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informacja o projekcie

Cel i główne zadania projektu

wyższa szkoła peda��o��iczna twp w warszawie rea�izowała od dnia 
1 kwie�nia 2009 rok� do 30 kwie�nia 2011 rok� projek� „Społecznie Odpowie-
dzialna Uczelnia”. projek� �zyskał dofinansowanie z pro��ram� operacyjne��o 
kapi�ał l�dzki w ramach priory�e�� iV – szko�nic�wo wyższe i na�ka, dzia-
łanie 4.2. rozwój kwa�ifikacji kadr sys�em� B+r i wzros� świadomości ro�i 
na�ki w rozwoj� ��ospodarczym.

głównym ce�em projek�� „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” było wypra-
cowanie nowa�orskie��o podejścia do �sł��� społecznych w ramach cz�erech 
in�erdyscyp�inarnych ��r�p roboczych sk�pionych wokół �ema�ów związanych 
z: wie�osek�orową po�i�yką społeczną, peda��o��iką społeczną, ��ospodarką spo-
łeczną oraz społecznie odpowiedzia�nym biznesem. wybor� �ych s�bdyscyp�in 
dokonano ze wz���ęd� na wiążące się z nimi d�że nadzieje na �worzenie więk-
szej in�e��racji i spójności społecznej. powołane zos�ały cz�ery ��r�py robocze, 
składające się z na�kowców, przeds�awicie�i sek�ora p�b�iczne��o i pozarządo-
we��o oraz biznesowe��o, a �akże s��den�ów. w ramach każdej z ��r�p �oczyła 
się dysk�sja na�kowa oraz wymiana po���ądów do�ycząca perspek�yw rozwoj� 
poszcze��ó�nych s�bdyscyp�in. umoż�iwiło �o rea�izację ko�ejne��o ce�� jakim 
była in�e��racja środowisk zajm�jących się szeroko roz�mianą po�i�yką spo-
łeczną w po�sce.

wspó�nym e�emen�em deba�y było ana�izowanie poszcze��ó�nych s�bdy-
scyp�in przez pryzma� �sł��� społecznych. w ramach ��r�p roboczych prze-
ana�izowane zos�ały �akie czynniki de�ermin�jące rozwój �sł��� społecznych 
jak finansowanie, aspek�y prawne, prod�kcja i dos�arczanie �sł���, p��ra�izm 
�sł���odawców, efek�ywność i sk��eczność �sł���, ich różnorodność, ocena 
jakości �sł���.

w wynik� spo�kań i dysk�sji na�kowej, a �akże s��diów i ana�iz pows�ały 
cz�ery prace na�kowe. jedną z nich jes� książka, k�órą mają pańs�wo  
w rękach.
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Pozostałe zadania projektu

is�o�nym zadaniem przewidzianym w projekcie „Społecznie Odpowiedzialna 
Uczelnia” było �powszechnienie myś�i zachodnich eksper�ów i na�kowców 
z zakres� na�k społecznych poprzez prze�ł�maczenie jedenas�� p�b�ikacji 
książkowych. Były �o książki do �ej pory nieobecne na rynk� w wersji po�skiej, 
a dzięki projek�owi zos�ały �powszechnione wśród środowisk na�kowych  
i decyzyjnych wraz z p�b�ikacjami pows�ałymi w �ok� prac ��r�p roboczych.

w ce�� pop��aryzacji nowej po�i�yki społecznej �r�chomiony zos�ał in�er-
ak�ywny por�a� ed�kacyjny www.spo�ecznieodpowiedzia�ni.p�. zawiera on 
bo��a�e �reści mery�oryczne. ponad�o por�a� był ��łównym narzędziem prom�-
jącym działania projek�� „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”.

Mając na ce�� �powszechnienie idei społecznej odpowiedzia�ności wśród 
s��den�ów i młodych na�kowców zor��anizowano konk�rs składający się 
z części mery�orycznej i fo�o��raficznej. Fo�o��rafie były przeds�awiane pod-
czas mobi�nej wys�awy, k�óra była prezen�owana w sześci� mias�ach po�ski 
– czł�chowie, l�b�inie, ka�owicach, o�sz�ynie, szczecinie, warszawie – na 
wydziałach wyższej szkoły peda��o��icznej twp w warszawie. 

wszys�kie rez���a�y i prod�k�y projek�� zos�ały przeds�awione podczas 
�rzydniowej, międzynarodowej konferencji na�kowej. wzię�i w niej �dział 
�czes�nicy ��r�p roboczych, przeds�awicie�e na�ki, biznes�, s��denci, a �akże 
eksperci za��raniczni.

projek� był rea�izowany przez zespół zarządzający w składzie:
anna cy��an – koordyna�orka projek��
dr hab. Mirosław grewiński – eksper� ds. po�i�yki społecznej
ka�arzyna Hryćko – specja�is�ka ds. promocji i pr
e�iza po�yra – specja�is�ka ds. finansowych
Marek pyz – specja�is�a ds. or��anizacji
anna Świą�ek – asys�en�ka koordyna�orki projek��



informa�ion abo�� �he projec�

since 1s� apri� 2009 �he Hi��her schoo� of peda��o��y of �he socie�y of p�b�ic 
know�ed��e in warsaw has been carryin�� o�� �he Socially Responsible University 
projec� which wi�� end on 30�h apri� 2011. the projec� was s�bsidized  
from �he H�man capi�a� opera�iona� pro��ramme, priori�y iV: Hi��her 
ed�ca�ion and science, Meas�re 4.2: deve�opmen� of r&d sys�em s�aff 
q�a�ifica�ions and improvin�� �he awareness of �he ro�e of science in economic 
��row�h.

the main aim of �he Socially Responsible University projec� was deve�opin�� 
an innova�ive approach �o socia� services wi�hin fo�r in�erdiscip�inary 
workin�� ��ro�ps foc�sed on �opics connec�ed wi�h: �he new socia� po�icy, 
new socia� peda��o��y, socia� economy and socia��y responsib�e b�siness. 
these s�bdiscip�ines were chosen beca�se of hi��h hopes for be��er socia� 
in�e��ra�ion and in�e��ri�y se� in �hem. Fo�r workin�� ��ro�ps consis�in�� of 
scien�is�s, represen�a�ives of p�b�ic, non-��overnmen�a� and b�siness sec�ors 
and �niversi�y s��den�s, were es�ab�ished. wi�hin each ��ro�p �here was 
a scien�ific deba�e ��oin�� on concernin�� perspec�ives for deve�opmen� of 
par�ic��ar s�bdiscip�ines. i� a��owed for rea�izin�� �he nex� objec�ive, name�y, 
in�e��ra�ion of comm�ni�ies concerned wi�h socia� po�icy in po�and.

the common e�emen� of �he deba�es was ana�ysin�� par�ic��ar s�bdis-
cip�ines a��ains� socia� services. the workin�� ��ro�ps ana�ysed s�ch fac�ors 
de�erminin�� socia� services as financin��, �e��a� aspec�s, prod�c�ion and s�pp�y 
of services, p��ra�ism of service providers, effec�iveness of services, diversi�y, 
eva��a�ion of service q�a�i�y.

as a res��� of �he mee�in��s and scien�ific disco�rse, s��dies and ana�yses, 
�here were fo�r scien�ific books crea�ed. one of �hem is �he book yo� are 
readin��.



12

an impor�an� �ask of �he Socially Responsible University was dissemina�ion 
of wes�ern exper�s’ ideas in �he fie�d of socia� sciences by �rans�a�in�� e�even 
books. these books had been previo�s�y �navai�ab�e in po�ish versions and 
�hanks �o �he projec� �hey were dis�rib��ed in scien�ific and ��overnin�� 
comm�ni�ies �o��e�her wi�h p�b�ica�ions wri��en in �he workin�� ��ro�ps.

an in�erac�ive ed�ca�iona� websi�e, www.spo�ecznieodpowiedzia�ni.p�, was 
�a�nch in order �o pop��arise new socia� sciences. i� con�ains rich con�en� on 
�he ma��er. F�r�hermore, �he websi�e was �he main �oo� for promo�in�� �he 
Socially Responsible University projec�.

wi�h �he aim of dissemina�ion of �he idea of socia� responsibi�i�y amon�� 
�niversi�y s��den�s and yo�n�� scien�is�s, a compe�i�ion was or��anised, 
inc��din�� a par� concerned wi�h �he meri�s of �he �opic and a pho�o��raphy 
con�es�. the pic��res were presen�ed a�so a� a mobi�e exhibi�ion, which 
visi�ed six po�ish ci�ies – czł�chów, l�b�in, ka�owice, o�sz�yn, szczecin, 
warsaw – depar�men�s of �he Hi��her schoo� of peda��o��y of �he socie�y of 
p�b�ic know�ed��e in warsaw.

a�� �he ac�ivi�ies and res���s of �he projec� were presen�ed d�rin�� a �hree-
day in�erna�iona� scien�ific conference a��ended by members of �he workin�� 
��ro�ps, represen�a�ives from �he fie�ds of science and b�siness, �niversi�y 
s��den�s as we�� as forei��n exper�s. 
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„Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”

Seria „Współczesna polityka społeczna”

 1. g. espin��-andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, warszawa 2010, 
[Social Foundations of Postindustrial Economies, oxford universi�y press, 1999].

 2. j. g. da�ey, Postępy w pracy socjalnej, warszawa 2010, [Advances in Social Work: Spe-
cial Issue on The Futures of Social Work, indiana universi�y schoo� of socia� work, 
2005].

 3. t. in���o�, Welfare States w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919–2004, warszawa 
2010, [Welfare States in East Central Europe, 1919–2004, cambrid��e universi�y 
press, 2008].

 4. n. Barr, Państwo dobrobytu jako skarbonka . Informacja, ryzyko, niepewno��� a rola państwaInformacja, ryzyko, niepewno��� a rola państwa, 
warszawa 2010, [The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, and 
the Role of the State, oxford universi�y press, 2001].

 5. a. Henriq�es, j. richardson, TBL czy wszystko się zgadza?, warszawa 2010, [The 
Triple Bottom Line: Does It All Add Up?: Assessing the Sustainability of Business and 
CSR, ear�hscan, 2004].

 6. a. Brands�ae��er, p. Herrmann, c. o’conne��, Definiowanie usług socjalnych w kon-
tek�cie europejskim – od ogółu do szczegółu, warszawa 2010, [Defining Social Services In 
Europe: Between Particular and the General, nomos, 2007].

 7. j. Mair, j. robinson, k. Hocker�s (red.), Przedsiębiorczo��� społeczna, warszawa 2010, 
[Social Entrepreneurship, pa���rave Macmi��an, 2006].

 8. M. powe�� (red.), Zrozumie�� wielosektorową gospodarkę dobrobytu, warszawa 2010, 
[Understanding the Mixed Economy of Welfare, po�icy press, 2009]. 

 9. M. cha�vière, M. sassier, B. Bo�q�e�, r. a��ard, B. ribes, Uwarunkowania polityki 
rodzinnej w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym, warszawa 2011, [Les implicites 
de la politique familiale Approches historiques, juridiques et politique, d�nod, 2000].

10. a. evers, r.g. Heinze (red.),a. evers, r.g. Heinze (red.), Niemiecka polityka społeczna: Ekonomizacja i przekracza-
nie barier, warszawa 2011, [Sozialpolitik: Ökonomisierung und Entgrenzung, sprin��er 
sBM, 2008].

11. oz a�mo��,oz a�mo��, Wielokulturowy Izrael, warszawa 2011.
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Seria „Nowa Polityka Społeczna”

1. M. grewiński, B. więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpiecze-
nia społecznego w Polsce, warszawa 2011.

2. M. grewiński, B. skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa 
polityki i pedagogiki społecznej, warszawa 2011.

3. M. grewiński, M. rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce . Usługi reintegracji 
w sektorze gospodarki społecznej, warszawa 2011.

4. M. Bonikowska, M. grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, war-
szawa 2011.



no�y o a��orach

Agnieszka Badełek
ukończyła s��dia w zakresie po�i�yki społecznej na wydzia�e dziennikar-
s�wa i na�k po�i�ycznych uniwersy�e�� warszawskie��o w 2010 r. na co dzień 
związana jes� ze s�owarzyszeniem cen�r�m wspierania ak�ywności loka�nej 
cal, w k�órym zajm�je się projek�em na Mazowsz� p�: „ak�ywna i �wórcza 
po�i�yka społeczna jako narzędzie in�e��racji społecznej”.

Barbara Bąbska
socjo�o�� o specja�ności praca socja�na. ukończyła podyp�omowe s��dia 
z zakres� or��anizacji i me�od pomocy społecznej oraz podyp�omowe s��dia 
s�perwizji w animacji i współpracy Środowiskowej. eksper� i �rener s�o-
warzyszenia cen�r�m wspierania ak�ywności loka�nej cal. w �a�ach 
1983–2009 pracownik Miejskie��o ośrodka pomocy społecznej w radomi�, 
była odpowiedzia�na m.in. za wdrażanie i koordynowanie pro��ram� cen�r�m 
ak�ywności loka�nej na �erenie mias�a. od 2009 rok� prac�je w dwóch pro-
jek�ach rea�izowanych przez s�owarzyszenie cal. 

Artur Czerniga
abso�wen� ins�y���� profi�ak�yki społecznej i resocja�izacji uw oraz 
wydział� na�k H�manis�ycznych uksw w warszawie. prak�yk�jący peda-
��o�� i wychowawca, od 6 �a� społeczny k�ra�or sądowy. obszar zain�eresowań: 
peda��o��ika resocja�izacyjna i rewa�idacyjna, praca socja�na z dzieckiem i ro-
dziną. zapa�ony ama�or że���ars�wa śród�ądowe��o i morskie��o.
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Jacek Gralczyk
z wyksz�ałcenia peda��o��. z wybor� i przekonania Bełcha�owianin. z we-
wnę�rznej po�rzeby anima�or k����ra�ny i społeczny. z przypadk� �rzędnik 
samorządowy. przez ki�kanaście �a� był �akże dyrek�orem dom� k����ry.  
ak�ywny członek i założycie� ki�k� or��anizacji pozarządowych, od 12 �a� 
szcze��ó�nie mocno związany ze s�owarzyszeniem cal. obecnie �rener, 
wykładowca i eksper�. członek s�owarzyszenia trenerów or��anizacji poza-
rządowych stop, oraz zespoł� eksper�ów i trenerów s�owarzyszenia cal.

dr hab. Mirosław Grewiński
po�i�yk społeczny. zajm�je się wie�osek�orową po�i�yką społeczną i �sł���ami 
społecznymi. a��or 140 p�b�ikacji na�kowych, w �ym ponad 20 książek. pra-
c�je w wyższej szko�e peda��o��icznej twp w warszawie, ��dzie jes� pełno-
mocnikiem rek�ora ds. projek�ów. jes� doradcą mery�orycznym w projekcie 
„społecznie odpowiedzia�na ucze�nia”. pełni �eż f�nkcję doradcy komen-
dan�a główne��o oHp. członek po�skie��o towarzys�wa po�i�yki społecznej 
i po�skie��o oddział� k��b� rzymskie��o (www.mirek.��rewinski.p�).

Piotr Henzler
socjo�o��, s�perwizor animacji i współpracy środowiskowej. trener i badacz, 
sk�piony na działaniach w obszarze ak�ywizacji i ak�ywności �oka�nej, bada-
niach po�encjał� środowiska, nawiązywani� i f�nkcjonowani� par�ners�w, 
zmianie ins�y��cjona�nej. członek zespoł� trenerów i eksper�ów s�owarzy-
szenia cal.

dr Tomasz Kaźmierczak
socjo�o�� i po�i�yk społeczny, adi�nk� w zakładzie teorii i Me�od pracy socja�-
nej ins�y���� profi�ak�yki społecznej i resocja�izacji uniwersy�e�� warszaw-
skie��o; eksper� ins�y���� spraw p�b�icznych. od 1996 r. prezes zarząd� 
s�owarzyszenia cen�r�m informacji społecznej. przewodniczący mazowie-
ckiej re��iona�nej komisji e��zaminacyjnej ds. specja�izacji w zawodzie pracow-
nik socja�ny. od wie�� �a� zajm�je się prob�ema�yką pomocy społecznej, sł�żb 
społecznych, pracy socja�nej, a w os�a�nich �a�ach �akże ��ospodarką społeczną 
i rozwojem społeczności �oka�nych.  
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dr Agnieszka Naumiuk
adi�nk� w ka�edrze peda��o��iki społecznej wydział� peda��o��iczne��o uni-
wersy�e�� warszawskie��o. zain�eresowania na�kowe: ed�kacja obywa�e�ska, 
ak�ywizacja społeczna, or��anizacja środowiska, ro�a działaczy społecznych 
i or��anizacji pozarządowych w środowisk� �oka�nym. kons���an�. a��orka 
książek: ed�kacja i ak�ywizacja społeczna w or��anizacjach pozarządowych. 
przykład r�ch� uni�ed way (2003) i uczes�nic�wo społeczne młodzieży. Moż-
�iwości działań – opinie i pos�awy (2007).

Adam Nyckowski
wiceprezes s�owarzyszenia „serd�szko d�a dzieci”. ak�ywny działacz spo-
łeczny, k�óry łączy ze sobą pracę: wychowawcy, anima�ora i �renera. zain-
�eresowany – w  wymiarze prak�ycznym – animacją �oka�ną oraz ed�kacją 
środowiskową. redak�or nacze�ny pisma młodzieżowe��o „z�pełnie inny 
Świa�”. in�eres�je się f��bo�em, �i�era��rą i m�zyką; niema�że w iden�ycz-
nych proporcjach.

dr Elżbieta Pawłowska
li�era��roznawca, a �akże specja�is�a w obszarze or��anizacji i zarządzania 
jednos�kami pomocy społecznej; od 2004 rok� prac�je w Miejskim ośrodk� 
pomocy społecznej w szk�arskiej porębie, a od 2005 rok� kier�je �ym ośrod-
kiem. od 2006 rok� prowadzi różne��o rodzaj� szko�enia i warsz�a�y w całej 
po�sce, również jako eksper� s�owarzyszenia cal; jes� współ�wórcą i rea�iza�o-
rem wie�� projek�ów i pro��ramów, �akże współfinansowanych ze środków pokl 
oraz prak�ykiem współ�worzącym �oka�ną po�i�ykę społeczną. zain�eresowania 
a��orki koncen�r�ją się wokół: or��anizowania �oka�nych społeczności i działań 
prowadzących do zwiększenia ich kapi�ał�; b�dowania par�ycypacyjnych spo-
łeczności oraz s�andaryzowania pracy sł�żb społecznych, a �akże wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań w ins�y��cjach pomocy społecznej.

dr Kinga Przybyszewska
socjo�o��. s�arszy wykładowca akademicki w pańs�wowej wyższej szko�e zawo-
dowej w płock� w ins�y��cie peda��o��iki. wie�o�e�ni prak�yk pracy socja�nej 
oraz specja�is�a w zespo�e Badań i ana�iz socja�nych. a��orka �oka�nej dia��-
nozy w obszarze prob�emów społecznych w płock�.
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dr Anna Prusik
dok�or na�k h�manis�ycznych w zakresie peda��o��iki, peda��o�� społeczny. 
zain�eresowania badawcze koncen�r�je wokół rodziny jako środowiska wycho-
wawcze��o i jej przemian w pos�ind�s�ria�nym świecie. a��orka p�b�ikacji 
do�yczących m.in. peda��o��izacji rodziców,  przeobrażeń rodziny i jej mode�� 
na przes�rzeni wieków, wizji rodziny w po���ądach młodzieży.

Dorota Rybarska-Jarosz – pełni obowiązki dyrek�ora re��iona�ne��o ośrodka 
po�i�yki społecznej w szczecinie; dok�oran�ka uniwersy�e�� ekonomiczne��o 
w poznani�. z wyksz�ałcenia peda��o��, socjo�erape��a, doradca persona�ny. 
zain�eresowania zawodowe i badawcze: kapi�ał społeczny, par�ners�wa �oka�ne, 
ak�ywna po�i�yka społeczna. a��orka powieści �erape��ycznej d�a młodzieży 
„wakacyjne ��raffi�i”, a �akże ar�yk�łów z dziedziny socjo�erapii, kapi�ał� in�e-
�ek��a�ne��o, zarządzania kom�nikacją.

dr Bohdan Skrzypczak
anima�or i peda��o�� społeczny, adi�nk� w zakładzie pracy socja�nej wyż-
szej szkoły na�k społecznych pedagogiuM w warszawie. prezes s�owa-
rzyszenia cal sk�piające��o środowisko ��dzi i ins�y��cji zain�eresowanych 
prob�ema�yką ak�ywizacji i rozwoj� społeczności �oka�nych, inicja�or i dyrek-
�or cen�r�m Badań społeczności i po�i�yki loka�nych co��e��i�m civi�as; 
(współ)a��or p�b�ikacji o animacji życia społeczne��o: „kim jes� anima�or 
społeczny” (2005), „ed�kacja i animacja społeczna – w środowisk� �oka�-
nym” (2005), „dom k����ry XXi wiek�” (2009); od 2010 r. kier�je pracami 
labora�ori�m innowacji społecznej zajm�jące��o się opracowaniem po�skie��o 
mode�� �sł���i środowiskowej pracy socja�nej – „or��anizowanie społeczności 
�oka�nej”.

Katarzyna Stanek
ukończyła peda��o��ikę ze specja�nością peda��o��ika resocja�izacyjna i socja�na 
w wyższej szkołe peda��o��icznej twp w warszawie. prac�je w wsp twp 
jako asys�en�ka. dok�oran�ka w ins�y��cie Badań ed�kacyjnych. 

Łukasz Tomczyk 
jes� dok�oran�em wydział� peda��o��iki i psycho�o��ii uniwersy�e�� Ś�ąskie��o 
w ka�owicach, peda��o��iem i informa�ykiem od ki�k� �a� zajm�jącym się 
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czynnym na�czaniem różnych ��r�p społecznych w dziedzinie nowych mediów. 
je��o zain�eresowania badawcze do�yczą za��adnień z zakres� społeczeńs�wa 
informacyjne��o, ed�kacji permanen�nej (szcze��ó�nie oświa�y dorosłych) oraz 
re�acji człowieka z komp��erem. współprac�je z ki�koma �cze�niami wyż-
szymi. wykładowca cieszyńskie��o uniwersy�e�� trzecie��o wiek�. jes� �akże 
członkiem po�skie��o towarzys�wa informa�yczne��o (pti), akademickie��o 
towarzys�wa andra��o��iczne��o (ata) oraz s�owarzyszenia geron�o�o��ów 
społecznych (sgs).

Zbigniew Wejcman
po�i�yk społeczny, związany z wie�oma or��anizacjami pozarządowymi (był m.in. 
przewodniczącym sieci splot, wiceprzewodniczącym Federacji Mazowia, 
wiceprezesem wrzos, prezesem i dyrek�orem Boris), �rener 3 s�opnia 
i s�perwizor stop, od 1993 rok� prac�je w Bi�rze obsł���i r�ch� inicja�yw 
społecznych Boris. jako kons���an�, anima�or i szko�eniowiec specja�iz�je 
się z prob�ema�yce współpracy międzysek�orowej, działań �obbin��owych 
i rzecznic�wa, �worzeni� par�ners�w �oka�nych oraz s�andaryzacji �sł��� spo-
łecznych. w 1994 inicja�or współpracy władz warszawy z �rzecim sek�orem, 
opracował pierwszy w po�sce sys�em o�war�ych konk�rsów ofer� (od 1995). 
obecnie zaan��ażowany w prace Mazowieckie��o podkomi�e�� Moni�or�jące��o 
pokl oraz krajowej sieci tema�ycznej pokl „za�r�dnienie i in�e��racja 
społeczna”. a��or i współa��or ponad 30 p�b�ikacji książkowych, wykładowca 
na uksw, pan, co��e��i�m civi�as.

Anna Witkowska-Tomaszewska
peda��o�� ed�kacji wczesnoszko�nej oraz przedszko�nej. asys�en� na wydzia�e 
na�k społecznych w wyższej szko�e peda��o��icznej twp w warszawie. dok�o-
ran�ka s��diów dziennych w akademii peda��o��iki specja�nej im. M. grze��o-
rzewskiej. w �a�ach 2006–2008 pracownik or��anizacji pozarządowych; �wórca 
a��orskie��o projek�� współfinansowane��o przez ośrodek pomocy społecznej 
pra��a-północ d�a dzieci 6- i 7-�e�nich, pochodzących ze środowiska o d�żym 
za��rożeni� niepowodzeniami szko�nymi ��b z prob�emem �za�eżnienia od 
a�koho��. współ�wórca a��orskie��o pro��ram� adap�acyjne��o skierowane��o 
do dzieci w wiek� przedszko�nym niekorzys�ających z ed�kacji przedszko�nej 
współfinansowane��o przez Bi�ro ed�kacji Mias�a s�ołeczne��o warszawy. 
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ws�ęp

oddajemy do rąk czy�e�nika książkę poświęconą środowiskowym �sł���om 
społecznym, w k�órej ana�iza prowadzona jes� z perspek�ywy �oka�nej po�i�yki 
społecznej i pracy socja�nej. praca �a jes� jednym z cz�erech �omów, przy��o�o-
wanych przez zespół eksper�ów prac�jących w ramach projek�� „społecznie 
odpowiedzia�na ucze�nia”, rea�izowane��o przez wyższą szkołę peda��o��iczną 
towarzys�wa wiedzy powszechnej w warszawie przy wykorzys�ani� środków 
e�ropejskie��o F�nd�sz� społeczne��o. projek� �moż�iwił zawiązanie eksper-
ckiej ��r�py roboczej „peda��o��ika społeczna”, k�óra zajęła się prob�ema�yką 
pracy środowiskowej i socja�nej, z perspek�ywy �oka�nych �sł��� społecznych, 
w kon�ekście procesów zmian i reor��anizacji sys�em� pomocy i in�e��racji 
społecznej w po�sce. eksperci sk�pi�i się przede wszys�kim na �ych przemia-
nach, k�óre wskaz�ją na coraz si�niejsze związki pomiędzy po�i�yką społeczną 
a peda��o��iką społeczną, widoczne w szcze��ó�ności w działa�ności różnorod-
nych podmio�ów �oka�nej po�i�yki społecznej, wykorzys��jących coraz �o 
nowsze me�ody i rozwiązania zaczerpnię�e z �eorii i prak�yki pracy socja�nej 
i środowiskowej oraz animacji społecznej. w �ym sensie opracowanie �o ma 
charak�er in�erdyscyp�inarny, ��dzie wspó�nym mianownikiem s�ały się �sł���i 
społeczne, �dos�ępniane i prod�kowane w ramach rea�izowanej �oka�nej po�i-
�yki rozwoj� społeczne��o i ��ospodarcze��o. 

wybór za��adnień do ana�izy w �ej książce, związanych z pracą socja�ną 
i środowiskową, podyk�owany był �ym, że w da�szym cią��� w po�sce obserw�-
jemy deficy� profesjona�nych działań podejmowanych w �ym zakresie. pracow-
nicy socja�ni za�r�dnieni w p�b�icznych ins�y��cjach pomocy społecznej zby� 
mało czas� poświęcają na pracę socja�ną, z rodziną, z indywid�a�nym przy-
padkiem. prawie wca�e nie prowadzi się pracy ze społecznością �oka�ną (com-
munity work). wprawdzie pewne działania podejmowane są przez or��anizacje 
pozarządowe i ins�y��cje p�b�iczne oraz niep�b�iczne prac�jące me�odą cal 
(cen�r�m ak�ywności loka�nej), �o jednak nie są �o rozwiązania sys�emowe, 
jakie powinny być wprowadzone j�ż dawno do działań �oka�nych ins�y��cji 
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pomocy i in�e��racji społecznej1. tymczasem aby mo��ły rozwijać się �oka�ne 
�sł���i społeczne koniecznym jes� m.in. �powszechnianie pracy socja�nej i śro-
dowiskowej, a �akże ak�ywnej in�e��racji społecznej i zawodowej2. po�rzeba 
�akże większej świadomości i wiedzy jak prowadzić �e��o �yp� działania, aby 
moż�iwe było zarządzanie rozwojem �oka�nym oraz or��anizowanie społecz-
ności �oka�nej, po�e��ające na niwe�owani� �oka�nych prob�emów społecznych 
i inwes�owani� w kapi�ał ��dzki i społeczny poprzez zaspokajanie po�rzeb 
w ramach rozwinię�ych �sł��� społecznych. ce�em �ej książki jes� �kazanie 
prob�ema�yki �sł��� środowiskowych od s�rony is�niejących barier sys�emo-
wych, a�e �akże od s�rony moż�iwości i perspek�yw rozwoj� oraz prezen�acji 
dobrych prak�yk. 

na ws�ępie chcemy zaznaczyć, że życie człowieka jes� nie�s�annym por�-
szaniem się w przes�rzeni społecznej, wyznaczanej �akimi pojęciami jak: 
rodzina, krą�� przyjaciół, szkoła czy zakład pracy. to, kim jes�eśmy, za�eży 
od wzajemnych re�acji. częs�o okaz�je się, że �ym, co łączy wszys�kich, jes� 
społeczność �oka�na, będąca najbardziej �rwałym i �niwersa�nym e�emen�em 
nasze��o o�oczenia, od �rodzin aż po kres życia. daje ona pocz�cie siły i od-
powiedzia�ności, przy��o�ow�jąc i �moż�iwiając zmianę is�niejącej rzeczywi-
s�ości. pocz�cie wspó�no�y z miejscem zamieszkania s�warza szansę na je��o 
przeksz�ałcenie, na rozwój w oparci� przede wszys�kim o własne moż�iwości. 
nasz s�kces indywid�a�ny i zbiorowy zakorzeniony jes� więc w środowisk�, 
w k�órym żyjemy i działamy3.

Me�oda środowiskowa w pracy socja�nej wywodzi się ze s�anów zjedno-
czonych, ��dzie była j�ż znana w �a�ach 20-�ych XX wiek�. narodziła się ona 
z po�rzeby ak�ywizowania mieszkańców w ce�� rozwiązywania częs�o bo�es-
nych prob�emów socja�nych. po�e��a ona na poprawie sy��acji społeczności 
�oka�nej połączonym wysiłkiem or��anizacji p�b�icznych i społecznych, mobi-
�iz�jących wsze�kie siły społeczne do działań opar�ych na wspó�nym p�anie, 
wypracowanym na pods�awie komp�eksowych badań. kiedy w rok� 1955 
�kazała się książka Community Organization – Theory and Principles a��ors�wa 
M�rraya g. rossa, ciesząca się o��romnym �znaniem w usa, s�ała się ona 
na�ychmias� ��łównym podręcznikiem d�a or��anizacji działających na rzecz 
społeczności �oka�nych. dzięki �ej książce i jej odbiorowi �znano community 

1 pewne nadzieje na wprowadzenie do sys�em� po�i�yki społecznej działań o charak�erze 
ak�ywizacyjnym i pracy środowiskowej w d�ch� me�ody cal dawał projek� us�awy o zasadach 
prowadzenia po�i�yki społecznej z 2007 r., a�e nie wszedł on ni��dy w życie. 

2 pewne działania w �ym zakresie są podejmowane przez ops i pcpr w ramach rea�iza-
cji projek�ów sys�emowych pokl z priory�e�� 7. nie wiadomo jednak co będzie z �ymi działa-
niami po zamknięci� przez ue w 2013 rok� finansowania w ramach in�erwencji e�ropejskie��o 
F�nd�sz� społeczne��o. 

3 r. wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, warszawa 1966, s. 56.
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organization za �rzecią me�odę pracy socja�nej. ross sform�łował częs�o pow�a-
rzaną później definicję, w myś� k�órej or��anizowanie społeczności �oka�nej jest 
procesem, w toku którego społeczno��� okre�la swoje potrzeby i cele, porządkuje je lub usta-
nawia hierarchię, rozwija pewno��� siebie i wolę zrobienia czego� w celu zmobilizowania 
wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, aby zaspokoi�� potrzeby . Społeczno��� działa aktyw-
nie w tym kierunku i poprzez to wspiera postawy kooperacyjne oraz czynną praktykę. 
w 1962 rok� community organizing zos�ała �znana przez amerykańską radę 
do spraw ksz�ałcenia w dziedzinie pracy socja�nej (co�nci� on socia� work 
ed�ca�ion) za �rzecią pods�awową me�odę pracy socja�nej. 

w po�sce me�oda środowiskowa ma nieco inne zakorzenienie. wyrosła ona 
z e�os� pracy społecznej, w k�órym �roska o �osy najpierw narod�, a po�em 
– po odzyskani� niepod�e��łości – pańs�wa, łączyła się z �roską o, jak �o nie-
��dyś mówiono, położenie ��d�. do ran��i �eorii ideę pracy środowiskowej 
podniosła He�ena rad�ińska, d�a k�órej „przekształcanie �rodowiska siłami �rodo-
wiska w imię ideału” s�anowiło is�o�ę pracy socja�nej. choć na sk��ek wydarzeń 
his�orycznych (ii wojna świa�owa, prl) cią��łość �ej �radycji zos�ała br��a�nie 
przerwana, �o przecież sama koncepcja pozos�ała. w po�skiej peda��o��ice spo-
łecznej me�odę środowiskową jako pierwszy zdefiniował a�eksander kamiński 
okreś�ając ją jako: …ulepszanie sytuacji zjednoczonymi siłami organizacji publicznych 
i społecznych, mobilizujących wszelkie siły społeczne do działań w oparciu o wspólny 
plan, wypracowany przy pomocy odpowiednich badań kompleksowych 4. 

współcześnie roz�mie się środowiskową pracę socja�ną wie�owymiarowo, 
jako proces ed�kacyjny dążący do �podmio�owienia ��dzi i samopomocy, 
me�odę koncen�racji na efek�ach, pro��ram d�a �iderów – reforma�orów 
ins�y��cji, r�ch społeczny niosący częs�o niezadowo�enie i b�n�, a�e będący 
jednocześnie formą par�ycypacji obywa�e�skiej i a��erna�ywnym sposobem 
samoor��anizacji.

szeroki sens me�ody środowiskowej oznacza więc całościowe roz�mienie 
środowiska �oka�ne��o, pełną rejes�rację je��o prob�emów, komp�eksowy i kom-
p�emen�arny sys�em działań. chodzi o dominację perspek�ywiczne��o sens� 
działań społecznych (rozwój k� ce�om pożądanym, idea�nym) nad doraźnym 
sensem ak�ywności społecznej (ra�ownic�wo, �s�wanie za��rożeń). ce�em nad-
rzędnym jes� �worzenie wspólnoty poprzez współdziałanie i ak�ywność wie�� sił 
społecznych. 

efek�em �e��o podejścia jes� emancypacja społeczna i �r�chomienie 
mechanizm� obywa�e�skiej ak�ywności, co �moż�iwia mobi�izację społecz-
ności w ob�icz� prob�emów i wyzwań. na�eży �eż za�ważyć, że ak�ywizacja 
środowiskowa zdecydowanie wykracza poza nawe� szeroko roz�mianą sferę 

4 a. kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, warszawa 1972, s. 124.
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socja�ną, łącząc ją z działaniami z obszar� ��ospodarki, k����ry, ��rys�yki czy 
za��ospodarowania przes�rzenne��o. prowadzi w związk� z �ym do wie�owy-
miarowej współpracy, �worząc �kład różnorodnych jednos�ek i ins�y��cji sł�-
żących wspó�nem� ce�owi.

obecne, do�ychczasowe osadzenie pracy socja�nej jednocześnie w dwóch 
�radycjach i dyscyp�inach na�kowych �j. w peda��o��ice społecznej i po�i�yce 
społecznej, wyraźnie przemieszcza się w kier�nk� jeszcze nie do końca zde-
finiowanym – �oka�nej po�i�yki i �sł��� społecznych. jak za�waża badacz �ej 
prob�ema�yki – jerzy krzyszkowski5, koncen�racja �wa��i na środowiskowym 
wymiarze �sł��� społecznych jes� z��odna z �endencjami rozwojowymi po�i-
�yki i pomocy społecznej zarówno w po�sce jak i w e�ropie. a��orzy6 zajm�-
jący się �ą prob�ema�yką pro��noz�ją rozwój �sł��� socja�nych o charak�erze 
kom�na�nym nas�awionych na okreś�one��o k�ien�a. Środowiskowa, ��minna 
pomoc społeczna, będzie ��łówną, domin�jącą formą �sł��� w przyszłości, co 
wynika z charak�er� prob�emów społecznych (s�arzenie się ��dności, ��e��yza-
cja biedy i�p.), jak i zdecydowanie niższych kosz�ów �sł��� socja�nych świad-
czonych w miejsc� zamieszkania w porównani� z pomocą ins�y��cjona�ną. 
w związk� z �ym ��łównym wą�kiem prezen�owanej książki są związki między 
pracą socja�ną a �oka�ną po�i�yką społeczną. 

coraz wyraźniej akcen��je się w �eorii i w prak�yce za��adnienia związane 
z f�nkcjami prewencyjnymi w aspekcie ak�ywizacji środowiska �oka�ne��o, 
animacji społeczno-k����ra�nej, b�dowaniem zaan��ażowane��o społeczeńs�wa 
obywa�e�skie��o i par�ycypacyjnymi s�ra�e��iami rozwiązywania prob�emów 
społecznych7. w �ej perspek�ywie praca socja�na definiowana jes� jako �sł���a, 
k�óra �moż�iwia rea�izować zadania socja�ne przy coraz bardziej o��raniczo-
nych środkach finansowych, się��ając do różnych zasobów społecznych, an��a-
ż�jąc do działań or��anizacje pozarządowe, społeczności �oka�ne, obywa�e�i, 
a �akże przedsiębiorców. 

w prezen�owanej p�b�ikacji prób�jemy, wraz z ��ronem naszych eksper�ów 
– �eore�yków i prak�yków społecznych, �chwycić dynamiczny proces ksz�ał-
�owania się sfery środowiskowych �sł��� społecznych zarówno w obszarze 
na�kowo-sys�emowym jak i w sferze me�odyki i prak�yki �oka�nej. w części 
pierwszej książki – „w posz�kiwani� rozwiązań sys�emowych w �oka�nej po�i-

5 j. krzyszkowski, Praca �rodowiskowa – analiza dotychczasowych do�wiadczeń w obszarze pracy 
socjalnej i polityki społecznej, eksper�yza labora�ori�m innowacji społecznej, warszawa 2010.

