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Fot. Arch. Autora

Od Redakcji

Przedstawiamy Państwu kolejny – szósty już
numer czasopisma „Empowerment”, który poświęcamy prawie w całości przyszłości polityki społecznej
w Polsce w kontekście kończących się projektów systemowych PO KL w ramach perspektywy finansowej
2007–2013. Powstaje pytanie, co będzie z produktami wypracowanymi w ramach aktualnych projektów
– czy jest szansa na ich implementację i włączenie
w główny nurt polityki społecznej, czy też wiele z wypracowanych rezultatów trzeba będzie odłożyć na półkę? Czy znajdzie się siła napędowa polityki społecznej
i skuteczni reformatorzy do wdrożenia wypracowanych rozwiązań czy też zwycięży doraźność i stagnacja? O tym i innych zagadnieniach rozmawiamy
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem
Kosiniak-Kamyszem i ekspertem Forum Współpracy
Empowerment – Markiem Rymszą.
W numerze prezentujemy także ciekawe artykuły dotyczące między innymi modeli usług o określonym standardzie w systemie pomocy społecznej –
autorstwa Jacka Kowalczyka, perspektywy rozwoju organizowania potencjału społeczności lokalnych – pióra Pawła Jordana czy też przyszłości standardów usług
społecznych – w opinii Cezarego Miżejewskiego. Elżbieta Szadura-Urbańska kreśli ramy modelu gminnego
standardu wychodzenia z bezdomności a Edwin Bendyk wskazuje na scenariusze rozwoju społecznego. Przyszłość modelu OSL charakteryzują Tomasz Kaźmierczak i Bohdan Skrzypczak a futurystykę bezdomności

omawia Maciej Dębski. O ważności budowania pozytywnego wizerunku pomocy społecznej przypomina
w swoim tekście Magdalena Dudkiewicz.
Wszystkie zarysowane zagadnienia wydają
się niezwykle ważne z punktu widzenia sensownego zaprogramowania i implementacji środków unijnych w ramach kolejnego okresu finansowego na lata
2014–2020, ale także w kontekście zakończonych
właśnie wyborów samorządowych, gdzie nowo wybrani lokalni i regionalni decydenci będą poszukiwali inspiracji do prowadzenia polityki społecznej w najbliższej przyszłości.
Na łamach bieżącego numeru magazynu informujemy Państwa o zainicjowaniu Forum Współpracy Empowerment, do którego weszło kilkadziesiąt
instytucji i organizacji z całej Polski zajmujących się
polityką społeczną. Forum zrodziło się z potrzeby uruchomienia szerszej dyskusji na temat kierunku zmian
w obszarze pomocy i integracji społecznej. Podczas
prac prowadzonych w ramach projektu „Tworzenie
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” pojawiła się wśród Partnerów potrzeba uruchomienia szerszej dyskusji na temat kierunku zmian
w obszarze pomocy i integracji społecznej. W trakcie
kilku spotkań dyskusyjnych starano się zidentyfikować kluczowe zjawiska, które miałyby moc łączącą
poszczególne zagadnienia, nad którymi dotychczas
pracowano odrębnie w poszczególnych zadaniach
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i projektach. W celu stworzenia stałej platformy
umożliwiającej wielostronną analizę i dialog dotyczące zmian w pomocy społecznej, udało się stworzyć
– w ramach działań promocyjnych projektu pilotowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL – dwa zintegrowane koncepcyjnie przedsięwzięcia: kwartalnik „Empowerment. O polityce aktywnej
integracji” oraz Forum Współpracy Empowerment.
Dzięki czasopismu „Empowerment” ukazujemy architekturę zmian w pomocy społecznej. Piszemy o aktualnościach, między innymi o konferencjach
i konkursie plastycznym, dotyczących spraw społecznych. Na zakończenie prezentujemy syntezę tego, co

Francja (Paryż) robi na rzecz bezdomnych, przygotowaną przez Wojciecha Karpieszuka z „Gazety Wyborczej”, uczestnika jednej z wizyt studyjnych.
Korzystając z okazji, że szósty numer naszego czasopisma ukazuje się pod koniec 2014 roku, chciałbym w imieniu Zespołu Redakcyjnego
„Empowerment” życzyć Państwu Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszystkiego
Najlepszego w Nowym 2015 Roku.
Mirosław Grewiński
redaktor naczelny

f
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Zapraszamy na

StandardyPomocy

• zawsze aktualne informacje
• zaproszenia na konferencje i wydarzenia
•d
 o pobrania bezpłatne numery
„Empowerment”

Fot. Arch. MPiPS

Władysław

Polityka społeczna –
stan i perspektywy

Kosiniak-Kamysz

Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem,
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
rozmawia Mirosław Grewiński

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Empowerment”: Panie Ministrze, dziękuję, że zgodził
się Pan udzielić wywiadu naszemu kwartalnikowi.
Dobiegają końca projekty systemowe POKL, realizowane we współpracy MPiPS i CRZL, które miały
przygotować standardy, modele i produkty do włączenia w główny nurt polityki społecznej w Polsce.
Co z tych projektów uda się zaimplementować
w ramach reform i zmian w polityce społecznej
a co póki co nie będzie wdrażane?
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki społecznej: Część rozwiązań już wprowadziliśmy nowelizacją ustawy w 2013 roku. To na przykład
narzędzia do oceny zasobów pomocy społecznej. Planujemy także wprowadzić standardy usług oraz pracy
z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Chodzi między innymi o opiekę nad seniorami w ich
domach czy pracę z rodzinami, które doświadczają
przemocy. W innych przypadkach proponujemy dobre praktyki i zachęcamy samorządy do wymiany doświadczeń i wzajemnej nauki.
M.G.: Jakie programy społeczne będą realizowane przez MPiPS w ramach nowego rządu i expose
Pani Premier Ewy Kopacz?
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W.K.K.: To przede wszystkim Program „MALUCH”, świadczenie rodzicielskie oraz elastyczny
system świadczeń rodzinnych. Będziemy też kontynuowali, wspierające konkretne grupy, dotychczasowe
programy takie jak: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Program Solidarność Pokoleń” czy

Fot. Arch. MPiPS i H. Gorczyca

Polityka społeczna –
stan i perspektywy

„Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020”.
M.G.: Po wieloletnim ukierunkowaniu polityki społecznej w Polsce na kwestie zatrudnienia
i aktywizacji, aktualnym wyzwaniem jest polityka
demograficzna, rodzinna oraz międzygeneracyjna. Jakie konkretne działania podejmuje MPiPS
w tym zakresie?
W.K.K.: Działania prowadzimy wielowymiarowo.
Po pierwsze wspieramy rodziny. Rozwijamy „Kartę
Dużej Rodziny”, czyli system zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Program polega na współpracy rządu, samorządów i przedsiębiorców. Przygotowaliśmy też
projekt zniżek ustawowych, między innymi na przejazdy koleją. Od przyszłego roku będą obowiązywać nowe
ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych. Co więcej,
rozwijamy miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Dzięki programowi „MALUCH” jest już 2050 żłobków
i klubów dziecięcych. Opiekują się 65 tys. maluchów.
W 2015 roku na program przeznaczymy 101 mln zł.
Zachęcamy do zatrudniania rodziców. Dofinansowujemy granty na telepracę, które pozwalają godzić
pracę z opieką nad dzieckiem w domu. Wspieramy
finansowo również pracodawców, którzy zatrudniają
rodziców powracających do pracy.
W marcu 2013 roku wprowadziliśmy roczny urlop
rodzicielski. Rodzice mogą podzielić go między siebie.
W trakcie urlopu otrzymają zasiłek, który zapewni stały dochód. Do sierpnia 2014 roku z nowych urlopów
rodzicielskich skorzystało już blisko 940 tys. osób.

Aktywizujemy też seniorów, między innymi w programie „Solidarność pokoleń”. Dzięki konsekwentnej
polityce, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata wzrósł, od zaledwie 26,1% w 2005 roku do 40,6%
w 2013 roku i stale rośnie. Od 2014 roku priorytetem
programu jest wsparcie osób po 60. roku życia.
M.G.: Jednym z kierunków reorganizacji tradycyjnego welfare state jest integracja systemów,
instytucji służb i usług, aby lepiej rozwiązywać
wielowymiarowe problemy społeczne. Jak Pan Minister ocenia współpracę naszych służb w kwestii
partnerstwa oraz wspólnego rozwiązywania problemów społecznych?
W.K.K.: W Danii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii
widać taką tendencję – powstają na przykład one-stop-shops, czyli punkty, które łączą lokalne usługi społeczne. W Polsce chcemy wprowadzać takie rozwiązania. Podkreśliliśmy to w „Krajowym Programie
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”. Pracujemy więc nad usprawnieniem obsługi
informatycznej, zacieśniamy współpracę urzędów pracy
z ośrodkami pomocy społecznej, angażujemy organizacje pozarządowe. Na poziomie rządowym od dawna
współpracujemy z innymi ministerstwami i tworzymy
międzyresortowe rozwiązania.
M.G.: Jakie działania będą miały priorytet
MPiPS w ramach nowej perspektywy finansowej
UE, z EFS i innych funduszy?
W.K.K.: Najważniejsze będą działania w obszarze
rynku pracy i pomocy społecznej. Będziemy skupiać
się na zwiększeniu efektywności urzędów pracy i poprawy świadczonych przez nie usług. Ważnym elementem będzie wsparcie osób w wieku 15–29 lat, które nie pracują i nie uczą się.
Chcemy rozwijać instytucje pomocy społecznej,
w tym monitorować i oceniać działania, które podejmują. Dotyczy to również podnoszenia kwalifikacji
pracowników socjalnych. Nadal będziemy dążyli do
przekształcania ośrodków opieki zastępczej w rodzinne domy dziecka. Będziemy też wspierać aktywizację
społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych oraz
ekonomię społeczną.

M.G.: W ostatnich miesiącach wprowadzono
nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie główne zmiany wnosi
ta nowelizacja?
W.K.K.: Wprowadziliśmy profilowanie pomocy
dla osób bezrobotnych oraz indywidualnych doradców klienta. Finansowanie zadań i wynagrodzeń pracowników urzędów pracy będzie zależeć od efektów
ich pracy. Nowe instrumenty wspierają młodych.
Ułatwiamy im zdobycie stażu zawodowego – refundujemy składkę na ubezpieczenia społeczne pracodawcom, którzy zatrudnią na etat bezrobotnych do
30 roku życia. Zwalniamy ich również ze składek
na FP i FGŚP. Nowe narzędzia wsparcia to ponadto
bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie. Pracodawcy mogą też
otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia, jeśli zatrudnią osoby 50+.
M.G.: Czy znane są już pierwsze efekty działań
na rzecz rodzin wielodzietnych?
W.K.K.: Aktualnie do programu przystąpiło około 511 podmiotów zgłoszonych przez 251 partnerów.
Oferują zniżki na transport, usługi telekomunikacyjne i bankowe, zakupy spożywcze i odzieżowe, książki,
kulturę, sport i wypoczynek. Cały czas prowadzimy
rozmowy z kolejnymi firmami. Rodziny wielodzietne
złożyły prawie 550 tys. wniosków o wydanie Karty
Dużej Rodziny. Wraz ze Związkiem Dużych Rodzin
„Trzy Plus” zachęcamy samorządy do wprowadzania
własnych ulg dla rodzin wielodzietnych. Lokalne programy ma już 450 gmin i powiatów.
To największy w Polsce program wspierania rodzin
wielodzietnych, w którym współpracują administracja
rządowa, samorządy i biznes.
M.G.: Czy superwizja stanie się w najbliższym
czasie instrumentem wsparcia pracowników socjalnych i/lub innych służb społecznych? Kiedy i czy
w ogóle można się spodziewać rozporządzenia
w tym zakresie?
W.K.K.: Elementy superwizji już od kilku lat obecne są w polskiej pomocy społecznej i pracy socjalnej.
W maju 2014 roku przeprowadziliśmy badanie na
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M.G.: Jak Pan Minister ocenia współpracę MPiPS
ze środowiskiem naukowym i praktykami w kontekście kreowania nowych rozwiązań w polityce
społecznej, zgodnie ze współczesnymi wyzwaniami
i koncepcjami?
W.K.K.: Współpraca jest bardzo potrzebna. Oceniam ją pozytywnie i chciałbym, by rozwijała się jeszcze mocniej.
Powołaliśmy Radę Programową 50+ i Radę Społeczną 50+, w skład której weszli eksperci, przedstawiciele związków zawodowych i związków pracodawców. Efektem współpracy jest diagnoza sytuacji osób
w wieku 50+ na rynku pracy, na podstawie której
stworzyliśmy cele i priorytety działań na przyszłość.
Wnioski wykorzystaliśmy też przy tworzeniu programu „Solidarność Pokoleń”.

Fot. D. Starzyńska

ten temat – około 16% instytucji pomocy społecznej
wskazało, że daje pracownikom możliwość uczestniczenia w superwizji. Chcemy upowszechnić to narzędzie i rozróżnić między superwizją pracy socjalnej,
która mogłaby być prowadzona jedynie przez superwizorów posiadających określony certyfikat, a superwizjami z innego zakresu. Mamy już gotowy projekt
rozporządzenia.

M.G.: Co Pan Minister sądzi o czasopiśmie „Empowerment”? Czy znajduje Pan w nim również coś
ciekawego dla siebie?
W.K.K.: Cieszę się, że istnieje czasopismo, które
pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy
pracownikami pomocy społecznej. Redaktorzy patrzą na problemy polityki społecznej lokalnie, ale też
przez pryzmat zagranicznych doświadczeń. Ważne są
zarówno analizy, jak i rozmowy z ludźmi działającymi
społecznie. Poziom merytoryczny jest bardzo wysoki.
Chciałbym, żeby pracownicy socjalni wszędzie mieli
do dyspozycji takie źródło informacji.

dr Władysław Kosiniak-Kamysz – lekarz, polityk i samorządowiec, od 2011 roku minister pracy i polityki społecznej, od 2012 roku wiceprezes
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
dr hab. Mirosław Grewiński – profesor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny
„Empowerment”, członek Forum Współpracy Empowerment.
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Fot. D. Starzyńska

Spotkanie sąsiedzkie

Nie jesteśmy
lobbystami

w Centrum Społecznym
Paca 40

Z Markiem Rymszą rozmawiają Mirosław Grewiński
i Dorota Starzyńska

Redakcja „Empowerment”: Marku, jako specjalista od polityki aktywizacji, jak oceniasz aktualną sytuację w Polsce, jeśli chodzi o aktywną
politykę społeczną? W jakim momencie jesteśmy,
dokąd zmierzamy?
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Marek Rymsza, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim: Jesteśmy w fazie wdrażania programów aktywizujących nowej fali. Podobna tendencja miała miejsce
około dekadę wcześniej w Europie Zachodniej. Nowe
podejście do aktywizacji należy ocenić krytycznie, ponieważ górę bierze w nim orientacja technokratyczna.
Działania aktywizujące są obecnie adresowane głównie do osób bezrobotnych, których nie można zmobilizować do podjęcia zatrudnienia. W konsekwencji
umyka perspektywa, nazwijmy to, empowermentowa,
która zakłada, że wsparcie służyć ma odzyskiwaniu
przez ludzi zdolności kierowania własnym życiem,
a podjęcie pracy jest tylko jednym z elementów życiowego usamodzielnienia. W podejściu empowerment
przyjmuje się również, że wsparcie, także wsparcie
warunkowe, nie może naruszać godności człowieka,
nie może być więc odbierane przez klienta jako rodzaj
przymusu. Można powiedzieć, że aktywizacja spod
znaku empowerment to aktywizacja ze współczynnikiem humanistycznym. Tymczasem w technokratycznym mobilizowaniu do pracy chodzi o to, aby niejako
wymusić zatrudnienie. Usługodawców specjalnie nie
interesuje, czy klient chce wykonywać konkretną oferowaną mu pracę, czy ma do niej predyspozycje, czy
trwale zakorzenieni się na rynku pracy. Gdy dysponent środków publicznych płaci usługodawcy za rezultaty, nie za procedury, usługodawcę interesuje głównie

Fot. H. Gorczyca (1, 3); Arch. Autora (2)

Nie jesteśmy lobbystami

to, czy w momencie rozliczania się formalna sytuacja
klienta na rynku pracy uruchamia płatność, czy nie.
Instrumentalnie wymusza więc zachowania nie tyle
korzystne dla klienta, ile opłacalne dla usługodawcy.
Mówiąc najkrócej, dominacja podejścia technokratycznego oznacza, że w usługach aktywizujących zły
pieniądz wypiera dobry pieniądz.
Redakcja „Empowerment”: Konferencja w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podsumowująca wyniki projektów systemowych, między
innymi z zakresu aktywizacji zawodowej, dowiodła, że rzeczywiście należało wykazać, ile osób zostało zatrudnionych i ile osób przekroczyło sześciomiesięczny okres zatrudnienia.
M.R.: warto jeszcze dodać, że podejście mobilizacyjne nie bierze pod uwagę szczególnych deficytów
osób najbardziej marginalizowanych. Największy dystans do rynku pracy charakteryzuje nie osoby bezrobotne, ale osoby nieaktywne ekonomicznie. Takie osoby trudno tak po prostu zaktywizować do pracy. Praca
zarobkowa pojawić się może na końcu dłuższej drogi
odzyskiwania sprawności życiowej, która najpierw polega na zdobywaniu brakujących kompetencji społecznych. Zdobywanie tych kompetencji nie należy traktować tylko jako bilet wstępu na rynek pracy, ale także
jako środek do lepszego społecznego funkcjonowania.
Chodzi o to, aby na przykład zaprzestać prób rozwiązywania wszelkich sytuacji trudnych przez zachowania
agresywne, bo te tylko pogarszają sytuację. Żeby podejmować odpowiedzialność za skutki własnych decyzji i nie przerzucać jej na innych. Żeby nie uchylać się

od obowiązków wychowawczych względem własnych
dzieci i szerzej – od wszelkich obowiązków domowych.
Pomoc w nabyciu takich kompetencji społecznych to
forma reintegracji społecznej. Jest ona korzystna bez
względu na to, czy doprowadzi do zatrudnienia czy też
nie. Reintegracja społeczna i zawodowa są usługami
równoprawnymi i trzeba umiejętnie je kojarzyć – w zależności od sytuacji i potrzeb konkretnych klientów,
a nie podporządkowywać jedne drugim.
Redakcja „Empowerment”: Od blisko dekady
politykę aktywizacji w dużej mierze finansuje się
z FS UE? Czy nie ma ryzyka, że polityka aktywizacji po zakończeniu kolejnego okresu programowania będzie, z braku wystarczających środków
finansowych, w odwrocie?
M.R.: To jest kwestia szersza, dotycząca nie tylko polityki aktywizacji, ale wszelkich działań, które
są traktowane priorytetowo w ramach wydatkowania
środków unijnych, a nie są przy zagospodarowywaniu
środków budżetowych. Tymczasem i zasoby budżetu
państwa, środki unijne to fundusze publiczne i ich wydatkowanie powinno być skoordynowane, w ramach
jednej spójnej polityki państwa. Koncepcja zakładająca,
że środki unijne są okresowe, więc wydajemy je niejako
„na boku”, w innym trybie, na innych zasadach – jako
takie zasoby extra – jest błędna. To prosta droga, aby te
środki „przejeść”, albo błędnie inwestować.
Redakcja „Empowerment”: Czy widzisz szansę
na to, aby model organizowania społeczności lokalnej wypracowany w ramach projektu systemowego stał się trwałym elementem systemu pomocy i integracji społecznej?
M.R.: Trendy w polityce aktywizacji, o których
powiedziałem wcześniej, nie są korzystne. Mimo
wszystko jestem jednak pozytywie nastawiony. Służby społeczne mają potencjał rozwojowy, a podejście
środowiskowe to atrakcyjna programowo propozycja skutecznej pracy w terenie. Pozwala ona służbom
i placówkom pomocy społecznej, zwłaszcza ośrodkom
pomocy społecznej, pokazać się społecznościom jako
podmioty pracujące na rzecz dobra wspólnego, a nie
tylko dla grupy klientów z założonymi teczkami.

Metoda środowiskowa ma moc przyciągającą. Jest też
skutecznym narzędziem społecznej inkluzji i integracji. Aktywizacja zawodowa to z założenia wsparcie
zindywidualizowane, rynek zatrudnia konkretnych
ludzi do wykonywania określonych prac. Natomiast
integracja społeczna obejmuje różne formy i metody
wsparcia: od pracy z indywidualnym przypadkiem,
przez pracę z grupą czy rodziną, po pracę ze społecznością. Tu też jest miejsce na aktywizację zawodową.
Nie jestem bynajmniej przeciwnikiem aktywizacji zawodowej, ale – raz to jeszcze zaznaczę – zwolennikiem
mądrego łączenia reintegracji społecznej i zawodowej.
Redakcja „Empowerment”: Organizatorzy społeczności lokalnej, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
często mówią o tym, że udało im się odnaleźć
ludzką twarz pomocy społecznej, i że w pracy ze
społecznością realizują się zawodowo. Gdy jednak
pojawia się pytanie o środki na organizowanie
społeczności, taka rozmowa zwykle się kończy.
M.R.: Dodam, że ta metoda pozwala odnaleźć
ludzką twarz pomocy społecznej także, a może przede wszystkim tym, którzy korzystają ze wsparcia.
Indywidualny kontrakt socjalny czy założenie teczki
oznacza dla klienta bycie zaklasyfikowanym jako ten
słabszy, niesamodzielny. Metoda środowiskowa pozwala uniknąć stawiania osób wspieranych w takiej
stygmatyzującej sytuacji, gdyż to cała społeczność jest
adresatem działań organizatora społeczności i osoby
słabsze korzystają ze wsparcia razem z innymi mieszkańcami. Łatwiej wówczas nie czuć wstydu, zachować
twarz. A poza tym, podejście środowiskowe zakłada,
że ludzie są nie tylko klientami pomocy, ale i uczestnikami działań animacyjnych. Jak to się dzisiaj mówi,
są koproducentami usług. To daje poczcie sprawstwa.
Redakcja „Empowerment”: Kto powinien realizować usługę OSL – podmioty z sektora publicznego, organizacje pozarządowe, czy może sektor
nieformalny?
M.R.: Świadczeniodawcą może być podmiot z każdego ze wspomnianych sektorów. Ważne, żeby zatrudnił
on profesjonalnego organizatora społeczności lokalnej,
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znającego metodykę pracy środowiskowej. Przy czym,
owa praca środowiskowa nie musi być prowadzona
w formule pracy socjalnej, skuteczną animację prowadzą
przecież także animatorzy kultury, pozostający poza obszarem pracy socjalnej, a nawet poza służbami społecznymi. Ważne też, aby organizator jak najszybciej włączył w działania wszystkich, którzy chcą pomóc. I w ten
sposób, jeżeli animację czy networking zacznie animator
kultury, włączy się pracownik socjalny, a jeśli rozpocznie
pracownik socjalny, włączy się animator kultury. Inicjatywa powinna wychodzić z instytucji, gdzie ulokowane
są kluczowe zasoby, jest największy potencjał sprawczy.
W polskich warunkach jest też istotne, aby każdy, kto
podejmuje inicjatywę środowiskową, podjął próbę jej
osadzenia w strukturach samorządowych. Jesteśmy krajem, który bardzo mocno dowartościował gminę jako
społeczność lokalną i jako strukturę władzy samorządowej. Burmistrz czy wójt jest gospodarzem terenu i nie
jest to tylko jego (czy jej) osobiste poczucie, ale pewien
społeczny wizerunek sprawowanej funkcji. A gospodarz
terenu to człowiek, który chce i powinien wiedzieć, co
się dzieje na jego terenie i dzieje się to za jego przyzwoleniem, a przynajmniej akceptacją. Inaczej niż w krajach
anglosaskich, w Polsce trudno więc o rozwijanie radykalnych metod działania środowiskowego, gdzie community
workers czasem intencjonalnie wywołują konflikt na linii
mieszkańcy–władza lokalna, aby zainicjować proces rozwoju społeczności, a ludzie chętnie organizują się obok,
a nawet przeciw czy wbrew władzom samorządowym.
Polski organizator społeczności jest praktycznie skazany
na współpracę ze strukturami samorządowymi, dobre
relacje z nimi to jego być albo nie być. Trzeba współpracować. To, oczywiście, nie może oznaczać rezygnowania
z pełnienia funkcji rzecznictwa interesów tych, których
racje czy potrzeby nie są wystarczająco uwzględniane w lokalnej polityce społecznej. Ale trzeba to rozbić
umiejętnie i szukać raczej porozumienia niż konfliktu.
Redakcja „Empowerment”: Na początku października 2014 roku odbyła się konferencja skierowana do samorządowców. Jako współorganizatorzy chcieliśmy, żeby wybrzmiała współpraca ośrodków z władzami samorządowymi. Jak myślisz, czy
nastrój na konferencji był sprzyjający wspólnemu
kreowaniu organizowania społeczności lokalnej?
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M.R.: Tutaj trzeba poczynić jedno istotne zastrzeżenie, jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych i wiąże się z tym duży znak zapytania.
Cenniejszy byłby pomiar w połowie kadencji. Teraz
uruchamiają się takie mechanizmy polityczne, że samorządowcy, chcąc być jeszcze raz wybrani, szukają
sojuszników i generalnie wszystkie propozycje im się
podobają. Weryfikacja co do realnego zainteresowania
przychodzi już po wyborach. Dlatego organizator społeczności powinien budować dobre relacje nie tylko
z lokalnymi politykami, ale i urzędnikami gmin czy
starostw – oni mogą okazać się ważnymi sojusznikami w działaniach na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że metoda
środowiskowa jest bardzo propolityczna na poziomie
policy, ale raczej unika politics. Organizator społeczności nie powinien być uczestnikiem gry politycznej,
bo gra polityczna ma to do siebie, że jest grą o sumie
zerowej (ktoś wygrywa, ktoś przegrywa), a praca środowiskowa ma przynieść społeczności wynik dodatni
– społeczną wartość dodaną.
Redakcja „Empowerment”: Czy ekonomia społeczna została w Polsce właściwie wykorzystana
w ramach polityki aktywizacji?
M.R.: W ostatnich latach przedsiębiorczość społeczna została – i w Polsce, i w Europie – w dużej
mierze sprowadzona do zakładania tzw. WISE (work
integration social enterprises), czyli przedsiębiorstw integracji społecznej przez pracę, mających za zadanie
aktywizować zawodowo osoby słabsze. Tymczasem
bardzo ważnym aspektem przedsiębiorczości społecznej jest także działanie na rzecz rozwoju lokalnego marginalizowanych społeczności. Poprzez projekt
zrealizowany w ramach IW EQUAL przez Instytut
Spraw Publicznych wraz z grupą organizacji i instytucji partnerskich próbowaliśmy przywrócić pamięć
o międzywojennej wsi pod Kaliszem o nazwie Lisków. Ksiądz-społecznik Wacław Bliziński zainicjował tam powstanie spółdzielni „Gospodarz”, która
stała się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego
i społecznego Liskowa, tak że stał się on tak zwaną
wsią wzorcową. Tego typu przedsiębiorstwa przyczyniają się do powstawania wielu nowych miejsc pracy,

