paweł Jordan: Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL od 15 lat promuje, propaguje i wspie-
ra ideę pracy nad wzmocnieniem społeczności lokal-
nych. Zgodnie z hasłem „Odkryj siłę społeczności” 
zachęca do czerpania z zasobów danej społeczności, 
do odkrywania jej mocnych stron. Nasze stowarzy-
szenie niemal od początku współpracuje z sektorem 
pomocy społecznej, starając się testować skierowaną 
do ośrodków pomocy społecznej autorską koncepcję 
pracy w środowisku lokalnym szeroko znaną jako me-
toda/model Centrum Aktywności Lokalnej.

OSL, czyli Organizowanie Społeczności Lokal-
nej to kolejny ważny krok na drodze wprowadza-
nia perspektywy społecznościowej do instytucji po-
mocy społecznej. Z inicjatywy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, CAL i Instytut Spraw Pub-
licznych uruchomiły ogólnopolski projekt Standar-
dy Pomocy, który stanowi płaszczyznę pozwalającą  

wypracowywać systemowe rozwiązania dla pomocy 
społecznej w nurcie pracy środowiskowej/społecznoś-
ciowej. Modelowe rozwiązanie oparte o ideę mobili-
zacji społeczności lokalnych określone zostało jako 
Organizowanie Społeczności Lokalnej.

D.S.: Bohdanie opowiedz proszę, na czym po-
lega Laboratorium Innowacji Społecznej i jak się 
ono wiąże ze wspomnianym modelem OSL?

Bohdan Skrzypczak: Uznaliśmy, że wspomniany 
projekt systemowy to unikalna okazja, żeby w sposób 
przemyślany, długofalowy i całościowy zmierzyć się 
z podejściem społecznościowym. Z jednej strony mamy 
ważne doświadczenie Centrum Aktywności Lokalnej 
będące oddolną inicjatywą wypracowywania metody 
pracy socjalnej w środowisku lokalnym. Z drugiej mo-
żemy przywrócić i na nowo odczytać bogatą tradycję 
lokalnej pracy społecznikowskiej, której symbolami stali 
się: ksiądz Wacław Bliziński (w okresie międzywojen-
nym założyciel instytucji spółdzielczych, kulturalnych 
i oświatowych w Liskowie) czy Helena Radlińska (twór-
czyni pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w Polsce). 
Próbujemy łączyć tradycję pedagogiczno-społecznikow-
ską z wyzwaniami czasów współczesnych. Nawiązujemy 
do ważnego międzynarodowego nurtu, który określany 
jest mianem community development, comumunity work czy 
community organisig, którego wiodącym ośrodkiem jest 
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Symbolicznym 
aktem założycielskiego tego nurtu pomagania słabszym 
było utworzenie w 1884 roku w Londynie ośrodka pracy 
społecznościowej Toynbee Hall.
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Wydaje się, że obecnie w Polsce są sprzyjające okolicz-
ności, żeby spróbować połączyć doświadczenia płynące 
z historii, z zagranicy, z doświadczeń organizacji poza-
rządowych, ale także ze sfery publicznej. Dlatego zai-
nicjowaliśmy budowanie przestrzeni, która by sprzyjała 
połączeniu sił ludzi i zasobów, wiedzy. Nazwaliśmy ją 
Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS). Laboratorium 
rozumiemy, jako przestrzeń, która jest zarówno społecz-
ną platformą wymiany wiedzy, jak i jej wypracowywania. 
Tworzy ją stała grupa osób, ekspertów i badaczy, która 
przez długi czas systematycznie pracuje nad zintegrowa-
niem różnych metod i obszarów wiedzy. Laboratorium 
nie ogranicza się do pracy eksperckiej, ale obejmuje też 
bezpośrednią współpracę z pracownikami socjalnymi 
w kilkudziesięciu społecznościach, którzy weryfikują 
modelowe rozwiązania w praktyce, będąc de facto współ-
autorami wypracowywanych modelowych koncepcji. 
Wszystko to razem tworzy środowisko społecznej wy-
miany wiedzy, nowej praktyki społecznościowej, którą 
nazwaliśmy Organizowaniem Społeczności Lokalnej. 
Laboratorium to także tworzenie biblioteki, korpusu 
wiedzy (wydawanie publikacji, tłumaczenie zagranicz-
nej literatury specjalistycznej) oraz baza dobrych prak-
tyk związanych ze wspomnianą sferą. Skupiamy ludzi, 
którzy identyfikują się z podejściem społecznościowym, 
którzy chcą aktywnie eksperymentować w realnych śro-
dowiskach. Poprzez laboratorium umożliwiamy stałą 
pogłębioną formę współpracy i konfrontacji praktyków, 
akademików i ekspertów, co jak wiemy nie dzieje się zbyt 
często. W naszym laboratorium te grupy wypracowują 
wspólne pojęcia, metody i sposoby oceny skuteczności 
podejścia społecznościowego. Oglądają metodę OSL 
z różnej perspektywy, „od dołu”, czyli poprzez bezpo-
średni kontakt ze społecznościami, a także „od góry” 
poprzez analizy eksperckie i badania naukowe. Jest więc 
to żywy społeczny eksperyment mający wytworzyć prak-
tyczne narzędzia do wzmacniania społeczności lokalnych 
opartych o najnowszą wiedzę społeczną i pedagogiczną.