6 p. Błędowski, Pomoc społeczna, [w:] Polityka społeczna, a. k�rzynowski (red.), szkoła 
główna Hand�owa, ins�y��� gospodars�wa społeczne��o, warszawa 2002, s. 248.

7 por. M. grewiński, j. tyrowicz, Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej 
polityce społecznej, warszawa 2007 ��b M. grewiński, a. karwacki (red.), Strategie w polityce spo-
łecznej, warszawa 2009; M. grewiński, s. kamiński, Obywatelska polityka społeczna, warszawa 
2007. 
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�yce społecznej i pracy socja�nej” w cz�erech ar�yk�łach zwracamy �wa��ę na 
k��czowe perspek�ywy sys�emowe��o podejścia do pracy środowiskowej. 

w pierwszym rozdzia�e przeana�izowany zos�ał proces zmian jaki obserw�-
jemy w obszarze pomocy społecznej i pracy socja�nej, k�óre��o is�o�a zos�ała 
wyar�yk�łowana j�ż w �y���e rozdział� – „od adminis�rowania do zarządza-
nia �sł���ami społecznymi”. a��or osadza �en proces w szerszym kon�ekście 
przemian dokon�jących się w sferze po�i�yki społecznej, k�óra prób�je łączyć 
wymiar obywa�e�ski i menedżerski, a naj�epszą przes�rzenią do prak�ykowa-
nia �akie��o podejścia wydaje się społeczność �oka�na.

w rozdzia�e dr���im „or��anizowanie społeczności �oka�nej – peda��o��iczne 
�war�nkowania środowiskowej �sł���i społecznej” a��or podejm�je �eore-
�yczne rozważania na �ema� zarządzania �oka�nym środowiskiem społecznym. 
rozdział �en wprowadza czy�e�nika w pods�awowe za��adnienia, ważne d�a 
zroz�mienia szersze��o kon�eks�� �ej prob�ema�yki. 

w �rzecim rozdzia�e „praca i prak�yka środowiskowa – szkic o doświad-
czeniach bry�yjsko-amerykańskich” tomasz kaźmierczak dokon�je k�arow-
nej – his�orycznej i współczesnej – sys�ema�yzacji inspiracji me�odycznych 
w ramach pracy i prak�yki środowiskowej z przykładami wynikającymi z do-
świadczeń an���osaskich i kon�ynen�a�nych. 

z ko�ei a��nieszka na�mi�k w swoim ar�yk��e p�. „profesjona�iści, spo-
łecznicy, bojownicy? ed�kacja środowisk �oka�nych i ich �iderów” przeds�awia 
perspek�ywy osoby podejm�jącej działania w środowisk� �oka�nym. ukaz�je 
odwieczny dy�ema� do�yczący �e��o, czy anima�or �oka�ny �o społecznik czy pro-
fesjona�is�a, oraz czy kompe�encji k�óre m�si posiadać można się na�czyć? 

część dr���ą książki p�. „Badania i prak�yka społeczna” rozpoczyna �eks� 
zbi��niewa wejcmana, k�óry charak�eryz�je, z niezwyk�e ważne��o z p�nk�� 
widzenia rea�izacji �sł��� społecznych – środowisko or��anizacji pozarządo-
wych. a��or wyraźnie zarysow�je perspek�ywę przemian j�ż w �y���e swoje��o 
rozdział� – „Świadczenie �sł��� społecznych – w s�ronę �rzecie��o sek�ora”.

Barbara Bąbska w rozdzia�e „rozpoznanie po�rzeb ��r�p mar��ina�izowa-
nych i wyk��czonych”, przyb�iża me�odykę dia��nozy ��r�p i środowisk mar-
��ina�izowanych, k�óre są ��łównym beneficjen�em środowiskowych �sł��� 
socja�nych. od rze�e�ności rozpoznania is�niejących po�rzeb i prob�emów 
oraz od okreś�enia s�an� fak�yczne��o za�eży sensowność całej �sł���i i podej-
mowanych w środowisk� działań. 

dwóch ko�ejnych a��orów zajm�je się animacją społeczną. jacek gra�czyk 
zmierzył się z za��adnieniem „animacja społeczna – �sł���a i proces”, a więc 
ana�iz�je �r�dności z przełożeniem procesowe��o �jęcia animacji społecznej 
na prod�k�owy wymiar �sł���i. z ko�ei ar��r czerni��a w ar�yk��e „wypa�enie 
zawodowe w pracy animacyjnej” �świadamia nam obecne za��rożenia w pracy 
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środowiskowej. d�a każde��o k�o ze�knął się z działaniami środowiskowymi 
– wypa�enie zawodowe w pracy animacyjnej – �o prob�em k��czowy. d�a�e��o 
komp�eksowe opisanie �e��o za��adnienia może być is�o�nym �z�pełnieniem 
wiedzy o pracy w społeczności �oka�nej.

najobszerniejszym fra��men�em książki jes� część �rzecia, za�y��łowana 
„refleksje nad prak�yką społeczną w środowisk� �oka�nym”. poprzez prze-
ana�izowanie �zw. dobrych prak�yk a��orzy �kaza�i wyłanianie się poszcze-
��ó�nych perspek�yw, składników, procesów, me�od działania środowiskowe��o 
wraz z ich kon�eks�em �sł���owym. przykłady nie o��raniczają się do inicja�yw 
„�mocowanych” �y�ko w sys�emie pomocy i in�e��racji społecznej, a�e przed-
s�awiają �eż działania, k�óre mo��ą być inspir�jące d�a pracy socja�nej mimo 
inne��o zakorzenienia branżowe��o i sek�orowe��o. właśnie �aki charak�er 
mają dwa pierwsze ar�yk�ły. 

ł�kasz tomczyk w ar�yk��e „rozwijanie ak�ywności seniorów na przykła-
dzie �niwersy�e�ów �rzecie��o wiek�” empirycznie i komp�eksowo zapoznaje 
nas z �war�nkowaniami (współ)działania z seniorami, niezwyk�e ważnymi 
dziś społecznościami. to samo za��adnienie możemy �epiej zroz�mieć w opar-
ci� o �eks� anny pr�sik „zaspokajanie po�rzeb społecznych seniorów na 
przykładzie działa�ności gminne��o ośrodka k����ry w dywi�ach”, k�óry jes� 
konkre�nym, ciekawym przykładem �oka�nym, jak można wykorzys�ać senio-
rów w społeczności �oka�nej. 

adam nyckowski w ar�yk��e „pomysł na pomoc” – środowiskowy pro��ram 
s�owarzyszenia „serd�szko d�a dzieci” daje �nika�ny opis i a��odia��nozę dł�-
��ofa�owe��o działania środowiskowe��o. 

nas�ępne dwa �eks�y do�yczą małej miejscowości sł�pno i bardzo innowa-
cyjnej, środowiskowej ak�ywności �am�ejsze��o gminne��o ośrodka pomocy 
społecznej i k����ry. kin��a przybyszewska w ar�yk��e „Badania po�encjał� 
społeczności wiejskiej w ��minie sł�pno” prezen��je własne badania po�en-
cjał� społeczności wiejskiej w ��minie sł�pno, k�óre s�anowią d�a czy�e�nika 
– �ak jak w pracy anima�ora – dobre przy��o�owanie do zroz�mienia źródła 
innowacyjności �sł��� rea�izowanych przez gopsik w sł�pnie, o czym �akże 
�rak��je �eks� a��nieszki Badełek „innowacyjność w zarządzani� �sł���ami 
społecznymi”. 

dwie ko�ejne a��orki dzie�ą się refleksjami związanymi z �worzeniem 
i prak�ycznym znaczeniem s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecznych. 
e�żbie�a pawłowska �kaz�je �ę prob�ema�ykę z poziom� �oka�ne��o w �ekście 
p�. „s�ra�e��ia rozwiązywania prob�emów społecznych – nowa jakość �sł��� 
społecznych w szk�arskiej porębie”, na�omias� doro�a rybarska-jarosz z per-
spek�ywy re��iona�nej w ar�yk��e „praca środowiskowa w prak�yce re��iona�nej 
po�i�yki społecznej”. 
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pio�r Henz�er piszący w ar�yk��e „pro��ram ak�ywności loka�nej w szopie-
nicach jako przykład wykorzys�ania narzędzia sys�emowe��o w środowiskowej 
pracy socja�nej”, pokaz�je konkre�ny ins�r�men� środowiskowej �sł���i socja�-
nej i je��o wykorzys�anie w „�r�dnej” społeczności �oka�nej. 

całość zamyka wspó�ny �eks� anny wi�kowskiej-tomaszewskiej i ka�a-
rzyny s�anek p�. „ed�kacja środowiskowa małych dzieci na �erenach wiej-
skich”, w k�órym a��orki przyjrzały się ed�kacyjnem� wymiarowi �sł��� 
społecznych.

zapraszając czy�e�nika do �ek��ry i refleksji o środowiskowych �sł���ach 
socja�nych, ich anima�orach i odbiorcach, pra��niemy w �ym miejsc� podzię-
kować recenzen�om pracy pani profesor Barbarze smo�ińskiej-theiss i pan� 
profesorowi andrzejowi rejznerowi za cenne �wa��i kry�yczne, k�óre wzbo��a-
ciły os�a�eczny ksz�ał� i �reść całej pracy. 

warszawa, marzec 2011 r.





część i

w poszukiwaniu rozwiĄzaŃ 
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społecznej i pracy socjalnej





Mirosław grewiŃski

od adminis�rowania do zarządzania  
�sł���ami społecznymi

1. PROBlEMy i DEfiCyTy SySTEMU POMOCy 
SPOŁECZNEJ ORAZ PRACy SOCJAlNEJ i śRODOWiSKOWEJ

po�ski sys�em pomocy społecznej s�oi � pro��� wyzwania, jakim jes� 
konieczność zindywid�a�izowania, rozwoj� i �epsze��o adresowania �sł��� spo-
łecznych, odpowiadających na rzeczywis�e po�rzeby ��dzi. na�eży podkreś�ić, 
że do niedawna (przez całe �a�a 90. i począ�ek XXi wiek�) w sys�emie ops 
i pcpr dominowały pasywne świadczenia społeczne, związane z wypła�ą zasił-
ków ��b innych świadczeń rzeczowych. wiązało �o się z przyjęciem w 1989 
rok� �akie��o a nie inne��o mode�� po�i�yki społecznej, asek�r�jące��o ��dzi od 
ryzyka poprzez zapewnienie im bezpieczeńs�wa socja�ne��o w ramach świad-
czeń pasywnych (finansowych), co było zresz�ą przedmio�em kry�yki ze s�rony 
wie�� na�kowców i prak�yków społecznych1. 

pomimo 20 �a� rea�izacji �ransformacji �s�rojowej, w wie�� miejscach 
w po�sce, w da�szym cią��� nie ma komp�eksowej ofer�y �sł��� społecznych, 
zarówno �ych pie�ę��nacyjnych, opiek�ńczych jak i sani�arnych oraz opieki 
dł���o�erminowej. wie�e �sł��� społecznych jes� dos�arczanych w ramach sza-
rej s�refy, bez spełniania wymo��ów jakości i pods�awowych s�andardów. wie�e 
osób zm�szonych do korzys�ania z �sł���, skazanych jes� na odpła�ne �sł���i 
rynkowe ��b �sł���i nieprofesjona�ne świadczone w szarej s�refie przez nie-
przy��o�owanych opiek�nów. nieco �epsza sy��acja do�yczy rozwoj� �sł��� ak�y-
wiz�jących w kon�ekście rynk� pracy i za�r�dnienia, ��dyż projek�y sys�emowe 
i konk�rsowe pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki 2007–2013 wspierają 
ops i pcpr w rea�izacji ak�ywnej in�e��racji społeczno-zawodowej. 

1 więcej na �en �ema� zobacz w: M. grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o prze-
obrażeniach państwa opiekuńczego, warszawa 2009.
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oprócz deficy�� �sł��� społecznych po�ska pomoc społeczna boryka się cały 
czas z deficy�em pracy socja�nej i środowiskowej. w da�szym cią��� brak�je 
pracowników socja�nych, nie jes� przes�rze��ana w wie�� ��minach �s�awowa 
norma 1 pracownik na 2000 mieszkańców. wie�� pracowników socja�nych nie 
ma odpowiedniej i�ości czas� aby zajmować się pracą socja�ną i środowiskową, 
��dyż są przeciążeni bi�rokracją i koniecznością prowadzenia szcze��ółowej 
dok�men�acji sprawozdawczej. prob�emem po�skich p�b�icznych ins�y��cji 
pomocy społecznej jes� brak rozróżnienia na „�erenowych” (środowiskowych) 
pracowników socja�nych i pracowników adminis�racyjnych, zajm�jących się 
prowadzeniem dok�men�acji. z badań prowadzonych w os�a�nich �a�ach 
wynika, że pracownicy socja�ni ��enera�nie dosyć kry�ycznie ocenia�i przyję�e 
sys�emowe rozwiązania w zakresie po�i�yki pomocy społecznej oraz własną 
sy��ację zawodową. d�a przykład� z badań prowadzonych przez a��ora ar�y-
k�ł� i r. szarfenber��a w 2006 i 2007 r. na próbie ponad 350 pracowników 
socja�nych z wojewódz�w – mazowieckie��o i łódzkie��o wynikały nas�ęp�jące 
wnioski, ważne z p�nk�� widzenia oceny sys�em� pomocy społecznej2: 
– zawód pracownika socja�ne��o nie cieszy się wysokim pres�iżem w �oka�-

nym środowisk� społecznym.
– w ocenie pracowników socja�nych większość k�ien�ów pomocy społecznej 

nie ma szac�nk� do pracy pracowników socja�nych.
– wśród mazowieckich i łódzkich pracowników socja�nych zaobserwować 

można b. wysokie s�adi�m wypa�enia zawodowe��o.
– wedł��� opinii większości pracowników socja�nych nie jes� przes�rze��ana 

norma – 1 pracownik socja�ny na 2000 mieszkańców.
– zdecydowana większość pracowników socja�nych �znała, że nie ma czas� 

na pracę socja�ną z powod� innych obowiązków.
– ponad połowa pracowników socja�nych �waża, że pomoc społeczna nie jes� 

sk��eczna w zapobie��ani� �r�dnym sy��acjom życiowym i innym ce�om 
�s�awowym.

– wedł��� większości pracowników socja�nych świadczenia pieniężne są zby� 
niskie i nie pozwa�ają na zaspokojenie po�rzeb k�ien�ów nawe� na pods�a-
wowym poziomie.

– ponad połowa pracowników socja�nych nie cz�je się bezpiecznie idąc w �e-
ren do środowisk �r�dnych (pa�o�o��icznych). pracownicy bardzo częs�o 
spo�ykają się z a��resją werba�ną.

2 M. grewiński, r. szarfenber��, Sytuacja w pomocy społecznej w województwach mazowieckim 
i łódzkim w opinii pracowników socjalnych – raport z badań, [w:] Praca socjalna w �rodowisku lokalnym, 
M. Bąkiewicz, M. grewiński (red.), warszawa 2009. 
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– jedna �rzecia pracowników socja�nych �waża war�nki �oka�owe jako złe 
��b bardzo złe. B�isko 2/3 ops nie ma pomieszczenia do prowadzenia roz-
mowy z k�ien�em na osobności. 

– przeważająca większość pracowników socja�nych spo�kała się z próbami 
wył�dzania świadczeń oraz �wierdzi, że is�nieje wie�e osób po�rzeb�jących 
pomocy, k�óre nie z��łaszają się do ops-ów.

– większość pracowników socja�nych �znało, że �y�ko niewie�ka część bezro-
bo�nych jes� chę�na do ak�ywizacji.

– pracownicy socja�ni są raczej scep�yczni na �ema� sensowności s�osowania 
nowych ins�r�men�ów ak�ywizacji k�ien�ów. 

– wedł��� opinii 1/3 pracowników socja�nych orien�acja władz samorządo-
wych w prob�ema�yce pomocy społecznej i po�i�yce społecznej jes� bardzo 
słaba.

– pracownikom socja�nym naj�epiej współprac�je się z po�icją/s�rażą miej-
ską, powia�owymi �rzędami pracy, zakładami opieki zdrowo�nej. Średnio 
oceniają współpracę z pcpr-ami i or��anizacjami pozarządowymi oraz 
rops-ami.
z badań wynika, że pracownicy socja�ni nie mają czas� na pracę socja�ną 

i środowiskową, ��łównie z �e��o powod�, że są bardzo przeciążeni obowiąz-
kiem permanen�nej sprawozdawczości i wypełnianiem zby�nio zbi�rokra�y-
zowanych dok�men�ów. ponad�o, część z nich nie cz�je się �eż przy��o�owana 
mery�orycznie do ro�i pracownika środowiskowe��o. jak �wierdzą pracownicy 
ops, po��łębiająca się decen�ra�izacja zadań społecznych na ��minę bez �s�a-
nawiania nowych s�anowisk pracy powod�je, że pracownik socja�ny ma być 
dzisiaj pracownikiem od wszys�kie��o, a �ym samym s�aje się pracownikiem 
od nicze��o. konieczność in�erdyscyp�inarności zawod� pracownika socja�ne��o 
w zakresie mery�orycznym, przy jednoczesnej konieczności bycia �rzędnikiem 
adminis�racyjnym sk��k�je para�iżem w rea�izacji pracy socja�nej i środowi-
skowej w �erenie. 

oprócz powyżej scharak�eryzowanych prob�emów w sys�emie ins�y��cjo-
na�nym pomocy społecznej doda�kowe �r�dności sprawia pię�nowany przez 
„szere��owych” pracowników ops-ów i pcpr-ów mode� przywódz�wa, po�e-
��ający na brak� inicja�yw opar�ych na an��ażowani� pracowników w procesy 
decyzyjne, brak� zain�eresowania pracownikiem (je��o po�rzebami, nadzie-
jami, o��raniczeniami). w �ym obszarze na�eży widzieć �eż prob�emy pracow-
ników sł�żb społecznych w zakresie podnoszenia kwa�ifikacji indywid�a�nych. 
doda�kowo, ins�y��cje koncen�r�ją się na zadaniach ob�i��a�oryjnych i brak�je 
po�encjał� do wychodzenia poza ramy �ypowych działań. zarządzanie perso-
ne�em p�acówki �eż nie zawsze jes� �akie jak powinno być. wprawdzie kie-
rownik czy dyrek�or ops czy pcpr powinien wys�ępować w ro�i menadżera 
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czy �idera, a�e częs�o w prak�yce jes� on „po�i�ycznym akwizy�orem”, działa-
jącym na zamówienie �oka�nych ��r�p in�eres� czy ��remiów decyzyjnych. nie-
s�e�y sy��nały, k�óre płyną ze środowiska sł�żb społecznych wskaz�ją na �iczne 
prak�yki �akie��o rozpo�i�ykowania �oka�ne��o (politics) a nie rea�izacji po�i-
�yki społecznej (policy). is�o�nym prob�emem podmio�ów pomocy społecznej 
w po�sce jes� �akże zby� małe przywiązywanie wa��i do sk��eczności i efek�yw-
ności wyda�kowanych środków, ich precyzyjnym adresowaniem do �ych osób/
rodzin/��ospodars�w domowych, k�órzy rzeczywiście �akiej pomocy po�rzeb�ją. 
wie�e �ransferów świadczeń i �sł��� �rafia nie do najbardziej po�rzeb�jących 
osób, a�e do �ych, k�órzy wykorzys��ją naiwność ��b ��ki prawne i korzys�ają 
z „dobrodziejs�w sys�em�” pomimo ich nienaj��orszej sy��acji społecznej 
i ekonomicznej3. 

cy�owane powyżej badania prowadzone przez a��ora �e��o ar�yk�ł� i je��o 
współpracowników, a�e �akże wie�e innych osób, m.in. przez d. trawkowską4, 
j. krzyszkowskie��o5, e. leś6, pokaz�ją, że z p�nk�� widzenia opinii samych 
pracowników socja�nych jes� bardzo wie�e do zrobienia w ce�� �epszej or��a-
nizacji i zarządzania ins�y��cjami społecznymi, profesjona�izacji zawodowej 
sł�żb społecznych i s�osowania nowych me�od, a �akże d�a �epsze��o finanso-
wania i większej współpracy międzysek�orowej. d�żo za�eży ���aj od samych 
pracowników jednos�ek or��anizacyjnych pomocy społecznej oraz ich przełożo-
nych, a�e �akże bardzo d�żo od świadomości osób kre�jących �oka�ną po�i�ykę 
społeczną, a więc samorządowców, radnych i �iderów �oka�nych. t��aj samo-
rządy borykają się jednak z prob�emem nieprzy��o�owanych kadr i niskiej 
świadomości decyden�ów �oka�nych na �ema� �e��o czym jes� nowoczesna, 
samorządowa po�i�yka społeczna. 

ważną ro�ę w kreowani� rozwiązań powinny pełnić jednos�ki pro��ram�-
jące re��iona�ną po�i�ykę społeczną (w �ym pomocy społecznej), a więc re��io-
na�ne ośrodki po�i�yki społecznej oraz ins�y��cje nadzor�jąco-kon�ro�ne, �akie 
jak wydziały po�i�yki społecznej przy �rzędach wojewódzkich. nies�e�y z róż-
nych powodów ins�y��cje �e od �a� nie spełniają swoich ró�, a bardzo częs�o 
na doda�ek ��rwa�ają ź�e działający sys�em poprzez r��ynowe pow�arzanie 
nieefek�ywnych i niesk��ecznych działań. 

od 2007 r. wydawało się, że szansą na najb�iższą przyszłość d�a ins�y��-
cji pomocy społecznej jes� ak�ywne �czes�nic�wo w projek�ach sys�emowych 

3 więcej na �en �ema� w: M. grewiński, a. karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współ-
praca w realizacji usług społecznych w Polsce, warszawa 2010. 

4 d. trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego . Studium socjologiczne, ka�owice 
2006. 

5 j. krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, łódź 2005.
6 e. leś (red.), Pomoc społeczna – od klientyzmu do partycypacji, warszawa 2002/2003.
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i konk�rsowych pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki na �a�a 2007–2013, 
w k�órym zarezerwowano �iczne działania i moż�iwości d�a ośrodków pomocy 
społecznej i powia�owych cen�rów pomocy rodzinie oraz re��iona�nych ośrod-
ków po�i�yki społecznej. nies�e�y coraz więcej sy��nałów z całej po�ski wska-
z�je, że d�że środki e�ropejskie pe�ryfik�ją �y�ko ź�e działające jednos�ki i cały 
sys�em pomocy społecznej. zamias� reformować pomoc społeczną i wprowa-
dzać zmiany oraz nowe rozwiązania, ��rwa�amy ze środków e�ropejskie��o 
F�nd�sz� społeczne��o �o co jes�, bez większe��o namysł� jakie ce�e i rez���a�y 
dł���o�erminowe ma �o przynieść i jak powinniśmy zdyskon�ować szanse na 
rozwój pomocy społecznej przy pomocy środków pozyskiwanych z ue. 

winę i odpowiedzia�ność za �o ponosi w części �akże resor� pracy i po�i�yki 
społecznej, k�órem� od �a� brak�je wizji rozwoj� sys�em� pomocy społecznej, 
zdynamizowania pracy socja�nej i rozwijania �sł��� społecznych. o�aczanie się 
ko�ejnych minis�rów doradcami po�i�ycznymi zamias� doradcami mery�orycz-
nymi powod�je deficy�y idei, rozwiązań i pozorowanie zmian, co powod�je 
is�nienie nierea�ne��o i nieprzys�ające��o do współczesnych wyzwań sys�em� 
pomocy społecznej. wprawdzie Mpips �wierdzi, że posiada ��remia eksper-
ckie, a�e mają one charak�er czys�o fasadowy ��b �owarzyski. 

z �wa��i na powyższe zawód pracowników socja�nych, po 20 �a�ach od �rans-
formacji w po�sce, jes� pos�rze��any przez wszys�kie s�rony (zarówno samych 
pracowników jak i o�oczenie społeczne) jako zawód o niskim pres�iż�, z ni-
skim poziomem wyna��rodzeń, niewie�kimi moż�iwościami awans� zawodo-
we��o, k�óre��o na doda�ek nik� nie reprezen��je w ��remiach rządowych. Brak 
przywódz�wa wśród pracowników socja�nych jes� szcze��ó�nie odcz�wa�ny. po 
śmierci jacka k�ronia właściwie j�ż żaden znaczący po�i�yk nie in�eresował 
się specja�nie pomocą społeczną i pracą socja�ną. 

tymczasem równo�e���e do wyżej opisanych prob�emów ins�y��cjona�nych 
pomocy społecznej na poziomie �oka�nym przybywa coraz więcej kwes�ii 
socja�nych. u�rwa�ają się s�are prob�emy społeczne jak bezrobocie, �bós�wo, 
niepełnosprawność, niezaradność i�p., a�e �jawniają się �akże nowe prob�emy 
związane z wyk��czeniem społecznym, s�arzeniem się społeczeńs�wa, dezin�e-
��racją rodziny, nowymi pa�o�o��iami społecznymi. ins�y��cje p�b�iczne, �akie 
jak ops i pcpr przes�ają nadążać za spełnianiem po�rzeb społecznych, k�ó-
rych jes� coraz więcej a nie coraz mniej. ponad�o coraz bardziej świadomi 
swoich praw obywa�e�e zaczynają od �ych ins�y��cji wyma��ać innych me�od 
i rozwiązań w działani�. wyma��ają nie �y�ko działań osłonowych, a�e �akże 
�ych ak�ywiz�jących, do k�órych po�rzeba jes� nowych �sł��� społecznych i wy-
kwa�ifikowanych specja�is�ów. w związk� z �ym, że ofer�a p�b�icznych ins�y-
��cji przes�aje wys�arczać, wyzwaniem w po�sce jes� rozszerzenie moż�iwości 
rozwijania i oferowania �sł��� społecznych przez pozap�b�iczne podmio�y, 
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k�óre mo��łyby wesprzeć niedoskonały sys�em p�b�icznych ins�y��cji, k�óre 
nie są w s�anie zaspokoić wszys�kich po�rzeb społecznych �oka�ne��o środo-
wiska. po�rzeby jes� za�em p��ra�is�yczny i wie�osek�orowy sys�em pomocy 
społecznej (welfare pluralism) ofer�jący zróżnicowane i zindywid�a�izowane 
�sł���i społeczne (social mix service). aby �aki sys�em mó��ł jednak sprawnie 
i sk��ecznie f�nkcjonować po�rzeba jes� sprawnej or��anizacji i efek�ywne��o 
zarządzania. 

2. MENEDżERyZACJA USŁUG SPOŁECZNyCH  
JAKO ElEMENT PODNiESiENiA RACJONAlNOśCi  
i EfEKTyWNOśCi SySTEMU POMOCy i OPiEKi?

aby �epiej zarządzać coraz większą i�ością sp��ra�izowanych �sł��� spo-
łecznych i jednocześnie zracjona�izować wyda�ki przy zapewnieni� wysokiej 
sk��eczności i efek�ywności po�i�yki społecznej, w wie�� pańs�wach wprowa-
dzono mechanizmy menedżeryzacji w działa�ności ins�y��cji p�b�icznych, 
odpowiedzia�nych za rea�izację zadań socja�nych. Menedżera�izacja po�e��ała 
między innymi na wprowadzeni� do działań i or��anizacji p�b�icznych ins�y-
��cji społecznych mechanizmów sprawdzonych w zarządzani� or��anizacjami 
biznesowymi. za�ważono bowiem, że zwiększające się środki na pro��ramy 
p�b�iczne nie spełniały wymo��ów sk��eczności (osią��ania zakładanych rez��-
�a�ów) i efek�ywności (poniesionych nakładów). coraz częściej kwes�iono-
wano jakość działań apara�� „rozdę�ej” adminis�racji p�b�icznej, a ins�y��cje 
p�b�iczne �rak�owano w d�żym s�opni� jako zbi�rokra�yzowane i ze�a�yzo-
wane podmio�y, w d�żym s�opni� ham�jące rozwój i konserw�jące �radycyjne 
rozwiązania. w �i�era��rze przedmio�� ��arł się nawe� �ermin „pańs�wa nie-
zdo�ne��o do rządzenia” (ungovernability). zjawisk� �em� miały sprzyjać nas�ę-
p�jące procesy7:
– o��ó�ny spadek akcep�acji d�a przywódz�wa po�i�yczne��o, 
– wzros� po�i�yczne��o radyka�izm� i pop��izm�, 
– osłabienie pozycji �radycyjnych par�ii po�i�ycznych, 
– rozwój nowych r�chów społecznych, 
– wzros� przes�ępczości i reprywa�yzacja środków bezpieczeńs�wa, 
– kryzys pańs�wa opiek�ńcze��o. 

Menedżeryzacja �sł��� społecznych związana jes� z koncepcją New Public 
Management, k�órą �powszechniono na począ�k� �a� 90. XX wiek� za sprawą 

7 j. Ha�sner, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Studia z zakresu zarządza-
nia publicznego, j. Ha�sner, M. k�kiełka (red.), kraków 2002, �. ii, s. 54. 
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��łośne��o ar�yk�ł� ch. Hood’a – A Public Management for All Seasons8 i niezwy-
k�e pop��arnej książki d. osborne’a i t. gaeb�er’a p�. Rządzi�� inaczej – jak duch 
przedsiębiorczo�ci przenika administrację publiczną9. a��orzy ci przeds�awi�i prze-
obrażenia sek�ora p�b�iczne��o w usa propon�jąc is�o�ne zmiany w kier�nk� 
podejścia menedżerskie��o. New Public Management jes� wedł��� nich mode�em 
or��anizacji sek�ora p�b�iczne��o opar�ym na profesjona�nym zarządzani� 
i wykorzys�ywani� narzędzi sprawdzonych w sek�orze prywa�nym. Mode� 
nowe��o zarządzania p�b�iczne��o jes� opisywany w �i�era��rze przedmio�� za 
pomocą wie�� różnorodnych okreś�eń. Bardzo pop��arnymi �erminami, cha-
rak�eryz�jącymi nowe podejście w adminis�rowani� sek�orem p�b�icznym, są 
jeszcze10: menedżeryzm, rynkowa adminis�racja p�b�iczna, władze przedsię-
biorcze, zarządzanie na zasadach biznesowych, menedżeryzm p�b�iczny. 

zmiany dokon�jące się w sek�orze p�b�icznym okreś�ano bardzo częs�o 
mianem „rewo��cji menedżerskiej” ��b pojawieniem się nowe��o parady��-
ma�� zarządzania �ym sek�orem. wedł��� cy�owane��o powyżej ch. Hood’a 
fi�ozofia „nowego zarządzania publicznego” baz�je na nas�ęp�jących e�emen�ach 
składowych, k�óre powinny zos�ać wprowadzone w życie11:
– is�nieje konieczność wprowadzenia profesjona�ne��o, menedżerskie��o, 

zarządzania �sł���ami w sek�orze p�b�icznym, 
– na�eży jasno okreś�ić s�andardy i mierniki działa�ności, 
– na�eży wprowadzić konk�rencję do sek�ora p�b�iczne��o, 
– na�eży w większy sposób wykorzys�ywać w sek�orze p�b�icznym me�ody 

i �echniki zarządzania s�osowane w sek�orze prywa�nym, 
– na�eży położyć większy nacisk na dyscyp�inę i oszczędność wykorzys�ania 

zasobów. 
z ko�ei w. kicker�, baz�jąc na dorobk� oecd, wskaz�je na ki�ka pod-

s�awowych �rendów, będących wspó�nym mianownikiem różnych podejść do 
nowe��o zarządzania p�b�iczne��o12: 
– decen�ra�izacja władzy i zapewnienie e�as�yczności, 
– �zyskiwanie rez���a�ów, kon�ro�a i odpowiedzia�ność za wyniki, 
– poprawa konk�rencji i moż�iwości dokonywania wybor� �sł���, 
– dos�arczanie �sł��� odpowiadających zapo�rzebowani�, 
– doskona�enie i rozwój zasobów ��dzkich, 

 8 ch. Hood’a,ch. Hood’a, A Public Management for All Seasons, [w:] „p�b�ic adminis�ra�ion”, nr 69 (1). 
 9 ty��ł ory��inał� z 1992 rok� �o:ty��ł ory��inał� z 1992 rok� �o: Reinventing Government. 
10 M. zawicki, New Public Management, Public Governance, [w:] Studia z zakresu zarządzania 

publicznego, j. Ha�sner, M. k�kiełka (red.), kraków 2002, �. ii, s. 78. 
11 ch. Hood’a,ch. Hood’a, A Public Management for All Season, [w:] „p�b�ic adminis�ra�ion”, nr 69 

(1)/1991, op. ci�., s. 4–5. 
12 w. kicker�,w. kicker�, Public Governance in the Netherlands . An Alternative to Anglo-American Manageral-

ism, [w:] „p�b�ic adminis�ra�ion” 75/1997, oxford. 
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– op�yma�izowanie �echno�o��ii informa�ycznych, 
– doskona�enie jakości s�osowanych re����acji, 
– wzmacnianie f�nkcji s�er�jącej na cen�ra�nym szczeb�� władzy.

w nowym zarządzani� p�b�icznym d�żą wa��ę przywiąz�je się do oddzie-
�enia ro�i k�ien�a (beneficjen�a) od dos�awcy i kon�rak�ora �sł��� społecznych, 
a �akże do rozwoj� �mów kon�rak�owania i odpowiedzia�ności za efek�y, 
sk��ki rez���a�ów działań. podkreś�a się �akże konieczność oddzie�enia czyn-
ności po�i�ycznych od procesów zarządzania i podejmowania decyzji. wprowa-
dza się e�emen�y rynkowe i quasi rynkowe. d�żo większy nacisk kładzie się na 
procesy decen�ra�izacyjne i wykorzys�anie władz samorządowych do prowa-
dzenia sprawnej po�i�yki p�b�icznej (public policy), w �ym po�i�yki społecznej. 

genera�nie prze���ąd dorobk� na�kowe��o i prak�ycznych rozwiązań New 
Public Management pozwa�a na �o��ó�nienie, że koncepcję menedżeryzm� 
charak�eryz�je przede wszys�kim zorien�owanie na decen�ra�izację sek�ora 
p�b�iczne��o, wprowadzenie ins�r�men�ów dere����acyjnych, prywa�yzacji 
i �rynkowienia. d�żą ro�ę od��rywa �akże „o�warcie” na or��anizacje społeczne 
i współpracę międzysek�orową (par�ners�wo p�b�iczno-prywa�ne, p�b�iczno-
społeczne) oraz wewną�rzsek�orową (par�ners�wo p�b�iczno-p�b�iczne). 
wprowadza się do sek�ora p�b�iczne��o �akże konk�rencję, po�e��ającą na 
kon�rak�owani� �sł��� w ramach prze�ar��ów p�b�icznych. władze p�b�iczne 
s�warzają war�nki do rozwoj� form zarządzania a nie adminis�rowania sek-
�orem p�b�icznym. w �ym ce�� przekaz�ją swoje �prawnienia obywa�e�om 
(�społecznienie), k�órzy kon�ro��ją i oceniają sprawność działa�ności a��en-
cji rządowych. władze �worzą sprawne, przyjazne obywa�e�owi ins�y��cje, 
a nie zbi�rokra�yzowane i sforma�izowane podmio�y, k�óre koncen�r�ją się 
na �zasadniani� własne��o f�nkcjonowania. w koncepcji nowe��o zarządzania 
p�b�iczne��o d�żą wa��ę przywiąz�je się do osią��anych rez���a�ów, kon�ro�i 
wyników w oparci� o wy��enerowane wskaźniki oraz dane pochodzące z me�od 
ewa��acyjnych i z sys�emów moni�orin��� i a�dy��. podmio�y p�b�iczne więk-
szą wa��ę przywiąz�ją do rekr��acji i rozwoj� zasobów ��dzkich wprowadzając 
konk�rsy, za�r�dnienie kon�rak�owe i bardziej e�as�yczne formy świadczenia 
pracy13. 

nakładając koncepcję nowego zarządzania publicznego na prak�ykę działa�-
ności podmio�ów pomocy społecznej w po�sce �rzeba za�ważyć, że niek�óre 
e�emen�y �ej koncepcji są j�ż s�osowane w naszym kraj� (decen�ra�izacja, 
de�e��owanie i kon�rak�owanie zadań, ewa��acja i moni�orin�� pos�ępów, rea-

13 porównaj: a. Frączkiewicz-wronka, O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego 
do organizacji publicznych, [w:] Wokół polityki społecznej, k. głąbicka, M. grewiński (red.), war-
szawa 2008, s. 111 i nas�.
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�izacja zadań poprzez projek�y i�p.), a�e wie�e jes� jeszcze do zrobienia, szcze-
��ó�nie w obszarze zarządzania, koordynacji i sk��eczności �oka�nej po�i�yki 
społecznej. 

w �ym zakresie podkreś�a się coraz częściej znaczenie nowe��o kier�nk� 
da�szych zamian – od zarządzania p�b�iczne��o do governance, czy�i do s�worze-
nia sys�em� współrządzenia, współzarządzania i współ�czes�niczenia w proce-
sach decyzyjnych i rea�izacyjnych wie�� różnych in�eresari�szy re��iona�nych 
i �oka�nych, k�órzy s�ają się współodpowiedzia�ni za dobroby� i rozwój spo-
łeczny. pro��ramowanie po�i�yki �oka�nej (s�ra�e��ie), dos�arczanie i prod�kcja 
�sł��� społecznych, nadzór i kon�ro�a procesów po�i�yki społecznej, nie jes� 
w �ej koncepcji zadaniem �y�ko władz samorządowych i sek�ora p�b�iczne��o, 
a�e różnorodnych podmio�ów społecznych, prywa�nych, koście�nych, niefor-
ma�nych, k�órzy mają in�eres we wspó�nym rozwiązani� prob�emów społecz-
nych. aby �aki warian� rea�izacji po�i�yki społecznej mó��ł być prowadzony 
na poziomie re��iona�nym czy �oka�nym po�rzeba jednak wo�i i chęci władz 
samorządowych do zb�dowania de�ibera�ywnej demokracji, z rozb�dowaną 
kon�ro�ą społeczną i ak�ywnymi obywa�e�ami. par�ners�wa �oka�ne, par�ycy-
pacyjny sposób pro��ramowania i kreowania �oka�nych s�ra�e��ii, wspó�na rea-
�izacja projek�ów jes� jednak moż�iwa jeś�i is�nieje si�na społeczność �oka�na 
pows�ała na bazie społeczeńs�wa obywa�e�skie��o i wysokie��o po�encjał� kapi-
�ał� społeczne��o. 