Redakcja „Empowerment”: Jak skutecznie sprawić, aby partnerstwo publiczno-społeczne było
powszechną formą współpracy i aby NGO’s bardziej partycypowały w realizacji zadań z obszaru
PS?
M.R.: Przede wszystkim ważne jest, żeby obie potencjalne strony współpracy bardziej doceniały kulturę partnerstwa. Teraz mamy sytuację taką, że w ramach współpracy międzysektorowej władza publiczna
zleca zadania publiczne, a organizacje je wykonują
i obie strony są zadowolone. Organizacje chcą mieć
dostęp do funduszy publicznych, a administracja
chce kontraktować na zewnątrz zadania publiczne. Ta
współpraca współtworzy bardziej kulturę kontraktu
niż partnerstwa: „my wam zlecamy, płacimy, więc od
was wymagamy i was rozliczamy”. By współtworzyć
kulturę partnerstwa organizacje pozarządowe powinny bardziej się szanować i nie godzić się na sprowadzanie do roli podwykonawców. Partner chce bowiem
uczestniczyć w rozpoznaniu potrzeb i formułowaniu
zadań do wykonania. Administracja powinna zaś dostrzegać innowacyjność działań organizacji i nie wymuszać na nich stosowania administracyjnych standardów działania, które pozbawiają organizacje ich
tożsamości, upodobniają do administracji. Wydaje
mi się, że organizacje pozarządowe, ale też szerzej:
wszystkie podmioty trzeciego sektora; także zaangażowane w działalność społeczną podmioty kościelne,
powinny budować wspólne reprezentacje, które byłyby w stanie prowadzić pewną równorzędną dyskusję
z władzami publicznymi o skali i zakresie potrzebnych
usług społecznych, jakby w oderwaniu od tego, że te
organizacje w logice otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych będą między sobą konkurować.
Wspólna reprezentacja może uciec od tego profilu
rywalizacji.

Kilka słów warto też powiedzieć o radach działalności pożytku publicznego. One mają za zadanie
pełnić rolę pomostu między światem administracji
a światem organizacji, ale to jest taki pomost trochę
kulawy, nieustawiony poziomo. Bo to władza publiczna powołuje radę na swoim terenie i to nie jest do końca urzeczywistnienie kultury partnerstwa, bo rada jest
de facto ciałem doradczo-opiniodawczym, a nie miejscem dialogu obywatelskiego równoprawnych partnerów. Dobrze, że rady istnieją, bo są potrzebne, ale one
nie przekroczą sowich ograniczeń, kultura partnerstwa
wymaga także innych rozwiązań, których brakuje.
Redakcja „Empowerment”: Czy powołane Forum Współpracy Empowerment mogłoby taką
funkcję przejąć?
M.R.: Mnie się wydaje, że FWE jest przede wszystkim formą wspierania działań oddolnych, niezależnych
od tego, jaka jest w danej chwili realizowana polityka
państwa w sferze społecznej. Forum jest formą wzajemnego wspierania się aktywnych partnerów z różnych
sektorów, a zwłaszcza z sektora pozarządowego. Jest
wyrazem podzielanego przekonania, że „razem można więcej”. Forum nieprzypadkowo ma w swej nazwie
słowo „empowerment” i ma za zadanie propagować
podejście empowerment w pomaganiu potrzebującym.
To jego tożsamość ideowa. Ale chodzi nam o wzmacnianie i upodmiotowienie zarówno klientów, jak i pomagających. Bo brakuje jednego i drugiego. My jedynie zainicjowaliśmy to forum i przygotowaliśmy jego
dokument programowy – tzw. manifest. Manifest jest
formą „definicji sytuacji”, w jakiej znalazła się pomoc
społeczna, służby społeczne i profesjonalne pomaganie
Fot. H. Gorczyca

stając się centralnymi elementami większych klastrów
gospodarczych, służą ogólnemu ożywieniu gospodarczemu danego terenu. Jest zapotrzebowanie na takie
przedsiębiorstwa społeczne także i dzisiaj. Ale taka
formuła przedsiębiorczości społecznej nie jest w Polsce specjalnie rozwijana. A szkoda.
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w Polsce. Ale nie przesądza on, co w zaistniałej sytuacji
konkretnie należy robić. Forum jest formułą otwartą,
a tym samym również niedookreśloną. I będzie takim
przedsięwzięciem, jakim ukształtują go aktywni uczestnicy. Osobiście nie widzę jednak forum jako platformy
koncentrującej się na prowadzeniu rzecznictwa w interesie społecznym. Bo takie interesy należałoby najpierw precyzyjnie uzgodnić. A formuła forum ma być
możliwie szeroka. Forum nie jest też w związku z tym
żadną strukturą parasolową. Forum to forum – miejsce
spotkań, dyskusji, wspólnego działania i wzajemnego
wspierania się partnerów. Tak je widzę.
Redakcja „Empowerment”: Co sądzisz o standaryzacji usług? Jak oceniasz duży projekt systemowy, który powinien kończyć się konkretnymi
rozwiązaniami prawnymi w obszarze usług?
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M.R.: Warto odróżniać standardy jakości usług od
standardów funkcjonowania placówek wsparcia, czyli standardów instytucjonalnych. Te ostatnie chętnie
wpisuje się w regulacje prawne. Przy czym pojawia
się tu ryzyko przestandaryzowania, gdy nadmierne
oczekiwania co do wyposażenia placówek w niezbędny sprzęt, co do kubatury budynku, liczby zatrudnianych specjalistów itp. mogą stłamsić ducha pomagania, wyeliminować z systemu tych, którzy robią to
tworząc największą społeczną wartość dodaną, ale nie
są w stanie spełnić wymogów formalnych. Standardy
jakości usług dotyczą bardziej sfery bezpośredniej pracy z klientem – osobą, rodziną czy społecznością. Są
więc przede wszystkim formą inwestycji w profesjonalizm pomagających. Dlatego najważniejszy knowhow w zakresie organizowania społeczności lokalnej
jako Zespół Laboratorium Innowacji Społecznej zapisaliśmy w Modelu OSL oraz zawarliśmy w trzech
poradnikach metodycznych. Przygotowaliśmy też
propozycje rozwiązań prawnych sprzyjających upowszechnianiu podejścia środowiskowego – zarówno na
poziomie ustawowym, jak i rozporządzeniowym. Ale
gospodarzem prac legislacyjnych jest Ministerstwo
Pracy i Polityk Społecznej. Eksperci pracujący dla organizacji pozarządowych – w tym przypadku dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacji Instytut Spraw Publicznych, bo to
te dwie organizacje powołały wspomnianego LIS-a –

nie mają możliwości uczestniczenia w tych pracach.
Odpowiedzialność za los wypracowanych w projekcie
propozycji rozwiązań prawnych w całości ponosi więc
zamawiający, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. My nie jesteśmy lobbystami.
Redakcja „Empowerment”: Jednym z nowych
paradygmatów europejskiej polityki społecznej
jest traktowanie jej jako inwestycji. Czy według
Ciebie w Polsce jesteśmy gotowi na taką dyskusję
i na konkretne wdrożenia?
M.R.: To jest trudne pytanie, dlatego że z jednej
strony nurt ten dociera do nas, głównie przez świat
nauki i środowiska ekspertów w zakresie polityki społecznej, że jest taki nurt w Europie obecny i, można
powiedzieć, na fali. Jest on zresztą podobny do wcześniejszego nurtu w ekonomii jako nauce, gdzie dzięki
takim ekonomistom jak Gary Becker przeformułowano opinie, co jest konsumpcją, a co inwestycją. I uznano, że jednak wydatki na zdrowie czy wychowywanie
dzieci to inwestowanie w kapitał ludzki, a nie konsumpcja. „Kariera” kapitału ludzkiego umożliwiła następnie przebicie się kapitału społecznego, który jest
inwestycyjnym zasobem już nie poszczególnych osób,
ale całych społeczności. A formą inwestowania w kapitał ludzki i społeczny jest właśnie proinwestycyjna
polityka społeczna. I świadomość tego u nas rośnie.
Z drugiej jednak strony mamy w wymiarze globalnym,
a zwłaszcza w Europie, kryzys finansów publicznych
państw dobrobytu, a ten stan uruchamia i retorykę,
i praktykę cięć socjalnych. A cięcia socjalne to odwrotność podejścia inwestycyjnego. Tak więc na poziomie
idei państwo dobrobytu jawi się jako państwo inwestycji społecznych, ale na poziomie praktyki społecznej to państwo przeprowadza przede wszystkim kuracje oszczędnościowe.
Redakcja „Empowerment”: Siedem lat temu nie
wykorzystaliśmy rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Czy teraz wykorzystamy rezultaty
projektów innowacyjnych i systemowych?
M.R.: Wydaje mi się, że, niestety, raz jeszcze możemy popełnić ten sam błąd. Decydenci publiczni
różnych szczebli koncentrują się na tym, jak można

zagospodarować fundusze unijne przyznane Polsce
w ramach nowej perspektywy finansowej, a nie – jak
do nowych programów operacyjnych przenieść doświadczenia z realizacji poprzednich. W moim przekonaniu jest to skutek uboczny logiki, którą określam
mianem prowadzenia „polityki społecznej dwóch
prędkości”. Podejmujemy stabilne, długookresowe
działania w ramach wydatkowania środków budżetowych, a w zakresie wykorzystania środków unijnych
dominuje kultura projektowa. Kultura projektowa
ułatwia sprawne wydatkowanie funduszy na realizację określonych przedsięwzięć, uruchamiając orientację zadaniową. Ale jednocześnie ma ona ograniczony
potencjał w zakresie akumulowania doświadczeń. Bo
projekty rozliczone odchodzą w tej kulturze w zapomnienie, mają nie stanowić obciążenia dla realizacji
projektów nowych. I widać to szczególnie w okresie
wygaszania programów ze „starej” perspektywy finansowej i planowania działań w ramach „nowej”. Wskazuje się więc, że szansą na upowszechnianie przetestowanych w ramach działań projektowych rozwiązań
innowacyjnych jest ich wprowadzanie do głównego
nurtu polityki, a więc do tych działań stabilnych. Bo
mechanizmów ich przenoszenia z jednych programów
operacyjnych do drugich – praktycznie nie ma.
Redakcja „Empowerment”: Czy, Twoim zdaniem, nasze elity decydentów są gotowe na poważną dyskusję o rozwoju polityki społecznej i co
naukowcy mogą wnieść do tej debaty?
M.R.: Naukowcy mogą wnieść do tej debaty – i wnoszą – spojrzenie systemowe, oderwane od gry politycznej, która podporządkowuje myślenie strategiczne bieżącym celom i działaniom, a zarazem wolne od
biurokratycznego determinizmu, charakterystycznego
dla świata urzędniczego, gdzie często dominuje przekonanie, że wielu rzeczy „w tych warunkach” zrobić się
nie da, niech więc lepiej sprawy idą po staremu. Naukowcy mają też skłonność do obiektywizowania ustaleń i poglądów. Przykładowo, wśród badaczy polskiego
systemu pomocy społecznej osiągnięto daleko idącą
zgodność co do diagnozy sytuacji, że ośrodki pomocy
społecznej doszły do przysłowiowej ściany, zanadto się
zbiurokratyzowały, co – paradoksalnie – hamuje rozwój pracy socjalnej w miejscach, gdzie nagromadzenie

pracowników socjalnych jest największe. Że formuła
„przeprowadzać wywiady środowiskowe i przyznawać
pomoc” się wyczerpała. Że potrzeba uwolnienia przestrzeni dla różnych metod i technik pracy socjalnej.
Na poziomie kształcenia akademickiego studentów
kierunków „Praca socjalna” uczy się tych metod i technik. I na tym możliwości naukowców praktycznie się
kończą. Prowadzą oni debatę ekspercką, kształcą specjalistów, ale mają ograniczoną zdolność zmieniania
instytucji. Instytucji w rozumieniu socjologicznym
jako określonych wzorów działań, utrwalonych nawyków, przyzwyczajeń, schematów myślenia. W polityce
społecznej zorientowanej na inwestycje społeczne chodzi zaś o zmianę takich właśnie wzorów i schematów.
O zmianę utrwalonego przekonania, że inwestuje się
w drogi, oczyszczalnie ścieków, ewentualnie można wybudować nową szkołę (choć te ostatnio częściej się zamyka), a wspieranie ludzi to wydatki. W inwestycjach
społecznych chodzi zaś o to, żeby inwestować w pierwszej kolejności nie w infrastrukturę, ale w kapitał ludzki
i kapitał społeczny.

dr hab. Marek Rymsza – socjolog, specjalizujący
się w zagadnieniach polityki społecznej i problematyce sektora pozarządowego. Pracownik naukowy w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Laboratorium Innowacji
Społecznej (CAL/ISP).
dr hab. Mirosław Grewiński – profesor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny
„Empowerment”.
Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji „Empowerment”, specjalista ds. promocji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL.
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Inauguracja Forum Współpracy
Empowerment

Fot. Z. Skuza (2)

Istotnym punktem programu konferencji było powołanie Forum Współpracy Empowerment – niezależnego zrzeszenia osób i instytucji, którym zależy
na aktywnym uczestnictwie w zmianach w polskiej
pomocy społecznej. W swoich założeniach nowy
ruch opiera się na idei empowermentu, czyli upodmiotowienia działań pomocowych. Formuła uczestnictwa
i założenia programowe zostały przedstawione przez
dr. Bohdana Skrzypczaka, członka grupy inicjatywnej Forum. Po południu nastąpiło uroczyste podpisanie dokumentu programowego – Manifestu Forum
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Współpracy Empowerment przez ponad 20 przedstawicieli instytucji i organizacji sieciowych, a także
przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich
oraz chętnych uczestników konferencji. Wszyscy zainteresowani mogą dołączyć do tej inicjatywy i stać
się członkami społecznego ruchu poprzez podpisanie
Manifestu. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie www.standardypomocy.com tekstem Manifestu oraz zgłaszania się do Forum Współpracy Empowerment.
Oprac.: Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji
„Empowerment”
Fot. D. Starzyńska

Konferencja pt. „Czy samorząd powinien inwestować w pomoc społeczną?” organizowana w dniach
5–6 października 2014 roku wspólnie z Radą Pomocy
Społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza miała
na celu pokazanie rozwiązań systemowych wypracowanych w projekcie oraz praktycznych konsekwencji
postulowanych zmian dla samorządów lokalnych.
Jednocześnie jako konferencja wieńcząca wieloletni projekt, stanowiła podsumowanie realizowanych
w jego ramach działań. Na konferencji poruszane
były najistotniejsze problemy stojące przed pracownikami samorządów w realizacji polityki społecznej.
Podzielono się doświadczeniami z pilotaży, wprowadzających nowe standardy pomocowe.

Fot. H. Gorczyca

Wizyta studyjna w PAL9

Modele organizacji usług
o określonym standardzie
w instytucjach pomocy
społecznej

w Krakowie

Jacek Kowalczyk, zastępca przewodniczącego

Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków
Pomocy Społecznej FORUM, ekspert WRZOS

Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie jednego z rezultatów projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jakim było
wypracowanie modeli instytucji, rozumianych
jako sposób realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej. Usługi pomocy i integracji społecznej
rozumiane są tu jako wszystkie formy pomocy
i wsparcia wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i innych ustawach tworzących prawo pomocy społecznej w szerokim sensie, niebędące świadczeniami pieniężnymi ani pomocą rzeczową, które są świadczone
przez osoby lub zespoły osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

organizacyjnych pomocy społecznej, a skupiają się na
tych aspektach funkcjonowania instytucji, czy szerzej
jednostki samorządu terytorialnego, które są istotne
z punktu widzenia sposobu realizacji usług. Przyjęto, że
model instytucji nie może być rozumiany jako sztywna, znormalizowana struktura, mająca unifikować rozwiązania organizacyjne na poziomie gmin i powiatów.
Jest natomiast propozycją nowoczesnego ujęcia zarządzania usługami lokalnymi: zarządzania zorientowanego na klienta, strategicznego, wielopoziomowego i sieciowego. Efektem mają być usługi pomocy i integracji
społecznej, bardziej dostępne i wyższej jakości – bez
względu na to, czy będą świadczone w ośrodku pomocy
społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie czy
w ramach innej struktury organizacyjnej, w tym w ramach współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi.

O genezie modeli słów kilka

Proponowany finalnie kształt modeli powstawał, podobnie jak inne rezultaty projektu, w trakcie
złożonych i wielowymiarowych prac, w które zaangażowanych było wiele osób i instytucji. Najpierw zespoły praktyków i ekspertów opracowały trzy odrębne
modele (dla gminy, powiatu i miasta na prawach powiatu; wszystkie dostępne są na stronie: http://www.
wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=119&m=40,
dostęp: 16.10.2014). Modele te były przedmiotem pilotażowego wdrażania w ośrodkach pomocy społecznej
i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Niestety, ze
względu na ograniczenia tego procesu, poszczególne
elementy mogły być zweryfikowane w ograniczonym
stopniu (Białas, Kadela, 2012, s. 9–12).

Opracowywane modele miały promować różnorodność, elastyczność i innowacyjne podejście do realizowanych zadań. Oznaczało to poszukiwanie sposobów dopasowywania istniejących zasobów i możliwości
do lokalnych wyzwań, realizowanych zadań i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Zadanie 2 projektu
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” skupiało wysiłki na pracach nad
standardami usług pomocy i integracji społecznej i towarzyszącymi im modelom organizacji usług o określonym standardzie. Dlatego modele nie odnoszą się do
wszystkich uwarunkowań funkcjonowania jednostek
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Fot. Arch. Autora

Modele organizacji usług
o określonym standardzie
w instytucjach pomocy
społecznej

Rezultatem podsumowującym całość projektowych prac i dyskusji nad kształtem modeli są trzy
publikacje „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”, „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie”, „Model realizacji usług
o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu” (Szarfenberg, Kowalczyk, 2014a, b; Szarfenberg, 2014), zawierające rekomendacje organizacyjne
odnoszące się do wspomnianych modeli.
Każda z publikacji składa się z trzech części.
W pierwszej omówione zostały cele, zasady i podstawowe założenia organizacyjne pomocy społecznej. Kluczowe znaczenie ma zasada pomocniczości oraz założenie dotyczące czterech poziomów działania i sieciowego charakteru lokalnej pomocy społecznej. W drugiej części przedstawiono model zarządzania usługami
– DPZM (od Diagnozuj, Planuj, Zapewniaj, Monitoruj
i oceniaj) w kontekście lokalnej pomocy społecznej. Ma
to być ogólna rama dla procesu organizowania pomocy
społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego.
W części trzeciej przedstawiono rekomendacje organizacyjne wraz ze wskazówkami do ich wdrażania. Dwie
pierwsze rekomendacje dotyczą pomocy społecznej na
poziomie strategicznym (powołanie stałych zespołów
do spraw strategii rozwiązywania problemów społecznych) i sieciowym (rola publicznej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej jako animatora i koordynatora lokalnej sieci usług pomocy i integracji społecznej). Kolejna rekomendacja odnosi się do rozdzielenia
postępowania administracyjnego od pracy socjalnej.
Ostatnia rekomendacja dotyczy projektowania organizacyjnego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i sieci usług (dalsza część artykułu powstała na podstawie wspomnianych trzech publikacji).
Jedno z zasadniczych założeń projektu brzmiało: dla poprawy jakości pracy socjalnej oraz usług pomocy i integracji społecznej potrzebne jest opisanie,
jak powinny być one (standardy usług) wykonywane.
Nawet najlepsze standardy (opis „właściwego” wykonywania usługi) nie będą miały wpływu na realnie
świadczone usługi, jeżeli nie zostanie spełnionych

szereg warunków. Wskazówki dotyczące tych warunków zostały ujęte w modelu. Jest to charakterystyka
środowiska instytucjonalnego i organizacyjnego, pozwalająca na praktyczne wprowadzanie standardów
w życie. Skrótowa prezentacja, będąca przedmiotem
artykułu, nie zastąpi lektury przywoływanych publikacji, opisujących modele i dyskusję nad ich rozwiązaniami. Warto jednak wskazać dwa rozwiązania uznane za
podstawowe dla poprawy dostępności i jakości pracy
socjalnej oraz usług opartych na standardach: postulat
sieciowego i strategicznego podejścia do organizowania
pomocy społecznej oraz postulat rozdzielenia pracy
socjalnej od postępowania administracyjnego.

Sieciowy i strategiczny charakter
organizowania pomocy społecznej
Pierwszy, zasadniczy postulat, dotyczy tworzenia instytucjonalno-organizacyjnego środowiska
sprzyjającego powstawaniu i rozwojowi wielosektorowych lokalnych sieci usług pomocy i integracji społecznej. Wymaga to rozdzielenia wykonywania zadań
polegających na bezpośrednim świadczeniu usług od
funkcji zapewniania, że na terenie gminy usługi będą
świadczone w odpowiedniej ilości i jakości. Wymaga to ponadto strategicznego planowania w tym zakresie. W sieci lokalnych usług obecne są podmioty
publiczne i niepubliczne powiązane ze sobą zarówno
więziami nieformalnymi, jak i formalnymi (np. w postaci porozumień, umów). Sieci nie tworzą się, nie
rozwijają się i nie trwają same z siebie, potrzebne są
do tego warunki polityczne, prawne, organizacyjne, finansowe i inne. Szczególnie ważną rolę w tym obszarze ma ops/pcpr odpowiedzialny w proponowanym
Fot. Arch. PAL MOPS Kraków
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modelu za całościowe i strategiczne podejście do pomocy społecznej oraz lokalną sieć usług, a nie tylko
za własne struktury organizacyjne i własne, bieżące
zadania.
Postulowany (modelowy) sposób myślenia o pomocy społecznej polega na uwzględnieniu jej sieciowego charakteru. Nawet, gdy zadania
pomocy społecznej wykonywane są tylko przez podmioty publiczne, instytucje te tworzą raczej sieć niż
jednolitą organizację świadczącą usługi mieszkańcom.
Z zasady pomocniczości (subsydiarności) wynika, że
w sieci powinny uczestniczyć też podmioty niepubliczne. W wielu miejscach mamy już do czynienia
z taką sytuacją – tam sieć ma charakter publicznoniepubliczny. W przypadku niektórych usług lub grup
klientów obecnie mamy już do czynienia z dominacją
podmiotów niepublicznych (np. usługi dla osób bezdomnych).
Zarysowane podejście będzie łatwiejsze do
wdrożenia przy zastosowaniu modelu DPZM. Jest to
proces organizowania pomocy społecznej przez organy samorządu, jednostki organizacyjne pomocy społecznej we współpracy z podmiotami niepublicznymi,
składający się z czterech faz:
1. Diagnoza zapotrzebowania na usługi (D).
2. Planowanie usług (P).
3. Zapewnianie wykonywania zaplanowanych
usług (Z).
4. Monitoring i ewaluacja wykonywania usług (M).
Organy samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zapewnienie realizacji zadań pomocy społecznej. Dla podołania temu obowiązkowi konieczny
jest proces organizowania pomocy społecznej.
Pierwszym krokiem jest diagnoza potrzeb (D). Dostarcza ona wiedzy, jakie jest zapotrzebowanie danej
społeczności na poszczególne usługi.
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Przejście od diagnozy zapotrzebowania na
usługi pomocy społecznej do zapewniania ich realizacji poprzedzać powinno planowanie (P). Odpowiada ono na pytania: jakie zasoby będą niezbędne
i jak krok po kroku doprowadzić do udzielania usług
w takiej jakości i w takim wymiarze, który odpowiada
zdiagnozowanym potrzebom?