D.S.: Dlaczego ważne było wystandaryzowa-
nie Organizowania Społeczności Lokalnej i jak 
w przyszłości ma ono pomóc pracownikom po-
mocy społecznej?

P.J.: Trzeba jasno powiedzieć, że standard rozumiemy 
jako pewien szeroki model działania, a nie nadmiernie 

precyzyjne regulacje i procedury określające co pracow-
nik socjalny powinien robić. Model OSL stanowi jedy-
nie punkt orientacyjny, z którego wyprowadzona jest 
elastyczna ścieżka postępowania metodycznego. Upo-
rządkowane w ten sposób działanie w środowisku lokal-
nym ma przybrać charakter usługi społecznej „produ-
kującej” empowerment, czyli wzrost sprawczości ludzi, 
ich podmiotowości. Dzięki podejściu OSL mieszkańcy, 
w tym ludzie słabiej radzący sobie w naszej rzeczywisto-
ści społeczno-ekonomicznej, zaczynają zmieniać siebie 
poprzez wykorzystanie energii społeczności, w których 
żyją. Idea wspólnotowości stanowi więc swego rodzaju 
kompas i drogowskaz, tworząc ważną ramę metodolo-
giczną i aksjologiczną oraz wyznaczając nowy kierunek 
współczesnej pracy socjalnej.

D.S.: Czy wprowadzenie tego modelu do 
wszystkich, nie tylko pilotażowych, ośrodków po-
mocy społecznej wiąże się ze zwiększeniem środ-
ków na pomoc społeczną, w tym z koniecznością 
opłacenia dodatkowych pracowników?

P.J.: Pomoc społeczna się zmienia i dlatego musi ulec 
restrukturyzacji. Realizacja modelu Organizowania Spo-
łeczności Lokalnej nie jest bezkosztowa. Trzeba zapła-
cić ludziom mającym odpowiednie kompetencje, a to 
kosztuje. Trzeba zainwestować w tworzenie nowej grupy 
profesjonalistów. Ci z kolei mogą być wspierani przez 
wolontariuszy, przez zaangażowanych ludzi co powodu-
je, że zainwestowane w nich środki są nieporównywalne 
z korzyściami, jakie pojawiają się przy stosowaniu OSL. 
Długofalowa zmiana pociąga za sobą zmianę ludzkich 
postaw. Rejestrujemy dużo mniejsze ilości pewnego typu 
problemów, jest mniej interwencji policji, mniej znisz-
czeń, ludzie odradzają się i zaczynają poprawiać swą sytu-
ację osobistą i zawodową. Jest to głęboka i trwała zmiana. 
W naszym kraju ciągle mamy mało tego typu skutecznej 
i długofalowej interwencji na polu społecznym.