3. W KiERUNKU REORGANiZACJi SySTEMU POMOCy 
SPOŁECZNEJ – WięKSZA iNTEGRACJA iNSTyTUCJi  

i USŁUG

aby rea�izować idee nowe��o zarządzania p�b�iczne��o i governance w po�-
skim sys�emie pomocy i in�e��racji społecznej na�eżałoby jak najszybciej doko-
nać wie�� zmian or��anizacyjnych, ��dyż współczesny sys�em nie do końca jes� 
przys�osowany do rea�iów czasów w k�órych żyjemy. or��anizacja sys�em� 
pomocy społecznej, pows�ała na począ�k� �a� 90. XX wiek� nie odpowiada 
ak��a�nie współczesnym rozwiązaniom s�osowanym w pańs�wach zachodnich. 
jedno�i�ość ins�y��cjona�na na poziomie całe��o kraj�, o��ó�nopo�ska �s�awa 
o pomocy społecznej bez re��iona�nych zróżnicowań w zakresie rozwiązań, 
słabość zap�ecza i infras�r�k��ry w wie�� ��minach, deficy� pracy socja�nej 
i środowiskowej, pozorowane par�ners�wa p�b�iczo-społeczne, słabość kadr 
i brak sys�emów mo�ywacyjnych, po�aryzacja na ośrodki wiejskie i miejskie 
– wszys�ko �o w porównani� z wie�oma krajami zachodnimi s�anowi s�a��nację 
a nawe� kryzys sys�em� pomocy społecznej. 
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tymczasem w wie�� pańs�wach, jak np. w niemczech, w Hiszpanii, we 
włoszech czy w wie�kiej Bry�anii rozwiązania ins�y��cjona�ne i �sł���i różnią 
się w za�eżności od re��ion�. wychodzi się bowiem z założenia, że �o władze 
re��iona�ne powinny kreować i ksz�ał�ować po�i�ykę społeczną (w �ym pomocy 
społecznej) a nie władze pańs�wowe. tymczasem po�ski sys�em pomocy spo-
łecznej od 20 �a� po��rążony jes� w marazmie, bez pomysł� i idei w jakim 
kier�nk� na�eżałoby ��o rozwijać. Brak�je ���aj prek�rsorów, czy men�orów, 
jakimi by�i np. w �a�ach 90. XX wiek� niewą�p�iwie jacek k�roń czy joanna 
s�arę��a – piasek. obecnym decyden�om w Minis�ers�wie pracy i po�i�yki 
społecznej brak�je wizji, s�ra�e��ii i profesjona�ne��o doradz�wa na�kowe��o. 
efek�em �e��o jes� dł���o�e�ni zas�ój w rozwoj� pomocy społecznej w po�sce, 
a szcze��ó�nie w zakresie �sł��� społecznych. 

tymczasem jak się wydaje na �o��ikę w po�sce powinien pos�ępować p��-
ra�izm �sł���odawców, wie�osek�orowość, konieczność rozwoj� wie�� �sł��� 
społecznych, indywid�a�izacja pomocy, nacisk na działania ak�ywne i pracę 
socja�ną oraz środowiskową, par�ycypacyjny i par�nerski mode� sprawowania 
władzy, k�óre �o procesy powinny wym�sić pows�anie nowoczesne��o mode�� 
welfare mix z różnorodnymi podmio�ami p�b�icznymi i niep�b�icznymi jako 
dos�awcami i prod�cen�ami �sł��� oraz z profesjona�nym zap�eczem koor-
dynacyjnym f�nkcjon�jącym na poziomie d�żych ��min i/��b powia�ów. Być 
może w przyszłości �o rops-y ��b nawe� pcpr-y powinny posiadać kompe-
�encje związane z koordynacją i or��anizacją wsze�kich �sł��� społecznych, �ak 
aby zapewnić kons�y��cyjny, równy dos�ęp do świadczeń (praw socja�nych) 
wszys�kim obywa�e�om. 

oczywiście w �ym kon�ekście znaczenie będzie miało przede wszys�kim �o, 
czy na poziomie re��iona�nym będzie prowadzone profesjona�ne pro��ramowa-
nie i zarządzanie po�i�yką społeczną oraz nadzór i kon�ro�a jakości �sł��� i ich 
efek�ywności. Marszałkowie wojewódz�w w po�sce posiadają rea�ne ins�r�-
men�y kreowania re��iona�nej po�i�yki społecznej, a�e częs�o nie do końca 
wykorzys��ją wszys�kie ich moż�iwości. Być może jes� �o spowodowane �ym, 
że na poziomie re��iona�nym mamy w naszym kraj� dw�władzę. za dia��nozę 
prob�emów społecznych, or��anizację szko�eń i doradz�wo d�a ops i pcpr są 
odpowiedzia�ne re��iona�ne ośrodki po�i�yki społecznej, na�omias� za nadzór 
i kon�ro�ę nad ins�y��cjami i �sł���ami odpowiedzia�ne są wydziały wojewódz-
kie po�i�yki społecznej pod�e��łe wojewodom. 

w ce�� rozwoj� �oka�nej, ak�ywiz�jącej po�i�yki społecznej będziemy 
m�sie�i na�czyć się �epszej koordynacji �sł���, dywersyfikacji sys�emów finan-
sowania �sł��� i wreszcie będziemy m�sie�i dokonać próby większej in�e��racji 
�sł��� społecznych. ak��a�nym �rendem w rea�izacji po�i�yki pomocy społecz-
nej na świecie s�aje się bowiem in�e��racja �sł���, po�e��ająca na osią��ani� 
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większej koordynacji różnorodnych sł�żb społecznych w ce�� poprawy sk�-
�eczności i dos�ępności świadczeń. in�e��racja �sł��� po�e��a na koordynacji 
sł�żb i świadczeń, a�e �akże na współpracy, par�ners�wie i współdziałani� 
różnorodnych podmio�ów po�i�yki społecznej, d�a�e��o jes� bardzo związana 
z prob�ema�yką par�ners�w międzysek�orowych. z doświadczeń wie�� pańs�w 
wynika, że dzięki in�e��racji �sł��� �zysk�je się z jednej s�rony oszczędności 
w wyda�kach, z dr���iej s�rony różnorodne ��r�py beneficjen�ów mają �ła-
�wiony dos�ęp do pełnej, komp�eksowej pomocy społecznej. ce�em in�e��racji 
�sł��� społecznych jes� �o, aby k�ien� w jednym miejsc� (na wzór „jedne��o 
okienka” przy zakładani� nowej firmy) o�rzymywał komp�eksowe wsparcie, 
odpowiadające je��o różnorodnym po�rzebom. in�e��racja �sł��� może do�y-
czyć różnorodnych zadań z zakres� po�i�yki społecznej – rynk� pracy, ed�-
kacji, pomocy i in�e��racji społecznej, zdrowia, rein�e��racji społecznej. Może 
do�yczyć �y�ko sek�ora p�b�iczne��o, a�e coraz częściej do�yczy pomio�ów dzia-
łających w różnorodnych sek�orach i podsek�orach. w in�e��racji nie chodzi 
bowiem o �o, k�o dos�arcza �sł���i, �y�ko jakiej jakości jes� i i�e kosz��je dana 
�sł���a. 

in�e��racja może mieć charak�er pionowy i poziomy. w wer�yka�nej in�e-
��racji �sł��� chodzi ��łównie o poprawę koordynacji na szczeb�� cen�ra�nym 
i poszcze��ó�nych szczeb�ach samorząd� �ery�oria�ne��o. taka in�e��racja po�e��a 
na wprowadzeni� sys�emowych, komp�eksowych rozwiązań �sprawniających 
sys�emy pro��ramowania, koordynacji, or��anizacji i prod�kcji zadań oraz 
�sł��� społecznych. najczęściej do�yczy sek�ora p�b�iczne��o. w horyzon�a�nej 
in�e��racji chodzi na�omias� o �o, aby w in�eresie ��r�p doce�owych połączyć 
�dzie�anie różnych, odrębnych do�ąd świadczeń i �sł��� socja�nych (np. �sł��� 
zdrowo�nych i opieki społecznej, �sł��� ed�kacyjnych i rynk� pracy). t��aj 
częściej można się spo�kać z in�e��racją wie�osek�orową �sł���. dos�arczycie-
�em �sł��� są oprócz ins�y��cji sek�ora p�b�iczne��o �akże or��anizacje pozarzą-
dowe, pomio�y ��ospodarki społecznej, podmio�y prywa�ne (welfare pluralism).

in�e��racja �sł��� społecznych może się �dać w sys�emie pomocy społecznej 
�y�ko w�edy, ��dy zos�aną przełamane nas�ęp�jące bariery i s�ereo�ypy między 
poszcze��ó�nymi sek�orami:
– pos�rze��anie sek�ora p�b�iczne��o (przez pracowników �e��o sek�ora), jako 

jedyne��o �prawnione��o do dos�arczania �sł��� społecznych,
– pos�rze��anie or��anizacji pozarządowych (przez sek�or p�b�iczny i pry-

wa�ny), jako słabo zor��anizowanych s�r�k��r, dyspon�jących niską jakoś-
cią �sł��� i słabymi kadrami działającymi na zasadzie wo�on�aria��,

– pos�rze��anie sek�ora prywa�ne��o (przez sek�or p�b�iczny i pozarządowy), 
jako sek�ora działające��o wyłącznie d�a zysk�, a nie d�a niesienia pomocy 
innym,
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– is�nienie po���ąd�, że środki p�b�iczne powinny przechodzić przez ins�y��-
cje pańs�wowe ��b samorządowe,

– brak wiedzy i wiary w �o, że par�ners�wo �oka�ne i outsourcing �sł��� są moż-
�iwe przy odrobinie dobrych chęci do współpracy i wzajemnych kon�ak-
�ów. 
w po�sce, a�e �akże w wie�� innych krajach, w da�szym cią��� is�nieją 

poważne bariery, jeś�i chodzi o moż�iwość in�e��racji �sł��� społecznych. nie 
posiadamy �akże �mieję�ności zor��anizowania w nowy, bardziej adekwa�ny 
sposób do po�rzeb, sys�em� zarządzania �sł���ami społecznymi. d�a s�worze-
nia skoordynowanych sys�emów prod�kcji i dos�arczania �sł��� na�eży przede 
wszys�kim zmieniać świadomość zarówno decyden�ów jak i rea�iza�orów 
zadań socja�nych. usł���i społeczne można in�e��rować, jeś�i:
– pieniądze p�b�iczne (świadczenia) będą „szły” za beneficjen�em, a nie za 

konkre�ną ins�y��cją p�b�iczną, d�a�e��o na�eży s�worzyć podejście „osobi-
s�ych �sł��� społecznych”, k�óre można o�rzymywać nieza�eżnie od �e��o, 
k�o dos�arcza �sł���i,

– na szczeb�� re��iona�nym i �oka�nym będzie prowadzona rzeczywis�a koor-
dynacja działań, a nie pozorowanie �akowych,

– będą rozwijane �oka�ne par�ners�wa na rzecz in�e��racji �sł��� i koordynacji 
przepływów informacji i środków, (np. wspó�ne działania w ramach par�-
ners�wa p�b�iczno-społeczne��o, par�ners�wa re�acji),

– będzie pos�ępować de�e��owanie zadań w ramach par�ners�w rea�izacji 
�sł��� (z�ecanie zadań podmio�om na zewną�rz), 

– przemyś�ane i ciekawe projek�y finansowane ze środków e�ropejskich 
(eFs) i krajowych będą rea�izowane wspó�nie przez różnorodne podmio�y 
w ce�� komp�eksowe��o podejścia do ��r�py doce�owej.

4. KREOWANiE NOWyCH USŁUG SPOŁECZNyCH  
W PlURAliSTyCZNyM SySTEMiE POMOCy SPOŁECZNEJ

oprócz in�e��racji �sł��� koniecznym procesem ich inicjowania jes� indywi-
d�a�izacja i rozwój nowych �sł���. na�eży za�em podjąć �o wyzwanie na wzór 
�e��o co dzieje się w wie�� pańs�wach zachodnich, ��dzie jes� wie�e zindywid�-
a�izowanych �sł��� społecznych w o��ó�e niedos�ępnych w po�sce. 

przykładem �akich �sł��� może być �sł���a „złap oddech” dos�ępna w wie�� 
krajach unii e�ropejskiej (min. w Hiszpanii, szwecji, wie�kiej Bry�anii) po�e-
��ająca na �ym, że osoby mieszkające z osobą za�eżną mo��ą raz do rok� o�rzy-
mać wsparcie od ins�y��cji p�b�icznej, po�e��ające na sfinansowani� miejsca 
poby�� i opieki osoby za�eżnej w p�b�icznej ins�y��cji opieki. a��erna�ywnie 
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mo��ą o�rzymać środki na sfinansowanie opiek�na do osoby za�eżnej, k�óry 
będzie przychodził bezpośrednio do dom�. wszys�ko �o do�yczy przypadk� 
wyjazd� osób zajm�jących się na co dzień osobą za�eżną na �r�op, wypoczy-
nek. usł���a przysł����je raz w rok� do 30 dni. usł���i �akie były wprawdzie 
j�ż pi�o�ażowo s�osowane w po�sce, a�e z powodów finansowych i or��anizacyj-
nych nie weszły do ��łówne��o n�r�� po�i�yki pomocy społecznej. 

innym przykładem �sł���i, k�óra nie wys�ęp�je w po�sce jes� �sł���a „ jeden 
g�zik”. usł���a �aka jes� dos�ępna w pańs�wach skandynawskich, w Hiszpanii 
i we włoszech. po�e��a ona na �ym, że schorowane osoby samo�ne, niepeł-
nosprawne, pozbawione opieki, niedołężne o�rzym�ją specja�ne �rządzenie, 
zains�a�owane na s�ałe na ich cie�e w pos�aci d�że��o e�ek�roniczne��o ���zika. 
w przypadk� złe��o samopocz�cia, omd�enia czy z inne��o powod� po naciśnię-
ci� ���zika, zains�a�owane��o na �ym �rządzeni� wysyłany jes� sy��nał do ope-
ra�ora, k�órem� pod�e��ają �oka�ne sł�żby sani�arne i ra�ownicze. opera�or 
p�b�iczny ��b niep�b�iczny wysyła na�ychmias� kare�kę po��o�owia ��b sani-
�ari�szy, k�órzy zazwyczaj są niep�b�icznymi podwykonawcami �akiej �sł���i. 
sys�em wspoma��any jes� przez gps, �ak aby szybko namierzyć poszkodowa-
ne��o. 

jeszcze inną �sł���ą, rea�izowaną z ko�ei w a�s�rii i w niemczech jes� 
„pomoc techniczna d�a osób gł�choniemych i gł�choniewidomych”. każda 
z osób poszkodowana przez �os, k�óra nabyła ��b zmienia mieszkanie może 
�zyskać �sł���ę w pos�aci pełne��o dos�osowania mieszkania do specyfiki swo-
jej niepełnosprawności. specja�na ��r�pa �echników dos�osow�je wsze�kie 
�rządzenia mieszka�ne (drzwi, okna, wieszaki, krany, dzwonki, �oa�e�y, kon-
�ak�y i�d.) do norma�ne��o życia osób niesłyszących ��b niewidzących. 

są �o �y�ko przykłady spośród wie�� innych �sł���, k�óre są rozwinię�e 
w pańs�wach e�ropy zachodniej, a�e k�óre nie wys�ęp�ją w po�skim sys�emie 
wsparcia społeczne��o. 

w przypadk� zna�ezienia dobrych prak�yk �sł��� społecznych oraz moż�i-
wości finansowania �ych �sł��� w po�sce konieczna jednak będzie nowa, �epsza 
ich or��anizacja i zarządzanie nimi. 

aby �sł���i społeczne mo��ły się rozwijać w po�sce konieczne jes� jednak 
przemode�owanie finansowania całe��o sys�em� pomocy społecznej. pienią-
dze powinny iść za ins�y��cjami, k�óre rozwijają nowe i zindywid�a�izowane 
�sł���i i/��b k�óre dos�arczają sprawdzonych �sł��� dobrej jakości, a nie za 
ins�y��cjami p�b�icznymi, �y�ko d�a�e��o, że s�anowią �rzon sys�em� pomocy 
społecznej. po�rzeba jes� �� dowar�ościowania �ych, k�órzy �es��ją nowe 
�sł���i i chcą się specja�izować w okreś�onych �sł���ach. koniecznym jes� �� 
zmiana dys�ryb�cji środków eFs, k�óre pe�ryfik�ją ź�e zor��anizowane i zarzą-
dzane ins�y��cje p�b�iczne w ramach projek�ów sys�emowych. tymczasem 
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cała masa pieniędzy e�ropejskich ��rwa�a sys�em, k�óry w założeni� jes� j�ż 
nieefek�ywny i niesk��eczny, z paroma wyją�kami oczywiście. 

5. PODSUMOWANiE

w sys�emie pomocy i in�e��racji społecznej w po�sce w os�a�nich �a�ach 
nas�ęp�ją zmiany. jedną ze zmian jes� p��ra�izacja �sł��� społecznych, charak-
�eryz�jąca się �ym, że coraz więcej �sł��� oprócz sek�ora p�b�iczne��o dos�arcza 
nam sek�or pozarządowy i prywa�ny, a �akże kościół i ins�y��cje wyznaniowe. 
zmienia się za�em zakres działań i odpowiedzia�ność poszcze��ó�nych ak�o-
rów, w �ym sek�ora p�b�iczne��o. pos�ęp�jące �rynkowienie �sł��� socja�nych 
i prywa�yzacja �sł��� niesie za sobą wie�e dobre��o, a�e i wie�e za��rożeń, k�óre 
na�eży moni�orować w kon�ekście oceny nie �y�ko efek�ywności i racjona�ności 
wyda�ków, a�e �akże jakości �sł��� i ce�owości prowadzenia niek�órych działań 
np. w po�i�yce ak�ywizacji i in�e��racji społecznej. przyszłość po�i�yki społecz-
nej w zakresie �sł��� �o z pewnością wie�osek�orowość i różnorodność dos�aw-
ców �sł���, a �akże in�e��racja �sł��� konieczna w ce�� �ła�wienia dos�ęp� do 
nich obywa�e�om oraz w ce�� �epszej koordynacji zadań. po�rzebne są �� jed-
nak da�sze zmiany po�e��ające na par�nerskiej współpracy wszys�kich ak�orów 
po�i�yki społecznej, z�ecanie zadań podwykonawcom oraz bardziej par�ycypa-
cyjny sys�em decydowania o priory�e�ach �oka�nej po�i�yki społecznej. aby �o 
wszys�ko mo��ło sk��ecznie oddziaływać na �oka�ny dobroby� społeczny �sł���i 
m�szą być znacznie �epiej zarządzane i koordynowane. ty�ko w �en sposób 
praca socja�na i środowiskowa, a �akże animacja �oka�na i ed�kacja środo-
wiskowa, będą mo��ły się rozwijać. póki co pracownicy socja�ni f�nkcjon�jący 
w do�ychczas zarządzanym i zor��anizowanym sys�emie pomocy społecznej nie 
będą mie�i czas� na ak�ywizację i poważne �rak�owanie �sł���, ��dyż priory�e-
�em są sprawozdania zamias� człowiek. 
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or��anizowanie społeczności �oka�nej  
– peda��o��iczne �war�nkowania środowiskowej 

�sł���i społecznej

1. WyCHOWANiE POPRZEZ ORGANiZOWANiE 
śRODOWiSKA

obecnie ��dzie nie znajd�ją j�ż pomocy w najb�iższej oko�icy – wsparcia, 
k�óre poprzednim poko�eniom poma��ało się przys�osowywać, modyfikować 
zachowania, radzić sobie w życi�. jedną z zasadniczych konsekwencji zacho-
dzących zmian społecznych jes� s�opniowa dezin�e��racja więzi spajających 
kiedyś osied�a – więzi, dzięki k�órym można je było okreś�ać mianem spo-
łeczności �oka�nej. 

naras�ające nierówności i rz�cające się w oczy kon�ras�y między bo��a�ymi, 
a biednymi, domin�jący w społeczeńs�wie e�os ma�eria�izm� i kons�mpcji, 
zmniejszenie �oka�nych moż�iwości finansowych, bezrobocie, brak wspar-
cia rodzinne��o i o��raniczony dos�ęp do zor��anizowanej opieki nad dziećmi, 
brak mieszkań, a �akże rosnąca ��eo��raficzna mobi�ność (�cieczka młodych 
i wykwa�ifikowanych kadr z prowincji) oraz sys�emy modernizacji niszczące 
�radycyjne wzorce społecznej ak�ywności – �o �y�ko niek�óre z czynników osła-
biających więzi we współczesnych społecznościach �oka�nych. 

zachwianie pocz�cia społecznej so�idarności i odpowiedzia�ności za innych 
prowadzi do zmniejszenia kapi�ał� społeczne��o . kapi�ał �en można definio-
wać jako zespół nieforma�nych war�ości i norm, �znawanych przez członków 
danej ��r�py – war�ości, k�óre �moż�iwiają im współpracę. jeże�i członkowie 
��r�py oczek�ją od innych �czciwe��o pos�ępowania, na k�órym można po�e-
��ać, m�szą �fać sobie nawzajem. 

tymczasem okazało się, że wo�ny rynek prowadzi do przyjmowania s�ra�e-
��ii bardziej rywa�izacyjnej niż kooperacyjnej. a za�em d�ch indywid�a�izm� 
zaczyna dominować nad d�chem wspó�no�y i współpracy. Mimo �ej nieko-
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rzys�nej ewo��cji, w każdej �oka�nej społeczności is�nieją o��romne zasoby 
niewykorzys�anych �mieję�ności i moż�iwości. l�dzkie pra��nienie �czes�ni-
czenia w życi� społecznym i po�i�ycznym, k�óre daje o sobie znać wszędzie 
wokół nas, częs�o jes� jednak niedos�rze��ane i �ekceważone.

dziś mieszkańcy �oka�nej społeczności częs�o s�anowią wyłącznie przed-
mio�, w s�ronę k�óre��o władze �oka�ne i ins�y��cje opiek�ńcze kier�ją �sł���i. 
i choć wyraźnym ce�em �ych p�acówek jes� zaspokajanie po�rzeb społecznych, 
częs�o w is�o�ny sposób przyczyniają się one do s�worzenia przepaści między 
świadczącymi �sł���i, a ich odbiorcami. powodem �e��o mo��ą być na przykład 
o��raniczenia finansowe, zhierarchizowane i zbi�rokra�yzowane formy or��a-
nizacji, pozycja zawodowa, cen�ra�izacja, wyma��ania s�a���owe/�s�awowe. 
tradycyjny mode� świadczenia �sł��� daje indywid�a�nym osobom i ��r�pom 
działającym w społeczności, jedynie niewie�kie moż�iwości wywierania wpływ� 
na priory�e�y miejscowych i cen�ra�nych władz, iden�yfikowanie k��czowych 
prob�emów czy wybieranie rozwiązań i me�od podejścia do prob�em�. s�wo-
rzona na szczeb�� władz cen�ra�nych koncepcja o��ół� społeczeńs�wa jako 
„k�ien�a”, domin�je w sposobie roz�mowania władz �oka�nych, a nawe� s�a-
nowi pods�awę modernizacji sys�em� pomocy i in�e��racji społecznej. jednak 
�aki sposób – zdawałoby się nowoczesny – pojmowania związków między 
dos�arczycie�ami, a odbiorcami �sł��� koncen�r�je się na efek�ywności, jed-
nocześnie pod�rzym�jąc społeczne re�acje opar�e na nierówności. pojęcie 
„k�ien�” s���er�je, że prawo ��dzi do �sł���i opiera się na ich mocy nabywczej 
– mocy, k�órej wie�� brak�je. niedos�a�kowi ener��ii, charak�erys�ycznem� 
d�a wie�� środowisk za��rożonych wyk��czeniem społecznym, �owarzyszy 
zwykły brak wiedzy, �mieję�ności, a co naj��roźniejsze roszczeniowa, bierna 
pos�awa. 

tym prob�emom s�arano się zaradzić „inwes��jąc w ��dzi” poprzez �zw. 
pro��ram operacyjny kapi�ał l�dzki. o��romne środki finansowe e�ropej-
skie��o F�nd�sz� społeczne��o jakie s�oją za �ym przedsięwzięciem, �y�ko 
w części spełniają oczekiwania. zasadniczym powodem �ej sy��acji – zdaniem 
a��ora – jes� o��raniczenie in�erwencji do pojedyncze��o człowieka (kapi�ał 
��dzki). a �ymczasem okaz�je się, że przedsiębiorczość indywid�a�na, poza 
wyją�kami, nie jes� moż�iwa w środowiskach zmar��ina�izowanych, niedos�oso-
wanych, peryferyjnych. oczywis�ą korek�ą jes� powiązanie kapi�ał� ��dzkie��o 
z kapi�ałem społecznym, czy�i odwołanie się do war�ości wspó�no�owych: so�i-
darności, współpracy, życz�iwości, sąsiedzkości. 

zwrócenie �wa��i na kompe�encje społeczne, czy�i �aką wiedzę, �mieję�-
ności, pos�awy, sposób korzys�ania z doświadczenia, dzięki k�órym ��dzie 
mo��ą rozwiązywać prob�emy, zaspokajać po�rzeby w oparci� o sa�ysfakcjo-
n�jące re�acje z innymi, wskaz�je na s�ra�e��iczne dziś wyzwanie rozwojowe 
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– pomnażanie kapi�ał� społeczne��o. to właśnie b�dowane dzięki niem� 
„pomos�y” pomiędzy ��dźmi: z różnych środowisk, zaradnymi i biernymi, 
kompe�en�nymi i niekompe�en�nymi, s�ają się rea�nym wyzwaniem ak�ywnej 
po�i�yki społecznej. odpowiedź na �ak pos�awioną dia��nozę nie jes� pros�a 
i zdecydowanie wykracza poza ramy ins�r�men�a�nie definiowanej po�i�yki 
społecznej. niezbędny okaz�je się dł���ofa�owy horyzon� czasowy oraz ed�ka-
cyjnie kons�r�owane narzędzia in�erwencji i �sł��� społecznych. 

jednym z wymo��ów współczesności s�aje się po�rzeba syner��ii pomiędzy 
wiedzą i jej s�osowaniem. ed�kacja zaczyna do�yczyć wszys�kich, każdy może 
być więc jednocześnie „na�czycie�em” i „�czniem”. tymczasem obserwacja 
przynosi wniosek, że zarówno �sł���i społeczne jak i ed�kacyjne nie nadą-
żają za zmianą społeczno-��ospodarczą bo, nie po�rafią wywołać odejścia od 
ne��a�ywnych wzorów k����rowych i men�a�nych. d�a�e��o niezbędne s�aje 
się wzmocnienie sfery in�erwencji po�i�yki społecznej o parady��ma� ak�yw-
nej ed�kacji środowiskowej skoncen�rowanej na kompe�encjach społecz-
nych. taka konk��zja kon�eks�� środowiskowych �sł��� społecznych o�wiera 
po�rzebę nowe��o odczy�ania idei i dorobk� po�skiej peda��o��iki społecznej. 

2. WSPóŁCZESNE ODCZyTyWANiE TRADyCJi 
PEDAGOGiKi SPOŁECZNEJ

pods�awowy bodziec do pows�ania peda��o��iki społecznej s�anowiły prze-
obrażenia ��ospodarcze, społeczne i k����rowe e�ropy i ameryki w końc� 
XiX w., wywołane przez pos�ęp �echniki i r�chy rewo��cyjne. pows�awały 
nowe po�rzeby społeczne, wyma��ające nowych ins�y��cji d�a ich zaspokoje-
nia1 . to wówczas powołano pierwsze ins�y��cje opiek�ńcze, kompens�jące 
braki oraz zapobie��ające pa�o�o��ii i de��radacji społecznej: ochronki, �owarzy-
s�wa dobroczynności, sierocińce, domy społeczne, świe��ice oraz spółdzie�nie 
i �owarzys�wa samopomocowe.

działa�ność fi�an�ropijna i społecznikowska z jednej s�rony i r�chy rewo��-
cyjne z dr���iej (niepod�e��łościowe, robo�nicze ��b chłopskie), każde na swój 
sposób przeciws�awiały się �poś�edzeni� i niesprawied�iwości społecznej. 
B�dziły pra��nienie, równości obywa�e�skiej, demokra�yzacji, sprawied�iwości 
społecznej, przeb�dowy świa�a, wyma��ały jednak wy�rwałości w prak�yko-
wani� ak�ywności obywa�e�skiej. szybki rozwój �echniki przyśpieszał zmien-
ność świa�a, a w szcze��ó�ności pracy zawodowej, co wym�szało konieczność 
cią��łe��o przys�osowywania się do nowych po�rzeb życia i pracy. pojawiło się 

1 a. kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, warszawa 1980, s. 9. 
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hasło lifelong education – �czenia się przez całe życie. obserwowano wówczas 
zjawisko „�społeczniania” się i „�obywa�e�niania” wars�w �poś�edzonych, 
dążących do zdobycia praw po�i�ycznych oraz naras�ania po�rzeb najszer-
szych mas społecznych w zakresie oświa�y i k����ry. w �ych oko�icznościach 
wyłoniła się peda��o��ika społeczna, jako �eoria zmierzająca do �o��ó�nienia 
wychowawcze��o aspek�� war�nków środowiskowych oraz prak�yki ins�y��cji 
powoływanych do ich ��epszania (k����ra�nych, oświa�owych, opiek�ńczych, 
rekreacyjnych).

peda��o��ika społeczna �ksz�ał�owała się jako na�ka empiryczna po�e��a-
jąca na wnioskowaniu indukcyjnym, opierająca się na badaniach, analizująca wpływy 
wychowawcze, których źródłem jest �rodowisko oraz ustalająca zasady organizowania �ro-
dowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania2. 

w po�sce ro�a niekwes�ionowanej �wórczyni �ej s�bdyscyp�iny na�kowej 
przypadła He�enie rad�ińskiej. jej bio��rafia i dorobek peda��o��iczny pozwa�a 
dos�rzec wyraźną para�e�ność sy��acji społecznej począ�ków XX i XXi wiek�. 
podobnej ska�i były prob�emy i wyzwania cywi�izacyjne oraz jakże znajoma 
recep�a. zarówno dzisiaj jak i w wypracowanej na przełomie XiX i XX w. 
społeczno – peda��o��icznej koncepcji H. rad�ińskiej p�nk�em wyjścia do 
zmiany był człowiek, twórca i główny podmiot społeczeństwa . ( . . .) osoba, która żyje 
godnie i ma poczucie własnej siły i odpowiedzialno�ci za zastane realia . to on w swoim 
działaniu dostrzega to, co ludzi łączy3. widzi konieczność ��rwa�ania, zmieniania 
i ��epszania is�niejących war�nków życia, rozwiąz�je własne i środowiskowe 
prob�emy. wiesław theiss, a��or bio��rafii �wórczyni wo�nej wszechnicy po�-
skiej, ana�iz�jąc jej peda��o��iczne credo �kazał współczesny ksz�ał� i wymiar 
�ej �radycji �wyp�k�ając �rzy pods�awowe zasady:
– pomocniczo�ci, oznaczającej nie in�erweniowanie w życie podmio�ów spo-

łecznych (rodziny, or��anizacji, środowiska), dopó�y są one zdo�ne do samo-
dzie�ne��o f�nkcjonowania. przed peda��o��iką społeczną s�oją więc zadania 
wspierania wszys�kich, k�órzy nie po�rafią sami rozwiązywać wys�ęp�ją-
cych prob�emów oraz wzmacniania wys�ęp�jących sił społecznych (pomoc 
d�a samopomocy);

– solidarno�ci, czy�i po�rzeby dos�rze��ania i rozwiązywania prob�emów śro-
dowisk �poś�edzonych, zmar��ina�izowanych oraz konieczność współpracy 
i współdziałania wszys�kich podmio�ów życia społeczne��o na rzecz rozwoj� 
dobra wspó�ne��o;

2 r. wroczyński, Pedagogika społeczna, warszawa 1966, s. 46.
3 w. theiss, Radlińska, warszawa 1984, s. 137.
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– aktywno�ci jednostki, a więc pos�awy czynnej, w wysokim s�opni� nasyconej 
pierwias�kami idea�ne��o dobra. ksz�ał�owanie pos�awy czynnej jes� zda-
niem rad�ińskiej ��łównym ce�em wychowania4. 
tak odczy�ane war�ości peda��o��iki rad�ińskiej sy���ją ją w cen�r�m 

współczesne��o dysk�rs� o ksz�ał� i jakość demokracji s�awiając f�ndamen-
�a�ne py�ania: czy zadawa�ająca jes� sy��acja, że �y�ko wybrani reprezen�anci 
społeczeńs�wa mo��ą kon�ro�ować władzę i mieć rea�ny na nią wpływ? czy jes� 
po�rzeba i sens swois�ej „demokra�yzacji demokracji” poprzez czynne zaan��a-
żowanie w nią o��ół� obywa�e�i? podobnie jak w czasach pionierów peda��o��iki 
społecznej właściwa wydaje się odpowiedź, że demokracja jes� przede wszys�-
kim ce�em, a nie ��o�ową, zas�aną jakością. is�o�ny jes� więc proces an��ażowa-
nia obywa�e�i (wychowania), k�óry w �jęci� rad�ińskiej, jak i współczesnym, 
łączy peda��o��ikę (�eorię) i peda��o��ię (sz��kę wychowania). z jednej s�rony 
�wz���ędnia działa�ność ce�ową, sys�ema�yczną, p�anową, opar�ą na na�ko-
wych pods�awach, z dr���iej na oddziaływaniach spon�anicznych, obecnych 
w środowisk� b�iższym jednos�ce. 

zakłada się, że nie ma ��r�p i środowisk, k�óre by nie posiadały pozy�yw-
nych sił �j. pra��nień, dążeń, aspiracji opar�ych na sys�emie aprobowanych 
war�ości, chociaż różny może być ich zakres i charak�er. siły społeczne są 
związkiem człowieka z war�ościami. na�eży jednak do nich do�rzeć, wyzwo�ić 
je i �kier�nkować. ro�ę czynnika pob�dzające��o siły społeczne mo��ą pełnić 
��dzie ��b ins�y��cje, prek�rsorzy nowych war�ości i działań.5 F�nkcją wycho-
wania jes� wzmacnianie (empowering) i rozwój społeczności �oka�nej (community 
development).

peda��o��ika społeczna m�si wiec �jmować za��adnienie wychowania (roz-
woj�) w szerokim kon�ekście: wpływów społeczno – his�orycznych, dos�rze-
żenia za�eżności wys�ęp�jących między rozwojem osobowości a war�nkami 
życia człowieka, zaan��ażowania szeroko roz�mianej ed�kacji forma�nej i nie-
forma�nej do proces� przeb�dowy społecznej6.

oznacza �o wyprowadzenie peda��o��iki społecznej z za��adnień wyłącznie 
socja�nych i oświa�owych oraz osadzenie jej �akże w sferze po�i�yki i ekono-
mii. nowa�ors�wo rad�ińskiej po�e��ające na rozszerzeni� ce�ów, środków oraz 
f�nkcji ed�kacji dziś s�aje się szcze��ó�nie ak��a�ną i konieczną perspek�ywą. 
wynikające z niej f�nkcje obywa�e�skie i demokra�yczne powiązane z ce�ową 
działa�nością, k�óra zmierza do odkrywania i dynamizowania sił ��dzkich 

4 ibidem, s. 128–130.
5 ibidem, s. 130.
6 ibidem, s. 130.
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w �ok� rozwiązywania prob�emów społecznych kons�y���ją nowy wymiar 
wychowania – ed�kację środowiskową.