Dla zapewnienia wykonywania zaplanowanych usług (Z) konieczne jest zorganizowanie
możliwości wykonywania, a następnie już sam proces świadczenia usług. Usługi mogą być realizowane
bezpośrednio przez gminę lub powiat z wykorzystaniem jednostek organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego lub z wykorzystaniem zlecania zadań
określonym kategoriom podmiotów niepublicznych.
Aby wykonywanie usług doszło do skutku, konieczne
jest podjęcie szeregu decyzji: w jakim zakresie usługi
mają być realizowane, w jakiej formie, opierając się na
jakich zasobach itp. Gdy osoba może skorzystać w danym obszarze z pomocy kilku jednostek organizacyjnych, wówczas należy podjąć działania o charakterze
koordynacyjnym.
Wykonywanie zadania publicznego w postaci świadczenia usługi pomocy społecznej przez
jednostkę samorządu terytorialnego i ośrodek pomocy społecznej i/lub przez organizację, której je
zlecono powinno być monitorowane i poddawane
ewaluacji (M). Celem tych czynności jest ustalenie,
po pierwsze, czy usługi zostały udzielone w zakładanym w planie wymiarze oraz właściwym osobom
i rodzinom, po drugie, co dzięki usługom dane osoby
osiągnęły i po trzecie, czy diagnoza była właściwa.
Model DPZM ma charakter cyklu, czyli wyniki monitoringu i ewaluacji powinny być wykorzystywane (obok innych danych) do sporządzenia diagnozy oraz planów dla kolejnego okresu.

Rozdzielenie pracy socjalnej
od postępowań administracyjnych
w sprawach świadczeń
pomocy społecznej
Drugie rozwiązanie dotyczy instytucjonalnoorganizacyjnego rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, głównie w sprawach świadczeń pieniężnych. W obu przypadkach potrzebne
są kwalifikacje pracowników socjalnych, ale łączenie
w jednym stanowisku obu ról nie powinno mieć miejsca. Obecnie jest to powszechnie stosowana praktyka,
zmniejszająca dostępność i jakość oraz możliwości
rozwoju zasadniczej usługi pomocy społecznej, jaką
jest praca socjalna. Standardy pracy socjalnej nie będą

Efektem proponowanej w modelu zmiany byłoby powstanie dwóch podstawowych ról zawodowych pracowników socjalnych:
– pracownika socjalnego ds. świadczeń – prowadzącego postępowania administracyjne w sprawach
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, a więc także usług pomocy społecznej, przyznawanych w trybie postępowania administracyjnego (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze
itp.). Pracownik ten byłby odpowiedzialny za ustalenie, czy osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenie wykorzystuje wszystkie swoje możliwości, zasoby i uprawnienia. Uzgadniałby niezbędny zakres
współpracy osób i rodzin w rozwiązywaniu jej problemów. Pracownik ten dokonywałby również oceny
wywiązywania się z realizacji podjętych zobowiązań,
a więc aktywizowałby osoby i rodziny na podstawie
ich chęci otrzymania pomocy materialnej;
–p
 racownika socjalnego ds. pracy socjalnej – realizującego tę szczególną usługę pomocową, jaką
jest praca socjalna, z wykorzystaniem właściwych
jej metod, podejść i technik, w tym również z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności pracy z rodzinami
o określonych potrzebach, z uwzględnieniem nabytej specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Podkreślenia wymaga, że jest to rozwiązanie
zakładające nowy podział zadań pracowników socjalnych (katalog tych zadań określa art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), a nie ograniczenie dotychczasowych zadań tej grupy zawodowej wraz z tworzeniem nowej – na przykład pracowników (techników)
ds. świadczeń. Zadania realizowane przez pracowników socjalnych ds. świadczeń, takie jak ustalenie, czy
ubiegająca się o świadczenie osoba lub rodzina wykorzystuje wszystkie swoje możliwości, zasoby i uprawnienia, uzgadnianie niezbędnego zakresu współpracy
osób i rodzin w rozwiązywaniu jej problemów, a także dokonywanie oceny wywiązywania się z realizacji
podjętych zobowiązań, wymagają kompetencji pracownika socjalnego.
Proponowane rozdzielenie zadań pracowników socjalnych wymaga analizy obydwu procesów:

pracy socjalnej i postępowania administracyjnego, aby
wskazać ich cechy szczególne, które powinny determinować jak najbardziej skuteczny i efektywny podział
zadań, a także tych obszarów, w których procesy te
na siebie nachodzą (są ze sobą powiązane). Niezbędne jest też doprecyzowanie, jakie działania wchodzą
(bądź nie wchodzą) w zakres analizowanych procesów.
Postępowanie administracyjne pełni funkcję
gwarancji kontroli nad władzą państwa (władzą publiczną). Postępowanie administracyjne to określony,
sformalizowany sposób wykonywania władzy przez
państwo w taki sposób, aby podlegała kontroli, a osoby poddane tej władzy miały szansę na jej kontrolowanie. Dzieje się tak poprzez szereg zasad i konkretnych
instytucji prawa o postępowaniu administracyjnym.
W ramach pomocy społecznej, postępowanie administracyjne ma zastosowanie do ustalenia przesłanek
umożliwiających skorzystanie ze wsparcia (materialnego bądź usługowego), ale również do określenia
skali i charakteru tego wsparcia. Ustalenie to musi odbywać się wyłącznie w ramach „sztywnej” procedury
i wyłącznie na podstawie norm prawnych, określających przesłanki, o których była już mowa.
Z kolei charakter i tryb działań, które mogą
być podjęte dla wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie nie jest
determinowany normami prawnymi, a jedynie profesjonalnymi zasadami postępowania pracy socjalnej.
Szczególną rolę odgrywają tu zasada podmiotowości
oraz empowerment i oparcie skutecznego oddziaływania pomocowego na relacji pomiędzy pracownikiem
socjalnym a osobą i rodziną. Ponadto praca socjalna
jako profesjonalna usługa pomocowa nie obejmuje
Fot. Arch. PAL MOPS Kraków

miały oczekiwanego wpływu, jeżeli nie dojdzie do
zmiany w tym zakresie.
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udzielania wsparcia finansowego. Może oczywiście pomagać w skorzystaniu z istniejących systemów i możliwości uzyskania takiego wsparcia – ale ustalanie uprawnień do tego wsparcia i jego przyznawanie zawsze
będzie odrębne od prowadzonej pracy socjalnej, bez
względu na to, czy uprawnienie wynika z ustawy o pomocy społecznej, z innych przepisów prawa czy innych
źródeł.
Proponowany model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego obejmuje szczegółową analizę dwóch obszarów, w których
kwestia łączenia (a więc również rozdzielenia) jest
szczególnie dyskusyjna: 1. Pozyskiwanie informacji
(diagnoza w pracy socjalnej, postępowania dowodowe
w postępowaniu administracyjnym); 2. Ustalanie zakresu niezbędnego współdziałania w rozwiązywaniu
trudnej sytuacji życiowej (wsparcie w rozwiązywaniu
problemów, przy aktywnym udziale klienta, w pracy
socjalnej; zobowiązywanie do działania, jako warunek
przyznania świadczeń, w postępowaniu administracyjnym). Model zawiera konkretne rozwiązania, pozwalające na praktyczne wdrożenie rozdzielenia pracy
socjalnej od postępowania administracyjnego w tych
obszarach.
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Białas A., Kadela K., Podręcznik instruktażowy. Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.
WRZOS, Warszawa 2012.
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o określonym standardzie w gminie. Rekomendacje organizacyjne, 2014a (niepublikowane).
Szarfenberg R., Kowalczyk J., Model realizacji usług
o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu. Rekomendacje organizacyjne, 2014b (niepublikowane).
Szarfenberg R., Model realizacji usług o określonym
standardzie w powiecie. Rekomendacje organizacyjne, 2014
(niepublikowane).

Podsumowanie
Modele nie są prostym przepisem, jak należy
zorganizować ośrodek pomocy społecznej, czy szerzej
pomoc społeczną, na obszarze gminy czy powiatu.
Proponowane wskazówki wymagają stworzenia z ich
wykorzystaniem własnego przepisu – twórczego i wynikającego z uwarunkowań konkretnej społeczności
lokalnej. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie wszystkie
propozycje zostaną wykorzystane, to refleksja nad ich
treścią przyczyni się do skuteczniejszego pomagania
tym, którzy pomocy potrzebują.
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Zapraszamy na naszą stronę
www.standardypomocy.com
•n
 owa inicjatywa: Forum Współpracy
Empowerment
•d
 o pobrania bezpłatne numery
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• informacje o projekcie Standardy
w Pomocy
•d
 ostęp do publikacji powstałych podczas
realizacji projektu

Fot. D. Starzyńska

Drabina marzeń

Organizowanie i rozwój
potencjału społeczności
lokalnych – perspektywa
pomocy społecznej

mieszkańców Grochowa

Paweł Jordan

prezes Stowarzyszenia BORIS,
ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Fot. D. Starzyńska

Wśród decydentów publicznych oraz
w środowiskach eksperckich istnieje zgoda co
do potrzeby zmian w systemie pomocy społecznej. System ten, stworzony ponad 20 lat
temu u progu zmian ustrojowych, został w zakresie
rozwiązań
prawno-instytucjonalnych
dostosowany
do
ówczesnych
okoliczności
oraz powierzonych służbom społecznym funkcji i zadań. Przez całą dekadę lat 90. XX wieku pomoc społeczna była ważną instytucją polityki społecznej państwa i ważnym elementem
systemu zabezpieczenia społecznego, ukierunkowanym na udzielanie wsparcia socjalnego słabszym jednostkom i grupom społecznym. W kolejnej dekadzie, po zakończeniu zasadniczej transformacji ustrojowej, wzrosło zapotrzebowanie
na prowadzenie przez służby społeczne działań
nie tyle osłonowych, ile pomagających Polakom
odnaleźć się w nowych warunkach gospodarki
rynkowej, rosnących nierówności społecznych,
ekonomicznych i edukacyjnych. Pojawiła się
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Fot. H. Gorczyca

Organizowanie i rozwój
potencjału społeczności
lokalnych – perspektywa
pomocy społecznej

potrzeba prowadzenia przez te służby działań
z zakresu integracji społecznej w związku ze
wspomnianym rozwarstwieniem ekonomicznym –
z jednej strony oraz atomizacją życia społecznego
– z drugiej. Rozwiązania, które okazały się funkcjonalne dekadę wcześniej, nie sprzyjały podejmowaniu przez służby społeczne nowych funkcji.

Potrzeba zmian w systemie
pomocy społecznej
Polska pomoc społeczna jest mocno zbiurokratyzowana. Pracownicy socjalni zostali bardziej
sprowadzeni do roli „urzędników socjalnych”. Nierzadko traktowani są również jako organ kontrolny,
a zewnętrzny, stereotypowy wizerunek pomocy społecznej to niejednokrotnie wsparcie dla „nierobów
i alkoholików” z dużą ilością marnowanych środków.
Mimo że jest to często opinia krzywdząca, konieczna
jest zmiana paradygmatu z procedury administracyjnej na aktywizującą i wydobywającą potencjał pracę
socjalną. W tej sytuacji potrzebne jest podjęcie działań związanych zarówno z przeobrażeniem instytucjonalnym systemu pomocy i integracji społecznej, jak
i kształceniem pracowników socjalnych do podejmowania nowych ról zawodowych. Zasadnicza reorientacja aktywności służb społecznych związana jest z rosnącym znaczeniem działań aktywizujących i integracyjnych jako drugiego – obok wsparcia osłonowego – filaru pomocy społecznej. Działania te w pierwszej kolejności powinny być adresowane do jednostek,
rodzin i społeczności, które mają szansę na życiowe usamodzielnienie, na analogicznej zasadzie jak

działania opiekuńcze, powinny obejmować w pierwszej kolejności osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Nie chodzi bowiem o to, aby działania usamodzielniające zastępowały czy wypierały działania
opiekuńcze, ale aby oba typy działań były prowadzone równolegle i właściwie adresowane.
Ważnym nurtem pracy w pomocy społecznej
powinna być, obok pracy z jednostką i rodziną (podejście mikro), praca z grupami i społecznościami (podejście makro). W Polsce nurt pracy z indywidualnym
przypadkiem jest całkowicie dominujący, a grupowe
i społecznościowe formy pomocy i wsparcia są mało wykorzystywane. Można przywołać dobre przykłady pracy
środowiskowej: praca z wolontariuszami, grupy samopomocowe i wsparcia, zespoły interdyscyplinarne, świetlice
środowiskowe, praca w blokach socjalnych. Wiele nagród
MPiPS na dzień pracownika socjalnego jest przyznawanych właśnie za środowiskową pracę socjalną. Ważnym
przykładem perspektywy aktywizującej jest wdrażany
(od 2000 roku) do ośrodków pomocy społecznej model
Centrum Aktywności Lokalnej. Natomiast od 2009 roku
w ramach projektu systemowego wypracowywany jest
Model organizowania społeczności lokalnej/ środowiskowej pracy socjalnej, który tworzy rozwiązania
aktywizujące dla pomocy społecznej w Polsce z grupami
i społecznościami. Te doświadczenia z pierwszych 20 lat
transformacji pokazują wielkie zapotrzebowanie na działania środowiskowe w pomocy społecznej, a także ich
olbrzymie możliwości do wykorzystania.

Model środowiskowej pracy socjalnej/
organizowania społeczności lokalnej
Model OSL powstał w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (2009–2014). Projekt został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany
jest w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Partnerzy projektu to 11 organizacji pozarządowych, działających na polu szeroko rozumianej polityki społecznej; liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych wspólnie

realizują zadanie, którego celem jest wypracowanie
innowacyjnego modelu organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej. Praca
w społeczności lokalnej ma wyrównywać różnice społeczne, włączać ludzi do współdecydowania o swoim
losie, uczyć ich odpowiedzialności i przywrócić najsłabszym ogniwom wspólnot lokalnych poczucie podmiotowości, kontrolowania własnego życia i sprawstwa
(empowerment). W ramach projektu została wypracowana koncepcja nowej roli pracownika socjalnego, jako
organizatora społeczności lokalnej. Najważniejszym
dokumentem (produktem) jest przygotowany przez
zespół Laboratorium Innowacji Społecznej (wspólny
zespół ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutu Spraw Publicznych) Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej
(www.osl.org.pl/osl).
Model obejmuje kluczowe pojęcia, na których
opiera się proponowana systemowa zmiana włączająca organizowanie społeczności lokalnej/środowiskową pracę socjalną w główny nurt pomocy społecznej.
Dlatego konieczne jest podjęcie w pomocy społecznej
działań, które uruchomią potencjał tkwiący w jednostkach, grupach i społecznościach w szczególności
marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją.

Organizowanie i rozwój potencjału
społeczności lokalnych
Organizowanie społeczności lokalnej opiera
się na założeniach, że efektywne wspomaganie oraz
pełna integracja ze społeczeństwem osób i rodzin,
szczególnie ze środowisk i obszarów marginalizowanych, nie jest możliwa bez odpowiedniego przetwarzania ich środowiska życia, w tym społeczności lokalnej,
w której toczy się ich życie. Bowiem tylko aktywne
i prężne społeczności stwarzają szansę na samorealizację dla osób i grup w nim funkcjonujących. Podejmowane w ramach OSL działania mają na celu wyrównywanie szans przez wspieranie w rozwoju tych osób,
rodzin, środowisk i grup, które znajdują się w najtrudniejszym położeniu oraz przywróceniu najsłabszym
ogniwom wspólnot lokalnych poczucia podmiotowości, kontrolowania własnego życia i sprawstwa (empowerment).
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Działania OSL opierają się na następujących
zasadach:
– tworzenie programu działania opartego na bezpośrednich doświadczeniach oraz potrzebach ludzi
mieszkających na danym obszarze,
– odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych
umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do
ich spożytkowania dla wspólnej korzyści, tworzenie
sytuacji do wzajemnego uczenia się,
– podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako
najbardziej dynamicznego i twórczego elementu,
dzięki któremu zachodzić może rozwój osobisty
i społeczny,
– wspieranie i umożliwianie ludziom sprawowania
kontroli nad własnym życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji (także publicznych), które ich
dotyczą.
Praca środowiskowa – organizowanie społeczności lokalnej jest ważną metodą pracy socjalnej,
mającą znamiona podejścia strategicznego. Istota
działania środowiskowego polega bowiem między innymi na tym, że jego cele, mechanizmy oraz środki
wywodzą się z oceny warunków życia osób, rodzin,
grup społecznych i szerszych lokalnych środowisk
i zmierzają do zmiany lub poprawy tych warunków.
Za cel ostateczny, do którego zmierza organizowanie
społeczności lokalnej należy uznać powstanie wspólnoty, co oznacza przełamanie izolacji oraz osamotnienia, zbudowanie lub odtworzenie więzi społecznych
i sieci znajomości pomiędzy mieszkańcami.

Wartości OSL
Organizowanie społeczności lokalnej odwołuje się do podstawowych wartości takich jak:
– równość i sprawiedliwość społeczna (umożliwianie jednostkom, rodzinom, grupom i społecznościom pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym, zaspakajania potrzeb, korzystania z przysługujących praw oraz posiadania większej kontroli nad procesami decyzyjnymi),
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– poszanowanie godności każdego człowieka (akceptowanie odrębności oraz uznanie indywidualnych
doświadczeń, wiedzy, postaw i opinii),

–p
 oszanowanie prawa do samostanowienia (podmiotowy stosunek do każdego oraz podejmowanie wysiłków na rzecz wzmacniania i rozwoju potencjału
sprawstwa jednostek, rodzin, grup i społeczności).

Adresaci OSL
Odbiorcami OSL mogą być różne rodzaje społeczności zagrożonych społecznym wykluczeniem:
1. S
 połeczności terytorialne, które ze względu na
usytuowanie, skalę występujących problemów
społecznych, czy też poziom niezaspokojonych
potrzeb członków (mieszkańców) można określić
jako społeczności marginalizowane, lub zagrożone
wykluczeniem w tym między innymi:
– społeczności blokowisk, czy też społeczności terenów poprzemysłowych,
– społeczności problemowe (miejsca problemowe), gdzie występuje kumulacja wielu problemów
i w których ma miejsce faktyczne wykluczenie, na
przykład bloki socjalne, społeczności z terenów popegeerowskich.
2. S
 połeczności (grupy) kategorialne, czyli społeczności/grupy, które ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową, dysfunkcje lub ograniczenia wymagają „niestandardowego” podejścia, na przykład
dzieci, młodzież, samotne matki, seniorzy, osoby
niepełnosprawne, bezrobotne, czy też uzależnione
od alkoholu lub narkotyków.

Organizowanie społeczności lokalnej
jako proces
Pracę środowiskową należy traktować jako
długofalowy proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności ludzi, wyrażającej ich podmiotowość (także
w znaczeniu społeczno-politycznym) i zdolność do
przekształcania środowiska własnymi siłami. Przy
czym stworzone w jego ramach sieci współpracy i różnorodne struktury lokalne na stałe wspierają rozwój
społeczności, jej sposoby rozwiązywania problemów
i tworzenia środowiska zmiany.

Proces OSL, odnoszący się do określonej społeczności lokalnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym wiąże się z realizacją sześcioetapowego zintegrowanego cyklu działania:
– diagnoza środowiskowa,
– wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego problemów i potencjału,
– poznawanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników,
– tworzenie planu i struktury działania grupy,
– realizacja zaplanowanych działań,
– monitorowanie i ocena efektywności działań.
OSL bazuje na aktywności mieszkańców oraz
potencjale osób, grup, instytucji i organizacji, co oznacza, że powinny być prowadzone działania ukierunkowane na:
mobilizowanie
ludzi

bezpośrednia praca z mieszkańcami,
której celem jest budowanie
pomiędzy nimi relacji oraz
włączanie ich we wspólne działania
ukierunkowane na rozwiązywanie
problemów i rozwój;

mobilizowanie
zasobów
instytucjonalnych

uruchamianie nowego podejścia
w instytucjach i organizacjach
działających w społeczności lokalnej,
wykraczającego poza rutynowe
formy aktywności. Tworzenie sieci
współpracy.

Narzędzia pracy w OSL
W modelu OSL przewiduje się zastosowanie
narzędzia osiowego: pracy ze społecznością terytorialną i/lub społecznością (grupą) kategorialną oraz
narzędzi wspierających, jakimi są: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie i wydarzenia społeczne,
rzecznictwo i informacja obywatelska.

Narzędzie główne
Praca ze społecznością terytorialną
Pracując ze społecznością terytorialną jako całością, bada się jej potrzeby poprzez proces „badania
i działania”; wyszukuje sojuszników zmiany, pomaga
tworzyć strukturę planu działania, mobilizować i motywować w realizacji; monitorować i oceniać rezultaty.
Jest to budowanie kompetencji całej społeczności do
rozwiązywania lokalnych problemów.
Praca ze społecznością/grupą kategorialną
Polega ona na wspieraniu powstawania
i wzmacnianiu istniejących społeczności (grup) kategorialnych (np. młodzież, samotne matki, seniorzy,
niepełnosprawni). Najczęściej w procesie organizowania społeczności lokalnej przyjmują one formę grup samopomocowych, grup wsparcia i grup edukacyjnych.
Jest to wzmacnianie kompetencji (społecznych, zawodowych) poszczególnych grup oraz integrowanie tych
grup z całą społecznością lokalną.
Narzędzia wspierające
Partnerstwo lokalne
Partnerstwo lokalne jest trójsektorowym porozumieniem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych (różnych typów) i przedsiębiorstw, które
są zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz swojego terytorium. Partnerstwo, z założenia, ma długofalowy charakter i jest realizowane na rzecz zmiany
społecznej, która ma zachodzić na danym terenie.
Wolontariat
Wolontariat oznacza bezpłatne, dobrowolne, ochotnicze i świadome działanie, wykonywane
Fot. H. Gorczyca

OSL jako proces uwzględnia następujące
zasady:
– od pomocy do samopomocy,
– od pracy dla, do pracy z ludźmi i przez ludzi,
– od bierności do partycypacji,
– od perspektywy klienta do perspektywy partnera.
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okazjonalnie lub w sposób stały na rzecz innych,
zwłaszcza słabszych i potrzebujących pomocy. W procesie OSL wolontariat może być wykorzystywany
w dwojaki sposób: przez włączanie w proces zmian
wolontariuszy działających na danym terenie lub
w szerszym środowisku oraz przez prowadzenie edukacji środowiskowej, promującej wolontariat.
Kampanie i wydarzenia społeczne
Kampanie informacyjne, edukacyjne i uwrażliwiające są jednym z elementów procesu rozwiązywania problemów społecznych. O skuteczności kampanii świadczy jej wpływ na zmianę postaw i przekonań, a w konsekwencji nawyków (utrwalonych
wzorców zachowań) odbiorców. Elementami kampanii lub samodzielnym działaniem o podobnym edukacyjno-perswazyjnym charakterze są tzw. Wydarzenia (np. festyny).
Rzecznictwo i informacja obywatelska
Rzecznictwo to działanie skierowane na
wprowadzenie zmiany polityki, stanowiska, programu
instytucji publicznej bezpośrednio lub pośrednio oddziałującej na daną społeczność. Podstawową potrzebą staje się tu sfera informacji obywatelskiej.
Aby skutecznie realizować pracę ze społecznościami terytorialnymi i kategorialnymi, organizator
musi inicjować lub współpracować z różnego typu istniejącymi lub tworzonymi programami i placówkami
środowiskowymi.