D.S.: Czy zmiana ustawy i uwzględnienie w niej 
pracy ze społecznością lokalną jest konieczne, czy 
nie wystarczy stopniowe oddolne jej propagowanie?

B.S.: Trzeba powiedzieć, że jest to dobry moment, 
żeby przyśpieszyć pewne procesy, nadać im nową dy-
namikę, która w znaczący sposób wzmocni planowane 
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i oczekiwane od dawna przeorganizowanie systemu 
pomocy społecznej. Wydaje się, że różne środowiska 
zdają sobie z tego sprawę. Pracownicy sektora pomocy 
społecznej, przedstawiciele administracji, a także poli-
tycy zaczynają mówić podobnym głosem. Do tej pory 
dominowało podejście, że owszem praca ze społecznoś-
cią jest dopuszczalna, ma jednak charakter dodatkowy, 
uzupełniający. Proponujemy zmianę polegającą na tym, 
by nie traktować OSL jako czegoś ekstra, na co trzeba 
mieć dodatkowe pieniądze, ale aby podejście to miało 
charakter równoprawny, by zakorzeniło się w codzien-
nej praktyce ośrodków pomocy społecznej. Siłę wspól-
noty, czyli coś co kiedyś było naturalne, dzisiaj trzeba 
budować w sposób metodyczny. Do tego potrzebni są 
ludzie, którzy będą towarzyszyć społecznościom w po-
dróży ku nowym szansom i możliwościom. Wiemy, że 
na małą skalę to się znakomicie sprawdza, spróbujmy 
teraz te wiarygodne sukcesy rozszerzyć, wykorzystując 
mechanizmy systemowe i instytucjonalne.

D.S.: Czy osobą towarzyszącą rozwojowi spo-
łeczności lokalnej, może być każdy pracownik so-
cjalny, czy może powinien być to ktoś, kto ma jakieś 
specjalne cechy, albo odpowiednie przeszkolenie?

P.J.: Mówimy dobitnie o profesji, ale wyróżniłbym 
jednak kilka takich elementów, które charakteryzu-
ją Organizatora Społeczności Lokalnej. Po pierwsze 
musi to być osoba, która chce i widzi w tym podejściu 
swój rozwój zawodowy i osobisty. Kiedy rozmawiamy 
z ludźmi, dlaczego uczestniczą w forum OSL, to mó-
wią, że jest im to potrzebne do własnego rozwoju. Pod-
kreślają, że realizują się w pracy z ludźmi, w tworzeniu 
z nimi nowych szans. Do takiej „roboty” niezbędne są 
umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i unikalna 
wiedza, dzięki której potrafią wesprzeć ludzi w reflek-
sji, w planowaniu działania, ich monitorowaniu, wy-
dobywaniu tego, co się zmienia. To jest zbiór różnych 
kompetencji i wartości, pozwalających uruchamiać 
społeczny proces wytwarzania pola szans na zmianę. 
Powiedziałbym tak, chyba nie każdy może to robić, 
nie wszyscy się też czują w tym dobrze. Duża część 
pracowników socjalnych potwierdza, że nie widzi się 
w tej metodzie, ale zindentyfikowaliśmy też znaczną 
grupę, która chce iść w tym kierunku, dostrzegając 
w OSL sens skutecznego pomagania ludziom.

B.S.: OSLowiec łączy kompetencje społeczne (umie-
jętność współpracy, wyzwalania potencjału u innych, 
łączenia ludzi), profesjonalną wiedzę na temat, czym 
jest społeczność lokalna (jej zasoby, potencjały) z od-
wołaniem do sfery wartości wspólnotowych i własnej 
postawy. Tylko wtedy, gdy jest to spójne i występuje 
jednocześnie, jest w tym siła. Jeśli ograniczamy się tyl-
ko do technicznie rozumianej metodyki zawodowej, ale 
nie utożsamiamy się z samą ideą społecznościowego 
rozwoju, będziemy nieautentyczni. OSL opiera się na 
rzeczywistym zaangażowaniu, na wiarygodności, która 
zaraża innych, stając się animacyjnym katalizatorem 
uruchamiającym pozytywne procesy społeczne.