3. śRODOWiSKO – SPOŁECZNE i WyCHOWAWCZE

głównym wyróżnikiem �ej najbardziej społecznej s�bdyscyp�iny peda-
��o��iki jes� �jmowanie badanej rzeczywis�ości, a przede wszys�kim proces� 
wychowania, w perspek�ywie �eorii środowiska wychowawcze��o. wychowa-
nie jes� w niej roz�miane jako f�nkcja życia społeczne��o. os�a�eczne efek�y 
wychowania są wypadkową zarówno ce�owych (p�anowych), jak i spon�anicz-
nych (na��ra�nych) oddziaływań na jednos�ki, co można �ez okreś�ić �ermi-
nem F. znanieckie��o samowychow�jące��o się społeczeńs�wa7. 

Środowisko wychowawcze jes� częścią obiek�ywne��o środowiska spo-
łeczne��o człowieka (łącznie z podłożem przyrodniczym i kon�eks�em k��-
��rowym). tworzą je osoby, ��r�py społeczne i ins�y��cje pełniące zadania 
wychowawcze pob�dzające ��dzi do przyswojenia war�ości mora�nych i z��od-
nych z nimi zachowań społecznych. peda��o��ika społeczna sk�pia się na prob-
�ema�yce środowiskowych �war�nkowań procesów wychowawczych oraz na 
ana�izie war�nków (czynników) �moż�iwiających zaspokajanie po�rzeb rozwo-
jowych człowieka (��r�p ��dzkich) w różnych fazach je��o życia i różnorodnych 
sy��acjach życiowych (w różnych formach i przejawach ak�ywności)8. koncen-
�r�je się na dwóch obszarach:
– ��łównym, obejm�jącym ins�y��cje ce�owo powołane do pełnienia f�nkcji 

wychowawczych (dydak�yczne, opiek�ńcze, socja�ne, k����ra�ne, zajm�jące 
się �worzeniem więzi i kon�ak�ów społecznych),

– ins�y��cje nie �kier�nkowane wychowawczo (np. osied�e mieszkaniowe, 
zakłady pracy, s�owarzyszenia, ins�y��cje p�b�iczne i adminis�racyjne), 
k�óre prób�je przeksz�ałcić w in�encjona�ną sferę wychowawczą.
wychowywać �o, z p�nk�� widzenia peda��o��iki społecznej, rea�izować 

w swoim środowisk� zadania indywid�a�ne, ��r�powe i ins�y��cjona�ne, zmie-
rzające do ��epszania s�an� rzeczy, z��odnie z ce�ami i war�ościami społeczeń-
s�wa obywa�e�skie��o i demokra�yczne��o.

jeden z �wórców po�skiej peda��o��iki społecznej a�eksander kamiński zde-
finiował środowisko jako te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej 
i kulturalnej, które działają na jednostkę stale lub przez czas dłuższy, albo krótko, lecz ze 

7 zob. F. znaniecki, Socjologia wychowania, warszawa 1928.
8 s. kaw��a, Pedagogika społeczna, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki, s. 197.
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znaczną siłą, jako samorzutny lub zorganizowany system kształtujących ją podniet9. jes� 
ono częścią o�oczenia będące��o s�r�k��rą (�rwałą i zmienną; oddziaływ�jącą 
na człowieka ��b nie), k�óra wywiera wpływ na jednos�kę10. kiedy indziej 
okreś�a się przez środowisko sieć in�erakcji człowieka i zewnę�rzne��o świa�a, 
k�óra �s�awicznie się zmienia, kre�je nowe siły11 ��b zespół warunków, w�ród 
których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowo���, oddziałujących stale 
lub przez okre�lony czas12. siła bodźców środowiskowych nie jes� jednak fak�em 
obiek�ywnym, a�e za�eży od osobis�ych kompe�encji pos�rze��ania posiada-
nych przez jednos�kę. Środowisko jes� bowiem zawsze czyimś środowiskiem. 
w kon�ak�ach z nim człowiek �czy się współdziałania, nabiera kompe�encji 
społecznych. s�ąd wynika dążenie i pos���a� by było ono najbardziej przyja-
zne i �moż�iwiające rozwój. Moż�iwe jes� �o poprzez właściwe zor��anizowa-
nie środowiska, �ak by ��dzie znajdowa�i sposobność do łączenia się z innymi 
w �wórcze siły społeczne zdo�ne zmieniać w pożądany sposób świa� i nadawać 
m� odpowiedni kier�nek.

peda��o��ika społeczna opierając się na �eorii i prak�yce (badaniach empi-
rycznych) środowiska wychowawcze��o ana�iz�je war�nki, �s�a�a zasady 
i okreś�a me�ody je��o przeksz�ałcania, z p�nk�� widzenia po�rzeb wychowa-
nia i rozwoj� je��o podmio�ów. przeksz�ałca je w imię ideałów, poprzez siły 
same��o środowiska. tak roz�miany proces wychowania �widacznia się (prze-
jawia) w różnych formach ��dzkiej ak�ywności (jednos�kowej i ��r�powej). 

pos���owane or��anizowanie przyjazne��o środowiska powinno odbywać się 
wspó�nie z je��o mieszkańcami, a zawodowy wychowawca wys�ęp�je przede 
wszys�kim w ro�i anima�ora i facy�i�a�ora zespołów ��dzkich w procesie spo-
łeczno-ed�kacyjnym. is�o�nym prob�emem badawczym i prak�ycznym jes� 
proces in�e��rowania, kom�nikowania, moderowania rozmai�ych wpływów 
środowiskowych oraz ich wzorcowe mode�owanie i or��anizowanie.

d�a�e��o współczesna peda��o��ika społeczna nada� jes� przede wszys�kim 
refleksją nad czynnikami i kon�eks�em – ��łównie środowiskowym i k����ro-
wym – war�nk�jącym przebie�� oraz efek�ywność procesów ed�kacyjno-rozwo-
jowych jednos�ki i ��r�p13. specja�iz�je się jednak nie �y�ko w ana�izowani�, 
a�e ��łównie w inspirowani� proces� wychowawcze��o14 obejm�jące��o:

 9 a. kamiński, op. ci�., s. 40; por. r. wroczyński, op. ci�.
10 ibidem, s. 40.
11 d. la�ak, t. pi�ch, Środowisko, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, 

d. la�ak (red.), warszawa 1999, s. 297.
12 H. rad�ińska, Stosunek wychowawcy do �rodowiska społecznego . Szkice z pedagogiki społecznej, 

warszawa 1935, s. 20.
13 s. kaw��a, Pedagogika społeczna jako subdyscyplina naukowa i kręgi jej działalno�ci, [w:] Peda-

gogika społeczna . Dokonania – aktualno�ci – perspektywy, s. kaw��a (red.), tor�ń 2001, s. 14.
14 a. kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, warszawa 1978, s. 17. 
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1. dia��nozę war�nków i sił społecznych środowiska.
2. an�ycypację nas�ęps�w (za��rożeń i czynników rozwoj�).
3. racjona�izację działań (zwłaszcza o charak�erze wspó�no�owym-��r�powym 

i ins�y��cjona�nym)15.

4. W POSZUKiWANiU lOKAlNyCH SiŁ SPOŁECZNyCH

peda��o��ika społeczna sk�piając się na środowiskowych �war�nkowaniach 
procesów wychowawczych (a os�a�nio coraz częściej �akże rozwojowych) sz�ka 
czynników �moż�iwiających zaspakajanie po�rzeb rozwojowych człowieka 
i ��r�p. w k�asycznej j�ż definicji He�eny rad�ińskiej jest nauką praktyczną, roz-
wijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kul-
turoznawstwem (teorią i historią kultury), dzięki własnemu punktowi widzenia . Można 
to najkrócej okre�li�� jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i �rodowiska, 
wpływem warunków bytu i kręgu kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, 
wpływem ludzi na zapewnienie bytu warto�ciom przez ich przyjęcie i krzewienie oraz 
przetwarzanie �rodowiska siłami człowieka w imię ideału16.

współczesnem� anima�orowi sz�kającem� inspiracji do działania z pew-
nością po�ecić można się��nięcie do doświadczeń zespoł� badawcze��o sk�pio-
ne��o przez H. rad�ińską wokół s��di�m pracy społeczno-oświa�owej wo�nej 
wszechnicy po�skiej w warszawie (is�niało od 1925 r.), k�óre zaowocowało 
koncepcją peda��o��iki środowiskowej, przeds�awioną w pracy “s�os�nek 
wychowawcy do środowiska społeczne��o” (1935). to w niej rad�ińska s�wier-
dzała, że osią wychowania jes� ak�ywny, wzajemny s�os�nek jednos�ki i śro-
dowiska. Edukacja powinna więc służy�� zaaktywizowaniu warto�ci, sił jednostek i grup 
społecznych w życiu kraju i �rodowiska lokalnego17 .

tak pojmowany proces wychowawczy przejawiający się w ��dzkiej ak�yw-
ności jednos�kowej i ��r�powej obejm�je: wpływ środowiska na jednos�kę 
i ��r�py, oddziaływanie różnorodnych sił �kwiących w społeczeńs�wie dążącym 
do zmiany i in�e��rację wpływów środowiska18. człowiek nie jes� zde�ermi-
nowany przez war�nki środowiskowe, ponieważ może doprowadzić do ich 
zmiany wykorzys��jąc siły �e��o środowiska. takie podejście �jawniło nowy 
sens działa�ności wychowawczej, k�óra może inspirować i or��anizować prze-
ksz�ałcanie środowiska siłami społecznymi (jednos�ek, ��r�p, ins�y��cji). 

15 s. kaw��a, op. ci�., s. 13.s. kaw��a, op. ci�., s. 13. 
16 H. rad�ińska, Pedagogika społeczna, wrocław 1961, s. 361.
17 w. theiss,w. theiss, Radlińska . . ., op. ci�., s. 84.
18 s. kaw��a, op. ci�., s. 17.s. kaw��a, op. ci�., s. 17.
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proces wychowawczy przebie��a pod wpływem: środowiska życia (siły na��-
ra�ne) i ins�y��cji powołanych do rea�izacji zadań wychowawczych (siły in�en-
cjona�ne). obszary nie �kier�nkowane wychowawczo można, a nawe� na�eży 
przeksz�ałcić w in�encjona�ną pracę wychowawczą. do �e��o po�rzebne jes� 
zaprojek�owanie prak�yczne��o pos�ępowania wychowawcze��o. w �ym pro-
cesie rad�ińska podkreś�ała równo�e��łość dwóch obszarów: war�ości i idea-
łów oraz środków i narzędzi ich rea�izacji. ważna jes� �akże świadomość, że 
dynamizowanie (�ak�ywnienie) indywid�a�nych i społecznych sił odbywa się 
w środowisk� roz�mianym jako wspó�no�a �oka�na. 

peda��o��ika społeczna �rak��je środowisko �oka�ne zarówno jako źródło 
bodźców rozwojowych, jak i �eren działa�ności wychowawczej19. in�eres�ją 
ją przede wszys�kim krę��i wpływów peda��o��icznych, działających na wycho-
wanków poza szkołą – w środowisk� życia. rozszerza więc pojęcie p�anowej 
działa�ności wychowawczej na czynności związane z kon�ro�ą środowiska spo-
łeczne��o, �czes�niczenie w ins�y��cjach społecznych, k����ra�nych i ��ospo-
darczych.

przypominając k�asyczne �jęcie peda��o��iki społecznej war�o za�ważyć, 
szcze��ó�nie is�o�ne e�emen�y odnoszące się do wychowawcze��o or��anizowania 
środowiska �oka�ne��o. p�nk�em wyjścia jes� pojęcie wychowania środowisko-
we��o, k�óre w �radycji peda��o��icznej po�e��a na or��anizowani� pozy�ywnych 
podnie� rozwojowych w środowisk� �oka�nym, a rea�iz�je się w procesie na��-
ra�nych doświadczeń. jednak rodzaj podnie� s�ym���jących �e doznania jes� 
zamierzony i p�anowy20. efek�ywność wychowawcza poczynań środowiskowych 
moż�iwa jes� �y�ko wówczas, ��dy wychowawca spoży�k�je siły społeczne środo-
wiska i na nich opiera swą działa�ność. siły społeczne �o czynniki działające 
w środowisk� w pos�aci �zdo�nień jednos�kowych i zbiorowych wyrażających 
się w działani�. wyróżniamy nas�ęp�jące siły: a) jednos�kowe, czy�i przy-
wódców opinii p�b�icznej w środowisk�, rea�iza�orów pra��nień zbiorowych, 
przodowników w ak�ywności zbiorowej, zwias��nów nowo pows�ałych po�rzeb, 
chę�niej od innych asymi��jących war�ości k����ry, ak�ywiz�jących o�oczenie 
oraz b) zbiorowe, a więc przede wszys�kim dynamiczne ��r�py społeczne, 
wzorcowe �rządzenia i p�acówki społeczne21.

peda��odzy społeczni z��odnie �wierdzą, że powinno się wspierać siły j�ż 
działające, a �akże wspoma��ać �e ksz�ał��jące się, do�ychczas ��ajnione. 
wypracowanie owe��o sposob� wspierania, wspoma��ania, b�dzenia odbywa 
się poprzez eksperymen�y i projek�y pi�o�ażowe22. począ�kiem peda��o��icz-

19 r. wroczyński, op. ci�., s. 40.
20 r. wroczyński, Wychowanie poza szkołą, warszawa 1968, s. 19.
21 H. rad�ińska, Pedagogika . . ., op. ci�., s. 33.
22 H. rad�ińska, Postawa wychowawcy, s. 167.
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nej in�erwencji w środowisko �oka�ne powinna być dia��noza społeczności 
(survey), czy�i proced�ra badań zespołowych mających �jawnić różnorodne 
po�rzeby środowiska oraz dos�rzec różnorodne siły społeczne, mo��ące włą-
czyć się do poczynań ��epszających ak��a�ny s�an. ważne jes� by przy jej 
inicjowani�, p�anowani� i ana�izie ak�ywne były �oka�ne siły społeczne23. jej 
�ży�eczność po�e��a na moż�iwości spoży�kowania wyników d�a me�iorowania 
(��epszania) wszys�kie��o, co w danym środowisk� mo��łoby f�nkcjonować 
sprawniej (p�acówki, s�owarzyszenia, krę��i społeczne). projek�owanie dzia-
łań wychodzić powinno od po�rzeb ��dzi, �jawniających braki, k�óre wpro-
wadzają jednos�ki w s�an niepokoj�, będący zwyk�e mo�ywem do działania 
w kier�nk� zaspokojenia po�rzeby24. w efekcie pows�aje mode� roz�miany 
jako wyse�ekcjonowanie i wyabs�rahowanie z okreś�onej rzeczywis�ości pew-
nych jej is�o�nych e�emen�ów, a nas�ępnie zb�dowanie z nich syn�e�ycznej 
s�r�k��ry, będącej skróconym obrazem danej rzeczywis�ości. przy czym mode� 
może być obrazem rzeczywis�ości empirycznie s�wierdza�nej, bądź pożąda-
nej, pos���owanej, projek�owanej25. wprowadza ��o peda��o�� jako anima�or 
zmiany, który idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, nigdy nie powinien 
na�ladowa�� dobroczyńcy, zstępującego z wysoka do maluczkich . Warto��� jego pracy mierzy 
się nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potrafi wydoby�� z gromady, w�ród której i z którą  
pracuje26. 

peda��o��ikę społeczną in�eres�je przede wszys�kim: wzajemne oddziały-
wanie wpływów środowiska i sił jednos�ek przeksz�ałcających środowisko, 
badanie ro�i akcji wychowawczych w całoksz�ałcie życia społeczne��o oraz 
s�worzenie mode�� zmiany27. Zasady celowego działania, wypracowane w pedago-
gice społecznej i o�wiatowej, mają znaczenie nie tylko dla pracy społecznej i o�wiato-
wej, lecz również dla wielu dziedzin życia, w których wychowanie stanowi lub stanowi�� 
powinno jeden z czynników �wiadomego oddziaływania . Dziedziny te są liczne i obej-
mują – jak wy�icza rad�ińska – m .in . administrację terytorialną i gospodarczą, 
organizację pracy, budownictwo, zapobieganie chorobom i przestępczo�ci, lecznictwo,  
sądownictwo28 . 

23 a. kamiński, Pedagogika . . ., op. ci�., s. 282.
24 H. rad�ińska, Postawa . . ., op. ci�., s. 168.
25 a. kamiński, Funkcje pedagogiki . .., s. 62.
26 H. rad�ińska, Istota i zakres służby społecznej, warszawa 1928, s. 267.
27 H. rad�ińska, Postawa . . ., op. ci�., s. 157.
28 H. rad�ińska, Egzamin z pedagogiki społecznej, łódź 1951, s. 157.
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5. śRODOWiSKOWA USŁUGA SOCJAlNA – WSPóŁCZESNE 
PARADyGMATy PRACy W SPOŁECZNOśCi lOKAlNEJ 

szerokie przypomnienie źródeł i wiodących idei charak�erys�ycznych d�a 
peda��o��iki społecznej, zaprezen�owane w pierwszej części ar�yk�ł�, nie ma 
jedynie his�oryczno-sprawozdawcze��o charak�er�, �ecz �kaz�je k��czowe 
źródła ak��a�nych posz�kiwań, innowacyjnych rozwiązań w sferze �sł��� spo-
łecznych i pracy socja�nej. obserwacja ewo��cji prak�yki działań środowisko-
wych i najnowszych rozwiązań me�odycznych pokaz�je wyraźne in�e��rowanie 
się koncep�� �sł���i społecznej (w �ym środowiskowej) z procesem or��anizo-
wania społeczności �oka�nej. 

głównym ce�em �ak pojmowanej �sł���i jes� praca ze społecznościami 
�oka�nymi znajd�jącymi się w niekorzys�nym położeni�, mająca �moż�iwić 
im wspó�ne okreś�enie po�rzeb i praw, jasne przeds�awienie ce�ów i podjęcie 
działań pozwa�ających �e ce�e rea�izować w ramach demokra�ycznych s�r�k-
��r. Źródłem działania, p�nk�em wyjścia zawsze pozos�aje pojęcie społeczno-
ści �oka�nej (community), k�óra pełni nas�ęp�jące f�nkcje29:
– socja�izacyjną, przez k�órą społeczność zaszczepia pewne war�ości swoim 

członkom,
– zaradności ��ospodarczej, społeczność zapewnia e��zys�encję swoim człon-

kom,
– �dział� w społeczeńs�wie, spełniając po�rzebę życia �owarzyskie��o i spo-

łeczne��o,
– kon�ro�i społecznej, wyma��ając przes�rze��ania war�ości społeczności.

jes� �o proces po�e��ający na rozwoj�, będący doświadczeniem zarówno 
zbiorowym, jak i indywid�a�nym. Baz�je na przekonani� o równości i par�-
ners�wie między zaan��ażowanymi s�ronami. opiera się o �oka�ną ed�kację 
społeczną (community education), po�e��ającą na dzie�eni� się �mieję�nościami, 
świadomością, wiedzą i doświadczeniem w ce�� doprowadzenia do zmiany. 

praca w społeczności jes� procesem, dzięki k�órem� jakaś ��r�pa okreś�a 
swoje po�rzeby ��b ce�e o��ó�ne, dokon�je ich hierarchizacji, zwiększa pocz�-
cie za�fania do siebie oraz wo�ę pracy na rzecz zaspokojenia �ych po�rzeb, 
znajd�je niezbędne środki wewnę�rzne ��b zewnę�rzne, podejm�je konieczne 
działania, wykaz�je się pos�awami i działaniami zmierzającymi do podjęcia 
współpracy w ramach społeczności30. is�o�ę pracy w społeczności �oka�nej, 
można za�ważyć poprzez �rzy zasadnicze perspek�ywy: 

29 zob. r. l. warren,zob. r. l. warren, The Community in America, chica��o 1963.
30 M.g. ross,M.g. ross, Community Organization: Theory, Principles and Practice, new york 1967, s. 40.
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– Rozwoju społeczno�ci lokalnej – war�o w �ym miejsc� przy�oczyć słowa an��ie�-
skie��o ekonomis�y e.F. sch�machera, wedł��� k�óre��o rozwój zaczyna się nie 
dobrami, ale ludźmi, ich wykształceniem, zorganizowaniem się i dyscypliną . Bez tych 
trzech warunków wszystkie źródła są ukryte, niewykorzystane, pozostają tylko moż-
liwo�cią31. społeczna f�nkcja rozwoj� społeczności �oka�nej ma podwójne 
znaczenie. poma��a �ym, k�órzy �e��o po�rzeb�ją w przys�osowani� się do 
społeczeńs�wa i poma��a zmienić war�nki sys�em� społeczne��o. 

– Społeczeństwa obywatelskiego – społeczeńs�wo obywa�e�skie �o sfera p�b-
�iczna, sfera so�idarności, ��dzie form�ł�ją się różne in�eresy, spierają się 
ze sobą, ��dzie zdarzają się konflik�y pomiędzy jednos�kami, ��r�pami, or��a-
nizacjami. jak pisze ra�f dahrendorf: ludzie potrzebują związków i możliwo-
�ci wyboru, aby delektowa�� się możliwo�ciami życia . Te związki wymagają wariacji 
autonomicznych połączeń, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim32. wzajemne 
reakcje zachodzą w okreś�onej przes�rzeni �oka�nej i �am �eż wy�warza się 
społeczeńs�wo obywa�e�skie.

– Profesjonalnej strategii społeczno-edukacyjnej – choć źródła pracy w społeczności 
�oka�nej mają charak�er społecznikowski, �o jednak z czasem (przynaj-
mniej od �a� 20-�ych XX wiek�) nabrały one charak�er� profesjona�nej 
działa�ności. 
właśnie �en os�a�ni aspek� – in�e��r�jąc i włączając w po�e refleksji �akże 

dwie pozos�ałe perspek�ywy – okreś�any jes� jako środowiskowa �sł���a spo-
łeczna/socja�na. s�anowi �o dziś najbardziej obiec�jący sposób myś�enia 
o pracy w społeczności �oka�nej. 

rozważania na �en �ema� w da�szej części ar�yk�ł� zos�aną opar�e na 
wciąż inspir�jących wnioskach z k�asyczne��o dziś rapor�� za�y��łowane��o 
„praca środowiskowa i zmiana społeczna”33, k�óry nakreś�ał dwie k��czowe 
d�a pracy na rzecz społeczności koncepcje. z��odnie z nim środowiskowa dzia-
ła�ność koncen�r�je się na:
– poma��ani� mieszkańcom w podejmowani� decyzji, p�anowani� i podejmo-

wani� działań mających na ce�� rea�izowanie ich własnych po�rzeb przy 
pomocy dos�ępnych zasobów zewnę�rznych (proces organizowania), a jej 
ce�em jes�:

31 e.F. sch�macher cy�. za i. Versa��i,e.F. sch�macher cy�. za i. Versa��i, Community Development Partnership Building in Central 
and Eastern Europe, B�dapesz� 2003, www.kozosse��fej�esz�es.h� oraz www.sas.en��o.p�

32 r. dahrendorf, cy�. za i. Versa��i, ibidem, s. 10.r. dahrendorf, cy�. za i. Versa��i, ibidem, s. 10.
33 rapor� g��benkiana w 1968 rok� (Calouste Gulbenkian Foundation,), za: M webs�er, 

e. coffin, Przegląd problemów pracy �rodowiskowej i rozwoju społeczno�ci w kontek�cie do�wiadczeń brytyj-
skich, ma�eriały ed�kacyjne szkoły animacji społecznej.
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– poma��anie �oka�nym sł�żbom w �ym, by s�awały się bardziej sk��eczne, 
przyda�ne i dos�ępne d�a �ych, k�órych po�rzeby s�arają się zaspokajać 
(zarządzanie �rodowiskową usługa społeczną).
w raporcie po raz pierwszy wskazano, że praca środowiskowa powinna być 

�znana za część profesjona�nej prak�yki całej ��r�py pracowników �oka�nych, 
od na�czycie�i po pracowników socja�nych, od d�chowieńs�wa do włodarzy 
mias� (nowa ro�a pracownika socja�ne��o). podkreś�ał on po�rzebę p�anowe��o 
podejścia i podkreś�ał ro�ę wie�ozadaniowej a��encji prac�jącej w ce�� sk��ecz-
ne��o zaspokajania po�rzeb społeczności.

6. PRACA śRODOWiSKOWA – PlANOWANiE 
i ORGANiZOWANiE PROCESU ZMiANy

proces or��anizowania społeczności �oka�nej nas�awiony jes� na zmianę 
rzeczywis�ości społecznej. Baz�je on na po�encja�e i ak�ywności mieszkańców 
oraz wykorzys�ani� po�encjał� ��r�p, ins�y��cji i or��anizacji. pods�awowym 
zadaniem je��o inicja�orów/rea�iza�orów jes� rozpoznanie sił i moż�iwości 
mieszkańców, a nas�ępnie ich ak�ywizacja, �kier�nkowana na �wórcze kreo-
wanie nie �y�ko życia własne��o, a�e �akże środowiska, w k�órym ono się �oczy. 
takie działania są szcze��ó�nie znaczące w odniesieni� do osób, ��r�p oraz 
społeczności za��rożonych ��b do�knię�ych społecznym wyk��czeniem. proces 
zmiany w danym miejsc� zamieszkania zachodzi w oparci� o ziden�yfikowane 
po�rzeby i wykorzys��je po�encjał �oka�nych ak�orów na rzecz rozwoj�.

gdy mówimy o rozwoj� społeczności, najczęściej odnosimy ��o do okreś�o-
nej przes�rzeni społecznej i �ery�oria�nej. tak �oka�nie osadzony rozwój ma 
na ce�� wzbo��acenie sieci powiązań i kon�ak�ów ��r�powych oraz wzmocnie-
nie wewnę�rznych powiązań, wypracowanie pewności siebie i �mieję�ności 
�ak, by społeczność �oka�na (��dzie) mo��ła znacznie poprawić swoją sy��ację. 
jes� �o proces społecznej zmiany, k�óry:
– �worzy swój pro��ram poprzez bezpośrednie doświadczenia i po�rzeby ��dzi 

mieszkających na danym obszarze,
– wyma��a zaan��ażowania w odkrycie i zmobi�izowanie war�ości, moż�iwości 

i niewykorzys�anych �mieję�ności pojedynczych osób,
– podkreś�a znaczenie wspó�ne��o działania jako najsk��eczniejsze��o i �wór-

cze��o medi�m, dzięki k�órem� zachodzić może rozwój osobis�y i spo-
łeczny,

– s�ara się wspierać i �moż�iwiać ��dziom sprawowanie coraz większej kon-
�ro�i nad własnym życiem i �czes�niczeni� w podejmowani� decyzji, k�óre 
ich do�yczą.
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dzięki działaniom w społeczności �oka�nej po�rzeby społeczne i prob�emy 
indywid�a�ne s�ają się kwes�iami p�b�icznymi, rozwiązywanymi poprzez 
wspó�ną rea�izację przedsięwzięć – w efekcie ��dzie zaan��ażowani w �akie 
działania sami nabywają nowe �mieję�ności i zysk�ją wiarę we własne siły, 
przejm�ją większą kon�ro�ę nad swoim życiem społecznym. p�nk�em wyj-
ścia d�a proces� rozwoj� społeczności �oka�nej są osobis�e doświadczenia 
��dzi do�yczące kwes�ii społecznych – doświadczenie �cisk�, niekorzys�ne��o 
położenia, dyskryminacji, wyizo�owania, �bós�wa, a więc wsze�kie��o rodzaj� 
deficy�� społeczne��o.

tak roz�miane or��anizowanie społeczności �oka�nej na�eży �rak�ować 
jako dł���ofa�owy proces �podmio�owienia ��dzi, �worzenia sieci współpracy 
i �oka�nych s�r�k��r, k�óre na s�ałe będą wspierać rozwój �ej społeczności, jej 
zdo�ność do rozwiązywania prob�emów, �worzenia środowiska zmiany i b�do-
wania po�encjałów zarówno ��r�p jak i całej społeczności d�a po�epszenia jako-
ści życia. or��aniza�or społeczności �oka�nej �r�chamia �en proces i wspiera 
��o do momen�� ��worzenia �akich s�r�k��r, k�óre przejmą je��o f�nkcję 
i zapewnią samos�anowienie �ej społeczności w myś� zasady od pomocy – do 
samopomocy. ty�ko praca w społeczności w oparci� o war�ości empowermentu, 
samopomocy i zaan��ażowania daje rea�ną szansę na �rwałą zmianę i poprawę 
jakości życia ��dzi, a�e nie daną przez „ko��oś” ��b „coś”, �y�ko wypracowaną 
przez nich samych. 

pods�awą zmiany jes� podejście do człowieka jako podmio�� oraz �znanie, 
że w procesie zmiany nie można ��o pos�rze��ać w oderwani� od je��o środowi-
ska życia, k�óre ma zasadniczy wpływ na je��o f�nkcjonowanie. widzenie czło-
wieka jako podmio�� działania we własnej sprawie wyma��a od środowiskowej 
pracy socja�nej/or��anizowania społeczności �oka�nej przejścia od perspek�ywy 
k�ien�a do perspek�ywy par�nera. to ważna zmiana pos�rze��ania ��dzi z ich 
deficy�ami i prob�emami, nie jako przedmio�� oddziaływania, a przyjęcia 
re�acji par�nerskiej z jej konsekwencją w pos�aci b�dowania re�acji na pozy-
�ywach i wzajemnym szac�nk�, b�d�jącym wiarę ��dzi w moż�iwość zmiany 
ich położenia.

or��aniza�or społeczności �oka�nej jes� jednocześnie badaczem i or��ani-
za�orem zmiany. rea�izacja działań środowiskowych przypomina więc pełny 
cyk� badania i działania, na k�óry składają się okreś�one kroki, przeds�awione 
zbiorczo w �abe�i 1.

przeds�awiony proces or��anizowania społeczności �oka�nej ma charak�er 
�niwersa�ny, a w związk� z �ym s�anowi pods�awę kons�r�owania wie��, róż-
norodnych i specyficznych in�erwencji sł�żb społecznych w środowisk� �oka�-
nym.
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Tabela 1. Etapy procesu organizowania społeczności lokalnej

dia��noza 
środowiskowa

zebranie informacji o społeczności �oka�nej – całościowy 
o���ąd przes�rzeni (��mina, dzie�nica, osied�e), w k�órej będą 
rea�izowane działania. o���ąd �en związany jes� z zebraniem 
danych o zasobach, ��dziach, po�encja�e oraz prob�emach 
wys�ęp�jących na danym �erenie 

tworzenie mapy zasobów i po�rzeb, k�óra �wz���ędnia zarówno 
zasoby w działani� (infras�r�k��ra, zasoby na��ra�ne, środki 
finansowe) jak również zasoby – moż�iwości (w �ym his�o-
ria ��r�py/społeczności, dzięki k�órej pows�ały szcze��ó�ne��o 
rodzaj� więzi między jej członkami, różne��o rodzaj� wydarze-
nia bieżące, k�óre łączą ��b dzie�ą daną społeczność). obok 
zasobów ważne jes� pokazanie po�rzeb danej społeczności 
�ery�oria�nej oraz społeczności (��r�p) ka�e��oria�nych

wybór podmio�� 
działania 
i rozpoznanie 
je��o prob�emów 
oraz po�encjał�

Mapa zasobów i po�rzeb okreś�one��o �eren� pozwa�a na 
s�worzenie profi�� szerokie��o środowiska oraz wyodrębnienie 
mniejszych podmio�ów, k�óre będą włączone w proces zmian 
(społeczności �ery�oria�nej ��b społeczności (��r�p) ka�e��o-
ria�nych wyk��czonych ��b za��rożonych �ym zjawiskiem). 
or��aniza�or społeczności �oka�nej powinien dokonać wybor�, 
do k�óre��o z podmio�ów będzie kierował swojej działania 
i przys�ąpić do rozpoznania po�rzeb, prob�emów oraz po�en-
cjał�, czy�i sił i moż�iwości wybrane��o podmio��. wiąże się 
�o z �porządkowaniem zebranych do�ychczas informacji na 
�ema� wybrane��o prob�em�

poznawanie ��dzi/ 
pozyskiwanie 
soj�szników 

na �ym e�apie or��aniza�or społeczności �oka�nej nawiąz�je 
indywid�a�ne kon�ak�y z poszcze��ó�nymi mieszkańcami oraz 
��r�pami, ins�y��cjami/or��anizacjami. B�d�je nowe re�acje 
na f�ndamencie par�ners�wa i szac�nk� d�a każdej osoby; 
rozpoznaje osoby, ins�y��cje/or��anizacje, k�óre chciałyby się 
zaan��ażować w przyszłe działania i iden�yfik�je po�encja�nych 
�iderów. B�d�je szeroką sieć współpracy na rzecz zmiany. sieć 
�a będzie bardziej in�erpersona�na w społecznościach małych 
i bardziej ins�y��cjona�na w społecznościach większych

tworzenie p�an�  
i s�r�k��ry działania 
��r�py

przy��o�owanie p�an� działania wiąże się z py�aniami – co, 
kiedy, jak zos�anie zrobione, k�o będzie odpowiadał za 
poszcze��ó�ne zadania a k�o za całość, jakie zasoby ��b finanse 
będą po�rzebne i�d.? p�an działania powinien �wz���ędniać 
dł���ofa�ową wizję zmiany w całej społeczności, a�e z dr���iej 
s�rony winien sk�piać się na mniejszych działaniach, k�óre 
dają szybkie rez���a�y



Bohdan Skrzypczak60

rea�izacja 
zap�anowanych 
działań

nad rea�izacją zap�anowanych działań ze s�rony społeczności 
cz�wa komi�e� or��anizacyjny. loka�ni �iderzy dbają o przebie�� 
działania, są mo�orem zmian. is�o�nym e�emen�em rea�izacji 
p�an� jes� wspó�ne świę�owanie s�kces� np. podczas wyda-
rzeń �oka�nych (pikniki, fes�yny), na k�órych można pokazać 
wszys�kim mieszkańcom, co �dało się osią��nąć. gr�pa inicja-
�ywna i or��aniza�or m�szą w s�ały sposób �worzyć informację 
na �ema� podejmowanych działań i dys�ryb�ować ją do ��dzi 
(��aze�ka, informacje na �ab�icy o��łoszeń, s�rona www, re���-
�arne spo�kania informacyjno – or��anizacyjne o�war�e d�a 
wszys�kich)

Moni�orowanie  
i ocena efek�ywności 
podejmowanych 
działań 

Moni�orin�� wiąże się z sys�ema�ycznym zbieraniem i ana�i-
zowaniem informacji, pozwa�ając re����arnie kon�ro�ować �o, 
czym zajm�je się or��aniza�or społeczności �oka�nej. Moni�o-
rin�� pozwa�a również zas�anowić się nad zmianami zachodzą-
cymi w je��o pracy

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznej, www.innowacjaspo�eczna.p�

7. DZiAŁANiA śRODOWiSKOWE – PERSPEKTyWA 
ZARZąDZANiA USŁUGAMi SPOŁECZNyMi

spojrzenie na środowisko jako na o�war�ą, a�e rzeczywis�ą przes�rzeń 
łączącą �reści socja�ne, eko�o��iczne, społeczno-k����rowe i ��ospodarcze �moż-
�iwia refleksja nad �oka�nym siłami s�ym���jącymi rozwój. nieprzypadkowe 
są zarówno w po�sce, jak i w wie�� krajach świa�a posz�kiwania po�encjał� 
rozwojowe��o w �oka�nych środowiskach. odwoływanie się do �oka�nych zaso-
bów mo�ywacji i doświadczeń, a więc do ka�e��orii sił społecznych, s�aje się 
znow� a�rakcyjnym mode�em zarządzania i kierowania rozwojem. 