–
–
–
–
–
–
–
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Chodzi między innymi o:
świetlice środowiskowe,
kluby lub centra wolontariatu,
kluby seniora,
kluby integracji społecznej,
kluby samopomocowe,
punkty informacyjno-doradcze,
świetlice wiejskie.

Organizator często sam inicjuje takie usługi/podmioty, jeśli nie ma ich na terenie jego działania.
Natomiast, jeśli istnieją, powinien z nimi współpracować. Dają one bowiem konieczne instytucjonalne

wsparcie w pracy organizatora i budują stabilizację
jego działań w społeczności.

Organizator społeczności lokalnej
Organizator społeczności lokalnej uruchamia
proces i wspiera go do momentu utworzenia takich
struktur, które przejmą jego funkcję i zapewnią samostanowienie społeczności w myśl zasady od pomocy do
samopomocy. W ujęciu bardziej szczegółowym, OSL
jest – w pierwszej kolejności – identyfikacją przyczyn,
blokujących możliwość wyjścia ze stanu marginalizacji, z kryzysu, z braku samodzielności itd. Przy czym
nie może się to zamknąć w prostej formule ich wylistowania. Należy sięgać w tym rozpoznaniu do poziomu struktur, które uformowały owe przyczyny. Tym
samym, organizator społeczności działa politycznie,
pracując nad przełamaniem tych struktur. Posługuje
się przy tym wszelkimi dostępnymi mu narzędziami.
Organizator społeczności aktywizuje ludzi, pracując
animacyjnie i jednocześnie edukacyjnie. Nieustannie
bowiem uczy skutecznego, czyli politycznego, mądrego i perspektywicznie nakreślonego działania. Przemawia głosem społeczności, w której działa, czyniąc
to dopóty, dopóki nie przemówi ona głosem własnym.
Pozytywnie przy tym „zaraża” swoją postawą innych,
ucząc własnym przykładem i uruchamiając potencjał
tkwiący w jednostkach i grupach. Praca organizatora
społeczności staje się kanwą kapitału społecznego, na
której tworzy się i zacieśnia sieć zależności, wspólnie
obowiązujących wartości i norm, a zaufanie i wzajemność mocno spajają społeczną tkankę. W społeczności, spójnej poprzez tego rodzaju współbycie jej członków, kurczy się miejsce na wykluczenia, otwiera się
natomiast przestrzeń dla efektywnej samopomocy
i sprawstwa, rosnącego w warunkach posiadania przez
ludzi realnego wpływu na miejsce ich życia i kształtującego podmiotowy charakter zarówno jednostkowej,
jak wspólnotowej tożsamości.
Organizatorzy społeczności lokalnej, jeżeli są
pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w ośrodkach
pomocy społecznej, powinni w ramach pracy środowiskowej współpracować z innymi pracownikami socjalnymi swych ośrodków, a także z funkcjonującymi
w ramach ośrodka czy „przy” ośrodku jednostkami,

Gdzie pracują organizatorzy
społeczności lokalnej?
Profesjonalni organizatorzy społeczności lokalnej mogą pracować w: 1. ośrodkach pomocy społecznej (które w tym celu wyodrębniać będą działy pracy ze
społecznością lub przynajmniej odpowiednie stanowiska
pracy), 2. organizacjach trzeciego sektora prowadzących działalność statutową w obszarze pomocy społecznej, integracji społecznej i rozwoju lokalnego.

Trzy poziomy wsparcia
Aby skutecznie wspierać organizowanie i rozwój potencjału społeczności lokalnych, Polsce potrzeba jest oddziaływania na trzech poziomach:
–P
 oziom mikro: tworzenie programów wspierających
pracę na małym obszarze sąsiedztwa, wsi, osiedla,
sołectwa. Działania aktywizująco-integrujące oraz
budowanie i rozwój społeczności.
–P
 oziom mezzo: tworzenie programów wspierających pracę na większym obszarze zaniedbanym społecznie: dzielnica, gmina, duży obszar rewitalizowany. Tworzenie partycypacyjnego planowania społecznego, polityki rewitalizacji społecznej, lokalnych
strategii i programów społecznych.

wspierających prace w społecznościach lokalnych.
Przepisy prawne, rządowe projekty, strategie, programy.

Rekomendacje
Przepisy i regulacje prawne
Wdrażanie spójnej koncepcji na rzecz rozwoju
organizowania społeczności lokalnej w ramach pomocy społecznej, wymaga wprowadzenia zmian w przepisach ustawowych, obowiązujących w tej sferze polityki społecznej. W szczególności muszą one dotyczyć ustawy o pomocy społecznej, która określa ramy
funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce. Ten akt
prawny powinien zawierać jasne i precyzyjne zapisy
wskazujące organizowanie społeczności lokalnej, jako
podstawowego, obok pracy z rodziną, sposobu działania instytucji pomocy społecznej. Tego rodzaju zapisy
są niezbędne po to, aby praca w społecznościach lokalnych nie była, jak to jest obecnie, sporadycznym
elementem działań niektórych ośrodków pomocy społecznej, ale stała się integralnym elementem ich pracy.
Klarowne przepisy umożliwią ponadto finansowanie
tych działań ze środków samorządowych, co w obecnym stanie prawnym często jest kwestionowane przez
skarbników gmin. Dodatkowo należy pokazać Model
OSL w formie usługi społecznej, która może być realizowana przez organizacje pozarządowe.
Kompleksowy system edukacyjny
Aby rozwijać pracę z grupami i społecznościami konieczne jest zbudowanie kompleksowego systemu
wsparcia edukacyjnego dla nowej profesji pracownika
Fot. D. Starzyńska

takimi jak świetlice, kluby integracji społecznej czy
kluby samopomocy. Równocześnie zadaniem takiego
organizatora jest nawiązanie współpracy z innymi aktywnymi w społeczności organizacjami, instytucjami,
nieformalnymi grupami, które nie są nadzorowane
przez ośrodek. Współpraca organizatora z jednymi
i drugimi powinna odbywać się na podobnych zasadach. Co więcej, organizowanie społeczności lokalnej
nie może sprowadzać się do przekazywania „z góry”
(od organizatora społeczności) „na dół” (do ludzi) pomysłów i inicjatyw „do realizacji”, ale musi wyzwalać
oddolne inicjatywy i uwzględniać te podejmowane samodzielnie przez mieszkańców i współtworzone przez
organizacje pozarządowe.

–P
 oziom makro: tworzenie rozwiązań systemowych
zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim,
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Tworzenie środowiska organizatorów
społeczności lokalnej
Chcąc skutecznie rozwijać metodę organizowania społeczności lokalnej należy stworzyć profesjonalną, stale powiększającą się grupę organizatorów
społeczności lokalnej. Ważne jest tworzenie środowiska zawodowego OSL, z misją tworzenia zmiany, które
dawałoby wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń
i ogólnopolską współpracę. Społeczność OSL dbałaby o standardy zarówno merytoryczne, jak i etyczne
tego nurtu. W ramach tworzenia grupy zawodowej
OSL ważne jest również włączenie innych współpracowników, pracujących ze środowiskiem lokalnym

Fot. H. Gorczyca

socjalnego – organizatora społeczności lokalnej. Testowanie Modelu OSL i faza pilotażu, którą było objętych
82 pracowników socjalnych (52 ośrodki pomocy społecznej), pokazały jak ważna jest sfera kompleksowego
wsparcia edukacyjnego oddziaływującego zarówno na
wiedzę, umiejętności, jak i postawy (szkolenia, mentoring, superwizja). Dzięki tak prowadzonej całościowej
edukacji w działaniu (połączenia teorii z praktyką),
udało się przeprowadzić wiele procesów zmiany społecznej i projektów środowiskowych. Dlatego, aby nurt
pracy z grupami i społecznościami zaistniał systemowo,
konieczne jest objęcie długofalowym wsparciem edukacyjnym zarówno pracowników socjalnych, jak i całych
ośrodków pomocy społecznej oraz innych podmiotów
zajmujących się OSL, by włączyć metodę środowiskową w główny nurt pomocy społecznej.

(np. w placówkach środowiskowych). Dlatego powstało Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności
Lokalnej, skupiających obecnie około 100 członków.
Strategie, programy
Aby nurt OSL zaistniał w polityce społecznej, musi zostać uwzględniony na kilku poziomach
w strategiach i programach zarówno krajowych, regionalnych, jak i lokalnych. Musi też znaleźć swoje
miejsce w tworzonym okresie programowania EFS
2014–2020.

Bibliografia
Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Dokument powstał w ramach
projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (www.cal.org.pl, dostęp:
17.11.2014).
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Kwartalnik „Empowerment” jest
dostępny bezpłatnie także w wersji
elektronicznej. Czasopismo w formacie
pdf można pobrać ze strony:
www.empowerment.pl

Fot. D. Starzyńska

Jean robi meble z tektury;

Model Gminny
Standard Wychodzenia
z Bezdomności

ich sprzedaż pozwala
utrzymać mieszkania
wspierane

Elżbieta Szadura-Urbańska

psycholog, doradca w zakresie upowszechniania
modelu GSWB
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Bezdomność to interesujący temat. Dziennikarze chętnie podejmują go zwłaszcza zimą,
zmiękczając nasze serca opowieściami o życiu na
ulicy. Bezdomność może stanowić nawet oręż walki politycznej – kolejne ekipy rozliczają poprzedników z liczby śmiertelnych ofiar mrozów. Miley
Cyrus – skandalizująca wokalistka – wykorzystała bezdomnego młodzieńca do promocji swoich
muzycznych produkcji. W każdej z tych sytuacji
bezdomny jest traktowany instrumentalnie, jako
ktoś zupełnie od nas różny. Bezdomność wydaje
się być wówczas atrybutem immamentnie przynależnym tylko pewnym osobom. Nie umniejszając
zaangażowania organizatorów przeróżnych eventów dedykowanych bezdomnym – w rzeczywistości nie mają one większego wpływu na życie
wykluczonych. Jednak, czy nawet całkiem nieokazjonalne zabezpieczanie podstawowych potrzeb
osób bezdomnych może być dźwignią ich życiowych zmian? Doraźne pomaganie jest – mówiąc
językiem zespołu opracowującego Model Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności (GSWB),
do którego miałam przyjemność należeć – działaniem li tylko interwencyjnym. Jakich działań zatem brakuje, aby ta kilkudziesięciotysięczna (naprawdę trudno powoływać się na wiarygodne statystyki) rzesza osób bezdomnych w Polsce miała
szansę wyjść z tego dramatycznego, urągającego
ludzkiej godności położenia? Dlaczego dotychczasowe rozwiązania stosowane w pomocy społecznej okazują się nieskuteczne? Co wreszcie należy
zrobić, aby w pułapkę bezdomności nie wpadały kolejne osoby przeżywające kryzysy osobiste,

Fot. Arch. Autorki

Model Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności

zawodowe, finansowe czy zdrowotne? Odpowiedzi na te pytania odnajdziemy w Modelu Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności (GSWB).
Model jest już dostępny w wersji elektronicznej (http://www.pfwb.org.pl/); ukazała się też publikacja (Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia
z Bezdomności), do lektury której zachęcam nie tylko
specjalistów zajmujących się problematyką bezdomności. Opracowanie jest rezultatem kilkuletniej pracy
zespołów eksperckich, pracowników socjalnych, specjalistów zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i ośrodkach pomocy społecznej. Jego powstanie
nie byłoby możliwe bez zaangażowania lokalnych
władz i … samych osób bezdomnych. Partycypacja
stanowi jedną z głównych zasad etycznych, która towarzyszyła nam podczas pracy nad modelem. Podobnie jak podczas realizacji pozostałych zadań projektu
systemowego „Tworzenie i rozwijanie usług pomocy
i integracji społecznej” – a standaryzacja pracy z bezdomnymi była jednym z jego elementów – przyjęto
pewną etapowość prac, które trwały od września 2009
do czerwca 2014 roku. Na początku dokonano opisu stanu faktycznego zjawiska bezdomności (faza
diagnozy), następnie opracowano schemat pracy
z bezdomnymi (faza modelu), obejmujący sześć uzupełniających się części: partnerstwo lokalne, praca
socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie,
zatrudnienie i edukacja, streetworking. Kolejny krok
to zapoznanie z modelem przedstawicieli publicznych
i niepublicznych jednostek pomocy społecznej (faza
edukacji). Celem fazy edukacji było zainteresowanie
Modelem GSWB i zachęcenie do jego wdrażania.

W pomoc osobom bezdomnym w Polsce od
ponad 30 lat zaangażowane są głównie organizacje pozarządowe. Już od dawna zwracano uwagę na potrzebę opracowania strategicznych działań obejmujących
nie tylko doraźną pomoc, lecz także politykę przeciwdziałania bezdomności. W ostatnich latach odzwierciedleniem tych dążeń była próba opracowania
projektu „Krajowej Strategii Wychodzenia z Bezdomności 2008–2015” czy nieco późniejsza – „Krajowego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego 2009–2015”. Realizacja
„Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych
do Społeczności” umożliwiła nie tylko bezpośrednie
pomaganie osobom bezdomnym, lecz także gromadzenie wiedzy na temat społecznego wykluczenia.
Brakowało jednak spójnej, opartej na rzetelnej diagnozie, strategii wobec problemu bezdomności i zagrożenia bezdomnością. Do jej opracowania obligowało nas
również członkostwo w Unii Europejskiej. Komisja
Europejska we „Wspólnym Raporcie o Zabezpieczeniu
Społecznym i Włączeniu Społecznym” z 2010 roku nałożyła na kraje unijne obowiązek opracowania
i realizowania takiej strategii. Wszystkie te czynniki
miały wpływ na powstanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.
Już sama nazwa „gminny” wskazuje, że problem bezdomności należy rozwiązywać tam, gdzie on
powstaje, w środowisku. To właśnie na tym najniższym
poziomie organizacji samorządowej należy podejmować działania profilaktyczne. Natomiast wobec osób
bezdomnych nie tylko należy spieszyć z pomocą doraźną, lecz także trzeba szukać rozwiązań włączających,
które ułatwią ich pełny, obejmujący wszystkie sfery
życia (psychologiczną, zdrowotną, socjalno-bytową,
społeczną, mieszkaniową, zawodową), powrót do

społeczności. Model GSWB przypisuje równoważne
znaczenie działaniom z tych trzech poziomów: prewencji, interwencji i integracji. Podstawą wdrażania usług zaproponowanych w modelu jest partnerstwo lokalne. W publikowanych opracowaniach
ekspertów GSWB znajdziemy dokładne wskazówki,
jak inicjować i organizować pracę w partnerstwie,
jak nim zarządzać, promować jego idee i wreszcie, jak
ewaluować jego dokonania. Praca w partnerstwie, do
którego pożądany jest jak najszerszy akces przedstawicieli różnych instytucji, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i osób fizycznych, w tym
bezdomnych, powinna być oparta na rzetelnej diagnozie. Podczas realizacji zadania Model GSWB zostały
opracowane lokalne diagnozy dotyczące gmin biorących udział w pilotażu, jak również uniwersalne wskazówki do ich przeprowadzania w każdym innym partnerstwie. Rzetelna ocena zjawiska bezdomności daje
podstawy do realnego planowania usług pozostałych
standardów GSWB tj. pracy socjalnej, mieszkalnictwa
i pomocy doraźnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji
oraz streetworkingu.
Rozwiązania mieszkaniowe zajmują w Modelu GSWB bardzo ważne miejsce. Jednak zdaniem twórców modelu nie zawsze „mieszkać” oznacza rozwiązać
problem bezdomności (zwłaszcza na poziomie integracji). Dlatego też postuluje się rozszerzenie definicji „osoba bezdomna” o osoby zamieszkujące w mieszkaniach
chronionych i wspieranych oraz dodanie do tej definicji
sformułowania „osoba zagrożona bezdomnością”. To
właśnie wobec tych ostatnich, będących np. dłużnikami zagrożonymi utratą lokalu, zaleca się przekazywanie
właściwym miejscowo ośrodkom pomocy społecznej
Fot. D. Starzyńska

W drodze konkursu wyłoniono 19 partnerstw,
które przez kilkanaście miesięcy zdecydowały się testować model (faza pilotażu). Doświadczenia, zdobywane nieraz w prawdziwym trudzie, zrewidowały
pierwotny kształt modelu. Uwagi napływające od
partnerów sprawdzających model w praktyce i pogłębione analizy ekspertów zaowocowały opracowaniem kolejnej wersji modelu wraz ze wskazówkami do
zmian w ustawach (faza rekomendacji).
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informacji o trudnej sytuacji życiowej danej osoby. Wymaga to wprowadzenia rozszerzenia zadań własnych
gminy oraz zadań pracownika socjalnego o obowiązek
monitorowania zadłużeń i zwracania uwagi na sytuacje
mogące prowadzić do bezdomności.
Wprowadzanie rozwiązań na poziomie integracji ma również swoje ekonomiczne uzasadnienie.
Obliczono, że mieszkanie w modelu mieszkaniowym
housing ferst (najpierw mieszkanie), prowadzone w projektowym partnerstwie lokalnym w Nowem, kosztuje
432 zł. miesięcznie, podczas gdy pobyt w szpitalu dla
psychicznie chorych w Świeciu aż 4 200 zł. Utrzymanie w domu pomocy społecznej czy schronisku
dla bezdomnych jest również o wiele droższe od tego
pierwszego rozwiązania. W Polsce bardziej popularny
od modelu mieszkaniowego zalecanego przez Komisję Europejską jest model drabinkowy, w którym osoba bezdomna, odbudowując swoje zasoby społeczne
i zawodowe, niejako wspina się po drabinie od niskoprogowej placówki do coraz bardziej samodzielnego
mieszkania. Rekomendowany jest również model
palety, w którym można wybierać różne rozwiązania
mieszkaniowe, bez konieczności „zaliczania” kolejnych etapów na drodze ku samodzielności, czy model
wspólnotowy oparty na działaniach samopomocowych. Twórcy Modelu GSWB, definiując poszczególne usługi standardu mieszkalnictwa nie przesądzają,
który model jest najlepszy. Określają jednak minimalny i pożądany standard takich placówek jak: ogrzewalnia, noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko profilowane dla osób bezdomnych,
zespolone i rozproszone mieszkanie chronione oraz
centrum dziennego wsparcia. Bez wątpienia zapewnienie dachu nad głową to pierwszy i konieczny krok
w rozpoczęciu pracy z osobą bezdomną.
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Fundamentalny standard Modelu GSWB to
standard pracy socjalnej. Osią pracy socjalnej z osobą
bezdomną jest Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). Narzędzie to zostało
wyczerpująco opisane we wspomnianym podręczniku.
Skorzystanie z formularza IPWzB ułatwi osobie bezdomnej przeprowadzenie oczekiwanych zmian życiowych. Poza wsparciem pracownika socjalnego może liczyć ona na pomoc innych specjalistów – zapewnienie

dostępności ich usług jest jedną z rekomendacji tego
standardu. Dobrze zaplanowana praca socjalna powinna doprowadzić do odbudowania bądź wzmocnienia
wszystkich sfer życia osoby bezdomnej. W modelu
rekomenduje się też holistyczne – obejmujące obszar
biologiczny, psychiczny i społeczny – podejście do poprawy stanu zdrowia osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością. Szereg rozwiązań i propozycji, jak chociażby program „Zdrowie dla bezdomnych”, jest wartych bliższego poznania.
Nowa forma zatrudnienia osób będących
w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tzw.
wspierane miejsce pracy osoby bezdomnej, wprowadzenie zawodu asystenta oraz specjalizacji asystent
osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością, programy specjalne dla osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością, to tylko niektóre propozycje z obszaru „edukacja i zatrudnienie”. Pobudzanie społecznej
aktywności, udział w wolontariacie, edukacja ekonomiczna i obywatelska, trening prowadzenia gospodarstwa domowego i wiele innych usług zalecane są przez
twórców modelu jako niezbędne w pełnej integracji
osób wykluczonych społecznie.
Zanim jednak możliwe będzie zaproponowanie tych usług osobie bezdomnej przebywającej
w przestrzeni publicznej, należy nawiązać z nią kontakt, zachęcić do podjęcia wysiłku wyjścia z życiowego impasu. Szczególnie trudne jest to w przypadku
osób długotrwale bezdomnych. Standard streetworkingu rekomenduje nowy zawód w pomocy społecznej streetworker bezdomności. Bez względu jednak
na przyszłe umocowania legislacyjne streetworkingu,
już teraz można zapoznać się z unikatową na polskim
rynku publikacją jaką jest „Podręcznik streetworkera
bezdomności”.
Model Gminny Standard Wychodzenia
z Bezdomności został sprawdzony w praktyce przez
partnerstwa projektowe. Jak będzie wykorzystywany
w przyszłości? Zależy to od jego użytkowników i ich
potrzeb. Jestem przekonana, że spełni oczekiwania
wszystkich, a osobom bezdomnym ułatwi budowanie
pełniejszego, lepszego życia.

Fot. H. Gorczyca

Panie Anna i Katarzyna

Co dalej
ze standardami
usług społecznych?

podczas pracy socjalnej
w Zgierzu

Cezary Miżejewski
polityk społeczny

W ostatnich latach w ramach działań systemowych PO KL wypracowywano szereg standardów usług socjalnych oraz standardów działania instytucji pomocy i integracji społecznej.
Wypracowano liczne materiały o charakterze metodycznym, propozycje legislacyjne, rozwiązania
organizacyjne. Łącznie wypracowano 10 standardów usług oraz cztery modele instytucji pomocy
i integracji społecznej (http://www.wrzos.org.pl/
projekt1.18/index.php, dostęp: 16.10.2014).

Fot. D. Starzyńska

Powstaje zatem pytanie czy ciąg dalszy nastąpi? A jeśli tak, to jakie będą ostateczne efekty prac?
Mam niejasne przekonanie, że pomimo ciekawych
propozycji rekomendacji legislacyjnych i znacznie poważniejszych materiałów metodycznych, jednak nie
odrobiono lekcji dotyczącej wizji standardów w usługach socjalnych i sposobu ich wdrażania. Efektem tego
są liczne propozycje zmian prawnych, pomimo wielu
ciekawych rozwiązań, często nakładające się na siebie,
o ile nie sprzeczne w swoich propozycjach. Oczywiście

Fot. H. Gorczyca

Co dalej ze standardami
usług społecznych?

nie jest to jeszcze wada, jeśli przyjąć, że prace trwały
w różnych zespołach.
Brak jest jednak podsumowania tych prac
w formie syntezy i podjęcia decyzji o dalszych kierunkach działań. Niestety ten aspekt umknął całkowicie
z perspektywy – przynajmniej tak to postrzegam –
politycznej. Oczywiście pod tym pojęciem rozumiem
wdrożenie wypracowanych modeli do praktycznej
polityki społecznej w gminach i powiatach. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest dość prosta. Brak zdecydowanego przywództwa politycznego – przez co
rozumiem podejmowanie spójnych decyzji – i jasnej
wizji pomocy społecznej.
Jeśli spojrzymy na obecne zawirowania z założeniami zmian do ustawy o pomocy społecznej, to
widać, że zwolennicy reformy pomocy społecznej nie
znajdują się w ofensywie. I aby nie było wątpliwości,
nie kieruję tu zarzutów do urzędników – bo to nie ich
rola – ale do polityków. Mam wrażenie, że po „odtrąbieniu” sukcesu w zmianach legislacyjnych w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu i instytucji rynku pracy
(z czym można oczywiście polemizować) zapomniano
o drugiej stronie medalu, czyli pomocy społecznej. Nie
da się zbudować kompleksowego systemu polityki społecznej, bez uwzględnienia jego różnych elementów.
Trudno zatem wprost odpowiedzieć, jaki będzie dalszy los wypracowanych standardów, choć
można zarysować trzy prawdopodobne scenariusze.
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Pierwszy scenariusz przyszłości, na razie dość
prawdopodobny, opiera się na bezruchu. Oznacza to,
że wypracowane rezultaty zostaną odłożone na półkę,
gdzie utkną wśród wielu innych ciekawych rezultatów. Można by oczywiście tylko pożałować „dobrze
wykonanej nikomu niepotrzebnej roboty”, jednak nie
oznacza to bynajmniej, że problem zniknie. Powodów
jest oczywiście kilka, zaczynając od świadomości obywateli oczekujących lepszej jakości usług, po zmiany
prawne umocowujące standardy jakości jako element
systemu. Na to ostatnie pozwolę sobie szczególnie
zwrócić uwagę.
19 października 2014 roku wchodzą w życie zmiany w prawie zamówień publicznych (Ustawa
z dnia 29 sierpnia 2014 roku...), które między innymi
określają (art. 91), że „Kryteriami oceny ofert są cena,
albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność,
parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji”. Jednak w dodanym
przepisie (nowy ust. 2a) wskazano, że kryterium ceny
może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie
dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych
dodatkowo muszą one wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.
Warto zauważyć, że zapisy te w znaczący sposób ograniczają zamawiających w stosunku do obecnego stanu prawnego. Będzie to wymagać – albo określania przy każdym zamówieniu innych warunków
niż cena, albo stosowania jakichś standardów jakościowych. Jakich? Nie wiadomo. Warto zwrócić uwagę,
że również w trybie zlecenia zadania w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego mamy – niewykorzystany – a coraz bardziej podkreślany – zapis – iż
wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie

konkursu ofert, następuje „w sposób zapewniający
wysoką jakość wykonania danego zadania” (art. 11
ust. 4), zaś organ administracji publicznej ma obowiązek ocenić „proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3
będą realizować zadanie publiczne” (art. 15, ust. 1
pkt. 3).
Nie ulega zatem wątpliwości, że wspomniane wymagania – zwłaszcza w zamówieniach publicznych – wywołają spore zamieszanie, głównie wobec
powszechnie obowiązujących standardów jakościowych. Poszukiwane będą z jednej strony sposoby
obejścia przepisów, z drugiej świadomi samorządowcy
poszukiwać będą możliwości korzystania ze standardów. Krótko mówiąc zapanuje chaos, z którego nie jest
jasne, co się może wyłonić. Lekceważenie przepisów,
czy wielość niespójnych rozwiązań?