P.J.: Musi być prawdziwość osoby, bo ludzie bardzo 
szybko wyczują fałsz. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi: 
chodźcie pogadamy, a sam nie jest otwarty na dialog, to 
nie będzie wiarygodny, a co za tym idzie skuteczny 
w pracy społecznościowej.

B.S.: Atutem Organizatora Społeczności Lokalnej pra-
cującego w pomocy społecznej jest możliwość korzysta-
nia z zasobów instytucjonalnych a także formalno-praw-
ne umocowanie, nadające jego działaniom dodatkowej 
mocy i wiarygodności. Pamiętajmy jednak, że chociaż 
instytucja może go wspierać, to człowiek uruchamia 
procesy zmiany. Najważniejszym narzędziem w pracy ze 
społecznością lokalną jest sam Organizator Społeczności 
Lokalnej. Dlatego tak ważna jest spójność jego postawy, 
wiedzy, kompetencji. Dodatkowo zauważmy, że zajmu-
jąc się emancypacją społeczności, animatorzy też powin-
ni być autonomicznymi podmiotami, bo dopiero wtedy 
mogą takiej postawy oczekiwać od innych. Prowadzi to 
OSLowca do sytuacji napięcia z systemem instytucjonal-
nym, którego są częścią. Konkretnym wyzwaniem staje 
się wówczas dylemat „po czyjej stronie stanąć?” Rację 
ma przecież i człowiek, który jest w kryzysie i instytucja, 
która w zamian za wsparcie czegoś oczekuje. Pomiędzy 
tymi, niekiedy sprzecznymi interesami, znajduje się or-
ganizator. Na tego typu zapętlenia nie ma prostych re-
cept. W tej sytuacji nieocenione jest wzajemne wsparcie 
i wymiana doświadczeń pomiędzy Organizatorami Spo-
łeczności Lokalnej. Najlepiej zresztą, by ta grupa profe-
sjonalistów samodzielnie i oddolnie tworzyła praktyczne 
standardy jakości pracy i równie ważne drogowskazy 
etyczne. Dlatego w ramach projektu koncentrujemy się 
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na modelowaniu procesów organizowania społeczności 
lokalnej bez nadmiernego odgórnego narzucania szcze-
gółowych standardów pracy.

D.S.: Kiedyś Pawle nazwałeś takiego organizato-
ra „ożywiaczem społecznym”, dzięki czemu poka-
załeś, że ma on ożywić środowisko lokalne w nie-
konwencjonalny sposób. Wydaje mi się, że z tą 
nazwą mogą kojarzyć się niezwykłe metody.

P.J.: Myślę, że metody mogą być niezwykłe, czasami 
trzeba być bardziej artystą (społecznym) niż pracowni-
kiem socjalnym. „Ożywiacz” w kontekście organizatora, 
to ktoś, kto potrafi tchnąć w ludzi wiarę. Najważniejsza 
sprawa, by ten „ożywiacz” umiał wejść w partnerską re-
lację, by pomógł uwierzyć ludziom w to, że oni razem 
mogą dokonać zmian. Ożywienie w środowiskach wie-
loproblemowych, trudniejszych, gdzie jak wiemy, ludzie 
nie wierzą w nic i mają wszechogarniające poczucie bez-
radności, pojawia wraz z językiem pozytywów, postawą 
szacunku. Kiedy zniknie perspektywa gorszego, kiedy nie 
ma już tej relacji ja-klient, a zostaje relacja ja-partner czy 
wręcz ja-podmiot, otwierają się zupełnie inne światy, inne 
możliwości. Okazuje się, że ludzie, którzy wydawali się 
najtrudniejsi, przy takim pozytywnym nastawieniu stają 
się lokalnymi liderami samopomocy. Rodzi się społecz-
ny optymizm i zaradność. Jednak, by uruchamiać tego 
rodzaju procesy, trzeba taktu i szacunkiem wobec ludzi 
oraz cierpliwości. Nie wpadajmy nagle i nie oczekujmy, 
że po trzech miesiącach, pół roku będą nie wiadomo jakie 
efekty. Społeczność trudna nie zmieni się nagle i cudow-
nie, do tego potrzebne są konsekwentne inspirowanie, 
wspieranie i czas.