Środowisko �oka�ne jes� przes�rzenią, w k�órej dochodzi do in�erakcji 
i procesów �kier�nkowanych na rea�izację akcep�owanych przez mieszkań-
ców ce�ów. Można ��ożsamiać �en proces ak�ywizacji jednos�ek, ��r�p i spo-
łeczności �oka�nych z wychowaniem ��b ed�kacją środowiskową, a�e �akże ze 
sferą zarządzania i kreowania �sł��� społecznych.

w �akim �jęci� zarządzanie będzie procesem oddziaływania, rea�izowa-
nym przez or��any samorząd�, k�óry powinien zmierzać do osią��ania ce�ów 
pos�awionych przez wspó�no�ę �oka�ną. oznacza �o za�em zespół działań 
podejmowanych w ce�� wywołania pożądane��o przebie��� procesów i zjawisk 
w obrębie jednos�ki �ery�oria�nej. w związk� z �ym poprzez zarządzanie 

Tabela 1. (cd.)
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ksz�ał�owane są zachowania innych podmio�ów, przy czym samo zarządzanie 
na�eży do sfery procesów re����acyjnych.

na podkreś�enie zasł����je fak�, iż zarządzanie w przeciwieńs�wie do admi-
nis�rowania jes� pojęciem, k�óre zawiera w sobie ak�ywność, krea�ywność, 
innowacyjność oraz szeroko pojmowaną przedsiębiorczość działania. prob�e-
ma�yka zarządzania w samorządzie �ery�oria�nym posiada is�o�ne znaczenie 
�ak z �eore�yczne��o jak i prak�yczne��o p�nk�� widzenia. na�eży �eż zwrócić 
�wa��ę na społeczny wymiar prob�ema�yki zarządzania w kon�ekście poziom� 
akcep�acji przez środowisko �oka�ne działa�ności władz p�b�icznych w proce-
sie zarządzania. z p�nk�� widzenia zadań samorząd� �ery�oria�ne��o niezwy-
k�e is�o�ne wydaje się or��anizowanie i zarządzanie �sł���ami społecznymi34.

s�worzenie moż�iwości dos�ęp� do �sł��� odpowiadających na po�rzeby 
danej społeczności �o przede wszys�kim domena różnych jednos�ek samo-
rząd� �ery�oria�ne��o. do władz �oka�nych na�eży �eż �s�a�anie zakres� oraz 
priory�e�ów świadczonych na ich �erenie �sł���. is�niejąca �radycja i prak-
�yka samorządności, ���r�n�owana prawnie wskaz�je na pods�awowe sfery, 
w jakich władze �oka�ne winne są rea�izować zadania wz���ędem obywa�e�i. 
na�eży do nich ��rzymanie odpowiedniej jakości życia mieszkańców, rozwój 
działań społecznych i k����ra�nych oraz zapewnienie porządk� p�b�iczne��o. 
wszys�kie �e �rzy sfery obejm�ją �sł���i społeczne w obszarze pomocy i in�e-
��racji społecznej czy�i w sferze: działalno�ci pracowników socjalnych i innych, pole-
gającej na promowaniu zdrowia i dobrostanu ludzi; na pomaganiu ludziom, aby stali się 
bardziej samowystarczalni; na zapobieganiu uzależnieniu od pomocy; wzmacnianiu więzi 
rodzinnych; przywracaniu jednostek, rodzin, grup i społeczno�ci do pomy�lnego funkcjo-
nowania społecznego35.

k��czowe d�a roz�mienia znaczenia �sł��� społecznych w kon�ekście 
pomocy społecznej – a zwłaszcza jej ins�y��cji na poziomie ��miny – jes� przyj-
rzenie się różnym f�nkcjom �sł��� i konsekwencjom ich świadczenia. usł���i 
społeczne – jak za�waża ryszard szarfenber�� – �samodzie�niają, �podmio-
�owiają, zwiększają moż�iwości i przywracają do pomyś�ne��o f�nkcjonowania 
społeczne��o. ich ce�em jes� ksz�ał�owanie zachowań ekonomicznych, rodzin-
nych, obywa�e�skich, a �akże wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych. 
efek�em będzie za�em �epsze zaspokajanie po�rzeb społecznych, ła��odzenie 
nierówności społecznych i wyrównywanie szans życiowych36. zarządzanie �ak 
roz�mianymi �sł���ami społecznymi przyjm�je pos�ać zes�aw� działań, na 
k�óry składa się: p�anowanie, or��anizowanie, mo�ywowanie oraz kon�ro�a 

34 zobacz pierwszy ar�yk�ł w �ym �omie a��ors�wa M. grewińskie��o.
35 r. szarfenber��, Usługi społeczne, www.spo�ecznieodpowiedzia�ni.p�
36 ibidem.ibidem.
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zasobów or��anizacyjnych, ��dzkich i finansowych. działania �e zmierzają do 
świadczenia �sł��� społecznych, zaspokajających po�rzeby społeczności, popra-
wiających sy��ację osób i ��r�p najsłabszych, zwiększających ich samodzie�-
ność, wzmacniających więzi i dążących do in�e��racji społeczności �oka�nej.

s�ym��owanie w ramach po�i�yki społecznej odnowy więzi i współdziała-
nia w środowisk� jes� moż�iwe, wyma��a jednak b�dzenia po�encjał� ��dzi, 
i d�a�e��o niezbędne jes� skierowanie do wszys�kich mieszkańców dane��o śro-
dowiska, �worzących na��ra�ną wspó�no�ę �oka�ną (np.: wieś, osied�e, ��ica), 
a nie �y�ko k�ien�ów pomocy społecznej. d�a�e��o w przypadk� or��anizowa-
nia społeczności loka�nej (osl) można mówić o �r�chomieni� zin�e��rowa-
ne��o proces� odnowy (wieś) i rewi�a�izacji (mias�o) społecznej. oznacza �o, 
że rewi�a�izacja/odnowa nie jes� adresowana do konkre�nej ��r�py odbiorców 
(dzieci, młodzieży, osoby do�knię�e chorobą a�koho�ową, seniorzy), a�e obej-
m�je całą społeczność, bez wz���ęd� na indywid�a�ne cechy, ewen��a�ne defi-
cy�y. nie chodzi o odnowę więzi w jakiejś konkre�nej ��r�pie społecznej, �ecz 
w środowisk�/społeczności, k�óre �worzą rodziny, osoby samo�ne, młodzi, s�a-
rzy, niemow�ę�a, ��dzie �wikłani w �za�eżnienia, z deficy�ami zdrowia oraz ci, 
k�órych kondycja pozos�aje bez zarz���. d�a prak�yki zarządzania po�i�yką 
społeczną, mode� pracy środowiskowej nas�awiony na rewi�a�izację/odnowę 
danej społeczności, s�anowi op�yma�ny ins�r�men� rozwiązywania prob�e-
mów społecznych i co najważniejsze – �akże włączania czynników chroniących 
przed nimi na przyszłość. w �ej sy��acji po�i�yka społeczna powinna przede 
wszys�kim dos�arczać środowisk� i decyden�om wiedzy o �ym, jak jes� oraz 
jak powinno być, a co za �ym idzie – wyznaczać kier�nki i s�andardy działa-
nia. k��czowym ins�r�men�em do kreowania �ak pojmowanej po�i�yki spo-
łecznej jes� ��minna s�ra�e��ia rozwiązywania prob�emów społecznych, k�óra 
pozwa�a:
– ziden�yfikować najważniejsze prob�emy ��miny oraz jej mocne s�rony, 
– pozwa�a wyeksponować in�eresy społeczności �oka�nej, �zyskać powszechne 

poroz�mienie – powinna być przecież dziełem naj�iczniejszej (najbardziej 
reprezen�a�ywnej) ��r�py mieszkańców ��miny, 

– skłania do b�dowania płaszczyzny bieżącej współpracy pomiędzy rozpro-
szonymi środowiskami, co �moż�iwia poznanie (skonfron�owanie) różnych 
s�anowisk oraz zwiększa prawdopodobieńs�wo �rafnych – powszechnie 
akcep�owanych rozwiązań, 

– e�imin�je bądź ła��odzi konflik�y in�eresów, ��dyż do wy�ypowania os�a�ecz-
nych kier�nków rozwoj� dochodzi w drodze rozmów ne��ocjacyjnych i wza-
jemne��o �czenia się,
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– daje różnym podmio�om w ��minie (mieszkańcom, jednos�kom or��aniza-
cyjnym ��miny, różnorodnym ins�y��cjom, inwes�orom) pocz�cie s�abi�i-
zacji. 
wynikające z �ak poję�ej s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecznych 

(poprzez in�e��rację społeczną) �sł���i w sek�orze p�b�icznym, a więc �akże �e 
o charak�erze osl mo��ą być rea�izowane w dwojaki sposób: przez jednos�ki 
or��anizacyjne ��min ��b zakłady b�dże�owe, bądź przez inne podmio�y, szcze-
��ó�nie or��anizacje pozarządowe i firmy komercyjne. ważnym czynnikiem 
wyróżniającym sposób rea�izacji �sł��� przez władze p�b�iczne jes� ich dos�ęp-
ność. sek�or komercyjny nas�awiony na zysk świadczy �sł���i �y�ko �ym, k�órzy 
są w s�anie za nie zapłacić. w sek�orze p�b�icznym, z��odnie z kons�y��cyjną 
zasadą so�idarności, �sł���a świadczona jes� również osobom, k�óre ze wz���ęd� 
na brak środków i moż�iwości są wyłączone z re�acji rynkowych (np. bezro-
bo�ni, �bodzy, �poś�edzeni) i nie mo��ą nabyć danej �sł���i ��b dobra. usł���i 
w sek�orze p�b�icznym mają przy �ym charak�er powszechny – dos�arczane są 
wszys�kim, k�órzy mają moż�iwość korzys�ania z nich oraz �ym, k�órym dane 
�sł���i zos�ają przyznane przez pańs�wo ��b władze samorządowe.

8. ORGANiZATOR SPOŁECZNOśCi lOKAlNEJ 
– ANiMATOR, MEDiATOR i lOKAlNy POliTyK 

SPOŁECZNy

sprawne wypełnianie przypisanych pracy środowiskowej f�nkcji wyma��a 
podejmowania specyficznych zadań i czynności. układają się one w ki�ka 
charak�erys�ycznych i właściwych pracy środowiskowej ró� zawodowych37. 
najważniejsza jes� ro�a związana z �moż�iwianiem or��anizowania się i sk�-
�eczne��o działania w środowisk� �oka�nym (enabler), baz�jąca na �akiej re�acji 
ze społecznością, k�óra przełam�je jej bierność, apa�ię, mo�yw�je do działa-
nia, zwiększa pocz�cie przyna�eżności do ��r�py i miejsca, zachęca do prze-
jęcia odpowiedzia�ności za jakość ich codzienne��o f�nkcjonowania. niejako 
�z�pełniające w �ym działani� wydają się ro�e pośrednika, eksper�a, p�anis�y, 
rzecznika czy ak�ywis�y.

pods�awowym zadaniem or��aniza�ora społeczności �oka�nej jes� rozpozna-
nie sił i moż�iwości mieszkańców dane��o �eren�, a nas�ępnie ich ak�ywiza-
cja, �kier�nkowana na �wórcze kreowanie nie �y�ko życia własne��o, a�e �akże 
środowiska, w k�órym ono się �oczy. takie działania są szcze��ó�nie znaczące 
w odniesieni� do osób, ��r�p oraz społeczności za��rożonych społecznym wyk��-

37 zob. c. zas�row,zob. c. zas�row, Introduction to Social Welfare Institutions, the dorsey press, 1986.
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czeniem ��b do�knię�ych �ym zjawiskiem. or��aniza�or społeczności �oka�nej 
łączy �rzy pods�awowe ro�e społeczno-zawodowe pracownika socja�ne��o38:
1. Animatora lokalnego (mobi�izowanie ��dzi do działania bez przejmowania 

przywódz�wa, wspieranie �worzenia inicja�yw społecznych i ��r�p obywa-
�e�skich, rozwój wo�on�aria��).

 ce�em je��o działania jes� �dzie�anie pomocy innym w �worzeni� s�r�k-
��r niezbędnych do rozwiązania prob�em�, włączenie się do społeczności, 
wzmocnienie więzi so�idarności. anima�or sam nie podejm�je działań, 
jedynie s�ym���je do działania ��r�pę ��b społeczność. jes� �o ro�a ak�ywna, 
a�e nie dyrek�ywna, ��dyż anima�or s�ara się �rak�ować członków społecz-
ności jako osoby odpowiedzia�ne za swój rozwój i rozwój środowiska. ani-
ma�or poma��a ��dziom poprzez ed�kowanie, inspirowanie, mo�ywowanie, 
a �akże wspiera rozwiązywanie prob�emów i zaspokajanie po�rzeb jednos�-
kowych i społecznych opierając się na współpracy, poszanowani� po���ądów 
i wzajemnym za�fani�. 

2. Mediatora-organizatora sieci społecznych (networker – �worzenie sieci współ-
pracy, �rzeczywis�nianie �oka�ne��o par�ners�wa).

 rośnie znaczenie sieci społecznych we współczesnym społeczeńs�wie i �a 
zmiana na��ry świa�a społeczne��o �zasadnia po�rzebę wyodrębnienia 
w pracy środowiskowej ro�i or��aniza�ora sieci społecznych (networkera). skła-
dają się na nią czynności po�e��ające na kons�r�owani� i/��b pod�rzymywa-
ni� i/��b eksp�oa�owani� sieci społecznych. wśród nich można wymienić: 
wiązanie – �moż�iwianie/facy�i�owanie zawiązywania re�acji społecznych 
między członkami społeczności, b�dowanie własnych re�acji z członkami 
społeczności („zwykłymi” i f�nkcyjnymi), zachęcanie ��dzi oraz or��anizo-
wanie im war�nków do pod�rzymywania wzajemnych kon�ak�ów.

3. Lokalnego polityka społecznego (p�anis�a, ak�ywny �czes�nik kreowania �oka�-
nej po�i�yki społecznej obejm�jącej �oka�ne s�ra�e��ie i pro��ramy rozwią-
zywania prob�emów społecznych, �czes�nik proces� przy��o�owywania 
i wdrażania kampanii społecznych).

 loka�ną po�i�ykę społeczną można roz�mieć jako sekwencję działań 
podejmowanych przez podmio�y ��miny i/��b powia�� �reści ich decyzji 
oraz procesy prowadzące do zaspokajania szeroko roz�mianych po�rzeb 
indywid�a�nych i społecznych na poziomie sa�ysfakcjon�jącym społeczeń-
s�wo (je��o większość), ściś�ej ��b ��źniej związanych z zakresem zadań 

38 na pods�awie mode�� „or��anizowania społeczności �oka�nej” opracowane��o przez 
zespół labora�ori�m innowacji społecznej”, www.innowacjaspo�eczna.p�
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sform�łowanych w o��ó�ny sposób w ar�. 7 �s�awy o samorządzie ��minnym, 
mówiącym o zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty39. spośród wszys�kich 
wskazanych �am zadań można wyróżnić nas�ęp�jące obszary mieszczące 
się w sferze społecznej: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ed�kacja p�b-
�iczna, k����ra czy po�i�yka prorodzinna. z p�nk�� widzenia nowej jakości 
�sł��� społecznych świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej szcze-
��ó�nie ważne są: wspieranie i �powszechnianie idei samorządowej, w �ym 
�worzenie war�nków do działania i rozwoj� jednos�ek pomocniczych oraz 
wdrażanie pro��ramów pob�dzania ak�ywności obywa�e�skiej, współpraca 
z or��anizacjami pozarządowymi . w rea�izacji �sł���i osl pracownik 
socja�ny jes� ak�ywnym �czes�nikiem kreowania �oka�nej po�i�yki społecz-
nej obejm�jącej �oka�ne s�ra�e��ie i pro��ramy rozwiązywania prob�emów 
społecznych.

or��aniza�or społeczności �oka�nej �o osoba posiadająca wiedzę o rzeczy-
wis�ych po�rzebach społecznych, znająca war�nki, w jakich żyją mieszkańcy 
danej społeczności, po�rafiąca pos�awić dia��nozę środowiska i wspó�nie 
z mieszkańcami zna�eźć sk��eczne rozwiązanie najpoważniejszych prob-
�emów. M�si więc posiadać �mieję�ności in�erpersona�ne, ��dyż je��o praca 
opiera się na kon�akcie z innymi ��dźmi. powinien �eż posiadać wiedzę o me-
chanizmach f�nkcjonowania i zmiany (w) społeczności �oka�nej oraz dyspo-
nować �mieję�nościami me�odyczne��o jej wywoływania, przeprowadzania 
i pod�rzymywania. w �ym kon�ekście do niezbędnych �mieję�ności i kompe-
�encji or��aniza�ora społeczności �oka�nej na�eżą: przeprowadzanie dia��nozy 
środowiska, nakreś�enie profi�� społeczności, zarządzanie informacją i zaso-
bami, pod�rzymywanie zaan��ażowania i mo�ywowanie innych, dochodzenie 
do consens�s� i okreś�anie wspó�ne��o ce��, mediacja nas�awiona na rozwią-
zanie konflik�ów, wykorzys�anie �oka�ne��o po�encjał� społeczne��o, w �ym 
��r�p samopomocy, wo�on�aria��; praca w oparci� o dynamikę ��r�p zadanio-
wych, �worzenie sieci kon�ak�ów, rozwój par�nerskich re�acji – b�dowanie 
koa�icji, �worzenie po�i�yki/ społeczne projek�owanie i wiara we własne siły  
i moż�iwości.

rze�e�ne wykonywanie obowiązków przez or��aniza�ora wyma��a wiedzy 
z zakres� ekonomii, socjo�o��ii, po�i�yki społecznej, prawa. konieczny jes� �eż 
s�ały kon�ak� z �oka�nymi władzami, orien�acja w zakresie po�i�yki społecz-
nej, mieszkaniowej, znajomość p�anów rozwoj� ��miny, zmian infras�r�k��ry, 
sy��acji eko�o��icznej. a�e na pierwszym p�anie w pracy or��aniza�ora będzie 

39 us�awa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ��minnym, �eks� �jedno�icony, s�an prawny 
na dzień 25 czerwca 2010.



Bohdan Skrzypczak66

zawsze sieć kon�ak�ów a szcze��ó�nie – ak�ywne wykorzys�anie samej społecz-
ności w podejmowanych działaniach.

9. PRACA śRODOWiSKOWA – POSZUKiWANiA, NADZiEJE 
i PERSPEKTyWy

nieza�eżnie od �e��o, jaki mode� domin�je w po�i�yce społecznej, is�nieją 
okreś�one cechy pracy na rzecz społeczności, k�óre odróżniają �ę pracę od 
innych profesji. Być może najważniejsza z �ych różnic po�e��a na kładzeni� 
nacisk� raczej na „proces” niż na ce�e. takie podejście ��waran��je, że spo-
sób, w jaki coś zos�anie osią��nię�e, jes� równie ważny jak �o, „co” zos�anie 
osią��nię�e. nie chodzi na przykład �y�ko o zor��anizowanie jakie��oś wydarze-
nia ��b podjęcie działania mające��o przynieść korzyść społeczności. rozwój 
społeczności wyma��a, by �aka praca była rea�izowana „razem”, „z”, a nie „dla” 
zain�eresowanych osób. powinien zachęcać do �czes�nic�wa w podejmowa-
ni� decyzji40. M�si rozwijać w ��dziach pocz�cie nabywania �prawnień przez 
poma��anie im w zdobywani� nowych �mieję�ności i wiedzy oraz �zyskiwani� 
pewności siebie w kierowani� działaniami. taka zmiana w podejści� do pracy 
w społeczności opiera się na dwóch fi�arach: 
– Edukacji �rodowiskowej po�e��ającej na �czeni� przez wymianę doświadcze-

nia, poprzez dzie�enie się przemyś�eniami, mode�owanie i dysk�sję. ten 
�yp ed�kacji zachęca ��dzi do podejmowania prób nowych działań, �czenia 
się od siebie nawzajem, a �akże �worzy sy��acje, k�óre zwiększają pocz�cie 
własnej war�ości i wywoł�ją pra��nienie odkrywania zapomnianych �a�en-
�ów oraz nabywania nowych �mieję�ności. 

– Aktywno�ci społecznej czy�i dążeni� do oddziaływania na o�oczenie społeczne, 
zmierzającem� do je��o przeksz�ałcenia, przynosząc efek�y jednos�ce i spo-
łeczeńs�w�. zaan��ażowanie ��dzi w �akie działania ma zazwyczaj cha-
rak�er dobrowo�ny; ważne jes�, by czerpa�i oni z własne��o doświadczenia 
osobis�ą sa�ysfakcję, by korzys�ała z �e��o szersza społeczność.
tak pojmowana ed�kacja i ak�ywizacja społeczna s�worzyły swe��o rodzaj� 

me�odyczną k�amrę �moż�iwiającą zin�e��rowanie w ramach sys�emowe��o 
projek�� „tworzenie i rozwijanie s�andardów pomocy i in�e��racji społecznej” 
wiedzy do�yczącej środowiskowej �sł���i społecznej okreś�anej jako „or��ani-
zowanie społeczności �oka�nej”41. s�andaryzacja i mode�owanie różnorodnych 

40 p. jordan, B. skrzypczak, Idea i metoda Centrów aktywno�ci lokalnej w Polsce, „roczniak” 
2001, nr 6, ss. 92–93.

41 projek� sys�emowy po-kl (priory�e� 1) z�econy przez cen�r�m rozwoj� zasobów 
l�dzkich przy Mpips.
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inspiracji, me�od i narzędzi działania w społeczności �oka�nej jako �sł���i 
społecznej rea�izowane w ramach ��worzone��o przez s�owarzyszenie cal 
i ins�y��� spraw p�b�icznych „labora�ori�m innowacji społecznej” koncen-
�r�je się między innymi na:
– opisie kompe�encji w pracy ze społecznościami, a co za �ym idzie inwes�y-

cją i rozwojem nowej ro�i profesjona�nej,
– przy��o�owani� całościowe��o ins�r�men�ari�m pracy środowiskowej na 

po�rzeby �oka�nych ins�y��cji p�b�icznych i or��anizacji pozarządowych, 
k�óre adop�owane, pozwo�ą im wypracować własny mode� środowiskowe��o 
oddziaływania,

– zapewnieni� �rwałości wprowadzanych �oka�nie innowacji poprzez b�do-
wanie krajowe��o sys�em� wsparcia,

– refleksji me�odycznej i �eore�ycznej,
– promowani� na poziomie po�i�yki �oka�nej ak�ywności wspó�no�owej (Kam-

pania Aktywnych Społeczno�ci42), par�ycypacyjne��o podejścia do rozwoj� 
(Standardy Aktywnej Społeczno�ci), 

– przy��o�owywani� propozycji rozwiązań i re����acji prawnych oraz ins�y��-
cjona�nych.
wie�e por�szonych w �ym ar�yk��e i książce za��adnień wskaz�je, że 

zarówno sys�emowy projek� rea�izowany w �a�ach 2009–2014 jak i wyraźnie 
zaznaczająca się ewo��cja prak�yki środowiskowej przy��o��ją pods�awy do 
s�worzenia nowej jakości or��anizowania społeczności �oka�nej jako �sł���i, 
k�óra nie �y�ko zaspokoi po�rzeby mieszkańców, a�e będzie współksz�ał�ować 
war�nki ich społeczne��o rozwoj�.

10. PODSUMOWANiE

w ar�yk��e skoncen�rowano się wokół �rzech za��adnień mających k��-
czowe znaczenie w obszarze �eorii i prak�yki środowiskowych �sł��� spo-
łecznych. pierwszym prob�emem jes� kry�yczna refleksja nad społecznymi 
sk��kami po�skiej �ransformacji w kon�ekście po�i�yki i �sł��� społecznych. 
nas�ępnie przeds�awiono zakorzenienie �sł��� środowiskowych w war�oś-
ciach i ed�kacyjnych s�ra�e��iach charak�erys�ycznych d�a �radycji po�skiej 
peda��o��iki społecznej. zwrócono �wa��ę na ak��a�ność k�asyczne��o podejścia 
�wórców �ej s�bdyscyp�iny peda��o��icznej oraz na po�rzebę współczesne��o jej 
odczy�ania, �akże na �worzące się nowe re�acje pomiędzy ed�kacją, a pracą 
socja�ną i nową po�i�yką społeczną. w os�a�niej części ar�yk�ł� przeds�a-

42 www.ak�ywnespo�ecznosci.p�
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wiano współczesne imp�ikacje działania środowiskowe��o – charak�erys�ykę 
proces� or��anizowania społeczności �oka�nej, �war�nkowania rea�izowania 
środowiskowej �sł���i społecznej oraz kompe�encje pracownika socja�ne��o 
podejm�jące��o działania w społeczności �oka�nej. w �ym ce�� odwołano się 
do dorobk� zespoł� labora�ori�m innowacji społecznej, k�óry przy��o�ow�je 
na z�ecenie Mpips s�andardy i mode�owe rozwiązania �sł��� or��anizowania 
społeczności �oka�nej.



toMa sz kaŹMierczak 

praca i prak�yka środowiskowa – szkic 
o doświadczeniach bry�yjsko-amerykańskich

1. O STANiE PRACy SOCJAlNEJ W POlSCE 

jakko�wiek praca socja�na s�anowi wspó�ną d�a całe��o, e�ro-amerykań-
skie��o krę��� k����rowe��o innowację epoki (wczesne��o) modernizm�, poziom 
jej rozwoj� i sposób prak�ykowania w poszcze��ó�nych krajach jes� zróżnico-
wany. choć praca socja�na wyrosła z działań prak�ykowanych na s�arym kon-
�ynencie, �o jednak swoją dynamikę rozwojową zawdzięcza ona specyficznem� 
�kładowi war�nków, pos�aw i mechanizmów społecznych i ekonomicznych 
charak�erys�ycznych d�a nowe��o Świa�a. po�ska praca socja�na na �ym ��e 
jes� wyraźnie opóźniona, nie wchodząc jak do �ej pory na ścieżkę rozwojową, 
charak�erys�yczną d�a usa i niek�órych krajów zachod�1. jak za�em wy���ąda 
s�an pracy socja�nej w po�sce?

Żeby syn�e�ycznie odpowiedzieć na �o py�anie, war�o przyjrzeć się współ-
czesnej prak�yce pracy socja�nej. Można w niej wyróżnić �rzy ��r�py ró� peł-
nionych przez profesjona�nych pracowników socja�nych: 
– pierwsza z nich wiąże się z �prawianiem �zw. k�inicznej pracy socja�nej; 

�en rodzaj prak�yki obejm�je szere�� mode�i oddziaływań in�erwencyjnych 
(�erape��ycznych) adresowanych do osób doświadczających �r�dności 
życiowych i mających prob�emy w f�nkcjonowani� społecznym, k�órych 
ce�em jes� wywołanie (rozwinięcie) i wzmocnienie ich zdo�ności adap�a-
cyjnych i/��b sprawczych. 

– wspó�ną cechą dr���iej ��r�py jes� s�r�k��ra�ne �sy��owanie pracownika 
socja�ne��o jako o��niwa pośredniczące��o pomiędzy k�ien�ami a sys�e-
mami dyspon�jącymi zasobami niezbędnymi do zaspokojenia ich po�rzeb; 

1 więcej na �en �ema� pa�rz: t. kaźmierczak, Czy praca socjalna we współczesnej Polsce jest 
nowoczesna?, [w:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, w. szymczak (red.), tn kul, l�b-w. szymczak (red.), tn kul, l�b- tn kul, l�b-
�in 2009. 
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najbardziej rozwinię�ą form�łą ro�i na�eżącej do �ej ��r�py jes� �zw. case 
management, k�óry jes� s�osowany w odniesieni� do osób/rodzin doświadcza-
jących wie�� złożonych prob�emów (�r�dności, deficy�ów, i�p.) i w związk� 
z �ym wyma��ających korzys�ania z wie�� form �sł���, k�óre mo��ą mieć bar-
dzo zróżnicowany charak�er, pochodzić z różnych sys�emów, posiadających 
swoje własne re���ły f�nkcjonowania i finansowania; pracownik socja�ny 
jako case manager zapewnia k�ien�owi dos�ęp/korzys�anie z �sł���, k�órych 
po�rzeb�je w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości2.

– trzecia ��r�pa obejm�je ro�e związane z or��anizowaniem społeczności 
�oka�nej, zwanym współcześnie �akże makroprak�yką (w odróżnieni� od 
mikroprak�yki, czy�i k�inicznej pracy socja�nej); k�ien�em pracy socja�nej 
jes� �� nie jednos�ka czy rodzina, a�e cała społeczność.
w po�sce prak�ykowane są ro�e na�eżące do dr���iej spośród wyróżnionych 

powyżej ��r�p a�e – nies�e�y – bez case management’u. k�iniczna praca socja�na 
jes� w zasadzie nieobecna. wydaje się nawe�, iż is�nieje niejawne założenie, 
z��odnie z k�órym �en �yp oddziaływań �eży poza obszarem przypisanym pracy 
socja�nej. in�eres�jąco na�omias� wy���ąda sy��acja, jeś�i chodzi o or��anizo-
wanie społeczności �oka�nej/pracę środowiskową3. z jednej s�rony pracowni-
ków socja�nych zajm�jących się pracą ze społecznością �oka�ną jes� – jak na 
razie – mało, z dr���iej jednak wyraźnie rośnie zain�eresowaniem �e��o �yp� 
prak�yką. powszechne s�aje się przekonanie, że jes� ona bardzo po�rzebna, 
podejm�je się �eż j�ż prace nad jej wdrożeniem w znacznie większej ska�i niż 
ma �o miejsce obecnie. 

niniejsze opracowanie koncen�r�je �wa��ę na �ym, jak or��anizowanie 
społeczności �oka�nej jes� roz�miane �am, ��dzie je��o �eoria i prak�yka roz-
winęła się najbardziej, czy�i w s�anach zjednoczonych i wie�kiej Bry�anii. 
począ�ek wiąże się z wyjaśnieniem, czym jes� praca środowiskowa i jakie były 
jej począ�ki wraz z symbo�icznym w is�ocie zaznaczeniem ��łównych n�r�ów 
rozwojowych. w da�szej części omówiono dwie współczesne �ypo�o��ie mode�i 
or��anizowania społeczności �oka�nej, pokaz�jące poziom rozwoj�, jaki praca/
prak�yka środowiskowa osią��nęła na począ�k� XXi wiek�. w �z�pełnieni� 
opisano �ypowe ro�e, jakie pracownik środowiskowy może pełnić w swojej 
pracy z/d�a społeczności. opracowanie kończy kró�ka refleksja o moż�iwoś-
ciach rozwoj� pracy/prak�yki środowiskowej w po�sce.

2 r.r.r.r. greene, M. uebe�, Intervention Continued: Providing Care Through Case Management, 
[w:] Contemporary Issues of Care,r.r. greene (red.), the Hawor�h press, 2006. 

3 terminy: praca środowiskowa i or��anizowanie społeczności �oka�nej �rak��je jako syno-
nimy i �żywam zamiennie; �żywam ich jako po�skich odpowiedników �erminów: community work, 
community development work, community organization s�osowanych w krajach an���ojęzycznych.



Praca i praktyka �rodowiskowa – szkic o do�wiadczeniach brytyjsko-amerykańskich 71

2. PRACA i PRAKTyKA śRODOWiSKOWA: TERMiNOlOGiA

s�arając się wyjaśnić jak najprościej, czym jes� praca środowiskowa, 
a. twe�ve�rees, a��or pop��arnej, ki�kakro�nie wydawanej, książki Community 
Work podaje, iż jes� �o po pros�� proces asys�owania ��dziom w podejmowani� 
przez nich a��onomicznych i ko�ek�ywnych działań prowadzonych po �o, by 
��epszyć społeczności, k�órych są członkami i w k�órych żyją4. za �ym o��ó�-
nym sform�łowaniem kryje się bardzo �rozmaicona prak�yka, obejm�jąca 
wie�e działań adresowanych do całych społeczności, pewnych jej se��men�ów 
��b ��r�p, działań, k�óre okreś�ić można jako działania dla społeczno�ci, k�órych 
ce�em jes� przysporzenie jej członkom jakiejś korzyści ��b poży�k� i działań 
ze społeczno�cią, �j. �akich, w k�órych chodzi o �o, by społeczność niejako sama 
sobie �ych korzyści przysparzała. 

w definicji twe�ve�rees’a nie można przeoczyć słowa proces. praca środo-
wiskowa ma bowiem wybi�nie proces�a�ny charak�er, co oznacza, iż chodzi 
w niej o wywoływanie cią��ów zdarzeń, a nie wykonanie zadania, choćby i bar-
dzo �r�dne��o i złożone��o. na��ra pracy środowiskowej wyma��a za�em, by 
widzieć ją – i p�anować – w dł�ższej perspek�ywie czas�, nawe� ki�k� czy ki�-
k�nas�o�e�niej. procesów przebie��ających w społeczności nie można w żaden 
sposób zadekre�ować, skracać czy przyspieszać – m�szą zabrać �y�e czas�, i�e 
po�rzeb�ją, inaczej ich efek�y okażą się pozorne, a zmiany – nie�rwa�e. o i�e 
w k�inicznej pracy socja�nej sprawdzają się różne��o �yp� short-term therapies, 
o �y�e w pracy środowiskowej �akiej opcji nie ma.

Bardziej deskryp�ywnie niż twe�ve�rees wyjaśniają, czym jes� praca śro-
dowiskowa, a��orzy przy��o�owane��o d�a rząd� bry�yjskie��o opracowania 
Community Development Challenge5. ich zdaniem składa się na nią sześć kompo-
nen�ów, k�óre ko�ejno wynikają z siebie i razem przyczyniają się do rozwoj� 
społeczności �oka�nej, a�e jednocześnie każdy z nich ma swoje własne pozy-
�ywne efek�y. te komponen�y �o: 
1. poma��anie ��dziom dos�rzec, iż w obrębie kwes�ii p�b�icznych – �oka�nych, 

a�e nie �y�ko – mają wspó�ne sprawy i że mo��ą odnieść korzyść wspó�-
nie i a��onomicznie prac�jąc nad nimi; �en �yp pracy środowiskowej sam 
w sobie przynosi efek�y w pos�aci red�kcji izo�acji i a�ienacji oraz wzros�� 
kapi�ał� społeczne��o i kooperacji.

4 a. twe�ve�rees,a. twe�ve�rees, Community Work, pa���rave, 2008.
5 opracowanie a��ors�wa ��r�py k��czowych eksper�ów bry�yjskich przy��o�owaneopracowanie a��ors�wa ��r�py k��czowych eksper�ów bry�yjskich przy��o�owane 

w 2006 r. przez comm�ni�y deve�opmen� Fo�nda�ion d�a depar�men� for comm�ni�ies oraz 
loca� governmen�’s comm�ni�y empowermen� division jako część kampanii to��e�her we 
can, dos�ępne na: www.comm�ni�ies.��ov.�k
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2. poma��anie ��dziom pracować nad owymi wspó�nymi sprawami, częs�o 
poprzez zawiązywanie ��r�p zadaniowych, złożonych z członków społeczno-
ści, wspieranie �ych ��r�p w p�anowani� i podejmowani� działań, zachęca-
nie do oceny osią��anych rez���a�ów jako sposob� podnoszenia ich własnej 
sk��eczności; efek�y: �worzenie rzeczywis�ych �oka�nych ��r�p ��b poprawa 
ich sprawności, poprawa war�nków i moż�iwości podejmowania działań 
w społeczności, poprawa sprawności �ych działań.

3. niedyrek�ywne i e�yczne wspieranie i rozwój nieza�eżnych ��r�p w spo-
łecznościach oraz ich sieciowanie; efek�y: wzros� �oka�ne��o sek�ora 
obywa�e�skie��o, wo�on�aria��, pomocy wzajemnej i �sł���, wzajemne, mię-
dzy��r�powe, �czenie się.

4. promowanie w �ok� pracy ze społecznością sprawied�iwości, in�e��racji 
(inclusiveness), par�ycypacji i współpracy; efek�y: poprawa w zakresie par-
�ycypacji, kapi�ał� społeczne��o, współpracy i spójności społecznej.

5. wzmacnianie (empowerment) członków społeczności i ich or��anizacji w �a-
kim s�opni�, by mie�i moż�iwość wpływania i przeksz�ałcania działań 
władz p�b�icznych i świadczonych przez nie �sł��� oraz wpływania na inne 
czynniki oddział�jące na war�nki ich życia; efek�y: wzros� zaan��ażowania 
i wpływ� społeczności na dia�o��: władze p�b�iczne – społeczność oraz na 
spójność i sk��eczność p�b�icznych po�i�yk.