Scenariusz drugi – biurokratyzacja
nieogarniająca
Drugi scenariusz oparty jest na dotychczasowych kierunkach myślenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Scenariusz ten zakłada, że uda się
wprowadzić do ustawy o pomocy społecznej stosowną
ilość delegacji do wydania rozporządzeń, określających standardy jakości usług socjalnych.
W ustawie o pomocy społecznej od 2004
roku funkcjonował art. 23 ust. 2, który dawał ministrowi pracy możliwość określenia w drodze rozporządzenia standardów dla poszczególnych rodzajów usług,
Fot. A. Gocłowski

Scenariusz pierwszy – nietwórczy
chaos
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– rodzinnych domów pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012
roku);
– mieszkań chronionych (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku);
– zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 14 stycznia 2014 roku).
Można zatem przypuszczać, że proces wdrażania standardów według tego scenariusza napotka na
szereg istotnych komplikacji o charakterze czasowym
i merytorycznym.
Problem czasowy jest dość oczywisty. Oznacza wprowadzenie konkretnej delegacji do ustawy,
a następnie przyjęcie konkretnego rozporządzenia.
Doświadczenia wskazują, że wobec braku przywództwa politycznego i braku promowania wdrażania
standardów, nie należy spodziewać się przyspieszenia
tego procesu. Jednocześnie można szacować, że okres
wprowadzania standardów potrwa od 5 do 10 lat.
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Poważniejsza komplikacja lub bardziej prawidłowo – decyzja strategiczna, odnosi się do meritum problemu. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie

Fot. D. Starzyńska

nie definiując ich konkretnie. W 2005 roku zapis został przeredagowany, i wskazano na określenie sposobów
funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz standardów dla poszczególnych rodzajów
usług (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku). W 2013 roku został on… wykreślony (Ustawa z dnia 22 lutego
2013 roku). Jednak warto zwrócić uwagę, że proces
wprowadzania nowych standardów na podstawie tej delegacji ustawowej praktycznie nie zaistniał! Nowe standardy określane już delegacjami do konkretnych usług
wchodziły dość opieszale. Pomijając standardy wnikające z nowej ustawy o pomocy społecznej z 2004 roku i wdrożone do 2005 roku, warto zwrócić uwagę, że
do 2013 roku ukazało się niewiele nowych standardów
usług. Były to standardy w zakresie:
– środowiskowych domów samopomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 roku);

objąć rozporządzeniami wszystkie usługi pomocy społecznej i czy istnieje taka potrzeba? Dotychczasowe
doświadczenia jasno wskazują, że standardy odnosiły
się głównie do form o charakterze instytucjonalnym,
konkretnie zdefiniowanych w ustawie. Nie są w stanie ująć wielu subtelności i odcieni tworzonych usług.
Mogą zatem odnosić się do najbardziej typowych
i standardowych form usług socjalnych.
Można zatem wyobrazić sobie scenariusz,
w którym stworzone zostaną podstawy prawne oraz
akty wykonawcze definiujące standardy. Jednak musimy założyć czasochłonność i ograniczenie ich do wybranych kwestii. Ten scenariusz nie rozwiąże wszystkich problemów standaryzacji usług socjalnych.

Scenariusz trzeci – samorządność
w granicach prawa
Możliwe jest również trzecie rozwiązanie,
w którym – nie negując możliwości określenia rozporządzeniami wybranych usług – da się stworzyć również przestrzeń dla zorganizowanych działań skierowanych do wspólnot samorządowych.
Rozwiązanie to wymagałoby wprowadzenia
w ustawach samorządowych odwołania do jakości
i standardów, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku
publicznego. Co więcej odwołanie to, zobowiązywałoby do wymogu określania na poziomie lokalnym
standardów dla usług społecznych, które byłyby wypracowywane z organizacjami obywatelskimi. Ważne
jednak, aby standard dotyczył zarówno podmiotów
publicznych, jak i podmiotów, którym zlecono by

Jednocześnie możliwe byłoby wdrożenie wypracowanych materiałów metodycznych, które w formie zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej musiałyby – lub powinny – być brane pod uwagę przy
określaniu standardów w prawie miejscowym. Warto
zastanowić się, czy proces lokalności standardów będzie też rozdrobniony? Czyli każdy sobie – wedle
umiejętności i możliwości, albo nastąpi jakaś krajowa
koordynacja. Poprzez projekty na uspójnianie i wypracowywanie lokalnych modeli i standardów usług. Opowiadam się zdecydowanie za tym drugim wariantem.
Ten ostatni scenariusz budzi emocje. W dyskusji padają zarzuty, że zróżnicuje to poziom standardów w Polsce, co oczywiście jest prawdą. Warto jednak
zwrócić uwagę, że coraz większa mnogość typów usług
z ich wewnętrznymi zróżnicowaniami powoduje, iż nie
jest możliwe objęcie przepisami rozporządzeń zbyt wielu standardów. Możemy jasno powiedzieć, że od kilku
do kilkunastu standardów to górna granica możliwości prawnych, z jaką będziemy mieli do czynienia, a to
i tak przy wyjątkowo sprzyjających okolicznościach
politycznych. Tymczasem same usługi asystentury dla
osób niepełnosprawnych mają co najmniej kilka odmian. Wymaga to zróżnicowanego lokalnego podejścia,
co przemawia za lokalnym określaniem standardów.
Rozwiązanie to, jak wspomniano wcześniej, ma też
swoje wady związane ze zróżnicowaniem terytorialnym, czyli różnym kształtowaniem się standardów
w poszczególnych jednostkach. Problemem jest również trudność we wdrożeniu takiego systemu z uwagi
na brak kompetencji w zakresie partycypacyjnego sposobu przygotowywania dokumentów w samorządach
lokalnych. Wymagałoby to niewątpliwie poważnych
działań edukacyjnych i to zarówno dla przedstawicieli
władzy publicznej, jak i organizacji obywatelskich.

o pomocy społecznej – jej roli i funkcjach, a co za tym
idzie efektach. Nawet dyskusja o oddzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych została
sprowadzona do kwestii czysto technicznych, czyli jak
podzielić się obowiązkami.
Może wynika to z faktu, że nie do końca jasna była koncepcja relacji rezultatów projektów systemowych z dyskusją polityczną (w rozumieniu kreowania polityki publicznej). Ustawianie się ministerstwa w pozycji recenzenta, bez jasnego zdefiniowania
oczekiwań nie było dobrym rozwiązaniem. Zwracam
uwagę, że nie ma obiektywnie dobrych rozwiązań –
albo istnieje koncepcja zmian, a w niej są modelowane
poszczególne propozycje, albo też otrzymamy zbiory
różnych propozycji, z którymi teraz nie wiemy co
zrobić.
Prace projektowe nad standardami na nowo
rozbudziły potrzebę dyskusji nad reformą pomocy
społecznej i budowania jasnej wizji polityki społecznej. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie w wypracowywanie standardów organizacji pozarządowych (jako
partnerów w projektach) spowoduje, że będą one konsekwentnie pilnowały i przypominały politykom o ich
zobowiązaniach. Podjęto się wypracowywania, testowania oraz wdrożenia standardów usług socjalnych,
jak i standardów działania instytucji pomocy i integracji społecznej. Środki na to pochodziły z budżetu
państwa i budżetu Unii Europejskiej. Miejmy nadzieje, że także Komisja Europejska nie da nam o tym zapomnieć…

Fot. D. Starzyńska

zadanie. Standardy te byłyby obowiązkowe dla realizowanych usług społecznych.

Mówmy o reformie,
nie tylko o standardach
Wydaje się, że problem standaryzacji, jest
tylko jednym z elementów większej całości dyskusji

39 

Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań
chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305). Podstawa
prawna art. 53, ust 4 ustawy o pomocy społecznej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rodzinnych
domów pomocy (Dz. U. 2012, poz. 719). Podstawa
prawna art. 52, ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010, Nr 238,
poz. 1586). Podstawa prawna: art. 51a, ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 22 lutego 2013 roku o zmianie
ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2013, poz. 50).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
2005, Nr 164, poz. 1366).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014,
poz. 1232).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychicznym (Dz. U. 2014, poz. 250).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

 40

Zapraszamy na naszą stronę
www.standardypomocy.com
•n
 owa inicjatywa: Forum Współpracy
Empowerment
•d
 o pobrania bezpłatne numery
„Empowerment”
• informacje o projekcie Standardy
w Pomocy
•d
 ostęp do publikacji powstałych podczas
realizacji projektu

Fot. Arch. CAL

Spotkanie seniorów

Razem czy osobno?
Scenariusze społecznej
przyszłości

w kawiarni sąsiedzkiej

Edwin Bendyk

dziennikarz, publicysta

Przewidywanie przyszłości to zadanie coraz bardziej bezskuteczne. Co nie oznacza, że zajmowanie się przyszłością nie ma sensu. Przeciwnie, przyszłość to jeden z najważniejszych zasobów, który musimy wykorzystać, by zmierzyć się
z już dziś widocznymi wyzwaniami.

Fot. Arch. CAL

Taka rzecz, jak społeczeństwo nie istnieje, stwierdziła przed laty Margaret Thatcher, wywołując gorący
sprzeciw. W jej konserwatywno-neoliberalnej wizji świata główne miejsce zajmowały autonomiczne jednostki
i ich związki, rodziny. Nie minęło wiele lat, by ideowe
hasło Żelaznej Damy podchwycił znakomity francuski
socjolog Alain Touraine. Tak „La société n’existe plus”
pisze w swej najnowszej, wielkiej książce La fin des sociétés
(Koniec społeczeństw). Czy nie przesadza? Wszak ciągle razem żyjemy, spotykamy się nie tylko w rodzinnym
i sąsiedzkim gronie. Oczywiście, uczony nie twierdzi,
że wróciliśmy do opisywanego przez Tomasza Hobbesa stanu natury. Tyle tylko, że straciły znaczenie struktury nowoczesnego społeczeństwa – partie polityczne,

 42

Fot. Arch. Autora

Razem czy osobno?
Scenariusze społecznej
przyszłości

związki zawodowe, inne formy stowarzyszeń i instytucji, jakie nadawały sens i znaczenie ludzkiemu działaniu.
Dziś podmiotem jest autonomiczna jednostka, w samej
sobie szukająca źródła sensu i znaczenia, pytająca siebie
o to, co jest dobre, a co złe.
Proces indywidualizacji przebiegający we
wszystkich społeczeństwach, od Stanów Zjednoczonych po ultra-konserwatywną Arabię Saudyjską
socjologowie opisują od lat. Ma on wiele przyczyn:
przemiany środowiska pracy, zmiany technologiczne
i rozwój nowych form komunikowania się, emancypacja i rewolucja stylów życia. Przemiany te zmuszają
do powrotu do głównego pytania nauk społecznych:
czy potrafimy jeszcze razem żyć, tworząc zdolną do
wspólnego działania zbiorowość? A jeśli tak, to co
o tej zdolności decyduje?
W poszukiwaniu odpowiedzi powstała obszerna literatura, jeśli jednak wierzyć Alain’owi
Touraine’owi, niewiele z tej starej wiedzy skorzystamy,
bo odnosiła się ona do innej strukturalnie rzeczywistości. Dziś musimy pytać w kontekście świata, w którym
podstawową formą życia społecznego jest „usieciowiony indywidualizm” (pojęcie to wprowadził Barry
Wellman, kanadyjski socjolog i badacz społeczeństwa
informacyjnego). Tak, jesteśmy autonomicznymi podmiotami, ale nie jesteśmy izolowanymi monadami –
za pomocą wszechobecnych mediów tworzymy gęstą
sieć komunikacji, która umożliwia dynamiczną koordynację działań jednostek i ich zbiorowości. Doskonale to było widać podczas Ukraińskiej Rewolucji, gdy
zebrani na Majdanie protestujący krzyczeli „Ukraina

Majdan doskonale pokazał znaczenie przyszłości jako zasobu, nawet jeśli działa on w sposób
nieuświadomiony, lecz powszechny. Liczne badania
potwierdzają, że ludzie dzielący wspólną wizję przyszłości są dla niej gotowi odroczyć myślenie w kategorii krótkoterminowych zysków – większa nagroda wypłacona w przyszłości skłania ich do poświęceń, jakich
wymaga wspólne działanie potrzebne do tego, by wizja
stała się rzeczywistością. Z tego właśnie względu zajmowanie się przyszłością ma tak duże znaczenie – nie
chodzi o jej przewidzenie, lecz zbudowanie wspólnej
wizji. Z historii wiemy, że czasami te wspólne wizje,
czy to zasilane religijnym żarem, czy utopijnym zaczadzeniem potrafią prowadzić do tragedii. Wiedząc
to jednak możemy tak zajmować się przyszłością, by
uniknąć znanych pułapek. Służy temu bogate instrumentarium foresightu, definiowanego najkrócej jako
„sztuka i nauka antycypowania przyszłości”. Chętnych do poznania foresightu odsyłam do publikacji
Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością jaką
przygotowałem w ramach programu „Pomorze 2030”.
Odnieśmy tę wiedzę do zasadniczego pytania
o przyszłość społeczeństwa i jego instytucji w konkretnych, polskich warunkach. Znamy sporo w miarę
stabilnych trendów. Najtwardszym w perspektywie
najbliższych dekad jest trend demograficzny – niewielka dzietność powoduje szybkie starzenie się społeczeństwa. W rezultacie przybywać będzie osób coraz
bardziej uzależnionych od różnych form opieki zewnętrznej: zaopatrzenia medycznego, wsparcia socjalnego, świadczeń emerytalnych. Jednocześnie maleć
będzie pula osób aktywnych zawodowo. Konsekwencje łatwo sobie wyobrazić, nie odwołując się nawet do
złożonych modeli ekonomicznych.

Jedną z odpowiedzi na spodziewany deficyt
rąk do pracy jest otwarcie na imigrację. Inna polega na
zwiększaniu wydajności gospodarczej za sprawą różnorakich innowacji, które zmniejszą popyt na pracę rąk
ludzkich, zapewniając jednocześnie wystarczającą dynamikę wzrostu gospodarczego. Czy jesteśmy gotowi
na przyjęcie milionów imigrantów z różnych kręgów
kulturowych i religijnych? Nikt nie zna odpowiedzi na
to pytanie – wzrost nastrojów ksenofobicznych na Zachodzie, gdzie proces przyjmowania imigrantów trwa od
kilkudziesięciu lat, nie nastraja jednak optymistycznie.
Co więc z modernizacją technologiczną gospodarki? Tu przed Polską stają dwa problemy. Pierwszy ma charakter endemiczny – póki co nie potrafimy
zdynamizować naszej gospodarki. Pisząc o dynamizacji, używam pojęcia „dynamizm”, które amerykański
ekonomista Edmund Phelps definiuje wskazując, że
gospodarka o dużej dynamice wzrostu PKB wcale nie
musi wykazywać się dynamizmem. Szybko bowiem
mogą rozwijać się gospodarki zapóźnione, znajdujące
się w fazie imitacyjnego doganiania. Dynamizm wymaga natomiast zbudowania wewnętrznego, autonomicznego silnika kreującego rozwój nie tylko za pomocą impulsów zewnętrznych, lecz głównie poprzez
mobilizację zasobów endogennych. I z tym właśnie
sobie w Polsce ciągle nie radzimy – udaje się nam mobilizować zasoby proste, jak relatywnie tanią a wysokiej jakości pracę. Gorzej z produktywnym wykorzystaniem takich zasobów, jak wiedza.
Jednak, nawet gdyby się udało te zasoby
zdynamizować, to staniemy przed problemem uniwersalnym, ujawniającym się już w gospodarkach
Fot. H. Gorczyca

to ja”. Na Majdan przyszły autonomiczne jednostki
gotowe razem walczyć o sprawę, której cel i stawkę definiowały w trakcie nieustannego procesu negocjacji,
jaki toczył się zarówno w przestrzeni rzeczywistej, na
Placu, jak i w przestrzeni komunikacyjnej. Co spowodowało jednak, że zdecydowali się w ogóle przyjść?
Przyszłość, a dokładnie poczucie, że władza swoimi
decyzjami unicestwia wspólny zasób, jakim była nadzieja na przyszłość w Europie, przestrzeni praw człowieka, rządów prawa, wolnej od systemowej korupcji.
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To prawda, łatwo sobie wyobrazić w kontekście starzejącego się społeczeństwa rozwój „silver economy”, czyli gospodarki w coraz większym stopniu
napędzanej obsługą potrzeb seniorów. Taka możliwość nie zmienia jednak zasadniczej kwestii związanej z automatyzacją, a de facto rosnącym udziałem
kapitału we wzroście produktywności: skoro rośne
znaczenie kapitału, to także efekty w postaci zysków
wracać będą głównie do kapitału, a nie pracujących.
To już doskonale widać, a miarą zjawiska jest rosnące
rozwarstwienie dochodowe większości społeczeństw
(w Polsce udało się je zahamować w ostatnich latach,
co jednak wymaga dobrej interpretacji). Tak więc
można sobie doskonale wyobrazić przyszły rozwój gospodarki nawet przy malejącej podaży rąk do pracy.
Trudniej wyobrazić sobie natomiast, jak dzielić owoce
gospodarczej wytwórczości, skoro większa ich część
będzie koncentrować się w rękach kapitału. Teoretycznie można by pomyśleć o powrocie do modelu redystrybucji, jaki obowiązywał w krajach rozwiniętych po
II Wojnie Światowej, kiedy w Stanach Zjednoczonych
najwyższy próg podatkowy przekraczał 90%. Istniała jednak wówczas społeczna akceptacja i polityczny
konsensus legitymizujący taki model redystrybucji.
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Dziś, od tego przecież zaczęliśmy, tak zorganizowanego społeczeństwa już nie ma. Nie istnieje
zorganizowana klasa robotnicza zdolna do skutecznej walki o swoje interesy, zastąpił ją rozproszony,
zindywidualizowany prekariat. Nawet jeśli potrafi się
zorganizować w ruch Occupy Wall Street, to jednak

Fot. Arch. CAL

najbardziej rozwiniętych. Dynamika rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu zależy od innowacji, które znajdują wyraz w nowych technologiach
kreowania wartości gospodarczej. Oznacza to coraz
większe uzależnienie dalszego wzrostu od kapitału,
a coraz mniejsze od pracy. Pisząc prościej – gospodarka w coraz większym stopniu polega na automatyzacji. Dotyczy ona już nie tylko produkcji przemysłowej, lecz także coraz większego obszaru usług.
W wersji skrajnej można sobie wyobrazić świat z minimalnym popytem na pracę, choć wizję taką odrzuca
chyba większość ekonomistów wskazując, że zawsze
pojawiały się nowe sektory i rynki kreujące zatrudnienie.

bez większego strukturalnego i politycznego efektu.
Gniew ulicy nie przekłada się na programy polityczne
legitymizowane za pomocą procedury demokratycznej – ta podtrzymuje status quo, które jednak nie jest
odpowiedzią na wyzwania przyszłości. W tym paradoksie procesu demokratycznego tkwi niewątpliwie
jedna z zagadek przyszłości. Lub inaczej: od zdolności
do rozwiązania tego paradoksu, czyli od modernizacji
demokracji w taki sposób, by znów stała się narzędziem budowy projektu solidarności społecznej, zależy przyszłość.
Alternatywą jest bowiem pęknięcie struktury społecznej, rzeczywisty rozpad społeczeństwa na
fragmenty niezdolne do realizowania wspólnych celów. Scenariusz taki, zwany czasami „nowym średniowieczem”, coraz częściej pojawia się w badaniach
nad przyszłością. W najczarniejszych opisach wyłania
się świat, w którym władza i zasoby skoncentrowane
są w rękach nielicznych, zindywidualizowana reszta
świata zarządzana jest metodami biopolitycznymi –
totalna cyfrowa inwigilacja, selektywne eliminowanie
ogniw buntu, militaryzacja miast, quasi-niewolnicze
uzależnienie za pomocą prywatnego kredytu, który
ma służyć nie tylko konsumpcji, ale w coraz większym
stopniu dostępowi do usług, jaki kiedyś miały charakter publiczny.
Czy można wyobrazić sobie bardziej optymistyczną alternatywę? Po pierwsze, jej możliwość zależy od wspomnianego już problemu odnowienia demokracji. To jednak nie wystarczy, tak jak dla ożywienia
gospodarki nie wystarczą innowacje technologiczne.
Pierwsza dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej pokazuje, że nawet jeśli istnieją środki o potencjalnie redystrybucyjnej funkcji (fundusze spójności

Co w takim razie pozostaje? Odnowieniu
demokracji towarzyszyć musi fala innowacji modernizujących ład instytucjonalny, poczynając od rynku
pracy, przez zabezpieczenie społeczne i zdrowotne, po
zabezpieczenie emerytalne. Kryzys obecnego ładu już
się ujawnia, widać go na każdym kroku. By go wykorzystać jako proinnowacyjny impuls potrzebujemy
pilnie wysokiej jakości wiedzy społecznej o trwających
zmianach w społecznej strukturze. Bo wraz z tymi
zmianami odkrywamy, że potrzebna jest nowa teoria
potrzeb, a dalej nowe modele ich zaopatrywania. Wiemy już bowiem, że tych na nowo zdefiniowanych potrzeb nie zaopatrzy jedynie publiczny system wsparcia socjalnego, nie poradzi sobie z nim jednak także
rynek. Potrzebna jest mobilizacja sektora społecznego
z falą innowacji społecznych dotyczących nowych,
pozarynkowych i quasi-rynkowych, lecz niepieniężnych, form wymiany i mobilizacji zasobów – banki
czasu, banki troski, lokalne waluty, wymienniki rzeczy
i usług to tylko kilka przykładów inicjatyw, jakie testowane są na całym świecie: w krajach rozwijających się,
w krajach Europy głęboko dotkniętych kryzysem, jak
Grecja, w końcu także w Polsce. Wysiłki te wymagają
jednak inteligentnej konsolidacji i wsparcia za pomocą
polityk publicznych, które także potrzebują modernizacji za sprawą choćby odejścia od resortowych silosów. Dziś zarówno polityka społeczna, jak i polityka
gospodarcza, odwołująca się do innowacyjności, nie
mogą obyć się bez polityki kulturalnej służącej pobudzaniu potencjału kreatywnego.