D.S.: Czy to oznacza, że taka praca na niwie akty-
wizacji społeczności lokalnej nigdy się nie kończy? 
Czy można, tak jak w laboratorium, spróbować 
sobie wyobrazić społeczność, która zmierza w do-
brym kierunku, żeby wziąć sprawy w swoje ręce?

P.J.: Myślę, że to zależy od społeczności. Mając wyob-
rażenie, co to znaczy społeczność dobrze zorganizowa-
na wiemy, jak powinniśmy postępować w danym czasie. 
Jeśli już jest aktywna to wystarczy skoncentrować się na 
wspieraniu mechanizmów samopodtrzymujących zaan-
gażowanie np. poprzez rozwijanie lokalnej sieci współ-
pracy... Jednak w sytuacji wieloproblemowych społecz-
ności, w których jest dużo problemów, praca jest często 
długofalowa. Zmiana zachodzi bardzo powoli, trzeba ją 
ciągle podgrzewać. Taka społeczność jest słabsza, ona 
nie ma wystarczającego kapitału społecznego, ciągle wy-
stępują różnego rodzaju napięcia. W takim przypadku 
interwencja powinna być głęboka, a pozostawienie spo-
łeczności samej sobie to perspektywa bardzo odległa.

B.S.: Dodatkowo zauważmy, że OSL wpisany będzie 
w system pomocy społecznej, zatem mówimy instytu-
cjonalnie zakorzenionym instrumencie skierowanym 
przede wszystkim do osób korzystających z pomocy spo-
łecznej. Polega on w dużej mierze na budowaniu pomo-
stów pomiędzy tymi, którzy sobie radzą, a tymi którym 
trzeba pomóc. Poza tym warto podkreślić, że dziś prze-
żywamy gwałtowne zmiany cywilizacyjne i kulturowe, 
rzeczywistość na naszych oczach radykalnie się zmienia. 
Wszyscy musimy uczyć się nowych postaw i sposobów 
reagowania na sytuacje społeczne wcześniej nieznane. 
Ludzie, którzy potrafią wykorzystywać potencjał spo-
łeczności będą potrzebni coraz bardziej. Z kolei im po-
trzebna będzie sprawdzona metoda Organizowania Spo-
łeczności Lokalnej (OSL), będąca wiarygodną strategią, 
pozwalającą odkrywać i wykorzystywać społecznościowe 
mechanizmy uwalniające realny potencjał społeczny nie-
zbędny w zmianie: zarówno dla tych słabszych, jak i tych 
silniejszych. A jeśli jeszcze obie grupy zobaczą, że mają 
sobie coś pozytywnego do zaoferowania, to organizowa-
nie społeczności lokalnej przekształci się w jej rozwój,  
a OSLowiec będzie mógł zakończyć swą misję.

D.S.: Dziękuję za rozmowę.

Bohdan Skrzypczak – doktor pedagogiki społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Paweł Jordan – przewodniczący Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 
prezes Biura Obsługi Ruchów Inicjatyw Społecznych Boris. 

Dorota Starzyńska – specjalista ds. promocji projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 
sekretarz redakcji „Empowerment” .
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Kolory pomocy 
społecznej w wakacje 
na dworcach
Dorota Starzyńska 
„Empowerment”

Co robi pracownik socjalny? Od 10 lipca 2013 na 
Dworcu Centralnym w Warszawie można oglądać 
wystawę o pracownikach socjalnych testujących 
nowe standardy w pomocy społecznej w Polsce. Czy 
zaowocują zmianą Ustawy o pomocy społecznej? 