6. informowanie i doradzanie władzom p�b�icznym w zakresie prob�ema-
�yki społeczności �oka�nych oraz asys�owanie im we wzmacniani� �ych 
społeczności oraz w działaniach podejmowanych w prawdziwym z nimi 
par�ners�wie; efek�y: wzros� moż�iwości władz p�b�icznych i ich or��anów 
w an��ażowani� się w społeczności, poprawa w zakresie świadczonych przez 
sek�or p�b�iczny �sł���, wzros� zasobów dos�ępnych d�a sek�ora obywa�e�-
skie��o6. 
war�o za�ważyć, iż �ak roz�miana praca środowiskowa prowadzona jes� 

na cz�erech poziomach:
– na poziomie jednostek – członków społeczno�ci, by pomoc im zmobi�izować się 

i zak�ywizować, 
– na poziomie lokalnych grup i organizacji, by pomóc im pows�ać, rozwinąć się 

i działać sk��eczniej, 
– z sieciami grup i organizacji, by pomoc im współpracować i zyskać zbiorową 

siłę, 
– z władzami publicznymi i jej organami, by pomóc im zroz�mieć dynamikę 

życia społeczności �oka�nej, pośredniczyć w �dzie�anym przez nich wspar-

6 ibidem.ibidem.
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ci�, poprawiać jakość świadczonych przez nich �sł��� i w �en sposób �epiej 
zaspokajać po�rzeby społeczności. 
a��orzy Community Development Challenge zaznaczają w jednym z kompo-

nen�ów, iż praca środowiskowa ma rea�izować war�ości. praca środowiskowa 
�o w równej mierze zes�aw działań i �mieję�ności, k�órych �e działania wyma-
��ają, jak i zes�aw war�ości, k�órych �rzeba przes�rze��ać i k�órych rea�izacji 
�rzeba sł�żyć. ramy aksjo�o��iczne pracy środowiskowej �worzą:
– sprawiedliwo��� społeczna – roz�miana jako �moż�iwianie ��dziom e��zek�cji 

ich praw, zaspokajanie po�rzeb i posiadania większej kon�ro�i nad do�yczą-
cymi ich procesami decyzyjnymi,

– partycypacja – �ła�wianie demokra�yczne��o zaan��ażowania ��dzi w do�y-
czące ich kwes�ie, k�óre��o pods�awą jes� pełnia obywa�e�skości, a��onomia 
i dzie�enie się władzą, wiedzą, �mieję�nościami i doświadczeniem,

– równo��� – kwes�ionowanie i wys�ępowanie przeciw pos�awom jednos�ek i/��b  
działaniom ins�y��cji, k�óre dyskrymin�ją i mar��ina�iz�ją,

– uczenie się – �znawanie wiedzy, �mieję�ności, doświadczenia, k�óre ��dzie 
wnoszą do wspó�ne��o działania,

– współpraca – ko�ek�ywne działania – wspó�na praca nad iden�yfikowaniem 
i wdrażaniem działania opar�a na wzajemnym respekcie d�a odmienności, 
w �ym k����rowych7.
w ��r�ncie rzeczy można �prawiać pracę środowiskową sł�żąc war�oś-

ciom, bez specja�ne��o przy��o�owania zawodowe��o, za �o kier�jąc się in��icją. 
nie jes� nią na�omias� prak�yka po�e��ająca np. na mar��ina�izacji słabszych, 
podb�rzani� przeciw mniejszościom czy wzmacniani� eksp�oa�acji biednych 
nieza�eżnie od �e��o jak fachowo jes� ona prowadzona, choćby nawe� przy 
wykorzys�ani� największych �mieję�ności. 

pojęcie prak�yki środowiskowej (community practice), k�óre w os�a�nich 
�a�ach pojawiło się w �i�era��rze przedmio��, jes� oczywiście ściś�e z wiązane 
z pojęciem pracy środowiskowej, a�e ma zdecydowanie szerszy zakres znacze-
niowy. praca środowiskowa sens� s�ric�e �o �yp ak�ywności zawodowej, a�bo 
inaczej – �o, co robią pracownicy środowiskowi (community workers, community 
development workers). prak�yka środowiskowa na�omias� obejm�je o��ół dzia-
łań podejmowanych w/d�a społeczności, sł�żących wspomnianym wcześniej 
a właściwym pracy środowiskowej, ce�om społecznym i aksjo�o��icznym. praca 
środowiskowa prowadzona przez zawodowych or��aniza�orów społeczności 
�oka�nej �o �y�ko jeden z aspek�ów �ej prak�yki. inne �o praca środowiskowa 
prowadzona ocho�niczo przez �oka�nych �iderów – członków społeczności, 
praca na rzecz społeczności wykonywana przez innych specja�is�ów, a��ono-

7 p. Henderson, d.n. thomas,p. Henderson, d.n. thomas, Skills in Neighbourhood Work, ro���ed��e, 2002.
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miczna działa�ność (ce�owa i samopomocowa) �oka�nych ��r�p i or��anizacji 
obywa�e�skich w �ym ins�y��cji rozwoj� �oka�ne��o �akich jak f�nd�sze �oka�ne, 
przedsiębiors�wa społeczne czy ośrodki społeczne (neighbourhood centres) oraz 
działa�ność �oka�nych decyden�ów odnosząca się s�r�k��ry i dynamiki f�nk-
cjonowania społeczności8. 

praca środowiskowa �o w ��r�ncie rzeczy d�żo więcej niż �y�ko jeden z ob-
szarów pracy socja�nej. nie�r�dno za�ważyć, iż ma�erią, w k�órej ona w is�ocie 
oper�je jes� pods�awowa �kanka społeczeńs�wa obywa�e�skie��o. co is�o�ne, 
praca środowiskowa sł�ży b�dowie i wzmacniani� �ej �kanki przede wszys�-
kim w �ych społecznościach, ��dzie jes� ona słaba słabością, czy �eż mówiąc 
precyzyjniej – bezsi�nością ich członków. war�o �eż podkreś�ić, iż praca śro-
dowiskowa b�d�je �oka�ne społeczeńs�wo obywa�e�skie w każdym z je��o pod-
s�awowych wymiarów, �j. zarówno w�edy, ��dy jes� roz�miane jako wspó�no�a 
po�i�yczna jak i w�edy, ��dy widzi się je jako, pozos�ającą w pewnej opozycji do 
władzy, oddo�ną samoor��anizację obywa�e�i9. 

3. PRACA i PRAKTyKA śRODOWiSKOWA: POCZąTKi 
i GŁóWNE śCiEżKi ROZWOJU

praca środowiskowa wyrosła z doświadczeń zbieranych przez kadry �zw. 
settlement houses. r�ch �en pojawił się pod koniec XiX wiek� w an���ii jako 
reakcja reformis�ycznie zorien�owanych e�i�, przede wszys�kim akademi-
ckich, na za�rważającą biedę �owarzyszącą kapi�a�izmowi przemysłowem� 
w je��o wczesnej fazie rozwojowej10. pomysł po�e��ał na �ym, by w dzie�nicy 
robo�niczej biedy założyć ośrodek (settlement house), w k�órym przebywa�iby, 
nawe� czasowo zamieszk�jąc, s��denci �niwersy�e��. korzyść byłaby obo-
pó�na: d�a biednych mieszkańców dzie�nicy ośrodek miał być miejscem, ��dzie 
znajdowa�iby wsparcie i zdobywa�i wiedzę i �mieję�ności, dzięki k�órym ich 
życie zyskiwało na jakości (np. pod wz���ędem hi��ieny, opieki i wychowywa-
nia dzieci i in.); d�a s��den�ów settlement house �o źródło doświadczeń, dzięki 
k�órym poznawa�iby z b�iska położenie i życie biednych, co wzbo��acałoby 
ich obecnie, a�e przede wszys�kim miało procen�ować w przyszłości, kiedy 
podejmą ważne f�nkcje p�b�iczne. settlement house �o �akże moż�iwość �po-

 8 s. Banks, H. B��cher, p. Henderson, j. robers�on,s. Banks, H. B��cher, p. Henderson, j. robers�on, Managing Community Practice, the 
po�icy press, 2003.

 9 odwoł�je się do prze���ąd� prob�ema�yki społeczeńs�wa obywa�e�skie��o zawar�ej 
w: c. tr��kowski, s. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, scho�ar, 2005. 

10 r�chr�ch settlement’ów działa nada� zrzeszony w in�erna�iona� Federa�ion of se���emen�s 
and nei��hbo�rhood ce�res (www.ifsne�work.or��).
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wszechniania prawdziwe��o obraz� biedy. pierwszy settlement pows�ał w an���ii 
w rok� 1884, założył ��o w londynie pas�or sam�e� Barne�� i nazwał toynbee 
Ha�� na cześć swoje��o współpracownika arno�da toynbee, oxfordzkie��o his�o-
ryka, k�óry zmarł nie przes�ając sł�żyć biednym11. 

aby zroz�mieć znaczenie settlement’ów d�a rozwoj� pracy środowiskowej, 
�rzeba podkreś�ić �ę zasadniczą różnicę, k�óra wyróżniała je na ��e innych 
ówczesnych inicja�yw dobroczynnych (np. Charity Organization Societies). o i�e 
cos i im podobne ins�y��cje działały d�a ��dzi biednych, o �y�e settlement hou-
ses nas�awione były na działanie/pracę z biednymi. 

w toynbee Ha�� mieszkała przez pewien czas amerykańska s��den�ka jane 
adams. zafascynowana ideą przenosi ją do s�anów zjednoczonych i w rok� 
1886 zakłada pierwszy settlement house w nowym jork�, a w 1889 dr���i, bodaj 
najsłynniejszy, H��� Ho�se w chica��o. Mias�o �o wówczas było in�ensywnie 
rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, do k�óre��o cią��ną rzesze imi-
��ran�ów; na uniwersy�ecie prac�je wybi�ny fi�ozof pra��ma�ys�a i peda��o�� 
john dewey, a na je��o nowo��worzonym wydzia�e socjo�o��icznym wkró�ce 
pows�anie słynna „szkoła chica��owska”12. z jednej s�rony H��� Ho�se świad-
czy �sł���i d�a �bo��ich mieszkańców chica��o: prowadzi k�rsy pisania i czy-
�ania, �czy praw obywa�e�skich, bierze pod opiekę dzieci, przekaz�je zasady 
prowadzenia ��ospodars�wa domowe��o; w je��o wnę�rzach or��anizowane są 
wys�awy sz��ki, działa �ea�r, szkoła m�zyki i m�ze�m; prowadzone są zajęcia 
rekreacyjne i or��anizowane �e�nie obozy. pracownicy H��� Ho�se – jak podaje 
B. checkoway przypominając wydaną w 1910 r. książkę j. adams Twenty Years 
at Hull-House – „opierają swoją pracę na pojęciach (concepts), k�óre pozos�ają 
znajome do dziś. sk�piają się na społeczności (neighborhood) w niej posz�k�jąc 
rozwiązań i na prob�emach pop��acji o niskich dochodach zamieszk�jących 
okreś�ony ��eo��raficznie obszar. wierzą, że współpraca obywa�e�ska �moż�iwi 

11 toynbee Ha�� is�nieje do dziś jako miejsce, ��dzie dos�ępne są – jak ��łosi współczesna 
je��o misja zamieszczona na s�ronie in�erne�owej – wysokiej jako�ci lokalne usługi i gdzie można dzie-
li�� się ideami i do�wiadczeniami, zbiera�� informacje i wiedzę, z których wspólnie korzysta się w działaniach 
na rzecz poprawy jako�ci życia i wyeliminowania biedy w Wielkiej Brytanii . (www:�oynbeeha��.or��.�k.). 
war�o za�ważyć, iż z toynbee Ha�� od młodości związany był wi�iam Beverid��e, późniejszy 
archi�ek� koncepcji welfare state .

12 współpraca socjo�o��ów z H��� Ho�se bez wą�pienia miała is�o�ne znaczenie d�a pows�a-
nia „szkoły chica��owskiej”, cze��o wyrazem jes� charak�er ro�i, jaką ode��rała ona w rozwoj� 
socjo�o��ii, a k�óra „po�e��ała przede wszys�kim na �ym, że dokonała nobi�i�acji �erenowej pracy 
badawczej, czyniąc z niej pełnoprawne przedsięwzięcie akademickie i f�ndamen� socjo�o��ii 
jako �akiej. Badania �erenowe przes�ały być q�asi-na�kowym doda�kiem do pracy społecznej 
��b mar��inesem właściwej pracy socjo�o��a wycią��ające��o w swym ��abinecie wnioski z danych 
z��romadzonych przez innych. socjo�o�� chica��owski chciał zobaczyć świa� społeczny na własne 
oczy i z rejes�rowania swych obserwacji �czynił swe najważniejsze powołanie.” (j. szacki, Histo-
ria my�li socjologicznej, pwn, warszawa, 2002, s. 604).
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��dziom wpływanie na ins�y��cje i �czes�niczenie w podejmowani� decyzji 
is�o�nych d�a ich życia. sporządzają mapy �oka�nych war�nków, prowadzą w 
społeczności badania i zbierają dane po�rzebne d�a p�anowania i świadczenia 
�sł���”13. prac�jąc na poziomie społeczności z różnymi ��r�pami (np. nieza-
mężnymi ma�kami) pracownicy H��� Ho�se mają jednocześnie świadomość, 
iż częs�o źródło prob�emów ich „k�ien�ów” �kwi poza społecznością, podejm�ją 
za�em w ich imieni� in�erwencje rzecznicze na poziomie np. władz mias�a, 
s�anowym czy federa�nym. z dr���iej s�rony H��� Ho�se �o miejsce spo�kań 
i ��orących dysk�sji nad �eorią i prak�yką demokracji, socjo�o��ią i innymi 
za��adnieniami, w k�órych, �czes�niczą s��denci, pracownicy środowiskowi 
(community workers) i �oka�ni �iderzy14. w efekcie p�acówka prowadzona przez 
j. adams s�ała się czymś więcej niż ośrodkiem sąsiedzkim, a�e swe��o rodzaj� 
for�m na rzecz społecznych, po�i�ycznych i ��ospodarczych reform15.

H��� Ho�se był najbardziej znanym, a�e nie jedynym settlement’em. zarówno 
w usa jak i w e�ropie wszys�kie działały w podobny sposób i na podobnych 
zasadach. Można wymienić �rzy k��czowe własności podejścia prak�ykowa-
ne��o przez pracowników settlement’ów:
– zin�e��rowane i opar�e na współpracy zapewnianie bezwz���ędnie po�rzeb-

nych �sł���, podejmowanie pomocnych in�erwencji na poziomie jednos�ek 
i społeczności oraz posz�kiwanie so�idarności pomiędzy mieszkańcami 
a pracownikami settlement’u, 

– przekonanie o pods�awowym znaczeni� społeczności i jej wzmacniania 
(community building),

– ��o�owość or��anizowania się i wys�ępowania na rzecz po�i�ycznej, społecz-
nej i ekonomicznej sprawied�iwości16.
w prak�yce pracowników settlement’ów pojawiły się k��czowe e�emen�y 

or��anizowania społeczności �oka�nej – or��anizowanie �sł���, or��anizowanie 
członków społeczności i rzecznic�wo. w cią��� ko�ejnych dekad XX wiek� roz-
wój pracy środowiskowej przebie��ał niejako wzdł�ż i wokół �ych �rzech �ypów 
działań. pod koniec �a� 60. �bie��łe��o wiek� jack ro�hman �porządkował je 
koncep��a�nie defini�jąc na ich pods�awie k�asyczne �rzy mode�e or��anizowa-
nia społeczności: p�anowanie społeczne (social planning), rozwój �oka�ny (loca-

13 Community Development Journal, Vo�. 42 no 1 jan�ary 2007, s. 131–133.
14 ibidem.
15 jane adams po swej pionierskiej pracy socja�nej zaan��ażowała się w działanie na rzecz 

sprawied�iwości społecznej prowadzone w ska�i międzynarodowej. założyła in�erna�iona� 
womens’ lea���e for peace and Freedom, za co w 1931 r. zos�ała �honorowana pokojową 
na��rodą nob�a.

16 r. Fisher,r. Fisher, History, Context and Emerging Issues for Community Practice, [w:] The Handbook of 
Community Practice, M. wei� (ed.), sa��e p�b�ica�ions, london 2005, s. 38.
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lity development) i akcje społeczne (social action)17. każdy z nich miał swoich 
promo�orów. 

za pierwszym mode�em op�ował r. lane, k�óry w 1939 r. na coroczne 
spo�kanie na�iona� conference of socia� work przy��o�ował specja�ny rapor� 
do�yczący pracy środowiskowej za�y��łowany The Field of Community Organi-
zation, ceniony zresz�ą do dziś18. d�a lane’a or��anizowanie społeczności �o 
proces zmiany mającej zapewniać coraz bardziej efek�ywne dos�osowanie 
zasobów pomocy społecznej (social-welfare resources) do po�rzeb w �ym zakre-
sie. do �e��o ce�� mają prowadzić �akie działania jak: zbieranie danych, pro-
jek�owanie i ewa��acja pro��ramów, poprawa re�acji międzyor��anizacyjnych, 
�powszechnianie informacji do�yczących po�rzeb i pracy socja�nej, fundraising 
i rozwój zasobów. 

is�o�ą podejścia lane’a był podział �wz���ędniający z jednej s�rony k�ien-
�ów z niezaspokojonymi po�rzebami i z dr���iej – społeczność dyspon�jąca 
zasobami. to przeciws�awienie było niezasadne d�a zwo�enników ko�ejne��o 
z wyróżnionych przez ro�hmana mode�i – rozwoj� �oka�ne��o. ich zdaniem 
nie ma k�ien�ów i społeczności, jes� społeczność jako (zbiorowy) k�ien�. ten 
p�nk� widzenia obecny jes� � M�rray’a g. ross’a, k�óry w op�b�ikowanym 
w 1956 r. ar�yk��e defini�je or��anizowanie społeczności jako „proces, w �rak-
cie k�óre��o społeczność iden�yfik�je swoje po�rzeby, porządk�je je, rozwija 
wiarę w swoje moż�iwości i chęć pracy nad zaspokojeniem po�rzeb, znajd�je 
zasoby (wewnę�rzne ��b zewnę�rzne), podejm�je właściwe ze wz���ęd� na �e 
zasoby działania i prowadząc je rozwija i wzmacnia w społeczności koope-
ra�ywne pos�awy i prak�yki”19. d�a ross’a za�em praca środowiskowa pełni 
wobec społeczności f�nkcje in�e��r�jącą, chodzi o �o, aby nabrała ona zdo�-
ności f�nkcjonowania jako jedność i jako �aka po�rafiła rozwiązywać swoje 
własne prob�emy. 

o i�e poprzednie dwa �ypy pracy środowiskowej zakładają is�nienie w spo-
łeczności konsens� co do pods�awowych d�a niej spraw, o �y�e d�a �rzecie��o 
z nich, k�óry posł�żył ro�hmanowi do wyodrębnienia osobne��o mode�� �j. 
akcji społecznej, ��łówną cechą społeczności, w k�órej może być ap�ikowany, 
jes� konflik�. Być może najbardziej znaną pos�acią związaną z or��anizowa-
niem społeczności w war�nkach konflik�� jes� sa�� a�insky. rozpoczynał on 
swoją radyka�ną prak�ykę or��aniza�ora społeczności (community organizer) 

17 j. ro�hman,j. ro�hman, Three Models of Community Organization Practice, [w:] r. kramer, H. spech�, 
Readings in Community Organization Practice, pren�ice-Ha��, 1975.

18 a. rose��ran� a�varez,a. rose��ran� a�varez, The Lane Report: Defining the Field of Community Organization in 
1939, jo�rna� of comm�ni�y prac�ice, Vo�. 11(1) 2003.

19 M.g. ross,M.g. ross, Conceptual Problems in Community Organization, socia� service review, j�ne 
1956.
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w �ym samym mniej więcej czasie, kiedy lane opracowywał swój jakże inny 
w swej fi�ozofii rapor�. a�insky’m kierował mo�yw naprawy niesprawied�iwe��o 
świa�a poprzez or��anizowanie �ych, k�órzy nie posiadają (have-nots) przeciwko 
�ym, k�órzy posiadają. przez b�isko 40 �a� ak�ywnie prak�ykował rozwijając 
swoją me�odę. jej zarys pojawił się w pierwszej je��o ważnej książce Reve-
ille for Radicals, wydanej w 1946, a�e jej najpełniejszą wersję zawiera os�a�nia 
i najważniejsza p�b�ikacja: Rules for Radicals z 1971 r. 

wedł��� a�insky’e��o or��anizowanie �o proces, w �rakcie k�óre��o �rzeba 
�wyp�k�ać �o, co jes� złem i przekonywać ��dzi, k�órych ono do�yka, iż mo��ą 
�o zmienić. or��aniza�or m�si najpierw zdobyć za�fanie i wiary��odność, 
po�em przys�ęp�je do a��i�acji. na��łaśniając kon�rowersje rozbija apa�ię 
i podważa wzory f�nkcjonowania społeczności, k�óre w ��r�ncie rzeczy przy-
zwa�ają na is�nienie zła. w �en sposób niejako dezor��aniz�je społeczność, co 
jes� konieczne do zmobi�izowania ��dzi i włączenia do działania. odwoł�jąc 
się z jednej s�rony do nadziei, z dr���iej do złości, or��aniza�or s�ara się zre-
kr��ować jak najwięcej członków społeczności, nieza�eżnie czy są związani 
z �oka�ną parafią czy ��an��iem. tak zor��anizowani członkowie społeczności 
mo��ą wa�czyć o swoje sprawy a jak �o robić, a�insky sform�łował w swoich 
słynnych 13 zasadach (Rules for Radicals).

Tabela 2. Zasady radykalnego organizatora społeczności

zasada 1 – siła nie jes� �y�ko �ym, co 
masz, a�e �ym, co �woi oponenci 
myś�ą, że masz

zasada 2 – ni��dy nie wykraczaj poza 
��ranice doświadczeń, k�óre �woi 
��dzie posiadają

zasada 3 – i�ekroć �o moż�iwe, powod�j, 
aby �woi oponenci wykracza�i poza 
��ranice swoich doświadczeń

zasada 4 – wyma��aj, aby �woi oponenci 
zachowywa�i się z��odnie z zasadami, 
k�óre ich obowiąz�ją

zasada 5 – kpij i szydź – �o 
najpo�ężniejsza broń człowieka

zasada 6 – dobra �ak�yka �o �aka, k�óra 
�woich ��dzi cieszy

zasada 7 – tak�yka, k�óra przecią��a się 
zby� dł���o, s�aje się n�dna

zasada 8 – nie zwa�niaj presji 
wywieranej na swych oponen�ach

zasada 9 – groźba jes� zazwyczaj 
bardziej przerażająca niż sam jej 
przedmio�

zasada 10 – główny ar���men� na rzecz 
wybor� �ak�yk: czy po�e��ają one 
na działaniach wywoł�jących s�ałą 
presję na oponen�ach

zasada 11 – jeś�i a�ak�jesz ne��a�ywy 
zby� �wardo i ��łęboko, zamieniają 
się w swoje przeciwieńs�wo

zasada 12 – cena �dane��o a�ak� 
jes� wybór przez oponen�a nowej 
kons�r�k�ywnej opcji

zasada 13 – wybierz ��r�pę ce�ową 
(�ar��e�), zmroź ją, persona�iz�j 
i spo�aryz�j

Źródło: s. a�insky, Rules for Radicals, Vin�a��e, new york 1971, [za:] M. sea�, Saul Alinsky, Com-
munity Organizing and Rules for Radicals’, The Encyclopaedia of Informal Education, 2008, www.infed.
or��/�hinkers/a�insky.h�m 
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or��anizowanie społeczności me�odą a�insky’e��o s�anowi bez wą�pienia 
szcze��ó�ną cechę amerykańskiej pracy środowiskowej. war�o dodać, że jej 
znaczenie nie zamyka się w zawodowych ��ranicach pracy środowiskowej 
i ��eo��raficznych s�anów zjednoczonych. a�insky’e��o – cze��o nie �r�dno się 
domyś�ić – kry�ykowano zarówno z prawej s�rony sceny po�i�ycznej za posł���i-
wanie się konflik�em jako ins�r�men�em działania jak i �ewej – za pop��izm20. 
przyjm�jąc perspek�ywę pracy socja�nej można się �eż zas�anawiać, czy cza-
sem je��o mode� nie ba�ans�je zanad�o na krawędzi jej ram aksjo�o��icznych. 
trzeba jednak przyznać, iż a�insky s�worzył nie �y�ko a�rakcyjny zarówno d�a 
prak�yków, jak i badaczy i ideo�o��ów mode� ak�ywizm� �oka�ne��o, a�e �akże 
dodał jakąś nową jakość do współczesnej prak�yki demokracji. 

zasy��na�izowane powyżej ��łówne n�r�y rozwoj� pracy środowiskowej skon-
cep��a�izował, jak wspomniano j�ż wcześniej, jack ro�hman. je��o �ypo�o��ia, 
choć oddaje s�an rzeczy sprzed b�isko 40 �a�, do dziś �chodzi za k�asyczną21. 
Mimo �pływ� �a� nie s�raciła swej war�ości – nada� s�osowana jes� do opis� 
prak�yki or��anizowania społeczności �oka�nej.

pierwszy z wyróżnionych przez ro�hmana mode�i �o rozwój lokalny (locality 
development). Mode� �en s�os�je się w społecznościach biernych i za�omizowa-
nych, w k�órych jednocześnie wys�ęp�je z��oda, co do zasadniczych d�a nich 
war�ości, in�eresów i po�rzeb. prak�yka po�e��a �� na oddo�nym mobi�izowa-
ni� członków społeczności po �o, by �r�chomić w niej procesy współpracy, 
samopomocy i samozaradności. wehik�łem zmiany są �� sk��eczne w swym 
działani� ��r�py zadaniowe. ich s�a��s forma�ny nie jes� is�o�ny, ważne na�o-
mias�, by członkowie i �iderzy �ych ��r�p rekr��owa�i się spośród społecz-
ności. przyjm�je się, że zakładane ce�e da się osią��nąć dro��ą współpracy 
i perswazji, bowiem władza p�b�iczna jes� do or��aniz�jących się członków 
społeczności i ich prob�emów nas�awiona zasadniczo przychy�nie. or��aniza-
�or społeczności �oka�nej inform�je bądź przekaz�je członkom społeczności 
wiedzę i �mieję�ności, k�órych oni nie posiadają, a k�óre są niezbędne d�a 
sk��eczne��o or��anizowania się i działania, ka�a�iz�je zdarzenia i, jak �rzeba, 
koordyn�je. a�e is�o�ę je��o najpełniej oddaje czasownik �moż�iwiać (enable), 
k�óry w prak�yce pracy środowiskowej oznacza wykonywanie bardzo różnych 
czynności, pozwa�ających, by oczekiwane procesy w społeczności �r�chamiały 
się i �rwały. 

dr���i mode� �o akcja społeczna (social action). Ma on zas�osowanie w �ych 
społecznościach, k�órych członkowie nie mo��ą �iczyć na zroz�mienie ze s�rony 

20 Rules for Radicals by Saul Alinsky, comm�ni�y deve�opmen� jo�rna� vo�. 39 (4) 2004; 
Alinsky at 100, jo�rna� of comm�ni�y prac�ice, Vo�. 16(4) 2008.

21 j. ro�hman,j. ro�hman, Three Models of Community Organization Practice, [w:] kramer, r., spech�, H., 
Readings in Community Organization Practice, pren�ice-Ha��, 1975.
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władz bowiem wys�ęp�ją w nich si�ne konflik�y społeczne wynikające ze 
sprzeczności in�eresów. tym razem prak�yka po�e��a na mobi�izowani� i or��a-
nizowani� się „��r�p pokrzywdzonych” – słabszych �czes�ników rywa�izacji 
społecznej – po �o, by mo��ły wpływać na decyzje podejmowane przez �oka�ny 
sys�em po�i�yczny i wywoływać (wym�szać) korzys�ne d�a siebie zmiany. akcja 
społeczna ma więc zasadniczo po�i�yczny charak�er, d�a�e��o �eż wykorzys��je 
wszys�kie dop�szcza�ne w ramach demokra�yczne��o ład� społeczne��o me�ody 
(wa�ki) działań po�i�ycznych: od miękkich, jak pe�ycje czy �obbin�� po �warde, 
jak s�rajk ok�pacyjny; z oczywis�ych powodów zakazana jes� przemoc. od 
or��aniza�ora społeczności �oka�nej prowadzenie akcji społecznych wyma��a 
nie �y�ko �ych samych co w rozwoj� �oka�nym działań, a�e �akże specyficznych, 
�akich jak a��i�owanie, �świadamianie członkom społeczności ich in�eresów 
czy, czasem, podejmowanie ro�i przywódcy. 

trzeci mode� �o planowanie społeczne (social planning). w przeciwieńs�wie do 
dwóch poprzednich �en mode� ma charak�er od��órny, nie oddo�ny. nie ma 
�eż w je��o przypadk� zasadnicze��o znaczenia, czy w społeczności jes� konflik� 
i sprzeczność in�eresów czy �eż pan�je z��oda i moż�iwa jes� kooperacja. is�o�ne 
jes� na�omias�, że wys�ęp�ją konkre�ne prob�emy – pewne po�rzeby członków 
społeczności są niezaspokojone – i w związk� z �ym na�eży dos�osować ofer�ę 
�sł��� do profi�� wys�ęp�jących po�rzeb społecznych. w prak�yce oznacza �o 
bądź �worzenie nowych ins�y��cji świadczących �sł���i bądź reformowanie j�ż 
is�niejących – wprowadzenie do nich nowych form działania. or��aniza�or spo-
łeczności �oka�nej �ym razem jes� jak swois�y inżynier społeczny: bada prob-
�emy i po�rzeby, projek��je rozwiązania i poma��a je wdrażać. 

4. WSPóŁCZESNE MODElE PRAKTyKi śRODOWiSKOWEJ 

poniżej przeds�awione zos�aną dwie, pochodzące j�ż z bieżącej dekady, 
propozycje �ypo�o��izacji mode�i j�ż nie �y�e pracy środowiskowej, a�e szerzej 
– prak�yki środowiskowej: Marie wei� i doro�hy gamb�e oraz ponownie jacka 
ro�hmana. obie propozycje s�anowią próbę ana�i�yczne��o �porządkowania 
działań prowadzonych w obrębie �ej prak�yki na począ�k� XXi wiek�. 

wei� i gamb�e inwen�aryz�jąc niejako działania podejmowane w rzeczywi-
s�ości przez or��aniza�orów społeczności �oka�nej wyróżniły 8 mode�i22: 
– pierwszy z nich �o organizowanie wspólnot/zbiorowo�ci sąsiedzkich (neighborhood 

& community organizing). adresowany jes� on do członków miejskich i wiej-

22 M. wei�,M. wei�, Evolution, Models and the Changing Context of Community Practice, [w:] The Hand-
book of Community Practice, M. wei� (ed.), sa��e p�b�ica�ions, london 2005.
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skich społeczności �oka�nych i po�e��a na rozwijani� ich zdo�ności do or��a-
nizowania się i wpływania na działania i procesy niekorzys�ne z p�nk�� 
widzenia jakości życia w owych społecznościach. poprawa �ej jakości ma 
nas�ąpić w efekcie spowodowania zmiany w pos�ępowani� władz �oka�-
nych ��b innych zewnę�rznych podmio�ów ins�y��cjona�nych oper�jących 
na danym �erenie. pods�awowe ro�e or��aniza�ora społeczności �oka�nej �o: 
or��aniza�or, facy�i�a�or, ed�ka�or i coach23.

– dr���i mode� �o organizowanie wspólnot funkcjonalnych (organizing functional 
communities). do�yczy on osób, k�óre �worzą wspó�no�ę na mocy podzie�a-
nych idei, przekonań, in�eresów i�p. (a nie na mocy wspó�ne��o �ery�ori�m). 
tym razem or��anizowanie się i podejmowane rzecznic�wo jes� po�rzebne 
po �o, by w imię sprawied�iwości społecznej nas�ąpiły zmiany pos�aw spo-
łecznych i/��b po�i�yki władz wobec nich ��b wobec pewnych ważnych d�a 
nich kwes�ii. Mode� �en obejm�je �akże rozwijanie �sł��� zaspokajających 
szcze��ó�ne po�rzeby członków owych wspó�no�. pods�awowe ro�e or��aniza-
�ora społeczności �oka�nej �o: or��aniza�or, rzecznik, facy�i�a�or.

– trzeci mode� �o rozwój społeczno-ekonomiczny (�bo��ich) społeczno�ci (community 
social & economic development), adresowany do ��dzi biednych, zmar��ina�i-
zowanych ��b opresjonowanych zamieszk�jących wspó�ny obszar, a więc 
do zaniedbanych ekonomicznie społeczności �oka�nych. w mode�� �ym 
chodzi o inicjowanie oddo�nych p�anów �oka�ne��o rozwoj� społeczno-eko-
nomiczne��o i przy��o�owanie członków społeczności do �czes�niczenia i ko-
rzys�ania z przedsięwzięć ��ospodarczych i społecznych, k�óre owe p�any 
przewid�ją. Ma �o być dro��a do poprawy ich sy��acji życiowej: wzros�� 
zasobów ekonomicznych oraz w zakresie �zw. kapi�ał� ��dzkie��o oraz 
rozwoj� źródeł oparcia. By �o osią��nąć, konieczna jes� jednak zmiana 
w podejści� do �ych społeczności banków, f�ndacji, innych ins�y��cji po�i-
�ycznych i ��ospodarczych, d�a�e��o �eż �o one – zakłada omawiany mode� 
– mają być ce�em oddziaływań. pods�awowe ro�e or��aniza�ora społeczności 
�oka�nej �o: ne��ocja�or, promo�or, p�anis�a, ed�ka�or, menedżer.

– czwar�y mode� �o akcja społeczno-polityczna (political & social action). Ma on 
zas�osowanie w przypadk� obywa�e�i pod�e��ających władzy �ych samych 
ins�y��cji po�i�ycznych. chodzi �ym razem o b�dowanie ich siły po�i�ycznej 
niezbędnej by działać na rzecz sprawied�iwości społecznej poprzez wywie-
ranie wpływ� na procesy po�i�yczne, po�i�yków i wyborców. pods�awowe 
ro�e or��aniza�ora społeczności �oka�nej �o: rzecznik, or��aniza�or, badacz, 
kandyda�.

23 kró�ki opis pods�awowych ró� zawodowych pracownika środowiskowe��o zawiera os�a�ni 
p�nk� niniejsze��o opracowania.
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– pią�y mode�, planowanie społeczne (social planning) do�yczy �oka�nych i re��io-
na�nych władz oraz ins�y��cji świadczących �sł���i społeczne. rzecz w �ym, 
by w p�anowani� �oka�nym i re��iona�nym �wz���ędniać po�rzeby społeczne 
i by koordynować f�nkcjonowanie sieci �sł��� społecznych. pods�awowe 
ro�e or��aniza�ora społeczności �oka�nej �o: badacz, projek�an� �sł��� spo-
łecznych, p�anis�a, menedżer. 

– szós�y mode� �o projektowanie programów społecznych dla społeczno�ci (program 
development & community liaison). prak�yk�ją ��o pracownicy zarządzający 
i wykonawczy ins�y��cji świadczących �sł���i oraz związani z nimi przed-
s�awicie�e społeczności. zakłada on rozwijanie pro��ramów, dzięki k�órym 
poprawi się efek�ywność dos�ępnych �sł��� oraz pojawią się nowe w reakcji 
na �jawniane po�rzeby społeczne. pods�awowe ro�e or��aniza�ora społecz-
ności �oka�nej �o: rzecznik projek�an� �sł��� społecznych, p�anis�a, mene-
dżer.

– siódmy mode� �o budowanie koalicji (coalitions), k�óry ma zas�osowanie w od-
niesieni� do or��anizacji ��b indywid�a�nych osób działających na rzecz 
�ych samych za��adnień. prak�yka po�e��a �� na b�dowani� wie�oor��aniza-
cyjnych s�r�k��r dos�a�ecznie si�nych, by wpływać na kier�nki podejmowa-
nych pro��ramów oraz zasysać zasoby. przedmio�em ce�owych oddziaływań 
�ych s�r�k��r są po�i�ycy, ins�y��cje rządowe, f�ndacje. pods�awowe ro�e 
or��aniza�ora społeczności �oka�nej �o: rzecznik, or��aniza�or, ne��ocja�or, 
media�or.

– Ósmy mode� �o konstruowanie ruchów społecznych (social movements). Mode� �en 
an��aż�je obywa�e�i, �iderów i or��anizacje zdo�nych do �worzenia nowych 
wizji. or��aniz�ją się oni by promować w społeczeńs�wie i sys�emie po�i-
�ycznym nowe idee i parady��ma�y sł�żące sprawied�iwości społecznej. pod-
s�awowe ro�e or��aniza�ora społeczności �oka�nej �o: rzecznik, facy�i�a�or. 

powyższa propozycja w ��r�ncie rzeczy pozos�aje w ramach zakreś�onych 
przez „s�arą” �ypo�o��ię ro�hmana, bez wą�pienia is�o�nie ją �szcze��óławia-
jąc. w �ym kon�ekście szcze��ó�nie in�eres�jąca jes� nowa koncep��a�iza-
cja mode�i prak�yk środowiskowych zaproponowana przez �e��oż a��ora na 
począ�k� os�a�niej dekady24.

p�nk�em wyjścia jes� iden�yfikacja �rzech pods�awowych s�ra�e��ii in�er-
wencji podejmowanych na poziomie społeczności. w ��r�ncie rzeczy są �o 
„s�are” mode�e w odświeżonej wersji. tak, więc:

24 j. ro�hman,j. ro�hman, Multi Modes of Intervention at the Macro Level, jo�rna� of comm�ni�y prac-
�ice, vo�. 15(4), 2007.
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– planowanie społeczne zos�ało zas�ąpione s�ra�e��ią, k�órą ro�hman nazywa 
planowanie i polityka (planning & policy); pods�awą �ej s�ra�e��ii jes� ana�iza 
danych empirycznych, k�óra prowadzi do projek�owania i wdrażania roz-
wiązań; prawdziwość danych nadaje opar�ym na nich propozycjom działań 
siłę perswazyjną;

– w miejsce rozwoju lokalnego ro�hman propon�je rozwój potencjału społecz-
no�ci (community capacity development); is�o�ą �ej s�ra�e��ii jes� przekona-
nie, że zmiana w społeczności zachodzi najpewniej w�edy, kiedy ��dzie 
doświadczający prob�emów zos�aną wzmocnieni (empowered) dzięki wiedzy 
i �mieję�nościom po�rzebnym, by zroz�mieć swoje prob�emy, a nas�ępnie 
kooper�jąc ze sobą podejmą pracę (współpracę) by �e prob�emy razem 
pokonać; w s�ra�e��ii �ej premi�je się konsens�s jako pods�awową �ak�ykę 
działania i so�idarność jako nośnik i rez���a� zmian;

– akcję społeczną zas�ąpiło społeczne rzecznictwo (social advocacy); s�ra�e��ia �a 
opiera się na założeni�, że wywieranie presji �o naj�epszy sposób działania, 
jaki można zas�osować wobec osób ��b ins�y��cji, k�óre ind�k�ją prob�emy 
��b s�oją na drodze ich rozwiązania; konflik� w �ym kon�ekście �rak�owany 
jes� jako coś na��ra�ne��o, co wys�ęp�je, kiedy in�eresy się zderzają; s�ra-
�e��ia �a si�nie odwoł�je się do równości i sprawied�iwości społecznej.
s�ra�e��ie �e – jak przyjm�je ro�hman – w prak�yce mo��ą wys�ępować 

w czys�ej pos�aci. na o��ół jednak s�osowane są w sposób – nazwijmy �o – 
ek�ek�yczny, �j. w rzeczywis�ych działaniach łączy się e�emen�y różnych s�ra-
�e��ii. uwz���ędnienie �e��o fak�� prowadzi do wyodrębnienia 9 ap�ikowanych 
w społecznościach mode�i in�erwencji (�ab. 1). 