Nie wiadomo, czy przedstawione odnowienie ładu społecznego, politycznego i gospodarczego
w kierunku nowego projektu solidarności społecznej jest w ogóle możliwe. Skoro jednak alternatywą
miałoby być nowe średniowiecze, warto spróbować.
Jak? Stawiając dobrze zdefiniowane pytanie strategiczne – szukanie odpowiedzi na nie byłoby właśnie
procesem tworzenia nowego ładu. Pytanie to można
wywieść z wcześniejszej konstatacji – skoro rośnie
udział kapitału, a maleje udział pracy w podziale owoców systemu gospodarczego, czy można wyobrazić sobie system podstawowej inkluzji społecznej oparty na
uniwersalnej bazie ekonomicznej? Czy rozwiązaniem
takim nie mógłby być Powszechny Dochód Gwarantowany zwany także pensją obywatelską, gwarantujący
wszystkim, pochodzące z redystrybucji, minimum socjalne, zapewniające osobistą autonomię.
Czy taki mechanizm, włączający wszystkich,
mimo postępującej indywidualizacji i fragmentacji
społecznej, nie poszerzyłby pola gospodarowania i wytwarzania użytecznych wartości poprzez mobilizację
różnorodnych zasobów: ekonomicznych, osobistych,
kulturowych, społecznych? Nie mam jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. Będzie ona łatwiejsza, jeśli
nowy model solidarności społecznej stanie się wspólną
wizją przyszłości. Wówczas rozwiązania dziś uznawane za nierealne, mogą – mocą społecznej wyobraźni
– zyskać realność.

Fot. Arch. CAL

oraz Wspólnej Polityki Rolnej), to nie przynoszą one
redystrybucyjnego efektu. Rozwarstwienie wewnątrzregionalne i międzyregionalne rośnie, podobnie jak
WPR nie zmniejszyła różnic dochodowych występujących wśród rolników (a są one największe spośród
wszystkich grup społeczno-zawodowych w Polsce).
To oznacza, że nawet gdyby wróciła polityczna wola
i społeczna legitymizacja, nie ma powrotu do takich
modeli redystrybucji, jak w czasach nowoczesnego
państwa dobrobytu.
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Architektura zmian
w pomocy społecznej
Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji „Architektura zmian w pomocy społecznej”, zorganizowanej
w Warszawie w dniach 5–6 listopada 2014 roku. Patronat nad konferencją objął Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Obrady
otworzyło wystąpienie Dariusza Kapusty, Dyrektora
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z rezultatami działań w ramach projektu „Standardy w Pomocy”. Prezentacji działań i produktów realizowanego przez pięć
lat projektu dokonali przedstawiciele CRZL. Diagnozą obecnego systemu pomocy społecznej w Polsce
przedstawił dr hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu
Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
(ISP), który odniósł się do ewolucji tego systemu oraz
zmian, jakie wprowadziła ustawa o pomocy społecznej w 1990 i 2004 roku, a także kolejne nowelizacje.

Fot. A. Gocłowski (2)

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie Krystyny Wyrwickiej, Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która wskazała bariery w rozwoju nowoczesnej pomocy społecznej
i zapoznała uczestników z aktualnym stanem prac nad
nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (dwa warianty założeń do projektu nadal oczekują na rozpatrzenie
przez Komitet Rady Ministrów). Finałem wystąpienia
dyrektor Wyrwickiej było złożenie przez nią podpisu
pod Manifestem Forum Współpracy Empowerment.
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O konieczności zmian w systemie pomocy społecznej debatowali uczestnicy „Okrągłego Stołu”, którego moderatorką była dr hab. Magdalena Dudkiewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ISP. W trakcie dyskusji poruszono kwestię komunikacji pomiędzy
podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Finałem pierwszego dnia konferencji było pierwsze
spotkanie robocze przedstawicieli Forum Współpracy
Empowerment, w trakcie którego ustalono scenariusz
najbliższych działań.
Drugiego dnia przeważał temat scenariuszy zmian
i rozwoju polityki społecznej. Z europejskim wymiarem zmian zapoznał uczestników Rafał Krenz, Dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych
Collegium Civitas. O rozwoju pomocy społecznej
mówił Edwin Bendyk, dziennikarz i publicysta. Odbyły się także warsztaty na temat przyszłości pomocy
społecznej w perspektywie doświadczeń ekspertów
i praktyków. Moderatorami byli specjaliści od poszczególnych standardów: dr hab. Ryszar Szarfenberg,
prof. UW, Paweł Jordan, prezes Boris, ekspert CAL
oraz Lidia Węsierska-Chyc, koordynatorka Związku
Organizacji Sieci Współpracy „BARKA”. Konferencja
zakończyła projekt „Standardy w Pomocy”.
Oprac.: Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji
„Empowerment”

Fot. D. Starzyńska

Teatr cieni z Nowej Huty –
droga od chaosu do osl-u

Przyszłość
organizowania
społeczności lokalnej w Polsce

w wykonaniu animatorów
lokalnych i wolontariuszy

Przyszłość organizowania
społeczności lokalnej w Polsce
Uniwersytet Warszawski, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

dr Bohdan Skrzypczak

Uniwersytet Warszawski, prezes Centrum Wspierania
Społeczności Lokalnej CAL
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Organizowanie społeczności lokalnej bez
wątpienia ma przyszłość. Z pewną dozą przesady
można by nawet powiedzieć, że przyszłość należy
do organizowania społeczności lokalnej. Świadome działanie na rzecz rozwoju społeczności było
co prawda potrzebne zawsze, jednak obserwowane współcześnie procesy globalizacji, z jej wielorakimi konsekwencjami, czynią tę potrzebę jeszcze
bardziej uzasadnioną i pilną. Okazuje się bowiem,
że w zmiennych, niepewnych, turbulentnych czasach – a takie właśnie mamy i pewnie długo jeszcze
będziemy mieli – to właśnie silna i sprawna społeczność/wspólnota lokalna może nam zapewnić
względną, życiową stabilność i szanse na socjalne
bezpieczeństwo, a nie słabnące państwo, którego
zakres odpowiedzialności ulega redukcji. Zatem
popyt na organizowanie społeczności lokalnej powinien nie tylko nie maleć, lecz także narastać.
Nie jest to wszakże jedyna przesłanka optymistycznego postrzegania jego przyszłości – w końcu polityka społeczna, czy nawet szerzej polityka
społeczno-gospodarcza, to nie rynek i sam fakt istnienia popytu (wystąpienie potrzeby) nie wywołuje podaży (działań mających na celu zaspokojenie
tych potrzeb). Źródłem optymizmu jest także fakt,
że po stronie podaży stan rzeczy osiągnął już pewien poziom rozwoju – czasem określa się go jako
„masę krytyczną” – z którego łatwiej iść dalej, niż
się cofnąć. Za organizowaniem społeczności lokalnej stoi bowiem już i bagaż doświadczeń, i zorganizowana grupa profesjonalnych organizatorów
społeczności, i pakiet publikacji, w tym podręczników, z których korzystać mogą osoby praktykujące

Fot. H. Gorczyca

dr Tomasz Kaźmierczak

pracę ze społecznością, ale także ci, którzy chcą to
robić, albo się tym po prostu interesują. Słowem
jest potencjał. W tej sytuacji pytanie nie brzmi czy
praktyka organizowania społeczności będzie się
rozwijała, bo to jest raczej pewne, ale jaka będzie
dynamika tego procesu?
Jedną z cech współczesnego świata jest zmienność i niepewność. Najczęściej odbierane jest to jako
zagrożenie, brak poczucia bezpieczeństwa. Praca socjalna znajduje się w centrum myślenia i działania, jakie
towarzyszą ludziom w sytuacji zagrożenia. Dlatego tak
istotnym wyzwaniem dla pracowników socjalnych jest
znalezienie pozytywnej metody myślenia o zmianie.
Takim podejściem – coraz częściej ostatnio stosowanym – jest foresight („sztuka antycypowania przyszłości”), co oznacza aktywne badanie przyszłości. Jego
istotą jest zbiorowe wytworzenie wizji przyszłości na
podstawie racjonalnych przesłanek. Projekt Standardy
w Pomocy Społecznej był takim procesem „projektowania przyszłości”. Grupa pracowniczek/ków socjalnych
zmierzyła się z ideą i metodą organizowania społeczności lokalnej. Okazało się, że „niemożliwe jest możliwe”.
Realizowana w uporządkowany sposób praca środowiskowa przynosi bardzo dobre rezultaty w środowiskach wyjątkowo trudnych – enklawach społeczności
wieloproblemowych. Nastąpiło swego rodzaju przesunięcie akcentu z bieżących problemów, występujących
w pracy socjalnej w przyszłość, w której istnieją inne/alternatywne sposoby pomagania. Pozwoliło to dostrzec
ukryte potencjały pracowników socjalnych, szerzej środowiska lokalnego, i dzięki temu zredefiniować wyzwania. Pracownicy socjalni stosujący model OSL wzięli

W pierwszym OSL rozwijać się będzie jako
autonomiczne podejście do pracy socjalnej ukierunkowane na wybrane trudne społeczności (kategorialne)
i terytorialne (niewielkie obszary, bloki socjalne, mikro-osiedla). Decydenci pomocy społecznej i lokalnego samorządu przekonają się, że „praca ze społecznością” jest niezbędną i dobrą inwestycją. Jest konieczna, ponieważ bez zorganizowanej społeczności inne
instrumenty pracy socjalnej i rynku pracy są mało
skuteczne. Wytworzenie środowiska pracy czy przedsiębiorczości społecznej wymaga wspólnych działań,
zaufania i pozytywnego nastawienia. Tego nie można
uzyskać jedynie poprzez metody indywidualne. Dlatego OSL okaże się odkryciem i szansą do nadania
skuteczności i siły wszelkim działaniom związanym
z aktywną integracją, ekonomią społeczną oraz aktywizacją społeczno-zawodową. Tej ewolucji sprzyjają już przyjęte rozwiązania programowe na poziomie
ogólnokrajowym. Zapisy przyjętego przez rząd „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”, który definiuje priorytety
polityki społecznej w powiązaniu z instrumentami finansowymi Unii Europejskiej, zawierają zapisy wprost
odnoszące się do organizowania społeczności lokalnej:
W ramach działań aktywnej integracji istotną rolę będą miały działania środowiskowe adresowane do społeczności lokalnych w różnych wymiarach obejmujących zarówno mikrospołeczności w ramach gmin (społeczności sąsiedzkie), całe gminy
lub obszary o szerszym charakterze. Wskazuje się między
innymi następujące priorytety i narzędzia:

i umiejętności społeczne oraz kształtujące postawy przedsiębiorcze i obywatelskie,
–w
 spieranie grup i inicjatyw społecznych (formalnych i nieformalnych) oraz mobilizowanie ludzi do samopomocy społecznej, z wykorzystaniem form wsparcia środowiskowego
takich jak: kluby samopomocy, świetlice, domy sąsiedzkie
pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego,
–a
 nimowanie lokalnych sieci współpracy/partnerstw nakierowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów; ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej.
Drugim, perspektywicznym kierunkiem dla
organizowania społeczności lokalnej będą lokalne
programy rewitalizacji. Już wiadomo, że mają one
charakter priorytetowy w perspektywie strategicznej
2014–2020. Aktualne myślenie o rewitalizacji (zob.
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji) zrywa
z dominującym dotychczas podejściem, które można
było określić jako „konsultowane społecznie remonty
i działania infrastrukturalne”. Zaczyna upowszechniać się przekonanie (wsparte priorytetami w zasadach finansowania) o pierwszoplanowym znaczeniu
rewitalizacji społecznej, która obejmowałaby działania
kulturalne, ekonomię społeczną, samopomoc, aktywność obywatelską i sąsiedzką. Już dziś jednak widać,
że aby te różnorodne aktywności mogły się sumować,
potrzebne jest „zorganizowanie” polegające nie tylko
na koordynacji poszczególnych działań, lecz także na
pogłębionym partnerstwie społecznym i uwolnieniu
zasobów samej społeczności. Potrzebne będą nie tylko
finanse na rewitalizację (są w dużej mierze zapewnione), lecz także sprawdzona metoda „ożywienia”. Model OSL z pewnością może spełnić taką rolę, przykłady
z Wrocławia (Nadodrze), Katowic (Nikiszowiec), ale
Fot. H. Gorczyca

sprawy w swoje ręce i utworzyli Ogólnopolskie Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnych, które aktywnie włączyło się w tworzenie wizji przyszłości pracy
socjalnej opartej na potencjale społeczności (lokalnej).
Dzięki temu możliwe jest zbiorowe tworzenie wizji, za
którymi stoją kompetencje i siła wspólnego działania.
W efekcie można dziś poważnie myśleć o przynajmniej
trzech scenariuszach rozwoju „modelu organizowania
społeczności lokalnej”, bazujących na racjonalnych
podstawach i poważnych przesłankach.

– wdrażanie programów organizowania społeczności lokalnej
z wykorzystaniem lokalnego potencjału społeczności,
– tworzenie programów edukacji pozaformalnej i nieformalnej w społecznościach lokalnych, rozwijających kompetencje
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też mniejszych miejscowości pokazują, że organizowanie społeczności lokalnej jest koniecznym elementem
każdego procesu rewitalizacji. Ważnym aspektem tej
wizji przyszłości jest włączenie środowiskowej pracy
socjalnej w obieg „myślenia i działania rozwojowego”,
w którym konstruuje się lepszą przyszłość nie tylko
dla klientów pomocy społecznej, lecz także dla całej
społeczności lokalnej. W takim ujęciu społeczność
wieloproblemowa zaczyna być widziana poprzez perspektywę zasobu, a nie problemu, a organizator społeczności lokalnej staje się pracownikiem działającym
na rzecz rozwoju lokalnego. Zmienia to też sposób
postrzegania instytucji pomocy społecznej i jej relacje
z innymi partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.
Trzecia rysująca się ścieżka rozwojowa wynikać może z połączenia pozytywnego oddziaływania
dwóch pierwszych. Praca społecznościowa stanie się
kluczowym mechanizmem pomagania i rozwoju w sferze społecznej. Będzie jak „smar w silniku” umożliwiający sprawne działanie instytucji pomocy i integracji
społecznej, świadczenia usług i przedsiębiorczości społecznej. Stanie się ważnym czynnikiem ożywiającym
funkcjonowanie demokracji lokalnej, która nie będzie
działała bez głosu ludzi i środowisk pozbawionych dziś
tej możliwości. Metodyka organizowania społeczności
lokalnej spotka się i zintegruje z falą nowego społecznikostwa i aktywizmu, który nabiera coraz większego
znaczenia w życiu publicznym. Dzięki temu na nowo
zostanie odczytana tradycja polskiej solidarności i sprawiedliwości społecznej, a organizatorzy społeczności
lokalnej będą w awangardzie przemian przywracającej
prestiż i etos służb społecznych.
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Rozwój praktyki organizowania społeczności
jest ważny przede wszystkim dla członków społeczności, w których działania z tego zakresu powinny być
podejmowane. Błędem jednak byłoby niedocenienie
wpływu, jaki postęp dokonujący się w tym obszarze służb społecznych może mieć na to, co dzieje się
w innych ich obszarach i na służby społeczne (pracę
socjalną) jako całość. Otóż wpływ ten – należy przypuszczać – polegałby, po pierwsze, na uruchomieniu
w ich obrębie procesu różnicowania zawodowego
oraz, po drugie, na odbudowaniu korzeni pracy socjalnej w polskiej tradycji.

1. P
 raca socjalna jest typem profesji, którą uprawiać
można na kilka sposobów – innymi słowy nie ma
jednego profilu zawodowych kompetencji i jednego
rodzaju zawodowych wyzwań. Ten stan rzeczy jest
efektem procesów specjalizacji, które od samych
początków pracy socjalnej wyznaczają osie jej rozwoju, i które są wyrazem odmienności strategii
stosowanych dla realizacji jej misji. Niegdyś czynnikiem krystalizującym odrębność zawodowych ról
były tzw. metody pracy socjalnej, mówiło się zatem o case worker’ach, group worker’ach i community
organizers. Współcześnie podziały wewnątrz pracy
socjalnej definiowane są nieco inaczej; mówi się zatem o klinicznej pracy socjalnej, wewnątrz której
praktykować można różne jej modele (np. psychospołeczną pracę socjalną, behawioralno-poznawcza
pracę socjalną, zadaniową pracę socjalną), o praktyce pośredniej, którą można uprawiać, bądź w roli
lokalnego polityka społecznego (tzw. macro practice), bądź pracownika środowiskowego (community
worker, community development worker). Dodajmy do
tego case management i tzw. praktykę ogólną (generalistic practice). Zarysowana „mapa” profesjonalnej
pracy socjalnej dowodzi z jednej strony rozległości
i mnogości jej teoretycznych podstaw, a z drugiej
– wielości wyborów, jakie ktoś, kto chce być zawodowym polepszaczem świata, ma do dyspozycji.
Niestety nie ma ona zastosowania do opisu
sytuacji w Polsce. Z jednej strony pokutuje u nas
tzw. model poliwalentnego pracownika socjalnego,
czyli takiego, który zajmuje sie wszystkim; z drugiej – w istniejących realiach instytucjonalnych
to, co pracownicy socjalni głównie robią (praca
urzędnicza) i tak ma niewiele wspólnego z tym,
co robić powinni. Nadal też nie istnieją poziome
kanały awansu zawodowego (osiąganie coraz wyższych pozycji w hierarchii „wtajemniczenia” zawodowego), realna kariera to ciągle kariera w pionie – nominacja na stanowisko kierownicze. Otóż
pojawienie się organizatorów społeczności lokalnej stanowi w tym układzie podstawowy wyłom:
uzmysławia, że można ludziom różnie pomagać;
pracownikom socjalnym daje wybór typu zawodowej aktywności; dowodzi, że praca socjalna niejedno ma oblicze. Obecnie organizatorów społeczności

lokalnej jest niewielu – stanowią „margines systemu”.
Jeśli jednak ich liczba zacznie rosnąć, a obecność
stanie się widoczna, może to spowodować chęć wyodrębniania się innych tożsamości zawodowych:
klinicznych pracowników socjalnych (np. wśród
absolwentów specjalizacji II stopnia), makro praktyków (np. wśród absolwentów specjalizacji z organizacji pomocy społecznej), case manager’ów. Ich
zaistnienie będzie o tyle łatwiejsze, że szlak jest już
przecierany przez organizatorów społeczności.

dał o sobie znać w postaci rozmaitych inicjatyw lokalnych. W inicjatywach tych tkwi źródło tego, co
obecnie określamy mianem organizowania społeczności lokalnej. Innymi słowy organizowanie społeczności wyrasta z tradycji pracy społecznej, stąd relatywna
łatwość, z jaką ten obszar działania służb społecznych
zdobywa (odzyskuje) uznanie. Uznanie to może być
dzielone z całością służb społecznych dowodząc, że
nie wzięły się one znikąd, ale są wrośnięte w dzieje
polskiego społeczeństwa.

2. Nie jest rzeczą przypadku, że owego wyłomu
w strukturze służb społecznych dokonali właśnie
organizatorzy społeczności lokalnej. To nic innego,
jak przejaw siły tradycji, która działa nawet w sytuacji, gdy jej ciągłość została przerwana.

Podsumujmy: rozwój praktyki organizowania
społeczności lokalnej otwiera perspektywy rozwojowe
całym służbom społecznym (pracy socjalnej): odbudowując zakorzenienie w polskiej tradycji, wzmacnia ich
pozycje i legitymizację na współczesnej scenie publicznej, zaś stymulując wewnętrzne różnicowanie ról
i funkcji, sprzyja ich modernizacji.
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27.11.2014).
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (https://
www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Rewitalizacja/Documents/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf, dostęp:
27.11.2014).

Fot. D. Starzyńska

Wskazuje się, że – historycznie rzecz ujmując
– u podstaw polskiej pracy socjalnej leży idea i praktyka pracy społecznej – rozwijana na przełomie XIX
i XX wieku w środowisku polskiej inteligencji, którą
do rangi teorii naukowej podniosła Helena Radlińska.
Niestety, dramat II wojny światowej przerwał proces
instytucjonalizacji pracy społecznej, zaś PRL tę przerwę utrwalił. Gdy na przełomie lat 60. i 70. XX wieku
do struktur pomocy społecznej wprowadzano pracowników socjalnych, weszli oni w buty opiekunów
społecznych, nawiązując w ten sposób do tradycji
dobroczynności publicznej, w której na profesjonalną
pracę socjalną miejsca specjalnie nie ma. Dorobek pracy społecznej pozostał zmarginalizowany. Ponieważ
jest on bardzo mocno osadzony w polskiej tradycji,
gdy tylko warunki polityczne to umożliwiły, szybko
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Autorka: Ada Strzelczyk

Konkurs plastyczny
„Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”

Autorka: Patrycja Kostyra

Badania oraz wieloletnie doświadczenia PFWB
pokazały, że obraz ten jest krzywdzący i niezgodny
z rzeczywistością. Taki obraz generalizuje wszystkie
osoby bezdomne, stawia je w niekorzystnym świetle,
niejednokrotnie zniechęca do podejmowania działań.
W przeprowadzonych badaniach osoby bezdomne
wskazały na konieczność walki ze stereotypem osoby
bezdomnej, społecznie nie zaangażowanej, nie zainteresowanej własnym losem jako formy niezbędnej
w torowaniu drogi do wychodzenia z bezdomności
i skutecznego powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa. Dlatego w ramach projektu, mającego na
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Celem konkursu było przełamywanie stereotypu
osoby bezdomnej, ukazywanej przeważnie jako osoby uzależnionej, niezaangażowanej we własny los, nie
zainteresowanej swoją przyszłością oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki bezdomności.
Uczestnikami konkursu byli zarówno artyści plastycy, studenci Akademii Sztuk Pięknych, uczniowie
liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych, jak również inne zainteresowane osoby.
Nagrodę główną zdobyła Patrycja Kostyra, za pracę
pt. „Tam skąd”. Wyróżnienia I stopnia przyznano: Annie Jowik – „Zaginął dom”, Iwonie Gabryś – „Klucz”
oraz Renacie Mrowińskiej – „Labirynt”. Ada Strzelczyk, Wacław Marat, Paulina Plizga, Michał Wirtel,
Krzysztof Świerkosz oraz Marta Krupowska otrzymali wyróżnienia II stopnia. Jury miało niełatwe zadanie,
bo przesłane prace były na wysokim poziomie artystycznym. Gratulacje dla zwycięzców!
Oprac.: Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji
„Empowerment” na podstawie informacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Autorka: Anna Jowik

Według badań ilościowych i jakościowych, przeprowadzonych w latach 2008–2009 w ramach kampanii „Werbel Demokracji”, społeczeństwo w stereotypowy sposób widzi ludzi bezdomnych uważając,
że prowadzą „wygodne życie”, w krzywdzący sposób
przyjmując, iż ludzie bezdomni są wolni od społecznych konwencji, nie muszą pracować, mają dużo
wolnego czasu, który często spędzają na spożywaniu
alkoholu. Widoczny jest też obraz „romantycznej”
bezdomności, nazywanej „bezdomnością z wyboru” –
utożsamianą z ucieczką od społecznych ograniczeń,
obowiązków w „wygodne” życie poza „normalnym”
społeczeństwem.

celu zmianę polityki społecznej, ułatwiającej pracę
z ludźmi bezdomnymi PFWB zorganizowało konkurs
na plakat walczący ze stereotypowym obrazem ludzi
bezdomnych pod hasłem: „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”

Autorka: Iwona Gabryś

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) zorganizowało konkurs plastyczny
na plakat.