Uśmiechnięte lub zamyślone twarze, młodzi 
ludzie pełni zapału do pracy i starsi, bardziej doświad-
czeni – wszyscy zaangażowali się w projekt w nadziei 
na zmianę na lepsze. „Pojawiła się okazja podjęcia 
działań w celu poprawy jakości pracy socjalnej, (…) 
więc naturalnym było, że włączyliśmy się w projekt” – 
mówi Józefa Grodecka, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krakowie. 

Wystawa pokazuje pozytywny wizerunek 
pracowników socjalnych, ich udział w rozwiązywaniu 
problemów społecznych w trudnych środowiskach. 
Wskazuje zmiany, jakie niesie ze sobą pilotażowe 
wprowadzanie nowych standardów do pracy ośrod-
ków pomocy społecznej i ich znaczenie dla osób  

korzystających z systemu pomocy społecznej. Każdy 
z nas może znaleźć się w sytuacji wymagającej wspar-
cia pracownika socjalnego. Powinno nam zależeć, żeby 
usługi pomocy społecznej były na jak najwyższym po-
ziomie i to wszędzie, w małej czy dużej miejscowości. 

Wystawa na dworcach

Według danych PKP w trakcie tygodnia przez Dwo-
rzec Centralny przechodzi niemal 62 tys. osób, 
a w miesiącach wakacyjnych ruch jeszcze się nasila. 
W okresie od lipca do października wystawę zobaczy-
my na dworcach PKP w Poznaniu, Katowicach, Wroc-
ławiu a od 21 września ponownie w Warszawie na 
Dworcu Wschodnim. Migawki z pracy pracowników 
socjalnych prezentowane są na dworcach z uwagi na 
demokratyczny charakter tych miejsc oraz stały prze-
pływ tysięcy osób, a więc możliwość dotarcia z infor-
macją o zmianach w pomocy społecznej do szerokiego 
grona odbiorców. 
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Wystawę zainaugurowali w Warszawie: Małgo-
rzata Marcińska,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Dariusz Kapusta, Dy-
rektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Otwarcie 
poprowadził Michał Adamczyk, dziennikarz TVP. Na 
otwarciu można było spotkać uczestniczących w projek-
cie pracowników socjalnych z całej Polski. Przyjechali 
z najdalszych zakątków, aby zaakcentować konieczność 
zmian w systemie pomocy społecznej, wprowadzenia 
sprawdzonych przez siebie rozwiązań na stałe, jako 
standardów pomocy społecznej w Polsce. Podzielili się 
swoimi doświadczeniami z przedstawicielami samorzą-
du, instytucji rządowych, organizacjami pozarządowymi 
oraz radnymi.  

Warto przeczytać wypowiedzi pracowników 
towarzyszące zdjęciom. Ich codzienną pracę można 
zobaczyć na filmach publikowanych na www.standar-
dypomocy.pl w dziale Multimedia.  

Wystawę można oglądać w Warszawie 
w dniach 10-21 lipca na Dworcu Centralnym i od  
21 września do 12 paździenika na Dworcu Wschod-
nim. Na pozostałych dworcach w terminach: 
• 27 lipca – 10 sierpnia w Poznaniu
• 10 – 31 sierpnia we Wrocławiu
• 31 sierpnia – 21 września w Katowicach. 

Ośrodki wychodzą do mieszkańców

Przy okazji wystawy, w okresie wakacyjnym, w różnych 
miastach ośrodki pomocy społecznej podjęły się zorga-
nizowania dodatkowych atrakcji dla mieszkańców. 

I tak w sierpniu w holu nowego Dworca PKP 
w Poznaniu można było uzyskać poradę z zakresu po-
mocy społecznej od specjalistów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu między innymi z zakre-
su prawa pracy, rehabilitacji osób z niepełnosprawnoś-
cią, wsparcia rodziny z dziećmi, w tym także rodziny 
zastępczej, osób z problemami psychicznymi oraz 
osób dotkniętych przemocą. Mieszkańcy Poznania 
wykorzystali tę szansę przychodząc po porady. 