Tabela 2. Podstawowe modele interwencji w społecznościach lokalnych

Planowanie
i polityka

Rozwój potencjału 
społeczności

Społeczne 
rzecznictwo

p�
an

ow
an

ie
i p

o�
i�

yk
a

głównie p�anowanie 
i po�i�yka 

Mode�:
racjona�is�yczne 
p�anowanie

rozwój po�encjał� 
społeczności połączony 
z p�anowaniem 
i po�i�yką 

Mode�:
p�anowany rozwój 
po�encjał�

społeczne 
rzecznic�wo 
połączone 
z p�anowaniem 
i po�i�yką 

Mode�:
reforma społeczna
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Planowanie
i polityka

Rozwój potencjału 
społeczności

Społeczne 
rzecznictwo

r
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� 
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oł
ec
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oś

ci

p�anowanie i po�i�yka 
połączona z rozwojem 
po�encjał�
społeczności 

Mode�:
p�anowanie 
par�ycypacyjne

głównie rozwój 
po�encjał� społeczności 

Mode�:
rozwój skoncen�rowany 
na po�encja�e

społeczne 
rzecznic�wo 
połączone 
z rozwojem 
po�encjał�
społeczności 

Mode�:
or��anizowanie 
so�idarności 

sp
oł

ec
zn

e 
 

rz
ec

zn
ic

�w
o

p�anowanie i po�i�yka 
połączona z społecznym 
rzecznic�wem 

Mode�:
rzecznic�wo ds. po�i�yki 
pańs�wa

rozwój po�encjał� 
społeczności połączony 
z społecznym 
rzecznic�wem 

Mode�:
�ożsamościowy 
ak�ywizm

głównie społeczne 
rzecznic�wo 

Mode�:
wa�ka (action) 
społeczna

Źródło: j. ro�hman, Multi Modes of Intervention at the Macro Level, jo�rna� of comm�ni�y 
prac�ice, vo�. 15(4), 2007.

is�o�ę każde��o z wyróżnionych mode�i ro�hman wyraża nas�ęp�jąco25:
1. Mode�e, k�órych pods�awą jes� wykorzys�ywanie danych w procesie rozwią-

zywania prob�emów (policy & planning):
 –  racjonalistyczne planowanie: priory�e� d�a wykorzys�ywania danych przy 

podejmowani� działań; przykład (amerykański) – wszechs�ronne p�ano-
wanie miejskie,

 –  planowanie partycypacyjne: an��ażowanie obywa�e�i i k�ien�ów w projek�o-
wanie i wdrażanie działań w społeczności; przykład – p�anis�yczne rady 
obywa�e�skie,

 –  rzecznictwo ds . polityki państwa: wewnę�rzny „a��en� zmiany” (�rzędnik) 
projek��jący i „pchający do przod�” in�erwencje rzecznicze (�j. wys�ę-
powanie w in�eresie słabszych ��r�p do wyższych ins�ancji, ��łównie 
pańs�wowych); przykład – rzecznic�wo prowadzone przez wydziały ds. 
zdrowia, pomocy społecznej, mieszka�nic�wa.

25 ibidem.ibidem.

Tabela 2. (cd.)
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2. Mode�e odwoł�jące się do b�dowania kompe�encji ��r�powych i so�idarno-
ści (capacity development):

 –  rozwój skoncentrowany na potencjale: b�dowanie kompe�encji w �ok� roz-
wiązywania prob�emów przez członków społeczności w ramach samopo-
mocy; przykład – rady osied�owe,

 –  planowany rozwój potencjału: b�dowanie kompe�encji w �ok� wcześniej 
zap�anowanych działań; przykład – projek�y rozwoj� ekonomiczne��o 
wdrażane przez a��endy onz,

 –  tożsamo�ciowy aktywizm (identity activism): b�dowanie kompe�encji w �ok� 
działań po�e��ających na wywierani� presji po�i�ycznej; przykład – or��a-
nizowanie ��r�p e�nicznych.

3. Mode�e odwoł�jące się do presji jako narzędzia wywoływania zmiany (social 
advocacy):

 –  walka (action) społeczna: s�osowanie „bojowych” �ak�yk nacisk�; przykład 
– akcje r�ch� greenpeace,

 –  reforma społeczna: s�osowanie danych jako narzędzia zmiany; przykład 
– F�nd�sz obrony dzieci,

 –  organizowanie solidarno�ci: s�osowanie so�idarności członkowskiej jako 
dźwi��ni zmiany; przykład – związek pracowników ro�nych. 

o i�e o��romną war�ością „s�arej” �ypo�o��ii ro�hmana było �porządkowa-
nie prak�yki środowiskowej we wz���ędnie pros�y sposób, o �y�e „nowa” �ypo-
�o��ia �en ład jakby b�rzy. a�e �o nie zarz��, wydaje się, że było �o niezbędne, 
by moż�iwe najwierniej oddać złożoność prak�yki. na war�ość „nowej” �ypo-
�o��ii składają się przynajmniej dwa ar���men�y. po pierwsze, co zresz�ą sam 
ro�hman za�waża, pełni ona przede wszys�kim f�nkcje he�rys�yczne. podej-
mowane w rzeczywis�ości działania (czy – jakby powiedział ro�hman – in�er-
wencje) bywają d�żo bardziej złożone, zarówno w �ym sensie, że mo��ą łączyć 
więcej niż dwie s�ra�e��ie, jak i w �ym, że mo��ą je łączyć w różnych propor-
cjach. wyodrębniając �rzy pods�awowe składniki prak�yki środowiskowej: p�a-
nowanie & po�i�yka, rozwój po�encjał� społeczności i rzecznic�wo społeczne, 
i pokaz�jąc, że można – a nawe� �rzeba – je łączyć, ro�hman dał narzędzie 
bardziej zni�ansowane��o ana�izowania i porządkowania prak�yki społecznej. 
co ważne, oparcie nowej �ypo�o��ii na �ych samych, co do swej naj��łębszej 
is�o�y, pods�awach, na jakich opierała się „s�ara”, pokaz�je przede wszys�kich 
na ich zasadniczą, można powiedzieć: ponadczasową, �rafność. wydaje się, 
że �o one właśnie kons�y���ją – nadają �ożsamość i wy�aczają ��ranice – �e��o 
szcze��ó�ne��o obszar� życia p�b�iczne��o, k�óry nazywamy pracą/prak�yką śro-
dowiskową. 

dr���ą war�ością „nowej” �ypo�o��ii jes� fak�, iż �zmysławia ona, jaka jes� 
współczesna praca/prak�yka środowiskowa. współczesna – �o znaczy pro-
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wadzona w złożonym świecie, k�óre��o dynamikę w coraz większym s�opni� 
współksz�ał��ją s�r�k��ry pańs�w narodowych i ich ponadnarodowe or��a-
nizacje, działający w ska�i ���oba�nej rynek oraz – coraz bardziej znaczące 
– or��anizacje społeczeńs�wa obywa�e�skie��o. z po�skiej perspek�ywy dwie 
cechy �e��o obraz� wydają się „rz�cać w oczy”. po pierwsze – bardzo znaczące 
miejsce, jakie we współczesnej prak�yce przypisano pracy z – i – na rzecz 
społeczności f�nkcjona�nych, szcze��ó�nie rzecz jasna �ych, k�órych sy��acja 
obraża podzie�ane przez obywa�e�i pocz�cie sprawied�iwości społecznej. po 
w�óre – wyraźne wyjście z oddziaływaniem poza ��ranice społeczności �oka�-
nej mając świadomość, iż �o, co się w niej dzieje, ma nie �y�ko wewnę�rzne, 
a�e �akże zewnę�rzne �war�nkowania. obie wskazane własności współczesnej 
prak�yki środowiskowej �zasadniają, d�acze��o w os�a�nich �a�ach w odniesie-
ni� do niej zaczę�o �żywać �ermin� makroprak�yka. 

5. PRACOWNiK śRODOWiSKOWy  
– UMiEJęTNOśCi i ROlA

praca środowiskowa �o prak�yki zawodowe. jakie za�em kompe�encje 
powinien posiadać zawodowy pracownik środowiskowy? po pierwsze, �ak jak 
każdy pracownik socja�ny m�si on posiadać zespół �mieję�ności in�erperso-
na�nych (społecznych), je��o praca opiera się przecież na kon�akcie z innymi 
��dźmi. po dr���ie m�si on posiadać szcze��ó�ne kompe�encje, wynikające 
z fak��, iż je��o specyficznym k�ien�em jes� społeczność. w związk� z �ym 
powinien on posiadać wiedzę o mechanizmach f�nkcjonowania i zmiany (w) 
społeczności �oka�nej oraz dysponować �mieję�nościami me�odyczne��o jej, 
�j. zmiany, wywoływania, przeprowadzania i pod�rzymywania. kons�r�owane 
są szcze��ółowe �is�y �akich kompe�encji, w szcze��ó�ności d�a po�rzeb �s�ana-
wiania s�andardów zawodowe��o ksz�ałcenia pracowników środowiskowych26. 
przykładowy zes�aw �akich kompe�encji – kró�ki, a�e oddający is�o�ę rzeczy 
– zawiera poniższa ramka. 

26 na przykład bry�yjskiena przykład bry�yjskie National Occupational Standards for Community Development dos�ępne 
na: www.���k.or��.
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Tabela 3.  Wiedza i umiejętności potrzebne w działaniu i na rzecz społeczności

– zarządzanie ��dźmi, finansami, 
zasobami

– prezen�acja i kom�nikacja
– sł�chanie i �czenie się
– p�anowanie i b�dowanie wizji
– fundraising i docieranie do zasobów
– ne��ocjowanie
– efek�ywne i odpowiedzia�ne 

reprezen�owanie społeczności
– rozwiązywanie konflik�ów
– praca w zespo�e, praca w komi�ecie
– przedsiębiorczość, podejmowanie 

ryzyka

– rozwiązywanie prob�emów
– ewa��acja
– zarządzanie wo�on�ari�szami, 

prak�yczne wspieranie
– docieranie do specja�is�ycznych 

informacji
– znajomość zasad działania i zasad 

p�anowania działania przez władze 
p�b�iczne i ich a��encje oraz 
par�ners�wa

– roz�mienie demokracji �oka�nej
– wiara we własne siły i moż�iwości
– zdo�ności kry�yki
– roz�mienie mechanizmów wpływ� 

i władzy

Źródło: s. skinner, Strengthening Communities, cdF, londyn 2006.

do opis� ak�ywności pracowników środowiskowych �żywa się zazwyczaj 
pojęcia ro�i zawodowej. w �i�era��rze amerykańskiej częs�o wymieniany jes� 
nas�ęp�jący zes�aw �akich (pods�awowych) ró�27:
– enabler28 – �o najbardziej k�asyczna ro�a zawodowa; ma on poma��ać 

��dziom w �aki sposób i po �o, by sami mo���i siebie wspierać; z ro�ą �ą 
wiąże się szere�� f�nkcji:

 •  zawiązywanie opar�ej na za�fani� i szac�nk� re�acji ze społecznością, by 
zachęcić ją do werba�izowania swoich prob�emów i po�rzeb;

 •  cierp�iwe przełamywanie bierności i apa�ii, by wzb�dzić w członkach spo-
łeczności mo�ywacje i wo�ę or��anizowania się;

 •  dbanie o wysoką jakość re�acji in�erpersona�nych, by członkowie społecz-
ności, w szcze��ó�ności ci an��aż�jący się, cz��i się ze sobą dobrze, mie�i 
pocz�cie bezpieczeńs�wa i wo�ności wypowiadania swych opinii;

 •  facylitowanie (s�ym��owanie, wspieranie, kiedy �rzeba �czenie) proces� 
p�anowania działań podejmowane��o przez członków społeczności;

– po�rednik (broker) – ro�a �a po�e��a na łączeni� osób po�rzeb�jących wspar-
cia, a częs�o niewiedzących, czy i ��dzie mo��ą sz�kać pomocy, z sys�emami, 
k�óre dyspon�ją odpowiednimi zasobami; pods�awową f�nkcją po�rednika 
jes� podnoszenie świadomości ��dzi, jak owe sys�emy f�nkcjon�ją a jedno-

27 na pods�awie: c. zas�row,na pods�awie: c. zas�row, Introduction to Social Welfare Institutions, the dorsey press, 
1986.

28 w język� po�skim słowo enabler nie ma odpowiednika, pochodzi od czasownika enable 
«�moż�iwiać».
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cześnie podejmowanie wysiłków, by przyb�iżyć je, dos�osować do po�rzeb 
członków społeczności; 

– ekspert – w �ej ro�i pracownik środowiskowy doradza członkom społeczno-
ści, co i jak mo��ą (z)robić, jak się zor��anizować, jak w or��anizacji działać 
sprawnie, jakie s�osować s�ra�e��ie i �ak�yki; is�o�ne jes� �o, że ekspert radzi, 
a�e o �ym, czy i w jakim s�opni� je��o rady posł�chać, decyd�ją członkowie 
społeczności;

– planista – zbiera fak�y na �ema� prob�emów społecznych wys�ęp�jących 
w społeczności, ana�iz�je je i na �ej pods�awie, kier�jąc się racjona�nością, 
projek��je pro��ramy zaradcze, sz�ka środków na ich rea�izacje i facy�i��je 
proces ich wdrażania;

– rzecznik (advocate) – ro�a zapożyczona z zawodów prawniczych; rzecznik jes� 
obrońcą/rzecznikiem in�eresów jednos�ek ��b ��r�p obywa�e�i wówczas, ��dy 
is�niejące ins�y��cje są niedos�a�ecznie wraż�iwe wobec nich, zaniedb�ją 
je ��b wręcz są wro��ie; ce�em ak�ywności rzeczniczych jes� „naprawa” 
działania ins�y��cji;

– aktywista (activist) – częs�o ce�em je��o działań jes� redys�ryb�cja władzy 
i zasobów na rzecz ��r�p/społeczności społecznie pokrzywdzonych; akty-
wista s�ym���je członków �akich ��r�p/społeczności do or��anizowania się 
i podejmowania działań (np. konflik�, konfron�acja i ne��ocjacje) przeciw 
opresywnym s�r�k��rom władzy. 
war�o zwrócić �wa��ę na fak�, iż o i�e pierwsze �rzy ro�e zakładają bez-

s�ronność pracownika środowiskowe��o, o �y�e ro�e rzecznika i aktywisty w ��r�n-
cie rzeczy wyma��ają opowiedzenia się po s�ronie swoich „k�ien�ów”. wydaje 
się, że ��o�owość do podejmowania działań m�si się wiązać z si�nym, emocjo-
na�nym i osobis�ym, zaan��ażowaniem pracownika środowiskowe��o w dążeni� 
do sprawied�iwości społecznej. 

in�eres�jącym będzie zes�awienie powyżej przeds�awionej �is�y �radycyj-
nych ró�, �ak jak je skoncep��a�izowa�i amerykanie z bardzo współczesną 
propozycją eksper�ów bry�yjskich. wyróżni�i oni cz�ery pods�awowe ro�e pra-
cowników środowiskowych29: 
– agent zmiany (change agent) – iden�yfik�je prob�emy społeczności i ��ki 

w sys�emie dos�ępnych d�a niej �sł���, posz�k�je moż�iwości rozwijania 
innowacyjnych prak�yk, poszerza kanały kom�nikacji pomiędzy władzami 
p�b�icznymi a społecznością,

– projektant usług (service developer) – doradza w zakresie szko�enia i ksz�ałce-
nia persone��, zwraca �wa��ę na znaczenie k����ry w sys�emach �sł��� i ich 

29 Community Development Challenge, op. ci�.
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prak�yce, rozwija współpracę pomiędzy sek�orami p�b�icznym i społecz-
nym,

– facylitator dostępu (access facilitator) – poma��a ��dziom por�szać się po (skom-
p�ikowanych) sys�emach �sł���, kier�je ich do dos�ępnych w społeczności 
zasobów, red�k�je bariery w dos�ępie do �sł���,

– budowniczy potencjału (capacity builder) – rozwija ink��zyjne społeczności, 
an��aż�je się w wyksz�ałcanie się społeczne��o przywódz�wa, poma��a w roz-
woj� �oka�nych or��anizacji.
zbieżności pomiędzy ob� zes�awami ró� rzecz jasna nie dziwią. zwraca 

raczej �wa��ę różnica, k�óra zresz�ą s�anowi o pewnej odrębności prak�yki 
środowiskowej w usa i w. Bry�anii, mimo �ych samych korzeni, podobień-
s�wa kon�eks�� socjo-k����rowe��o i ��ospodarczo-po�i�yczne��o oraz in�ensyw-
ności wzajemnych kon�ak�ów. chodzi o charak�erys�yczną d�a amerykańskiej 
�radycji obecność wą�k� �oka�ne��o ak�ywizm� – si�nie po�i�ycznie zorien�owa-
nych działań, k�órych parady��ma�ycznym wzorem jes� sa�� a�insky. prak�yka 
bry�yjska jes� �e��o radyka�izm� pozbawiona. 

6. PODSUMOWANiE

czy bry�yjsko-amerykańskie doświadczenia mają jakieś znaczenie d�a po�-
skiej pracy/prak�yki środowiskowej? z pewnością �ak. Bez wą�pienia ponad 
100 �a� nieprzerwane��o rozwoj� pozwo�iło Bry�yjczykom i amerykanom z��ro-
madzić po�ężny zasób wiedzy i �mieję�ności – swois�y know-how mobi�izowa-
nia/b�dowania/wzmacniania społeczności. ważna jes� �świadomiona je��o 
podwójna ro�a: sł�ży on bowiem zarówno podnoszeni� jakości życia �ych oby-
wa�e�i, k�órym szansy na dobroby� nie daje ich do�ychczasowa (słaba) pozy-
cja na scenie po�i�ycznej i ��ospodarczej, jak i wzmacniani� demokra�yczne��o 
ład� społeczne��o, k�óre��o pods�awą jes� równość i par�ycypacja. w po�sce 
f�ndamen�a�ne znaczenie ob� �ych wymiarów zdaje się nie być kwes�iono-
wane – jes� więc miejsce na pracę i prak�ykę środowiskową, war�o za�em 
podpa�rywać innych i od nich się �czyć. By �o sk��ecznie robić �rzeba �y�ko 
odróżnić �o, co w doświadczeniach innych ma wa�or �niwersa�ności i jes� 
w związk� z �ym �ransferowa�ne od �e��o, co jes� wyrazem specyfiki k����rowej 
i w innym kon�ekście raczej nie ma prawa się sprawdzać. 

z dr���iej s�rony jednak �rzeba pamię�ać, że rozwoj� pracy środowiskowej 
nie da się zadekre�ować; żeby on nas�ępował, konieczne jes� jej prak�ykowa-
nie codzienne, czasem żm�dne, nie zawsze zakończone s�kcesem, zwłaszcza 
szybkim. taki oddo�ny sposób b�dowania własne��o know-how, dopasowane��o 
do po�skiej k����ry i �radycji z jednej s�rony, z dr���iej – do is�niejące��o ład� 
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ins�y��cjona�ne��o, wydaje się być w dł�ższej perspek�ywie czas� jedyną dobrą 
s�ra�e��ią. nie wyk��cza ona rzecz jasna korzys�ania z c�dzych inspiracji i do-
świadczeń; jes� �o bardzo cenne i wskazane, może �eż być bardzo pomocne, 
a�e nie zas�ąpi własne��o wysiłk�. d�a�e��o �eż cieszą podejmowane w cią��� 
os�a�nich prawie 20 �a� obywa�e�skie próby s�worzenia po�skie��o mode�� 
pracy środowiskowej i powo�ne przebijanie się znaczenia prak�yki środowi-
skowej do świadomości społecznej. 



agnieszka nauMiuk

profesjona�iści, społecznicy, bojownicy? 
ed�kacja środowisk �oka�nych i ich �iderów

Mój ojciec pewnego dnia powiedział mi, że są dwa 
typy ludzi: Ci, którzy pracują i Ci, którzy z tego 
korzystają . Poradził mi bym był w pierwszej grupie: 
jest tam znacznie mniejsza konkurencja . 

gandhi

1. WPROWADZENiE

współczesny świa� doma��a się ak�ywności, przedsiębiorczości, krea�ywno-
ści, zarówno w obszarze osobis�ych jak i zawodowych dążeń. jes� �o jednocześ-
nie świa� wyk��czania �ych, k�órzy są nieak�ywni, słabsi ��b mniej przebojowi. 
Można �znać, że jes� �o świa� wymarzony d�a ak�ywis�ów: działacze i �iderzy 
społeczni są wzorami ak�ywności nieprzecię�nej. płacą za �o jednak pewną 
cenę. ich ak�ywność i dążenia są p�b�icznie komen�owane: bywają niezro-
z�miane, ośmieszane, �mniejszane. społeczny podziw miesza się z ��dzką 
zazdrością, nadzieja na zmianę z brakiem za�fania, dobre życzenie z bez-
wz���ędną kry�yką. samo�ność �idera społeczne��o bywa nie mniej bo�esna niż 
samo�ność ��dzi za��rożonych wyk��czeniem z powod� mniejszych moż�iwo-
ści ak�ywne��o �dział� w zmianach społecznych. d�a�e��o war�o dysk��ować 
o �ych osobach w pracy i ed�kacji środowiskowej. są po�rzebni społecznoś-
ciom, ��r�pom i jednos�kom, są p�nk�em odniesienia i przykładem w dys-
k�sjach o rea�izacji w prak�yce haseł ak�ywizacji, �ecz wybrana przez nich 
dro��a bywa �r�dna, wyma��ająca poświęcenia i ryzyka, nie�s�annej ��o�owości 
do podejmowania wciąż nowych działań. czy można się �e��o na�czyć, czy �eż 
jes� �o pewna predyspozycja, a może �y�ko przypadek sprawia, że k�oś s�aje 
się, ��b zos�aje „zaan��ażowany”?
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2. DySKUSJE NAD OKREślENiEM OSóB SPOŁECZNiE 
ZAANGAżOWANyCH 

terminy „działacz społeczny” i „społecznik”, „pracownik społeczny” częs�o 
s�osowane są zamiennie, przechodząc proces definicyjnych ewo��cji, in�erpre-
�acji i his�orycznych posz�kiwań1. w powszechnym roz�mieni� is�nieje jednak 
rozróżnienie społeczników – osób działających w odr�ch� serca, nieodpła�-
nie na rzecz �oka�nych społeczności, kraj�, ���ob�; od działaczy społecznych 
– specja�is�ów, osób związanych �rwa�e z działa�nością społeczną w okreś�o-
nym obszarze (np. działacz po�i�yczny, spor�owy, działacz samorządowy) ��b 
wykon�jących pracę społeczną jako pła�ny zawód, choć i �� �oczą się dysk�sje 
nad charak�erem �ej pracy, roz�mieniem jej w ka�e��oriach zawod� czy pro-
fesji, zadań i ró�, podobieńs�w i różnic w ich pos�rze��ani� w pracy socja�nej, 
peda��o��ice społecznej, po�i�yce społecznej. wie�e jes� �eż rozważań nad ocze-
kiwanymi kompe�encjami, wiedzą i �mieję�nościami szeroko roz�mianych 
sł�żb społecznych, do k�órych coraz częściej włącza się �e osoby2. nie mi�kną 
na�kowe dysk�sje o podobieńs�wach i różnicach odpła�ne��o/nieodpła�ne��o, 
profesjona�ne��o/nieprofesjona�ne��o, forma�ne��o/nieforma�ne��o charak�er� 
działania na rzecz o��ół�. war�o prześ�edzić pokró�ce źródła �ych dy�ema�ów 
i wą�p�iwości. 

dzieje same��o działania społeczne��o są �ak od�e��łe, jak pierwsze ��dzkie 
odr�chy prospołeczne d�a własnej ��r�py, p�emienia, �oka�nej społeczności. 
począ�kowo sł�żyły one przede wszys�kim obronie in�eresów jednos�ek i ��r�p. 
wraz z rozwojem cywi�izacji działania o charak�erze społecznym poczę�o 
pos�rze��ać w ka�e��oriach mora�nych, a �akże, po pojawieni� się ka�e��orii 
obywa�e�s�wa, w obszarze ró� obywa�e�skich3. 

w po�sce w XiX wiek� okreś�enie „działacz społeczny” ��ożsamiane było 
ze społecznikos�wem – dobrowo�nym działaniem na rzecz społeczeńs�wa 
��b �oka�nej wspó�no�y, a osobę wykon�jącą �aką działa�ność nazywano dzia-
łaczem społecznym ��b społecznikiem. w �ym �erminie mieściły się �akże 

1 ciekawe są m.in. dysk�sje na �ema� zawod�, profesji, nazewnic�wa, ró� do�yczących 
anima�orów społecznych w ar�yk��e Bo��dana skrzypczaka, Profil animatora społecznego, [w:] Kim 
jest Animator społeczny?, B. skrzypczak, p. Hens�er (red.), cal, warszawa 2006, s. 8–23.

2 e. Marynowicz-He�ka, Pedagogika społeczna, pwn, warszawa 2006, t. 1 oraz e. Maryno-
wicz-He�ka, W sprawie kształcenia do profesji społecznych – kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat 
modelu absolwenta pedagogiki społecznej, [w:] Absolwent pedagogiki dzi� . Perspektywa teorii i praktyki 
społecznej, e. kozdrowicz, a. przecławska (red.), warszawa 2006, s. 27–44.

3 zob. m.in. j. radwan-pra��łowski, k. Frysz�acki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od 
filantropii greckiej do pracy socjalnej, in�erar�, warszawa 1996; e. leś, Od filantropii do pomocniczo�ci . 
Studium porównawcze rozwoju i działalno�ci organizacji społecznych, dom wydawniczy e�ipsa, war-
szawa 2000. 
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ówczesne działania fi�an�ropijne i wo��n�arys�yczne. d�a�e��o za działacza 
społeczne��o �znawano zarówno s�anisława s�aszica, Henryka sienkiewi-
cza, Marię konopnicką i innych �wórców �wórczości „zaan��ażowanej”, jak 
i mieszkańców Ś�ąska i kasz�b zajm�jących się ochroną k����rowej �ożsamo-
ści mniejszości społecznych, ��dowców i oświa�owców, członków pa�rio�ycz-
nych związków młodzieży.

w okresie prl �erminy: „działacz społeczny”, „ak�ywis�a”, członek 
„ak�yw�”, było s�osowane d�a okreś�enia osoby zaan��ażowanej w po�i�yczno-
społeczny proces b�dowania i rozwijania socja�is�yczne��o mode�� pańs�wa 
i społeczeńs�wa. za �ę działa�ność czasami osoby �akie pobierały wyna��rodze-
nie, miały okreś�one przywi�eje, były w szcze��ó�ny sposób wyróżniane (nie-
jednokro�nie ��ożsamiano �aką działa�ność z par�yjnym zaan��ażowaniem). 
po zmianie �s�rojowej �ermin �en kojarzony był w związk� z �ym ne��a�ywnie, 
��łównie z powodów po�i�ycznych. 

obecnie powro�y do posz�kiwania źródeł i korzeni po�skiej �radycji spo-
łecznej wskaz�ją na moż�iwości rein�erpre�acji ne��a�ywnych skojarzeń oraz 
odwołania do his�orycznych, �oka�nych i narodowych wzorców zaan��ażowa-
nia społeczne��o o charak�erze dobrowo�nym, wynikającym z chęci �dział� 
w zmianie społecznej, d�a dobra innych. przywoływane są przy �ym �akie 
wzory peda��o��iczne��o działania społeczne��o, jak osią��nięcia: jan�sza kor-
czaka, kazimierza lisieckie��o „dziadka”, józefa Babickie��o i innych. odnaj-
dywane są ś�ady �oka�nych działaczy ��dowych, or��aniza�orów na�czania 
i konspiracyjnej wa�ki przeciw zaborcom ��b inicja�orów i rea�iza�orów pracy 
od pods�aw, działających w rzeczpospo�i�ej po odzyskani� niepod�e��łości4.

jednocześnie dynamiczne zmiany społeczne XX i XXi wiek�, wpływ eko-
nomizacji i zasad rynkowych oraz przejmowania za��ranicznych mode�i dzia-
łania społeczne��o, opar�e��o na profesjona�iz�jących się mode�ach pomocy, 
wykaz�ją �endencje do wprowadzania ró� zawodowych oraz pła�nych f�nkcji 
społecznych: d�a anima�orów, osób działających w samorządach, dyrek�orów 
f�ndacji i s�owarzyszeń, pracowników or��anizacji pozarządowych wyna��ra-
dzanych za działania na rzecz społecznej ak�ywizacji, profi�ak�yki społecznej, 
we współpracy z ins�y��cjami pańs�wowymi ��b jako zadania z�econe (�sł���i 
społeczne)5. w znaczącym s�opni� wzorce �e są echem nie�s�ających dyna-

4 M.in. Henryka sz�mana, jerze��o czar�oryskie��o, Bronisława dembińskie��o i se�ek 
innych osób: ziemian, harcerzy, spółdzie�ców, działaczy uniwersy�e�ów l�dowych, działaczy 
społeczno-po�i�ycznych, działaczy ins�y��cji dobroczynnych, oświa�owców i innych.

5 wskaz�ją na �o m.in. najnowsze p�b�ikacje: k. kie��ińska, Rola trzeciego sektora w społe-
czeństwie obywatelskim, difin, warszawa 2010, s. 120–174, czy p�b�ikacja Ma��da�eny d�dkiewicz, 
Technokraci dobroczynno�ci . Samo�wiadomo��� społeczna pracowników organizacji pozarządowych, wydaw-
nic�wa uniwersy�e�� warszawskie��o, warszawa 2010, s. 148–153.



Agnieszka Naumiuk94

mizmów i �ransformacji społecznych dos�rze��anych na przes�rzeni wieków, 
nieba��a�e�ne��o �dział� ideo�o��ii w in�erpre�acji działania społeczne��o oraz 
w �worzeni� pods�aw i �zasadnień d�a działa�ności społecznej w szerszym kon-
�ekście b�dowania sys�emów społeczne��o wsparcia w danym społeczeńs�wie. 
Można przy �ym wyróżnić co najmniej �rzy obszary porządk�jące namysł nad 
znaczeniem ak�ywnych jednos�ek w środowisk� społecznym: 1) wynikające 
z koncepcji (fi�ozofii) człowieka i je��o ro�i, 2) związane z wizją idea�nej ��r�py 
społecznej i �worzonych przez nią więzi, oraz 3) do�yczące koncepcji prefero-
wane��o �s�roj� społeczne��o i je��o ins�y��cji oraz f�nkcji.

3. DySKUSJE NAD fENOMENEM DZiAŁANiA 
SPOŁECZNEGO�

każde działanie jes� swois�ą prak�yczną in�erpre�acją pewnej fi�ozofii 
życia, ideałów i marzeń zaczerpnię�ych ��b rozwinię�ych w procesie jednos�-
kowych dążeń rozwojowych i socja�izacji7. ewa Marynowicz-He�ka wskaz�je, 
że ka�e��oria działania może być rozpa�rywana (za B. Barbierem) w �rzech 
nas�ęp�jących perspek�ywach: wyobrażeniowej, afek�ywnej i operacyjnej 
w odniesieni� do nas�ęp�jących za��adnień:
– is�o�y działania, nadawania m� sens� i znaczenia w konkre�nych sy��a-

cjach (ana�iza języka działania, je��o „seman�yki”, naznaczenie aksjo�o-
��iczne wyobrażeń działania, zwłaszcza s�an� is�niejące��o i pożądane��o).

– Me�odyki działania – przy��o�owanie do działania oraz ana�iza związków 
między działaniem a ksz�ałceniem.

– Me�odo�o��ii poznania działania – roz�mienia i in�erpre�acji in�encji pod-
mio�ów działających8.
odwołanie do on�o�o��ii działania społeczne��o Maxa webera pojawia się 

obecnie w nowych kon�eks�ach i �jęciach, w �ym �akże ed�kacyjnych i związa-
nych ze sł�żbami społecznymi. działanie społeczne zdefiniowane jako zacho-
wanie ��dzkie, k�óre �wz���ędnia reakcje innych i jes� na nie zorien�owane, po 

6 w �ej części ar�yk�ł� wykorzys�ano zmodyfikowane fra��men�y rozdział�: Powroty do 
koncepcji działania społecznego, z p�b�ikacji a��orki: a. na�mi�k, Uczestnictwo społeczne młodzieży, 
wydawnic�wo akapi�, tor�ń 2006, s. 55–57.

7 e. Marynowicz-He�ka, j. piekarski, Wokół problemów działania społecznego, „Ś�ąsk”, ka�o-
wice 1998, oraz m.in. e. Marynowicz-He�ka, Kategoria działania społecznego w pedagogice społecz-
nej – sens i znaczenie działania społecznego, [w:] Pedagogika społeczna, e. Marynowicz-He�ka (red.), 
pwn, warszawa 2006 i e. Marynowicz-He�ka, hasło: „działanie społeczne” [w:] Elementarne 
pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, d. la�ak, t. pi�ch (red.), wydawnic�wo akademickie 
„Żak”, warszawa 1999.

8 e. Marynowicz-He�ka, Pedagogika społeczna, pwn, warszawa 2006, s. 95. 
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dziś dzień wyznacza kier�nki nowoczesnych badań i �eorii, �akich jak socjo�o-
��ia ekonomiczna, �eorie or��anizacji, socjo�o��ia re�i��ii, �eoria władzy i zmiany 
społecznej, psycho�o��ia społeczna. weber �ważał działania społeczne za pod-
s�awowe �worzywo, z k�óre��o zb�dowane są �rwa�sze s�r�k��ry społeczne: 
władza, ins�y��cje, or��anizacje. rozróżnił on cz�ery �ypy działań: 1) działania 
racjona�ne ze wz���ęd� na ce�, w wyborze k�óre��o działający kier�je się racjo-
na�nością ins�r�men�a�ną, 2) działania racjona�ne ze wz���ęd� na war�ości, 
3) działania afek�ywne, odpowiadające ak��a�nym s�anom �cz�ciowym, 4) 
działania �radycjona�ne, opierające się na nawyk�9. 

inne �jęcia, zwłaszcza w odniesieni� do �eorii socja�izacji, można odna�eźć 
w �wórczości m.in. e. d�rkheima (in�erna�izacja), H. spencera (ins�y��cjona-
�izacja), j. deweya (psychika jednos�ki w więzi ze środowiskiem), w. jamesa 
(jaźń społeczna), j. Ba�dwina (fazowy rozwój jednos�ki jako osoby społecznej), 
ch. coo�eya (społeczny mechanizm kom�nikowania)10.