Autor: Renata Mrowińska

„Labirynt” – praca wyróżniona

Przyszłość polskiej
bezdomności

w konkursie Pomorskiego
Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności

dr Maciej Dębski
Uniwersytet Gdański

Polska, obok mocnych stron, wynikających
z położenia geograficznego, historii czy tradycji,
zmaga się z różnymi trudnościami, które egzemplifikują się w postaci problemów społecznych.
Do najważniejszych zaliczyć należy takie kwestie
społeczne jak: ubóstwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie, bezrobocie czy przestępczość. W zależności
od wieku mieszkańców, posiadania bądź nieposiadania pracy, sytuacji w rodzinie założonej i pochodzenia, miejsca zamieszkania owe problemy
przybierają bądź tracą na sile i wyrazistości. Każdy
z nich, chcąc nie chcąc, staje się integralną częścią
życia mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich
oraz terenów małych miast i wsi. Wydaje się, że istniejące problemy społeczne, wynikają z poprzednich i generują kolejne. W aspekcie wspomnianych
trudności, możemy zidentyfikować następne, będące niejako pochodną problemów pierwotnych:
wykluczenie społeczne, zjawisko stereotypizacji
i stygmatyzacji społecznej czy problem nierówności społecznej. Ważne jest również to, że pojawienie się danego problemu społecznego wymusza
na członkach społeczeństwa określone działania,
zmierzające do zlikwidowania „tymczasowego stanu zagrożenia”. W ten sposób powstają różnego
rodzaju ustawy, uchwały, rozporządzenia oraz innego rodzaju dokumenty o charakterze prawnym,
których głównym celem jest zmniejszenie skutków
oddziaływania określonego problemu na społeczeństwo.
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Jednym z problemów szeroko omawianych i dyskutowanych nie tylko na gruncie pomocy

Fot. Arch. Autora

Przyszłość polskiej
bezdomności

społecznej, lecz także polityki społecznej jest zjawisko
bezdomności. Z naukowym optymizmem przyznać należy, że o problemie tym pisze się coraz częściej, ukazując jego różnorodne oblicza, konteksty i manifestacje.
W ostatnim dziesięcioleciu możemy obserwować rozwój badań ogólnopolskich, jak również tych o zasięgu lokalnym, podejmujących próby oszacowania skali
i charakteru interesującego nas zjawiska, określenia jego
psychospołecznych przyczyn i skutków. Badania te najczęściej prowadzone są przez różnego rodzaju instytucje naukowe powiązane z ośrodkami uniwersyteckimi,
prywatne instytuty badawcze, jak również przez organizacje pozarządowe, świadczące pomoc osobom bez
dachu nad głową. Warto wskazać, że większość z nich,
niezależnie od tego, kto jest ich autorem, oprócz dokonania szczegółowej charakterystyki problemu, nastawiona jest na tworzenie rekomendacji, które mogą zostać wykorzystane do budowania lokalnych systemów
wsparcia osób bezdomnych. Wartość aplikacyjna podejmowanych badań widoczna jest również w częstym wykorzystywaniu uzyskanych wyników przy planowaniu
zadań specjalistów pracujących z osobami bezdomnymi
i zagrożonymi bezdomnością. Zasadnym wydaje się być
wskazanie, że w różnorodnych opracowaniach naukowych coraz częściej interesujący nas problem łączony
jest z innymi zagadnieniami, takimi jak uzależnienia,
patologizacja życia rodzinnego, kwestie współczesnych
przemian w rodzinie, przemian modeli socjalizacji jednostek czy też niewydolności państwa w zakresie pomocy osobom uwikłanym w różnorodne problemy
społeczne. Zauważyć również należy, że o zjawisku bezdomności pisze się także w kontekście polityki społecznej czy realizacji pracy socjalnej. Coraz częściej słowa
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Wykres 1. Skala zjawiska bezdomności w woj. pomorskim w latach 2003–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych będących własnością Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności w Gdańsku

„bezdomność”, „wykluczenie mieszkaniowe”, „deprywacja mieszkaniowa” pojawiają się w oficjalnych dokumentach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
znajdując swoje miejsce w planach zajęć realizowanych
przez różnego rodzaju jednostki edukacyjne szkolnictwa wyższego. Rosnąca liczba realizowanych badań,
ich wysoka jakość i interdyscyplinarność, ujawnia znaczenie problemu bezdomności, który staje się dla wielu
gmin w Polsce zadaniem kluczowym do rozwiązania,
zaraz po problemie bezrobocia, niepełnosprawności
czy uzależnień. Można z całą pewnością powiedzieć, że
problem życia bez dachu nad głową, dotychczas włożony gdzieś między problematykę alkoholizmu, przemian
więzi i relacji rodzinnych czy ubóstwa rodzin, przeżywa
swoisty naukowy i pozanaukowy renesans. Niewątpliwe zainteresowanie problemem bezdomności widoczne jest również w nauczaniu akademickim, w którym
coraz częściej można spotkać przedmioty obligatoryjne
bądź fakultatywne w całości poświęcone patologicznym
relacjom wewnątrzrodzinnym.
Pozytywne zmiany w zakresie wsparcia osób
bezdomnych, naukowego opisu interesującej nas zbiorowości czy wcześniej przybliżonej, coraz bardziej intensywnej edukacji nastawionej na przełamywanie

negatywnego stereotypu osób bezdomnych, każą zastanowić się nad najbliższą przyszłością w zakresie rozwiązywania problemu wykluczenia mieszkaniowego. W tekście, kierując się własnym doświadczeniem badacza
problematyki bezdomności, kreślę kilka tez dotyczących
rozwoju nie tylko samego zjawiska bezdomności w Polsce, lecz także rozwoju dedykowanego wsparcia w celu
ograniczenia zjawiska bezdomności. W prostej linii można nawet powiedzieć, że zawarte w artykule rozważania
stanowią – zarówno dla przedstawicieli środowiska naukowego, jak i praktyków na co dzień borykających się
z udzielaniem wsparcia osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – z jednej strony opis społeczno-demograficzny polskiej bezdomności, z drugiej zaś dotyczą
problemów „pilnych do rozwiązania”.

Polska bezdomność bezdomnością
osób starych i niepełnosprawnych
Pomimo specjalizacji pracy z osobami bezdomnymi, jaką możemy obserwować na przestrzeni
ostatnich 10 lat, rozwoju systemu pomocy w zakresie
profilaktyki oraz integracji, standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, prowadzone w Polsce badania
wskazują, że nie widzimy specjalnych zmian w liczbie
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Wykres 2. Średni wiek osób bezdomnych w poszczególnych latach badania
w woj. pomorskim (2003–2013)
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osób bezdomnych przebywających na terenie naszego
kraju. Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej wskazują, że w 2013 roku (stan na 7–8 lutego) na terenie kraju przebywały 29 694 osoby bezdomne (Rogozińska, 2013, s. 37). Nie wdając się
w zbytnią polemikę z przyjętą metodologią badania
można powiedzieć, że skala zjawiska bezdomności
zasadniczo nie zmienia się. W województwie pomorskim – regionie najbardziej profesjonalnym pod względem mierzenia bezdomności na przestrzeni ostatnich
10 lat – liczba osób bezdomnych kształtuje się na
poziomie 2500–3000 (Dębski, 2003; Dębski, Olech,
2005; Dębski, 2010, 2011).
Niepokojące zmiany w strukturze populacji
osób bezdomnych dotyczą nie tyle liczby osób doświadczających braku dachu nad głową, co zakresu
wieku badanych oraz ich problemów zdrowotnych.
Badania pomorskie jednoznacznie wskazują, że z roku
na rok średni wiek osób bezdomnych rośnie, z 46 lat
w roku 2003 do 52 lat w roku 2013 (Dębski, 2011,
s. 117–118). Wyniki pomorskich badań socjodemograficznych są zbieżne z danymi prezentowanymi
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, według których najliczniejszy udział procentowy wśród
badanych osób bezdomnych stanowili ludzie z przedziału wiekowego 51–60 lat (32,6%) i 41–50 lat
(19,6%) (Rogozińska, 2013, s. 38).
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Niepokoić może fakt, że w najbliższych latach należy spodziewać się nie tylko starzenia populacji osób bezdomnych w Polsce, ale również wzrostu
średniej liczby lat pozostawania w bezdomności (dzisiaj w województwie pomorskim wynosi ona przeciętnie osiem lat). Wzrost długości lat pozostawania
w bezdomności, jak również starzenie się populacji to
dwie główne zmienne determinujące kondycję zdrowotną osób bezdomnych, która, jak łatwo się domyśleć, kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Ogólnopolskie dane zgromadzone przez MPiPS wskazują,
że 31,7% wszystkich osób bezdomnych w Polsce posiada formalne orzeczenie o niepełnosprawności (Rogozińska, 2013, s. 44), w województwie pomorskim
odsetek osób z ograniczoną sprawnością w roku 2011
przekroczył 47% (Dębski, 2011, s. 133), a w roku
2013 – 51% (na podstawie obliczeń z bazy danych).
Świadomość głębokich zmian w strukturze
wieku osób bezdomnych, długości trwania w sytuacji
braku dachu nad głową oraz pogłębiającej się niepełnosprawności wymusić powinna na polskim systemie
pomocy osobom bezdomnym zmianę filozofii pomagania. Można byłoby ją zapisać w kilku najważniejszych punktach:
– r ozbudowa infrastruktury opiekuńczej w kierunku
zapewnienia starszym i niepełnosprawnym osobom
bezdomnym godnej starości i śmierci,

Wykres 3. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności a płeć (%)
a rok badania w woj. pomorskim – odpowiedzi „tak”
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– dedykowanie indywidualnego wsparcia w zakresie
integracji młodym osobom bezdomnym, pozostającym relatywnie krótko w bezdomności, nieuzależnionym odznaczającym się relatywnie dobrą kondycją zdrowotną,
– specjalizacja placówek wsparcia osób bezdomnych
z rozbudowanym komponentem mieszkań wynajmowanych zapewniająca osobom na to przygotowanym ostateczne uwolnienie z systemu pomocy,
– rozwinięcie metod monitorowania osób bezdomnych, mierzenia problemu bezdomności oraz gromadzenia danych o osobach bezdomnych w celu lepszego dopasowania indywidualnych ofert wsparcia.

Innowacyjne metody pracy
z osobami bezdomnymi
W czasie, kiedy obserwujemy wyraźną specjalizację pomocy społecznej (poszczególne problemy wydają się być coraz bardziej wyabstrahowane
i w świadomości wielu specjalistów wymagające oddzielnych interwencji), pojawia się konieczność sięgania po dedykowane narzędzia wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Szansą na
wprowadzanie innowacyjnych metod pracy okazało
się być wstąpienie Polski w roku 2004 w struktury
Unii Europejskiej, a tym samym możliwość realizacji

pierwszych projektów Equal (np. Agenda Bezdomności. Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy –
realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku), a w dalszej kolejności projektów systemowych realizowanych przez gminne
ośrodki pomocy społecznej. Przez ostatnie 10 lat, na
gruncie polskiej pracy socjalnej prowadzonej z osobami bezdomnymi, przetestowanych zostało wiele
innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby wykluczone mieszkaniowo, które coraz częściej znajdują
swoje stałe miejsce w lokalnych systemach wsparcia.
W najbliższej przyszłości przewiduję dalsze rozwijanie dedykowanych metod wsparcia osób bezdomnych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych
bezdomnością. Dalszy rozwój streetworkingu (zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich) jest dla mnie
oczywistością, pod znakiem zapytania stoją jednak
bardziej innowacyjne metody wsparcia, takie jak realizowanie metody Housing First. Metoda Najpierw
Mieszkanie oparta jest na przekonaniu, że mieszkanie jest bardziej podstawowym prawem ludzkim, niż
czymś, na co ludzie bezdomni zaburzeni psychicznie
i uzależnieni muszą zapracować, albo udowodnić,
że zasługują poprzez uczestnictwo w leczeniu. Oparta jest także na wierze, że ludzie, którzy doświadczają bezdomności i posiadają problemy psychiatryczne są w stanie definiować własne cele życiowe.
Fundamentalną zasadą jest to, że klienci powinni mieć
wybór w zakresie mieszkania i usług, które otrzymują,
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z kolei usługi powinny być nastawione na wsparcie
zdrowienia i integrację społeczną. Ostatnie rozstrzygnięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju napawają optymizmem, albowiem wśród 29 projektów
rekomendowanych do dofinansowania znalazły się
dwa jednoznacznie dedykowane poprawie sytuacji
mieszkaniowej osób bezdomnych: „Najpierw Mieszkanie w Gdańsku – innowacja społeczna w zwalczaniu bezdomności” (projekt koordynowany przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności) oraz Społeczna Agencja Najmu jako instrument
polityki mieszkaniowej w Polsce (projekt koordynowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland).
W najbliższym czasie należy spodziewać się również
mozolnego w całej Polsce wdrażania standardów pracy z osobami bezdomnymi (w zakresie zdrowia, pracy
socjalnej, edukacji zatrudnienia, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, partnerstw lokalnych oraz wspomnianego już streetworkingu) wypracowanych w ramach
projektu systemowego 1.18. zadanie 4 „Tworzenie
i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”.

poważniejszym wyzwaniem dla systemów pomocy
społecznej w krajach UE. Według danych polskiej
organizacji Barka UK – w sześciu największych miastach Holandii przebywało w roku 2013 około 1400
osób bezdomnych z Europy Środkowo-Wschodniej
a 72–80% tej populacji stanowili Polacy. Warto zauważyć ponadto, że odsetek osób bezdomnych polskiego pochodzenia na terenie Londynu jest względnie stały (w 2010 roku 12%; w 2011 – 11%, w 2012 –
11%, w 2013 – 10%), jednakże obserwuje się liczebny
wzrost bezdomnych Polaków (z 398 w roku 2010 do
615 w roku 2013). Oficjalne szacunki wskazują, że
40% bezdomnych imigrantów z Europy Wschodniej
w Hamburgu, Berlinie i Zagłębiu Ruhry stanowią Polacy. Jak wskazuje Ursula Czaika na Dworcu Wschodnim w Berlinie pojawia się każdego dnia od 50 do 70
Polaków, wśród nich wiele nowych osób, a pracownicy
„Gast Haus” w Dortmundzie podają, że schronisko
to regularnie odwiedza około 100 potrzebujących pomocy Polaków. We Włoszech w roku 2008 czterech
imigrantów na 10 pochodziło z Rumunii, Maroka
i Polski (Goryńska-Bittner, Dębski).

Bezdomność migracyjna

Spodziewam się, że w najbliższej przyszłości
będziemy mieli do czynienia z jednej strony z wzrostem liczby bezdomnych Polaków przebywających za
granicą, z drugiej zaś należy powoli przyzwyczajać się
do tego, że bezdomni Polacy aktualnie przebywający
poza granicami Polski będą, z własnej woli bądź nie,
powracać do kraju. Myśląc o skutecznym wsparciu
bezdomnych migrantów należy w sposób niezwłoczny
usprawnić organizację systemu pomocy o charakterze
interwencyjnym i integracyjnym bezdomnym obywatelom polskim w kraju przyjmującym, jak również
zastanowić się nad likwidacją pośrednich oraz bezpośrednich form dyskryminacyjnych na zagranicznych
rynkach mieszkaniowych stosowanych wobec migrantów (np. nieudzielanie przez banki pożyczek lub
kredytów mieszkaniowych osobom o emigranckim
pochodzeniu bądź udzielanie ich na dużo gorszych
warunkach finansowych; przedstawianie przez agentów nieruchomości mieszkań będących w złym stanie
technicznym, znajdujących się na peryferiach miast,
w dzielnicach biedy; przydzielanie przez urzędy/instytucje mieszkań będących w złym stanie technicznym,
znajdujących się na peryferiach miast, w dzielnicach

Zaryzykuję stwierdzenie, że zależność pomiędzy zjawiskiem bezdomności a zjawiskiem migracji
w polskiej literaturze przedmiotu zasadniczo nie znalazła jeszcze miejsca, choć niektórzy autorzy (Barbara
Goryńska) starają się rozjaśniać sytuację w tym zakresie. W świetle dostępnej literatury i własnych badań
należy stwierdzić, że brakuje nam ścisłych danych
liczbowych odnośnie do rzeczywistej skali bezdomności wśród zarobkowych migrantów z Polski. Jest to wynik między innymi: a) różnych definicji bezdomności
i podejść badawczych; b) różnych źródeł informacji –
instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, medialne doniesienia, instytucje naukowe; c) charakteru
bezdomności, gdyż jest to częściowo zjawisko ukryte,
towarzyszy mu niechęć bezdomnych do prezentowania swojego wstydliwego położenia. Często pracują
oni „na czarno”, więc wymykają się statystykom. Jak
wskazuje w jednym ze swoich opracowań wspomniana
przeze mnie autorka, rosnący problem bezdomności
zauważany wśród imigrantów z Unii jest również udziałem emigrantów z Polski i staje się coraz

Uwaga na osoby zagrożone
bezdomnością!!!
Zjawiskiem, które zaczyna spędzać sen z powiek osobom odpowiedzialnym za udzielanie pomocy społecznej jest zadłużenie Polaków oraz związane
z nim liczne postępowania eksmisyjne. Zła sytuacja
mieszkaniowa wielu polskich gmin (niewystarczająca
liczba tanich mieszkań komunalnych oraz socjalnych,
zły stan techniczny mieszkań, przeludnienie, brak
mieszkań na wynajem), najnowsze zmiany w Ustawie
o Ochronie Praw Lokatorów (coraz bardziej chroniące właścicieli mieszkań i kamienic), nieumiejętność
wieloletniego planowania gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi (bądź rażące zaniedbania w tym
zakresie), jak również rosnące zubożenie polskiego
społeczeństwa i towarzyszące temu zjawisku wysokie
rozwarstwienie społeczne powodują gwałtowny przyrost osób, które nazwać można osobami bezpośrednio
zagrożonymi bezdomnością. Jeśli myślę o najbliższej
przyszłości, to wydaje się, że część osób zadłużonych,
z orzeczonym nakazem eksmisji, bezpośrednio zasili
szeregi osób bezdomnych. Trudno w tym momencie
oszacować skalę tego zjawiska, jednakże już teraz
istnieje pilna potrzeba podejmowania działań profilaktycznych. W tym zakresie należy bezwzględnie
pomyśleć o:
– zwiększeniu taniej substancji mieszkaniowej dla
osób najuboższych (np. poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów zwiększających liczbę mieszkań na wynajem, oddawanie przez gminy substancji
mieszkaniowej w ręce organizacji pozarządowych
specjalizujących się w świadczeniu usług mieszkaniowych),
Fot. H. Gorczyca

biedy; dłuższe oczekiwanie na przydział mieszkania
niż w przypadku rdzennych obywateli; żądanie wyższej ceny związanej z wynajmem mieszkania cudzoziemcowi bądź żądanie dodatkowych zabezpieczeń;
wysoki wskaźnik odmów wynajęcia mieszkania charakterystyczny w przypadkach chęci wynajęcia mieszkania przez cudzoziemców i inne). Ważnym wydaje
się być również rozwiązywanie problemu bezdomności na poziomie polityki społecznej, a nie pomocy
społecznej, poprzez indywidualne oraz kompleksowe
wsparcie bezdomnego migranta, nakierowane na rozwiązywanie jego aktualnych problemów (w szczególności: podpisywanie indywidualnych planów działań,
planów wychodzenia z bezdomności, indywidualnych
planów integracji, udzielanie informacji dotyczącej
pomocy określonej w programie oraz o warunkach
jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, współdziałanie z migrantem oraz wspieranie go w kontaktach ze
środowiskiem lokalnym, pomoc w uzyskaniu mieszkania, prowadzenie z uchodźcą pracy socjalnej) oraz
usprawnienie systemu organizacji powrotów bezdomnych, polskich obywateli do kraju i zapewnienie im
niezbędnego wsparcia (łączenie rodzin, zabezpieczenie lokum, usługi terapeutyczne, pomoc w poszukiwaniu pracy i włączenie w środowisko lokalne). W realizacji programu powrotów winny partycypować: na
poziomie lokalnym – samorząd lokalny, organizacje
pozarządowe; na poziomie centralnym – agendy rządowe. Mając świadomość niskiej jakości statystyk
dotyczących polskich bezdomnych migrantów, warto
w najbliższej przyszłości zadbać o proces monitorowania oraz diagnozowania bezdomności migracyjnej
(w szczególności stworzenia sieci informacji i stałego
monitoringu, które dostarczyłyby bardziej wiarygodnej bazy danych dla naukowej diagnozy i sformułowania zaleceń adekwatnych do potrzeb), jak również
prowadzenia badań, zmierzających do ustalenia stopnia ryzyka społecznego wykluczenia (w tym bezdomności) emigrantów opuszczających kraj. Jednocześnie
badania takie mogłyby pozwolić na skonstruowanie
instrumentu diagnozy indywidualnej zagrożenia wykluczeniem społecznym (w tym bezdomnością), który mógłby znaleźć zastosowanie w poradnictwie dla
mających zamiar udać się na emigrację zarobkową.
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– monitorowaniu zadłużenia mieszkańców oraz ścisłej
współpracy ośrodków pomocy społecznej z przedstawicielami na przykład spółdzielni mieszkaniowych,
– alokacji środków pomocy społecznej przeznaczanych na częściową spłatę zadłużenia osób ubogich
będących klientami pomocy społecznej.
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Polscy dziennikarze podczas
wizyty studyjnej we Francji

Wizerunek pomocy
społecznej: dlaczego ważny,
dlaczego zaniedbany?
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Uniwersytet Warszawski,
ekspert Instytutu Spraw Publicznych
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Promowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej to w Polsce zadanie niełatwe
z wielu względów. Po pierwsze, wspomniane zagadnienie jest złożone, implikuje wiele dylematów i konieczność dokonywania niejednoznacznych (także moralnie) rozstrzygnięć – pracownicy
socjalni mogą w tym względzie pozazdrościć lekarzom, czy nawet policjantom, których działania – dla nich samych i w społecznym odbiorze –
zwykle są znacznie bardziej oczywiste. Po drugie,
przez fakt, że pomoc społeczna dotyczy skumulowanych problemów ludzi i środowisk wymagających wsparcia, bardzo trudno jest sformułować
przekaz na ten temat, który byłby zrozumiały, ciekawy, przekonujący, a jednocześnie nie ocierał się
o uproszczoną i często sztucznie „usensacyjnioną” narrację tabloidu. Po trzecie, promowanie dobrego wizerunku pomocy społecznej to w Polsce
de facto raczej odwracanie jej złego wizerunku, na
co przez wiele lat złożyło się mnóstwo zaniedbań
po stronie samego systemu – dość powiedzieć,
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Wizerunek pomocy społecznej:
dlaczego ważny, dlaczego
zaniedbany?