Wystawa, na której tle udzielane były porady, 
pokazuje pozytywny wizerunek pracowników socjal-
nych, ich udział w rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych w trudnych środowiskach. Wskazuje zmiany, 
jakie niesie ze sobą pilotażowe wprowadzanie nowych 
standardów do pracy ośrodków pomocy społecznej 
i ich znaczenie dla osób korzystających z systemu  
pomocy.

W Katowicach pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wraz z mieszkańcami organi-
zują występy muzyczne i atrakcje dla dzieci na placu 
przed budynkiem dworca, gdzie w dniach od 31 sierp-
nia do 21 września 2013 roku można oglądać wystawę  
(w tym między innymi Agnieszkę Rzepecką, pracow-
nika socjalnego z katowickiego ośrodka realizującą 
standard Organizowania Społeczności Lokalnej na 
swoim terenie). Także we wrześniu mieszkańcy Tar-
gówka w Warszawie będą mogli wziąć udział w pik-
niku sąsiedzkim organizowanym z inicjatywy miesz-
kańców i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na Targówku. W tym czasie wystawa bę-
dzie już na Dworcu Wschodnim w Warszawie (do 12 
października 2013).
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Wypowiedzi bohaterów wystawy

„Żyjemy w trudnym świecie, bardzo dynamicznym, 
bardzo szybko się zmieniającym. Łatwo jest zaobserwo-
wać jak wiele osób nie daje sobie rady z trudami czasu 
codziennego. Różnego rodzaju sytuacje związane np. 
z utratą pracy, z pogorszeniem stanu zdrowia powodu-
ją, że nie radzimy sobie z tym emocjonalnie” (Pracownik 
socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracuje nad 
Standardami instytucji i usług pomocy społecznej).

„Nie każdy jest bogaty. Nieprawdą jest, że 
mieszkańcy w blokach socjalnych to rodziny patologicz-
ne. Absolutnie! Większość jest tych dobrych. Zresztą nie 
można człowieka przekreślać. Każdemu trzeba podać 
rękę” (Mieszkanka osiedla socjalnego, na którym realizowany 
jest Standard Organizowania Społeczności Lokalnej).

„Projekt wypełnia lukę pomiędzy placów-
ką a mieszkaniem wynajmowanym lub otrzymanym 
z zasobów gminy (….). W momencie kiedy wszedł 
ten projekt była możliwość sprawdzenia czy te osoby 
dadzą sobie radę także poza placówkami” (Pracownik 
socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmuje się 
Standardami pracy z osobami bezdomnymi).

„Jako organizator społeczności lokalnej i jed-
nocześnie pracownik ośrodka pomocy społecznej mam 
nadzieję, że inicjatywa rozpoczęta przez Stowarzysze-
nie CAL i partnerów będzie dalej w naszej instytucji 
propagowana i dzięki temu zmieni się ustawa o pra-
cownikach socjalnych, co zmieni naszą pracę na lepsze” 
(Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
realizuje Standard Organizowania Społeczności Lokalnej).

„Bardzo ważne dla nas jest, żeby poradni-
ctwem specjalistycznym objęte były osoby z niepeł-
nosprawnością, ponieważ zwykle było tak, że ośrodek 
pomocy społecznej czy powiatowe centrum pomocy 
rodzinie świadczyły pomoc stricte materialną. Nato-
miast człowiek ma też inne potrzeby” (Pracownik so-
cjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracuje nad 
Standardami instytucji i usług pomocy społecznej).

„Praca pracowników w placówkach dla osób 
bezdomnych jest faktycznie pracą socjalną. Nie sku-
piamy swojej uwagi na dostarczeniu środków finanso-
wych na żywność lub inne rzeczy. Pracownicy starają 
się nawiązać kontakt, tworzymy indywidualne progra-
my wychodzenia z bezdomności, motywujemy ludzi, 
organizujemy społeczność” (Pracownik socjalny z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmuje się Standardami 
pracy z osobami bezdomnymi).

Wystawa jest elementem promocji projektu 
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 
i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Wszystkie plansze oraz zdjęcia z wystawy 
można obejrzeć na www.standardypomocy.pl w za-
kładce Galeria.
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