że ten ogromny system do dziś nie doczekał się
rzecznika prasowego i każda placówka jest skazana wyłącznie na swoje kompetencje w tym zakresie, co na przykład bez skrupułów wykorzystują
niektóre media, między innymi z powodu – oczywistego dla każdego obserwatora tych zagadnień
– postępującego procesu ich tabloidyzacji.
Tymczasem dobra promocja, co oznacza po
prostu dobrą komunikację ze społeczeństwem (najprostsza definicja działań public relations mówi, że jest
to robienie dobrych rzeczy i mówienie o nich), wydaje się niezbędna, by możliwe stało się podniesienie prestiżu pracownika socjalnego i całego systemu
pomocy społecznej. Do tego konieczne jest uznanie,
że pomaganie najsłabszym, pozostającym w trudniej
sytuacji ekonomicznej, członkom społeczeństwa, to
nie jest balast dla finansów publicznych, lecz konieczny do poniesienia wydatek na rzecz rozwoju. Inaczej
mówiąc: pomaganie opłaca się wszystkim, jest wspólną sprawą zarówno lokalnej społeczności, jak i całego
społeczeństwa. Konieczne jest zatem odwrócenie postrzegania problemów społecznych – zamiast myślenia
w kategoriach „poszczególnych, negatywnych zjawisk
(alkoholizm, bezrobocie, bezradność)”, konieczne jest
dostrzeżenie „złożonego i wielowymiarowego procesu
marginalizacji całych środowisk społecznych”. Trzeba
też odejść od traktowania biedy jedynie jako „kosztu
procesu modernizacji, łagodzonego poprzez stosowanie działań ratunkowych” (wyrażenia w cudzysłowie,
za: Warzywoda-Kruszyńska, Kruszyński, 2010, s. 55).
Takiego, racjonalnego przekazu o problemach społecznych i sposobach ich rozwiązywania z naciskiem

Czy to jest problem i dla kogo?
Bez poparcia, czy choćby przyzwolenia społecznego trudno jest prowadzić jakiekolwiek działania, a co dopiero tak złożone, jak pomoc społeczna.
Niezrozumienie, brak przyzwolenia, a często nawet
niechęć społeczeństwa do tego rodzaju działań, to zatem problem dla co najmniej kilku grup: po pierwsze,
dla korzystających ze wsparcia, bo powoduje, że korzystanie z niego stygmatyzuje; pod drugie, dla władz,
które działania pomocowe finansują; po trzecie, dla
bezpośrednich realizatorów działań pomocowych,
czyli pracowników socjalnych. Jak pokazują badania,
ci ostatni zdają sobie z tego sprawę i są przekonani, że
ich publiczny wizerunek jest bardzo negatywny, a za

dwa najważniejsze źródła społecznej wiedzy (a często
niewiedzy) na ten temat uważają beneficjentów systemu oraz ogólnopolskie media. I chociaż trudno na tej
podstawie wnioskować, czy faktycznie taka właśnie
jest świadomość społeczna, to jednak pracowników
socjalnych z pewnością możemy uznać za sędziów
kompetentnych w tej kwestii: przejawy opinii społeczeństwa na ten temat do nich docierają, interesują
ich i angażują emocjonalnie, a mówiąc najprościej –
co przecież sami komunikują – nie ułatwiają im i tak
trudnej pracy. Dlatego nie sposób zlekceważyć faktu,
iż ta grupa zawodowa w zdecydowanej większości
uważa, że społeczeństwo widzi w pracownikach socjalnych osoby pomagające darmozjadom, które przyczyniają się do marnowania publicznych pieniędzy.
Niestety takie poglądy pośrednio potwierdza choćby
pobieżna analiza, czy nawet okazjonalna obserwacja,
negatywnego wizerunku pracownika socjalnego, który
lansują media, zwłaszcza ogólnopolskie. Teksty takie,
jak reportaż Renaty Radłowskiej Baba z opieki płacze
w ubikacji (2010), w którym autorka oddała głos pracownikom socjalnym, a ci opowiedzieli o codziennych
dylematach, trudnych decyzjach, a także o powodowanym przez nierzetelne przekazy medialne stresie,
niestety nie nadają tonu większości publikowanych
w mediach materiałów. Niebawem zatrze się też w pamięci przekaz z serialu Głęboka woda, który, niezależnie
od istotnych uproszczeń i niedociągnięć artystycznych
(zwłaszcza dotyczy to zdecydowanego przeładowania
drugiej serii nachalnym przekazem na temat funduszy
unijnych), jak pokazują fora internetowe zrobił wiele
dobrego dla wyjaśnienia złożoności działania pomocy
społecznej. Niestety, serial się skończył, a na co dzień
w mediach dominuje raczej schemat, który jeden
Fot. H. Gorczyca

na fakt, że bez tego nie da się „iść do przodu” wciąż
bardzo brakuje. Zastanawianie się nad tym, co było
pierwsze: brak zainteresowania mediów (z wyjątkiem
wątków „aferalnych”), czy też brak działań systemu
i tych, którzy go finansują, czyli władz poszczególnych
szczebli, jest raczej zajęciem jałowym. Faktem jest, że
obie strony w większości się tym nie interesują, narracja o działaniach na rzecz obywateli i rozwoju dotyczy
przede wszystkim projektów inwestycyjnych, które dotyczą „twardych” inwestycji w widoczną gołym okiem
infrastrukturę: drogi, kanalizację, czy oświetlenie ulic.
Paradoksalnie często przyjmuje to formę działań rewitalizacyjnych, z tym że sprowadzanych jedynie do
rewitalizacji materialnej, bez społecznego komponentu. Efektem takiego wybiórczego podejścia bywają
procesy odwrotne od zamierzonych, a w każdym razie
oficjalnie deklarowanych: zamiast poprawy warunków
życia osób wymagających wsparcia powstają odnowione osiedla, z których osoby ubogie zostają zwyczajnie
„wypchnięte” w procesie gentryfikacji. Wiele badań
wskazuje, że właśnie takie „twarde” inwestycje, przynoszące natychmiastowe i bardzo widoczne, spektakularne efekty, pozwalają wygrać wybory. Za chwilę,
przy okazji zbliżających się wyborów samorządowych,
wszyscy będziemy mogli zaobserwować to zjawisko.
Taki stan rzeczy pozwala sformułować co najmniej
dwa pytania: Czy brak w świadomości społecznej zrozumienia istoty działań pomocowych stanowi problem i należy szukać rozwiązania? Jeśli tak, to czy można coś z tym zrobić?
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z bohaterów wspomnianego wcześniej reportażu
(2010) opisał następująco: „Dwie wersje: albo że niefrasobliwy urzędnik zostawia dziecko z ojcem alkoholikiem, albo że urzędnik jest bezduszny, bo zabiera
dziecko ojcu, który z miłości do dziecka walczy z nałogiem. Tak źle i tak niedobrze”.

Co z tym można zrobić?
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Oczywiście wizerunek nie jest jakąś tajemniczą treścią oderwaną od rzeczywistości: zbudowania
reputacji nie ułatwiają bolączki polskiego systemu, takie jak jego nadmierna biurokratyzacja, czy przewaga
form wsparcia finansowego nad prawdziwą pracą socjalną, na co powszechnie uskarżają się sami pracownicy socjalni – dla ilustracji ponownie przywołajmy
wypowiedź bohatera reportażu Radłowskiej (2010):
„każdy człowiek to trzy segregatory. W pierwszym
jest historia rodziny, w drugim spisano interwencje,
a jeszcze gdzieś trzeba poukładać «rokowania»”. Jednak nawet w tych warunkach można podjąć kilka
działań zaradczych. Dla poprawy wizerunku pomocy społecznej, a w konsekwencji budowania w opinii
publicznej zrozumienia i aprobaty dla nowoczesnych
działań pomocowych (wszak takie też są realizowane i warto się nimi pochwalić), niewątpliwie potrzeba
najpierw zrozumienia i aprobaty władz – lokalnych, co
powinno znaleźć odzwierciedlenie w poważnym traktowaniu władz OPS-u, jako jednego ze strategicznych
partnerów, zarówno na etapie planowania, jak i realizowania celów społecznych. To zrozumienie nie jest
jednak powszechne, poza tym prowadzenie dialogu ze
społecznością na tak trudne tematy wymaga znacznie większej odwagi, niż pozostanie przy bezpiecznej
narracji „inwestycyjno-infrastrukturalnej” w wydaniu
jedynie materialnych, łatwo zauważalnych zmian.

przeorganizowanie obowiązków takiej osoby, jednak
ten ruch szybko przyniesie korzyści – całemu personelowi pozwoli poczuć się pewniej, bowiem w sytuacji
kontaktu z mediami, niestety następującego często
w sytuacjach kryzysowych, pracownicy będą mogli
liczyć na profesjonalne wsparcie. Tutaj także nie obędzie się bez partnerskich relacji, tym razem z władzami
placówki, wszak profesjonalny PR to jedna z funkcji
zarządzania i tylko przy zachowaniu tej zasady można
skutecznie zadbać o spójny (a także, co niełatwe, bardziej racjonalny, niż emocjonalny) przekaz kierowany
przez środowisko pracowników socjalnych do mediów.
Przekaz ten, jak łatwo zaobserwować, często bywa
wyłącznie defensywny, bez dbałości o systematyczne
budowanie relacji z mediami i przekazywanie im także „good news”, które, o ile zostaną podane atrakcyjnie (i dodajmy: normalnym, nie zaś urzędowym i oficjalnym, albo, co gorsza, stygmatyzującym językiem),
także mogą wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy.
Oczywiście kwestia spójnego wizerunku jest istotna
nie tylko na poziomie lokalnym, dotyczy także całej
instytucji pomocy społecznej i niewątpliwie wiele dobrego w tym zakresie mógłby zrobić rzecznik całego
środowiska. Wydaje się jednak, że do tego konieczne
jest najpierw jego skonsolidowanie i samoorganizacja,
ale to już osobny temat.

Wiele do zrobienia ma też Ośrodek Pomocy
Społecznej i zatrudnieni w nim pracownicy socjalni. Niewątpliwie warto przygotować profesjonalnego
PR-owca – nie musi, a nawet nie powinien to być
nikt z zewnątrz; wystarczy przeszkolenie chętnego
pracownika, który nie boi się mediów i innych kontaktów zewnętrznych. Należy też wdrożyć przemyślane i konsekwentnie egzekwowane procedury przepływu i zbierania informacji. Oczywiście oznacza to

Dla wizerunku działań pomocowych wiele
mogą zrobić też po prostu szeregowi pracownicy socjalni, bo to oni na co dzień budują relacje z beneficjentami pomocy, niestety nie zawsze jednocześnie
profesjonalne i empatyczne. Dbałość o wysoką jakość
bezpośrednich kontaktów na linii pracownik socjalny–klient pozwoli uruchomić potężne narzędzie budowania reputacji, jakim jest tzw. poczta pantoflowa,
czyli opinie przekazywane z ust do ust w lokalnym

środowisku. To nie jest łatwe zadanie, beneficjent pomocy społecznej to z definicji raczej trudny partner,
często roszczeniowy, niechętny koniecznym procedurom. Pracownikowi socjalnemu, często zmęczonemu
biurokratycznymi wymogami i dotkniętemu syndromem zawodowego wypalenia, z pewnością nie jest łatwo, w nierzadko konfliktowych sytuacjach, okazywać
życzliwość, szacunek, cierpliwie poświęcać czas i uwagę na wspólne poszukiwanie rozwiązań. Jednak bez
spełnienia tego warunku, nawet najlepszy PR w świadomości społecznej niczego nie zmieni.
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Przed wiekiem mawiano o Paryżu, że to
miasto szczęśliwych kloszardów. A jak jest obecnie? Czy są wśród rozwiązań z Paryża takie, które
można zastosować w Warszawie?
– Zapytamy tego pana, który jest z Polski, czy możemy sprzątnąć jego namiot. A jeżeli zamieszka tu
ktoś nowy, to na pewno tego nie ruszymy – stwierdza
Nicola Iodice – koordynator streetworkingu Emmaüs
Solidarité w lasku Vincennes. To przedmieścia Paryża.
Las jest tak naprawdę wielkim parkiem. Tłumy paryżan przyjeżdżają tu odetchnąć od wielkiego miasta.
Ale lasek jest też domem dla wielu bezdomnych. Żyją
jak na kampingu w rozbitych namiotach. Latem jest
ich około 130. Zimą – 90. Bezdomnymi są Bułgarzy
(pracują na budowach, a w namiotach mieszkają, żeby
zaoszczędzić), Rumuni, Polacy, ale też Niemcy, Finowie i Francuzi. Co najmniej raz dziennie pracownik
Eammaüs Solidarité objeżdża las. Podchodzi do obozowisk, po imieniu woła ich mieszkańców. Pyta, czy
niczego im nie brakuje, czy nie potrzebują lekarza.
Nicola gawędzi z nimi tak, jakby byli starymi znajomymi. Nic dziwnego – niektórzy mieszkają tam od lat.
Najdłuższy staż ma Francuz – w lasku od 1990 roku.
Polak, do którego przyjechaliśmy – Andrzej –
za kilka dni ma się przenieść do ośrodka dla osób bezdomnych. Nie ma go przy namiocie. Nicola nie zagląda do środka, puka – tak jak się puka do drzwi, tyle
że w miskę, która leży obok. – To prywatna własność
tego pana. Nigdy nie zaglądam do namiotu, jeżeli nie
ma w pobliżu właściciela – stwierdza koordynator.
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Co Paryż robi
dla bezdomnych?

Andrzej na miejsce w ośrodku czekał ponad
pół roku. To – jak na standardy Paryża – długo. Byłoby
szybciej, gdyby nie pies. To był Andrzeja warunek: zamieszka w ośrodku, ale tylko z czworonogiem. – Mamy
do dyspozycji 1,2 tys. miejsc w różnych ośrodkach,
schroniskach. Ale tylko 10 jest zarezerwowanych dla
osób ze zwierzakiem – wzdycha Nicola. Mieszkańcy
samego lasku Vincennes mają łącznie 16 psów.
– Nigdy już tutaj nie wrócisz? – pytam Andrzeja.
– Tego nigdy nie wiesz – odpowiada.

Punkt przełamania
Bruno Morel, dyrektor generalny Emmaüs Solidarité na departament paryski, szacuje, że w stolicy
Francji i jej najbliższych okolicach żyje około 27 tys.
bezdomnych. To o 80% więcej niż 10 lat temu. Na
ulicach widać zwłaszcza Romów: w centrum miasta
pod ścianami budynków rozkładają materace. Jedzą
na nich, śpią, przebierają małe dzieci, proszą o pieniądze. W ogóle nie przejmują się tłumami przechodniów. Widać też bezdomnych Polaków. Aneta Cebera,
polska psycholożka, mieszkająca we Francji od 20 lat,
mówi nam nawet o dwóch tysiącach naszych rodaków,
którzy w Paryżu nie mają dachu nad głową. Aneta kieruje mobilną ekipą pracowników socjalnych „Bociek”.
Pomaga głównie obywatelom krajów Europy Wschodniej. Ich historie są podobne. Przyjechali kiedyś do
pracy. Mimo że często we Francji żyli przez lata, nigdy
nie wystarali się o legalne zatrudnienie, nie nauczyli się języka. Z dala od rodzin zaczęli pić. Niektórzy
cierpią na choroby psychiczne. To najszybsza droga,

Najważniejsza determinacja
Pojechaliśmy do Paryża, by poznać jak to
miasto radzi sobie z problemem bezdomności. Paryż
za wzór stawiają sobie niektóre polskie organizacje
pomocowe. Z powodów finansowych Warszawa czy
Gdańsk jeszcze przez lata nie będą mogły wprowadzić
takiego systemu opieki nad bezdomnymi jak Paryż.
Ale nie zawsze też tylko o pieniądze chodzi. Mentalność również jest problemem.
O nietypowym pomyśle, na który nie potrzeba wielkich nakładów, opowiada Jerome Le Du, pracownik socjalny ośrodka pierwszego kroku Agora, też
należącego do Emmaüs Solidarité. – Zaprosiliśmy studentów szkół teatralnych na warsztaty z naszymi podopiecznymi. Aktorzy wcieli się w role bezdomnych, by
im pokazać, jak są postrzegani przez przechodniów,
kiedy na przykład leżą pijani na ulicy – opowiada Jerome. Do wielu – przyznaje – ten obraz przemówił.
Agora to miejsce pierwszego kontaktu. Każdy
może tu przyjść. Praktycznie w każdym stanie. Agora
działa od 1999 roku w centrum Paryża. Pracownicy
świadczą tu pomoc prawną, administracyjną, socjalną, załatwiają karty zdrowia, potrzebne, by zarezerwować wizytę u lekarza. Tu wolontariusz Français
Yves Bucas, emeryt, prowadzi kafejkę internetową,
w której uczy obsługi komputera, korzystania z internetu. – Pracowałem zawodowo przez 40 lat. Nie miałem na nic czasu. A kiedy przeszedłem na emeryturę

uznałem, że to mój obowiązek, by podzielić się swoim
wolnym czasem – śmieje się. Z jego pomocy miesięcznie korzysta około 400 osób.
Do Agory przychodzi też kosmetyczka socjalna. Pokazuje jak zadbać o siebie. Prezentuje kobietom
sztukę makijażu. Stąd wyruszają mobilne ekipy psychiatryczne. Psychiatrzy na ulicach rozmawiają z bezdomnymi. – Nigdy nikogo do niczego nie zmuszamy. Nie
ma to sensu. Każdy sam musi podjąć decyzję, że to już
czas zabrać się za siebie – mówi Jerome. Dodaje: – Jeżeli
ktoś ma motywację, to mu się uda. Jest dużo ośrodków.
Ważne, żeby osoba bezdomna szybko trafiła do jakiejś
pomocowej organizacji. Bo im dłużej jest zdezorientowana, tym trudniej jej będzie wyjść z bezdomności.

Pomaga zawsze, nie zawsze się udaje
Jerome w pamięci ma 15-latka, dziecko ulicy.
Wiedział o nim tyle, że to rodzice wyrzucili go z domu.
Bardzo ciężko było mu nawiązać z nim kontakt. Chłopak nie chciał pomocy, unikał rozmów, rzadko przychodził do Agory. Jerome, żeby złapać z nim wspólny
język, zaproponował mu treningi piłkarskie, a później
udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej dla
bezdomnych. – To był dla niego ten moment, kiedy się
przełamał. Zaczął dbać o siebie. Wstawił sobie zęby,
które stracił. Podniósł się z dna. Dziś ma 30 lat i partnerkę, z którą ma dwójkę dzieci. Czasem nas tutaj
odwiedza. I mówi mi, że dzięki piłce wyszedł z tego
wszystkiego, bo mu się coś w głowie poprzestawiało
– wspomina Jerome Le Du. Mówi też, że nigdy nie
ocenia szans swoich podopiecznych na podźwignięcie
się z dna. Pomaga zawsze. Nie zawsze się udaje.
Fot. D. Starzyńska

by znaleźć się na ulicy. – Docieramy do nich, chodząc
po ulicach. Pomagamy wyrobić dokumenty, stanąć na
nogi, wykaraskać się z chorób – opowiada Aneta Cebera. Często wołają ją do szpitali, kiedy przyjmą bezdomnego Polaka, który jest w stanie delirium, schorowany, po śpiączce alkoholowej. I zaczyna docierać do
niego, że tak dłużej nie można żyć, że coś trzeba ze
sobą zrobić. – Wtedy godzi się, żeby załatwić mu ośrodek. Ważne jest to, żeby oddzielić taką osobę od kolegów. Bo Polacy żyją jak kozy – w stadach. Razem przeżywają swoje smutki. Setki razy opowiadają te same
historie: że żona zdradziła i nie ma do czego wracać.
Trzeba znaleźć jakiś punkt przełamania. I często jest
to właśnie choroba – tłumaczy Aneta Cebera.
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W Agorze podchodzi do nas Polak – Robert.
Widać, że jest pijany. Pierwsze co rzuca w naszym kierunku to: – P…ę Polskę! Polska mnie wygnała, kiedy
miałem 17 lat. Mówi, że miał problemy z prawem.
Broni się, że został oskarżony niesłusznie. Wyjechał
z kraju. Przez lata zajmował się hydrauliką w Hiszpanii, a kiedy zaczął się kryzys i pracy było coraz
mniej, przyjechał do Francji. – Wpędziłem się w alkohol. Mówię wam: ciężko było. Teraz też mam kryzys
psychiczny. Ale chcę wyjść z tego. Przyszedłem tu na
rozmowę z psycholog. Daję sobie trzy, cztery miesiące
i wracam do roboty – zapewnia nas już dużo spokojniejszym głosem. Czy mu się uda? Nikt tego nie wie.
Nawet sam Robert.

Nie naciskamy

Fot. D. Starzyńska

Aneta Cebera jest zdania, że głównym problem bezdomnych w Paryżu są alkohol i narkotyki. To
z ich powodów najczęściej znaleźli się na ulicy. W centrum Paryża, może ze 200 metrów od Placu Republiki, działa ośrodek dla uzależnionych bezdomnych
Carrud Charonne. – Nie zajmujemy się odwykiem,
leczeniem. Przyjmujemy osoby, które mają problemy,
ale jeszcze nie dojrzały do tego, żeby się leczyć – tłumaczy Francis Diot, kierownik ośrodka. Więc po co
bezdomni przychodzą do niego? Po darmowe strzykawki i prezerwatywy, po informację o HIV, żółtaczce,
by zrobić anonimowe testy. – Zdobywamy zaufanie
ludzi, bo wiedzą, że tu nie są do niczego przymuszani
– stwierdza Francis Diot. Później, jeszcze kilka razy od
innych osób, zajmujących się osobami bezdomnymi,
słyszymy: „Nikogo do niczego nie przymuszamy.” –
Nie naciskamy. Po pewnym czasie nasi podopieczni

 68

sami zaczynają dopytywać, gdzie mogą iść na odwyk.
To wymaga cierpliwości od nas i od nich – dodaje
Francis. Podkreśla, że każdy zawsze może tu wrócić,
niezależnie od tego, ile razy był już na odwyku.
Teraz Carrud Charonne lobbuje za zamianą
przepisów. Tak, by im i innym podobnym ośrodkom
pozwolono otwierać sale konsumpcyjne, w których
uzależnieni mogą w spokoju zażyć narkotyki, skorzystać z porady lekarza, dostać strzykawki. Jest szansa,
że pierwsze takie sale powstaną w 2016 roku.

To nie jest getto
Christophe Pauvel kieruje dwoma ośrodkami
stabilizacyjnymi w Emmaüs Solidarité. Te ośrodki to
tak naprawdę mieszkania dla bezdomnych. Samodzielne pokoje z aneksem kuchennym i mikroskopijną, ale
własną łazienką. Mają od 15 do 32 metrów kwadratowych. Czynsz wynosi około 100–150 euro miesięcznie. W Paryżu to w zasadzie tyle co nic. W tych ośrodkach znajdują miejsce ci, którzy zaczynają wychodzić
na prostą. Niektórzy znaleźli już nawet pracę. – Ale są
tu też tacy, którzy nigdy się nie usamodzielnią. Zostaną w ośrodku do śmierci – mówi Christophe. Podaję
mu jako przykład, że w polskich schroniskach obowiązuje abstynencja. – A tutaj? – pytam.
– Dlaczego mielibyśmy zakazywać czegokolwiek?
Mieszkańcy są u siebie, są tu gospodarzami. Mogą robić co chcą. Na miejscu jest edukator, który stara się
mieć to wszystko pod kontrolą – opowiada kierownik.
Taki ośrodek to istny tygiel kultur. Mieszkańcy pochodzą z całego świata: z głębokiej Afryki, Algierii, Polski, Czeczenii, Afganistanu, Francji. Co środę
lokatorzy we wspólnej, dużej kuchni na parterze mają
integracyjną imprezę. Wybrana osoba przygotowuje
dania ze swojego kraju. – Tu ludzie uczą się normalnych relacji, wracają do społeczeństwa – tłumaczy
nam Christophe Pauvel. Podaje przykład: chłopakom
z Algierii, którzy zimą grzali w swoich pokojach nawet
do 30 stopni, musiał tłumaczyć, że to kosztuje gigantyczne pieniądze, że wystarczy utrzymywanie temperatury nieco ponad 20 stopni.

Fot. D. Starzyńska

W ośrodku jest siłownia, są różne zajęcia, na
przykład składanie mebli z kartonów, które później są
sprzedawane na aukcjach. Ośrodki nie są zamknięte.
To nie są getta biedy. Na te zajęcia mogą przychodzić
też okoliczni mieszkańcy. I ponoć przychodzą. Odbywają się również wspólne grille.

Udało mi się, to pomagam
Jak przy tym wszystkim wypadają ośrodki
w Polsce? Kiepsko. Najwięcej bezdomnych – tak jak
we Francji – jest w stolicy. Warszawa jest prekursorem
innowacyjnych działań, jeżeli chodzi o opiekę nad
bezdomnymi, ale też jeżeli chodzi o programy wychodzenia z bezdomności. Powody znalezienia się na ulicy są wszędzie podobne: alkohol, uzależnienie od narkotyków, choroby psychiczne. Bardzo często osobami
bezdomnymi stają się także młodzi, którzy opuszczają
domy dziecka, czy byli więźniowie, którzy zakończyli
już odsiadywanie kary. Bezdomność może również dotknąć tzw. zwykłych ludzi. Tak było z rodziną 26-letniego Roberta z Warszawy, który mówi: – Nie było
u nas alkoholu, narkotyków, patologii.
Trzy lata temu za długi zostali eksmitowani
z mieszkania. Babcia, chora na schizofrenię, nie płaciła czynszu. Nikt z rodziny tego nie wiedział, bo pieniądze jej przekazywali. Kiedy się zorientowali, było
już za późno. W Warszawie nie ma ośrodków rodzinnych. Oddzielnie tułali się po różnych miejscach. Jak
mówi Robert – rodzina zaczęła się rozpadać. Przez
jakiś czas razem z wujkiem wynajmował mieszkanie.
Obaj pracowali na budowie. A kiedy praca się skończyła, nie mieli na czynsz. – Trochę przez moją własną
głupotę. Bo zamiast oszczędzać, wydawałem pieniądze na markowe ubrania – przyznaje dziś Robert. Trafił do schroniska dla młodych mężczyzn, które przy
Targowej prowadzi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Świadczą w nim pomoc prawną, socjalną, terapeutyczną, psychologiczną. Starają się znaleźć pracę swoim podopiecznym. Stowarzyszenie ma zaprzyjaźnionych pracodawców. Tym czym we Francji zajmuje się
kilka instytucji, w Warszawie zajmuje się jedna. Na
Targowej uczą też fachu, na przykład renowacji mebli.
Każdy mieszkaniec schroniska ma indywidualny plan.
Niektórzy mieszkają tam pół roku, innym potrzeba
więcej czasu. Robert przy Targowej spędził rok. Już
tam nie mieszka. Pomaga jako wolontariusz, między
innymi bierze udział w patrolach i namawia bezdomnych do tego, by skorzystali z pomocy. A zawodowo
pracuje w firmie produkującej wykładziny. – Dlaczego
pomagam? Byłem po tej drugiej stronie. Miałem normalne życie, dzieciństwo i nagle ciach. Znalazłem się
na dnie. Udało mi się wyjść z tego. Teraz spłacam mój
dług. Czasem na patrolach bezdomni pytają mnie:
„Co ty możesz wiedzieć o mnie?” Mówię: „Coś jednak
wiem, sam byłem bezdomny” – opowiada Robert.
Mówi coś jeszcze. Że kiedyś myślał stereotypowo, tak jak pewnie większość z nas: nikt ot tak nie
staje się bezdomnym. – Siedziałem tu w schronisku
przez rok. Poznałem różnych ludzi, z różnymi problemami. I wiem, że można zostać bezdomnym niemalże
z dnia na dzień, że nie przytrafia się to tylko pijakom
i narkomanom – stwierdza.
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