B�iskie pojęci� działania jes� pojęcie ak�ywności społecznej, przy czym 
definicje �e��o pojęcia rozcią��ają się od myś�enia o działani� skierowanym 
o��ó�nie na o�oczenie społeczne, aż do propozycji znaczących zawężeń defini-
cyjnych, wskaz�jących, iż odnosić się powinno ono do podejmowanych dobro-
wo�nie działań war�ościowych d�a innych11. ak�ywność społeczną można �akże 
�jmować jako swois�ą cechę osobowości przejawiającą się w ��o�owości do zaj-
mowania się prob�emami społecznymi ��b jako zespół konkre�nych zachowań 
jednos�ki, rea�iz�jących jej dążenia do oddziaływania na o�oczenie12. 

wie�e �wa��i działani� społecznem� poświęca psycho�o��ia zwłaszcza w od-
niesieni� do �eorii mo�ywacji prospołecznych, korzyści, zadowo�enia-sa�y-
sfakcji.

z działaniem związane jes� �akże pojęcie sił ��dzkich oraz sił społecznych, 
k�óre wprowadziła do peda��o��iki społecznej He�ena rad�ińska roz�miejąc 
je jako zespół czynników i war�ości f�nkcjon�jących w środowisk� w pos�aci 
jednos�kowych ��b zbiorowych, jawnych ��b �kry�ych �zdo�nień wyrażających 
się w pozy�ywnym działani�13. a�eksander kamiński skonkre�yzował �o poję-
cie roz�miejąc je jako siłę jednos�ki ��b ��r�py do działania ��b cechę, k�órej 
brak innym jednos�kom, a k�órą na�eży b�dzić, kompensować, wzmacniać 
i�p. współcześnie koncepcja �a zbieżna jes� z ideą empowerment (wzmocnie-

 9 j. t�rner, Struktura teorii socjologicznej, pwn, warszawa 2005.
10 j. Modrzewski, Socjalizacja i uczestnictwo społeczne . Studium socjopedagogiczne, wydawnic�wo 

na�kowe uaM, poznań 2004, s. 20–22.
11 M. prokosz, Aktywno��� społeczna młodzieży szkół �rednich, uniwersy�e� wrocławski, wrocław 

2000, s. 88–96.
12 M. tyszkowa, Zdolno�ci, osobowo��� i działalno��� uczniów, pwn, warszawa 1990.
13 a. o��biński, Praca socjalna . Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, wydawnic�wo akapi�, 

tor�ń 2004, s. 134–158.
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nia), �rak�owaną jako proces wzmacniania przez me�odyczne oddziaływanie 
k� nabierani� pełnej życiowej samodzie�ności14. w przypadk� działa�ności 
społecznej jes� �o k��czowe za��adnienie, odnosi się bowiem zarówno do spo-
sob� poma��ania innym, jak �eż formy przez k�órą człowiek sam s�aje się 
si�niejszy i bardziej samodzie�ny. jak s�wierdza andrzej o��biński15, działanie 
wychowawcze może być jedną z sił społeczne��o �kład� ��b ich efek�em, zaś 
�rwałe zachowania i mo�ywacje wynikają z doświadczeń, sposob� życia czło-
wieka nadając szcze��ó�ne cechy i war�ości osobowości społecznej �jmowane 
w ka�e��orii charak�er� społeczne��o jednos�ki.

znaczące �r�dności oraz ��orące po�emiki wywoł�je rozpa�rywanie działań 
społecznych jako dycho�omii między działaniami zorien�owanymi jednos�-
kowo, odbieranymi ne��a�ywnie i kojarzonymi z mo�ywami e��ois�ycznymi, 
in�eresownością, a działaniami skierowanymi na ��r�pę, kojarzonymi z a��r�-
izmem, dobrem wspó�nym, odbieranymi pozy�ywnie, jako ��odne aproba�y16, 
będące rozwinięciem spor� o powinności jednos�ki wobec społeczeńs�wa 
i pańs�wa �rwające między ideo�o��ią �ibera�ną a kom�ni�ariańską17 w sy��acji 
rozwinię�e��o neo�ibera�izm�. 

is�nieją badania �kaz�jące związki działań prospołecznych m.in. z ak�yw-
nością, �wórczością, pozy�ywną samooceną i wiarą w siebie, przyswojonymi 
normami nakaz�jącymi poma��anie innym i sa�ysfakcją, jaką niesie ich speł-
nianie. także mo�yw�jącą ro�ę spełniają podkreś�ane przez społeczników 
war�ości nadrzędne, czy�i: dobro, sprawied�iwość, �radycja. Badania pokaz�ją 
jednocześnie, że działanie bywa �cieczką od własnych sy��acji �r�dnych, jes� 
mechanizmem obrony, formą �erapii ��b kompensacji, ��dy przynosi zadowo-
�enie z niesienia radości innym, pozwa�a zapomnieć o własnych �roskach ��b 
czynić je mniej do�k�iwymi18. doda�kowo wskazywano na �akie mo�ywy, jak 
posz�kiwanie sens� w życi�, czy pocz�cie si�nej więzi społecznej z ��dźmi, co 
może powodować wręcz, że ��e��a za�arci� ��ranica między życiem prywa�nym 

14 j. szma��a�ski, hasło: „siły ��dzkie” [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy 
socjalnej, d. la�ak, t. pi�ch (red.), warszawa 1999, s. 269.

15 a. o��biński, Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika spo-
łeczna . Dokonania – aktualno�ci – perspektywy, s. kaw��a (red.), tor�ń 2003, s. 168 i 169. 

16  O różnych obliczach altruizmu, d. r��kowska, a. sz�s�er (red.), wydawnic�wo na�kowe 
scho�ar, warszawa 2008; Kręgi integracji i rodzaje tożsamo�ci, w. wesołowski, j. włodarek (red.), 
wydawnic�wo na�kowe scho�ar, warszawa 2005, s. 181–34; Edukacja . Moralno��� . Sfera Publiczna, 
j. r��kowiak, d. k��inowski, M. nowak (red.), Ma�eriały z Vi o��ó�nopo�skie��o zjazd� peda-
��o��iczne��o ptp, oficyna wydawnicza „Verba”, l�b�in 2007. 

17 p. Śpiewak (wybór, ws�ęp), Komunitarianie, F�ndacja, a�e�heia, warszawa 2004. 
18 j. kora�ewicz, H. Ma�ewska-peyre, Człowiek człowiekowi człowiekiem . Analiza wywiadów 

biograficznych działaczy społecznych w Polsce i we Francji, warszawa 1998, [za:] a. ko��arska-Micha�-
ska, Dobrowolno��� w działaniu jako forma zachowań prospołecznych, [w:] Wolontariat w obszarze humani-
stycznych wyzwań opiekuńczych, B. kromo�icka (red.), tor�ń 2005, s. 41.
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a działa�nością społeczną19. w �ych samych badaniach opar�ych na ana�izie 
bio��raficznej oraz na pods�awie wywiadów ze społecznikami wskazano np. 
na szcze��ó�ne cechy osobowościowe „wewnę�rzne” charak�eryz�jące działa-
czy, �akie jak: samos�erowność, odpowiedzia�ność, �mieję�ność oceny siebie 
i o�oczenia20.

współcześnie �ermin „działanie społeczne” bywa rozszerzany na wsze�-
kie dziedziny ��dzkiej ak�ywności jako ak�ywności społecznej, i w �ym n�rcie 
�akże na ins�y��cje p�b�iczne czy prywa�ne, k�óre w �jęci� szerszym, ideo�o-
��icznym, są okreś�ane jako ins�y��cje społeczne, działające d�a dobra wspó�-
ne��o, p�b�iczne��o – od pracowników socja�nych, przez zawodowych po�i�yków, 
do pracowników ener��e�yki ciep�nej czy dro��owców. 

wie�e, w kreowani� przywódz�wa społeczne��o, za�eży od re�acji między 
życiem p�b�icznym i prywa�nym, od moż�iwości �czes�niczenia obywa�e�i 
w sferze p�b�icznej, sposob� przy��o�owywania ich do �akie��o �czes�nic�wa 
oraz zachęcania do znajdowania znaczenia w życi� osobis�ym war�ości łącze-
nia �ych ob� sfer ��b rozdzie�ania aspiracji prywa�nych od sfery p�b�icznej, 
czy�i od koncepcji społeczeńs�wa obywa�e�skie��o i akcep�acji sposobów je��o 
rea�izacji prak�ycznych. wiąże się �o z szeroko pojmowaną ed�kacją do demo-
kracji.

rober� Be��ah za�waża, że ��dzie po�rzeb�ją i posz�k�ją mora�nie spój-
ne��o życia, a �o, jakie��o życia pra��niemy, za�eży od nasze��o charak�er� a dą-
żąc do �e��o, wpływamy na „charak�er” społeczny. społeczeńs�wo ksz�ał��jąc 
nasz indywid�a�ny charak�er, wpływa na swoją przyszłość, na sposób, w jaki 
jes� zarządzane i zor��anizowane, a �o z ko�ei wpływa na mora�ny charak�er 
obywa�e�i, o czym pisał na przykładzie społeczeńs�wa amerykańskie��o m.in. 
a�exis de tocq�evi��e, nazywając społeczną samoor��anizację „nawykami 
serca”– pod�rzym�jącymi więzi w rodzinie, w koście�e, w społeczności �oka�-
nej i szerzej – w społeczeńs�wie21. 

4. SPOŁECZNiCy, PROfESJONAliśCi, BOJOWNiCy – 
KilKA SŁóW O SKOMPliKOWANEJ NATURZE PRAKTyKi 

w po�sce na sk��ek zmian zapoczą�kowanych w �a�ach 90. XX w. or��ani-
zacje społeczne s�ały się formą nowej ins�y��cjona�izacji działania społecz-
ne��o. coraz częściej osoby za�r�dnione w �ych or��anizacjach, wzorem mode�i 

19 ibidem, s. 42.ibidem, s. 42.
20 ibidem, s. 43.ibidem, s. 43.
21 r. Be��ach,r. Be��ach, Habits of the Hart, [w:] Education for Democracy, B. Barber, M. Ba��is�oni (ed.), 

d�b�q�e kenda��/H�n� p�b�ishin�� company 1999, s. 93–111. 
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zachodnich, pos�rze��ane są jako właściwa ��r�pa okreś�ana �erminem „dzia-
łacze społeczni” – d�a okreś�enia nowej ro�i, zawod�, f�nkcji: zarządzania 
i koordynowania działa�nością or��anizacji społecznych i inicja�yw �oka�nych.

krys�a�izowani� się pojęcia �ej nowej ��r�py sprzyjają nieco in��icyjne 
okreś�enia różnic�jące ją od innych ��r�p: 
– społeczników – osób działających społecznie w sposób bardziej s�ały, �ecz nie 

pobierających wyna��rodzenia;
– wolontariuszy – osób dobrowo�nie, nieodpła�nie wspierających działania 

or��anizacji społecznych; 
– darczyńców – osób dobrowo�nie przekaz�jących środki na ce�e społeczne.

wpływ dynamiki procesów ekonomicznej i k����rowej ���oba�izacji oraz 
jednoczesne ponowne odkrywanie dziejów działania społeczne��o w po�sce 
powod�je, że nada� działacz społeczny posz�k�je swojej �ożsamości na po��ra-
nicz� działań prywa�no-p�b�icznych. 

w po�ocznym, społecznym roz�mieni� �e��o �ermin� akcep��je się profe-
sjona�ną ro�ę działacza-or��aniza�ora, k�óry może o�rzymywać wyna��rodzenie, 
jes� specja�is�ą w danej dziedzinie, jednak �a ro�a bywa mieszana z ro�ą spo-
łecznika a czasami nawe� wo�on�ari�sza, i nie d�a wszys�kich jes� jasne czy 
np. Marek ko�ański był działaczem społecznym, czy społecznikiem. podobnie 
jes� w przypadk� jerze��o owsiaka, janiny ochojskiej i innych osób w sposób 
s�ały zajm�jących się pomocą w ramach or��anizacji społecznych. także d�a 
samych działaczy �en �ermin nie jes� jednoznaczny i oczywis�y – włączają 
do �e��o pojęcia �akże działania o charak�erze mniej forma�nym, niekoniecz-
nie związane z pracą pła�ną. is�nieje �akże węższa, szcze��ó�na ��r�pa dzia-
łaczy ��ożsamianych z działaniem społecznym – �zw. ak�ywis�ów: działaczy 
s�os�jących formę akcji społecznej – w pos�aci zbiorowych p�b�icznych akcji 
pro�es�acyjnych jako narzędzia obywa�e�skie��o prawa do wyrażania opinii, 
zazwyczaj przeciw kom�ś ��b czem�ś, co ich zdaniem ��odzi w pocz�cie spo-
łecznej sprawied�iwości ��b w prawa okreś�onych jednos�ek i ��r�p. coraz 
częściej i w �ej dziedzinie wprowadzana jes� ins�y��cjona�izacja i �zawodo-
wienie: pła�na praca, sys�em szko�eń i awans�22. 

rober� Be��ah wyróżnił �rzy his�oryczne �ypy/wzorce społeczne, k�óre 
prze�rwały do naszych czasów, a k�óre wyrosły z pożądanych wzorców �iderów 
danych czasów i odpowiadały na zapo�rzebowanie ówczesnych społeczeńs�w 
w �worzeni� pożądanych mechanizmów rozwoj� społeczne��o i harmonizacji 
ewen��a�nych napięć i konflik�ów społecznych: 

22 H. re��in��,H. re��in��, The Lifelong Activist, lan�ern Books, new york 2006; The Global Activist’s 
Manual . Local Ways to Change the World, M. prokosch, l. raymond (ed.), th�nder’s Mo��h press, 
new york 2002. 
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1. XIX-wieczny wzorzec przedsiębiorcy (Enterpreneur) – pows�ały jako odpowiedź 
na nowy ind�s�ria�ny porządek, despo�yczne panowanie monopo�i przedsię-
biors�w kon�ras��jące z �bo��imi masami prac�jących robo�ników, mieszkań-
ców mias� i wsi. załamania ��ospodarcze począ�ków XX wiek� �y�ko po��łębiły 
szok i fr�s�rację, rozwinęły konflik�y społeczne. Mode� emancypacyjny pry-
wa�ne��o przedsiębiorcy, będące��o poza konflik�ami s�r�k��ra�nymi, czło-
wieka samodzie�ne��o, k�óry dzięki swojej zaradności może odnieść s�kces, 
s�ał się wzorem i ideałem społecznym. na �ym ��r�ncie wyrosły koncepcje 
samoor��anizacji środowisk �oka�nych (self-governed community) oraz związa-
nych z �ym k����rowych konsekwencji roz�mienia s�kces� w ka�e��oriach 
przedsiębiorczości jednos�kowej ��b ��r�powej. w konsekwencji pojawiła się 
po�rzeba przedsiębiorcze��o ak�ywis�y, k�óry wzmacniałby dążenia społeczne 
do samoor��anizacji, kierował nimi, pob�dzał do działania, miał pasję i wiarę 
w „rozwój”.

2. XX-wieczny wzorzec menadżera (Manager). ko�ejne zmiany społeczne i roz-
dział między różnymi sferami życia przyniósł bi�rokra�yzację jako próbę 
wprowadzenia ład� i porządk� wedł��� okreś�onych re���ł i zasad, k�óry z ko�ei 
wy�worzył mode� k����rowy społeczeńs�wa zor��anizowane��o (organized society, 
organized community). liczyły się w �ym nowym porządk� mierza�ne osią��nię-
cia, profesjona�nie wykonywana praca i większa specja�izacja oraz �epsze 
zor��anizowanie d�a podniesienia efek�ywności różnych dziedzin życia. Bi�ro-
kracja miała wprowadzić ko�ejny e�emen� równowa��i między różnymi „sek�o-
rami” życia ��r�p i jednos�ek. kompe�encje s�ały się k��czowymi e�emen�ami 
prowadzącymi do osią��nięcia s�kces� definiowane��o w ka�e��oriach profesjo-
na�izacji. pojawił się wzór menedżera społeczne��o – osoby, k�óra po�rafiłaby 
spajać �e różnorodne wą�ki społeczne i kierować je na szeroko roz�miane 
zyski społeczne. zadaniem menedżera jes� or��anizowanie zasobów ��dz-
kich i ma�eria�nych dos�ępnych or��anizacji, aby wzmocniła swoją pozycję na 
rynk�. je��o ro�ą jes� przekonywanie, inspiracja i manip��acja �ymi, k�órymi 
„zarządza” ��b na k�órych ma wpływ, aby �zyskać s�a��s or��anizacji efek�yw-
nej, szcze��ó�nie wobec oczekiwań osób ją kon�ro��jących ��b jej „właścicie�i”. 
ten rodzaj inżynierii społecznej m�si �wz���ędniać de�ika�ną ma�erię re�acji 
i osobowości w pro��ramowani� efek�ywności or��anizacyjnej i ekonomicznej. 
w przypadk� or��anizacji społecznej działanie �o poddane jes� kon�ro�i spo-
łecznej ��b nadzorowi ins�y��cji p�b�icznych, k�óre mo��ą wym�szać kry�eria 
efek�ywności i oczekiwanych rez���a�ów, a zarazem wyma��anych kompe�encji 
profesjona�is�y. w mode�� �ym na pierwsze miejsce wys�wa się rynek k�ien-
�ów (niekoniecznie �ożsamy z ��r�pą beneficjen�ów), k�órzy „k�p�ją” prod�k� 
or��anizacji – jes� �o za�em e�emen� rynk� kons�menckie��o.
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3. XX/XXI-wieczny wzorzec terapeuty (Therapist), związany z zapo�rzebo-
waniem społecznym na rodzaj or��anizacji łączących sfery prywa�ną i p�b-
�iczną, ��dzie mierzenie efek�ywności działania dos�osowane jes� do po�rzeb 
nowych społeczności emocjona�nych (społeczności ekspresywnych), w k�órych 
��łównym kry�eri�m efek�ywności jes� poziom jednos�kowych ��b ��r�powych 
sa�ysfakcji. w przypadk� działacza społeczne��o działające��o wedł��� wzorca 
�erape��y ważne jes� kry�eri�m wewnę�rzne: przeżyć jednos�ek, nas�awienie 
na indywid�a�ne s�y�e życia i po�rzeby, moż�iwych ekonomicznie do rea�iza-
cji, �ecz przede wszys�kim psychicznie �o�erowanych działań, k�óre spełniają 
swoją f�nkcję – docierają do człowieka, je��o najskry�szych po�rzeb, mo�ywów, 
red�k�ją je��o fr�s�racje i korzys�ają ze wszys�kich moż�iwych zasobów, k�óre 
okażą się sk��eczne w życi� jednos�ek, wedł��� ich własnej oceny. 

F�ndamen�a�ne, fi�ozoficzne i h�manis�yczne dysk�sje nad sensem życia 
is�o�y ��dzkiej, �z�pełniane przez odkrycia na�k fizyczno-przyrodniczych 
i an�ropo�o��icznych, poszerzane są o namysł nad ro�ą zbiorowości ��dzkiej: 
społeczeńs�wa i pańs�wa oraz ich ins�y��cji i praw, ro�i po�i�yki i ekonomii 
społecznej, a �akże re�i��ii. w �ym nie�s�ającym społecznym dysk�rsie nad 
ro�ą człowieka, w �proszczony sposób, można przeds�awić przynajmniej �rzy 
n�r�y odniesień do działania społeczne��o i je��o in�erpre�acji, zarysowane 
w �y���e niniejsze��o ar�yk�ł�, w pos�aci �rzech ��łównych ró�, w jakie działa-
cze społeczni bywają wpisywani:
1) nurt sentymentalny – reprezen�owany przez okreś�enie społecznik. kojarzy 

się z nim osoba „ciepła”, o dobrym serc�, poświęcająca się d�a innych, 
związana w pewnym s�opni� z �radycją społecznikowską opar�ą o ewo��-
cyjne formy �ransformacji społecznej.

2) nurt pragmatyczny – reprezen�owany przez okreś�enie profesjona�is�a. w �ym 
wypadk� zwraca się �wa��ę na sk��eczność, wydajność, zor��anizowanie 
pracy oraz jej efek�y. od działacza nie oczek�je się zanad�o poświęcenia, 
pasji. je��o ro�a wpisana jes� w rozwiązania sys�emowe opar�e o ins�y��cjo-
na�ne ��b para-ins�y��cjona�ne formy or��anizacji społecznej23.

3) nurt radykalny – reprezen�owany przez okreś�enie bojownik. n�r� �en 
wynika z oczekiwań społecznych przywódz�wa w małych ��b d�żych „rewo-
��cjach” społecznych, prowadzących do zmiany społecznej. opis�je on 
osoby zdecydowane, przekonane o sł�szności sprawy, o jaką wa�czą.
wiesław theiss przypominając roz�mienie pracy społecznej jako pracy 

wychowawczej, k����ra�nej oraz socja�nej wspierającej rozwój jednos�ek, ��r�p 

23 zob. m.in. M. d�dkiewicz, Technokraci dobroczynno�ci, wydawnic�wo uniwersy�e�� war-
szawskie��o, warszawa 2010.
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społecznych oraz środowisk, wskaz�je na konieczne par�ners�wo w �ych dzia-
łaniach wie�� ins�y��cji, ��r�p społecznych i �iderów oraz na jej his�oryczne 
przemiany w po�sce, od spon�anicznych form niesienia pomocy dr���iem� 
człowiekowi (� pods�aw k�órych �eżały świeckie i wyznaniowe formy dobro-
czynności) przez profesjona�izację i specja�izację oraz rozwój „sł�żb społecz-
nych”. wydobył w �ych przemianach in�eres�jący mode� pewne��o kon�in��m 
zadań pracownika socja�ne��o: od bojownika, przez ins�r�k�ora, do profesjo-
na�is�y24. po�skie doświadczenia pracy społecznej sp�a�ają �osy pracy socja�nej 
z działaniem społecznym, jakie obok niej dziś wys�ęp�je. wie�kie znaczenie 
w ksz�ał�owani� się dorobk� ob� form pomocy społecznej ode��rała He�ena 
rad�ińska, k�óra wie�e �wa��i poświęciła za��adnieniom związków człowieka 
ze środowiskiem �worząc mo��o d�a swojej pracy i wysiłków wie�� poko�eń jej 
�czniów i nas�ępców, wprowadzając �rzy pods�awowe idee pracy społecznej: 
zasadę so�idarności, pomocniczości i ak�ywności jednos�ki oraz związanymi 
z nimi po���ądami na wychowanie i znaczenie środowiska25. cy�owane przez 
wie�� peda��o��ów społecznych s�wierdzenie rad�ińskiej w imię ideału siłami 
człowieka wychowanie przetwarza dzień dzisiejszy wyznacza działani� społecznem� 
nowy obszar: powiązania z ed�kacją społeczną. 

rad�ińska w działani� społecznym nie widziała poświęcenia jednos�ki 
d�a innych, �ecz wspó�ne (dziś nazwa�ibyśmy je par�nerskim) �owarzyszenie 
i wsparcie: nie jeden ofiarnik, lecz tysiące przodowników muszą działa�� na wszystkich 
polach życia . Zgodnie z celem, któremu służą, nie mogą kroczy�� przed gromadą . Przodow-
nik współczesny idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik […]26. w działani� 
społecznym widziała szcze��ó�ną misję i zachęcała do działania p�anowe��o, 
widząc różnicę między spon�anicznym działaniem społecznikowskim a odpo-
wiednio zaprojek�owanym, ce�owym i wraż�iwym – na właściwe rozpoznanie 
środowiska – dł���ofa�owym pos�ępowaniem. słowa wypowiedziane przez nią 
wie�e �a� �em� nie �racą na swojej ak��a�ności: działaczem nazywa się […] tego, 
kto umie nada�� rozpęd żywiołowi ludzkiemu, skierowa�� ku okre�lonemu celowi . Działa-
czem kieruje często natchnienie, często wiara (religijna czy polityczna), która wymaga 
siły aż do przysłowiowego „przenoszenia gór”. Gdy wiara stygnie lub przeszkody są zbyt 
wielkie, niejednemu działaczowi opadają skrzydła . Pracownik społeczny nie może by�� 
wyłącznie działaczem społecznym; aby móc skutecznie budowa��, musi umie�� rozpoznawa�� 
warunki działania i umiejętnie używa�� narzędzi […] .27 d�a niej pracownik spo-

24 w. theiss, Bojownik – instruktor – profesjonalista, Z tradycji zawodu pracownika socjalnego 
w Polsce, [w:] B. skrzypczak, p. Hens�er, Kim jest animator społeczny, s�owarzyszenie cal, war-
szawa 2006, s. 74 i nas�.

25 w. theiss, Radlińska, wydawnic�wo Żak, warszawa 1997, s. 128–130.
26 ibidem, s. 267.ibidem, s. 267.
27 ibidem, s. 281.ibidem, s. 281.
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łeczny powinien być przodownikiem: wybijającą się jednos�ką, k�óra swoim 
przykładem miałaby pocią��ać za sobą o�oczenie, „działaczem samorodnym”, 
k�óry ma siły większe od innych, by �rzeczywis�niać ideał społeczny28. wie�e 
wysiłk� rad�ińska włożyła w �nowocześnienie war�nków ed�kacji pracowni-
ków społecznych przez �worzenie, p�acówek ksz�ałcenia sł�żb społecznych, 
współ�dział i zachę�ę d�a innych do rozwoj� p�b�ikacji, prac badawczych, 
przyb�iżania �eorii społecznych środowiskowych oraz czerpania inspiracji 
wyniesionych ze współpracy międzynarodowej29. 

przeds�awione powyżej rozważania prowadzą do refleksji nad współczes-
nymi �iderami środowisk społecznych w po�sce. z �wa��i na wspó�ne pocho-
dzenie pracy socja�nej, peda��o��iki społecznej i pracy społecznikowskiej, 
wywodzące się z �radycji i dokonań pracy społecznej i szeroko roz�mianych 
„sł�żb społecznych”, widoczne są wspó�ne wą�ki i komp�emen�arne zadania 
jak np.: praca socja�na w sferze zawodowej ro�i pomocy p�b�icznej, peda��o-
��ika społeczna we wspierani� wychowania w re�acjach człowiek-środowisko, 
społecznicy w prak�ycznych działaniach samopomocy i samoor��anizacji �oka�-
nej.

zadane w �y���e ar�yk�ł� py�anie jes� za�em py�aniem o domin�jący 
„mode�” �idera społeczne��o. odpowiedź na �o py�anie nie jes� moż�iwa bez 
przywołania osób, k�óre w środowiskach za �akich �iderów �chodzą. pojawia 
się za�em ko�ejny prob�em iden�yfikacji �akich osób wedł��� pewnych kry�e-
riów: prospołecznych działań, mo�ywacji i/��b przyna�eżności do pewnych 
społecznych ins�y��cji, ��r�p zajm�jących się dobrem wspó�nym, społecznej 
oceny (�akże �ej po �a�ach). 

czy jan�sz korczak wa�czący o ��odność dziecka – siero�y, kazimierz lisie-
cki prac�jący z dziećmi ��icy, jane adams wraż�iwa na �osy imi��ran�ów, Mary 
richmond posz�k�jąca odpowiednich me�od dia��nozy po�rzeb i prob�emów 
społecznych by�i bojownikami, społecznikami, czy pionierami pracy profesjo-
na�nej? czy współcześnie jacek k�roń, Marek ko�ański, janina ochojska, 
dyrek�or �oka�ne��o dom� k����ry, zapa�ony miłośnik re��ion�, anima�or cal, 
radny – �o bojownicy, społecznicy czy profesjona�iści? py�anie �o poniekąd 
re�oryczne, niesie w sobie ważne za��adnienie i namysł nad pożądaną ro�ą, 
próbą �s�a�enia domin�jące��o „charak�er� społeczne��o” �akiej f�nkcji. zło-
żoność odpowiedzi wiąże się ze zróżnicowanymi po�rzebami środowisk i skom-
p�ikowanym zes�awem wyma��anych �mieję�ności, k�óre niekiedy zm�szają 

28 w. theiss,w. theiss, Bojownik – instruktor – profesjonalista…, op. ci�., s. 78.
29 Mowa �� m.in. o pracach s��di�m pracy społeczno-oświa�owej wo�nej wszechnicy 

po�skiej, periodyk� „praca i opieka społeczna” i wie�� innych inicja�ywach He�eny rad�ińskiej 
i jej współpracowników i �czniów, k�óre przypomina wiesław theiss, zob. w. theiss, Bojownik 
– instruktor – profesjonalista…, op. ci�., s. 74–83; �enże, Radlińska, warszawa 1997, s. 9–137. 
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do �e��o, by być „wszys�kim” jednocześnie ��b „innym” d�a każde��o. to �akże 
niezwyk�e ciekawy proces dojrzewania do ro�i i przeobrażania się preferencji 
indywid�a�nych: czasem począ�kowy bojownik s�aje się profesjona�is�ą, pro-
fesjona�is�a – społecznikiem, spokojny społecznik – radyka�nym bojownikiem. 
to �akże py�anie o domin�jące �endencje o charak�erze wspó�no�owym czy 
zrzeszeniowym prowadzące a�bo do or��anizacji środowisk w r�chy społeczne, 
a�bo powoływania ins�y��cji30.

war�o �akże na chwi�ę powrócić do �ypo�o��ii rober�a Be��aha, k�óra 
pozwa�a nam na ana�izę �powszechnianych w naszym kraj� form działania 
społeczne��o: przedsiębiorczości społecznej i zarządzania działa�nością spo-
łeczną. pomijając fak� pewnych szerszych kon�eks�ów związanych z ���oba-
�izacją i �niformizacją mode�i rynkowych, za�em i k����ry pracy społecznej, 
można, ana�iz�jąc koncepcję przedsiębiorczości społecznej31 wskazać, iż 
w naszym kraj� w �oka�nych społecznościach wiejskich i środowiskach małych 
mias� domin�je mode� przedsiębiorczy, na�omias� w d�żych mias�ach i a���o-
meracjach sprawdza się mode� menedżerski32. z �wa��i na dynamikę prze-
mian społecznych, a �akże zmiany między środowiskami i w ich ramach, rodzi 
się py�anie o mode�e przyszłości. do�ychczasowe rea�izacje �ypów zapropo-
nowanych przez Be��aha oraz py�ania o rea�izację idei demokracji w naszym 
kraj� w ramach ka�e��orii „po-” (społeczeńs�wo pokapi�a�is�yczne33, społe-
czeńs�wo poobywa�e�skie34, pos�modernizm), �wz���ędniających nowy rys 
więzi społecznych zapośredniczonych przez nowoczesne �echno�o��ie oraz/��b 
posz�kiwania przyszłych �endencji w ka�e��oriach „nowy” (neo-�ibera�izm, 

30 p. g�iński, Polscy Zieloni, Ruch społeczny w okresie przemian, iFis pan, warszawa 1996.
31 r. praszkier, Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych, [w:] „trzeci sek-

�or” nr 4/2005/2006, warszawa; r. praszkier, a. nowak, Zmiany społeczne powstałe pod wpływem 
przedsiębiorców społecznych, [w:] „trzeci sek�or” nr 2/2005, warszawa; The Power of Social Innova-
tion . How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for GoodHow Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, s. go�dsmi�h (ed.), jossey-Bass,s. go�dsmi�h (ed.), jossey-Bass,jossey-Bass, 
san Francisco 2010.

32 ciekawy wą�ek różnic w ideo�o��ii i prak�yce działaczy i pracowników �rzecie��o sek�ora 
odkrywa Ma��da�ena d��kiewicz w p�b�ikacji: Technokraci dobroczynno�ci, wydawnic�wa uniwer-
sy�e�� warszawskie��o, warszawa 2010, s. 277–286, konfron��jąc wyniki badań B. lewens�ein 
i pa�skiej por: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się 
Europie, p. g�iński, B. lebens�ein, a. siciński (red.), iFis pan, warszawa, z własnymi bada-
niami przywoł�jąc różnice w f�nkcjonowani� „cen�r�m” i „peryferiów” społecznych oraz 
�kaz�jąc �endencje �echnokra�yczne ��dzi �rzecie��o sek�ora, przy czym konieczność da�szych 
badań w �ej dziedzinie wskaz�je jedynie na moż�iwe wą�ki i próby wyma��ające bardziej �sy-
s�ema�yzowanych ana�iz. 

33 p. dr�cker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 
1999.

34 M. Marody, Społeczeństwo poobywatelskie?, [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamo�ci . Polska . 
Europa . Świat, w. wesołowski, j. włodarek (red.), wydawnic�wo na�kowe scho�ar, warszawa 
2005, s. 211–220.
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nowe wspó�no�y) s���er�ją m.in. coraz większy wpływ ekspresji, emocji i wy-
borów mode�� �erape��yczne��o, ekspresyjne��o, opar�e��o na indywid�a�nych 
ocenach zadowo�enia z �sł���, k�óre wspoma��ają radzenie sobie z niepokojem, 
wydobywania i „przepracowywania” �ych �ęków, �dręk i �ra�m oraz a��resji, 
czy �o związanych z procesami nie�s�ających �ransformacji rodzących niepew-
ność35, czy eksk��zji społecznej i mar��ina�izacji skaz�jących na ekonomiczny 
„śmie�nik”36, czy �eż dy�ema�ów mora�nych, e�ycznych, świa�opo���ądowych 
wynikających z coraz bardziej szarzejącej przes�rzeni war�ości. współcześnie 
rozważania �e wiodą k� „nowej eko�o��ii społecznej”37, pożądanej równowa��i 
w ���oba�nej sieci wie�ok����rowych powiązań38. zy��m�n� Ba�man dokon�je 
ciekawej ana�izy przemian wspó�no� i za��rożeń �akich jak ��e��yzacja, wspó�-
no�y es�e�yczne w miejsce wspó�no� e�ycznych, kreowanie nowych nierówno-
ści39.

w rozważaniach nad �iderami społecznymi na�eży wskazać �akże na 
moż�iwe znieksz�ałcenia „sy�we�ek społecznych” działaczy i po�rzebę �roski 
o o��raniczanie zmian niekorzys�nych d�a �ych jednos�ek oraz d�a środowiska 
i �sł��� społecznych: 
– rewolucjoni�ci – wa�czący ze wszys�kim, co is�nieje w o�oczeni�, oceniający 

rzeczywis�ość jako nie�s�annie wyma��ającą radyka�nych zmian, łącznie 
z koniecznością wywoływania konflik�ów i wa�k społecznych,

– misjonarze – osoby �ważające, że �o, co robią jes� swois�ym powołaniem 
wynikającym z wyższych konieczności, zadaniem, k�órem� na�eży poświę-
cić życie, jedynie sł�szne, war�ościowe i �rwałe; se�ekcjon�jące informacje 
pod ką�em �e��o, co dobre – z��odne i złe – niez��odne z ich przekonaniami 
(czasem w imię hasła „ce� �święca środki”),

– krytycy (eksperci-po�icjanci) – �ropiący błędy w działaniach innych osób 
społecznie zaan��ażowanych, zwłaszcza, jeś�i nie są �o ich działania ��b 
działania ich zdaniem niez��odne ze społecznym dobrem arbi�ra�nie przez 
nich okreś�onym,

– iluzjoni�ci – roz�aczający wizję s�kcesów, wzmacniający i��zje społeczne, 
czasem nieświadomie szerzący pop��izm i myś�enie ma��iczne, 

– gwiazdy medialne – osoby, k�óre „�wiódł” świa� mass-mediów i specyficzne��o 
zachowania media�ne��o,

35 a. radziewicz-winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, gdańskie wydawnic�wo psycho-
�o��iczne, gdańsk 2003. 

36 z. Ba�man, Życie na przemiał, wydawnic�wo li�erackie, kraków 2004.
37 j. t�rner, Struktura teorii socjologicznej, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2005, 

s. 133–137.
38 w. wosińska, Oblicza globalizacji, wydawnic�wo smak słowa, sopo� 2008.
39 z. Ba�man, Wspólnota, wydawnic�wo li�erackie, kraków 2008, s. 89–98.
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– biznesmeni – osoby, k�óre za�raciły spojrzenie społecznikowskie w świecie 
ekonomiczne��o świa�a ��ospodarki, rynk�, biznes�,

– „elity NGO” – ��r�py osób, k�óre zyskały is�o�ny pres�iż, pozycję ��b środki 
pozwa�ające na działania o szerszym zasię��� i wpływie na innych działaczy 
społecznych, czasem niebezpiecznie zamykające przed innymi dos�ęp do 
„krę��� władzy” społecznej40.

5. POTRZEBy EDUKACyJNE W KSZTAŁCENiU liDERóW 
SPOŁECZNOśCi lOKAlNyCH W POlSCE 

powyższe rozważania do�yczące ró� �iderów społecznych w kon�ekście śro-
dowiskowym wskaz�ją na da�szy wą�ek is�o�ny d�a peda��o��iki społecznej, 
pracy socja�nej, i innych działań pomocowych. jes� nim dysk�sja, py�anie 
o �o, czy do działania społeczne��o można przy��o�ować, na�czyć, czy �eż jes� 
�o na��ra�na predyspozycja, �a�en�, charyzma i �nika�ny rodzaj „�wórczo-
ści” w dziedzinie or��anizacji, nawiązywania więzi społecznych, ��b społecz-
nej mobi�izacji. jeś�i odpowiedź do�ycząca moż�iwości ksz�ałcenia ��b innych 
form przy��o�owania do �e��o �yp� „sł�żby społecznej” jes� pozy�ywna, �o czym 
�o przy��o�owanie powinno się charak�eryzować, w czym być wspó�ne innym 
formom ksz�ałcenia do działań pomocowych, a w czym �wz���ędniać powinno 
specyfikę i konieczność ��o�owości do innowacyjności, mierzenia się z niezna-
nym, zachowania spon�aniczności i na��ra�ności oraz a��en�yczności, współ-
czesnych odmian „samorodności”?

wie�e odpowiedzi na �e py�ania przynosi �radycja ed�kacji środowiskowej 
i peda��o��iki społecznej wraz z kon�eks�ami �eorii i prak�yki pracy w śro-
dowisk� i roz�mienia ro�i środowiska wychowawcze��o41. niezwyk�e is�o�ne 
jes� za�em, by w ed�kacji działaczy społecznych �e za��adnienia były obecne 
i nie o��raniczały się do porad o charak�erze ins�r�men�a�nym (jak działać), 
�ecz szerzej pos�rze��ały is�o�ę wychowania jako �owarzyszenia i przewodzenia 
jednos�kom i ��r�pom w ich wysiłkach posz�kiwania sens� i ce�ów działania 
wspó�ne��o i jednos�kowe��o.

w powszechnej świadomości is�nieje po�rzeba ed�kacji działaczy społecz-
nych (okreś�anych czasem jako „pozarządowcy”) na poziomie s��diów pody-
p�omowych (inicja�ywy �akie, jak np. co��e��i�m civi�as), a p�any przyszłości 

40 typo�o��ia s�worzona na pods�awie wymienionych pos�aw: w. theiss, Edukacja �rodowi-
skowa – wprowadzenie, [w:] Edukacja i animacja w �rodowisku lokalnym, w. theiss, B. skrzypczak 
(red.), s�owarzyszenie cal, warszawa 2006, s. 31–32 oraz a. na�mi�k, Uczestnictwo społeczne 
młodzieży, wydawnic�wo akapi�, tor�ń 2007, s. 146.

41 w. theiss, Edukacja �rodowiskowa – wprowadzenie, op. ci�.
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do�yczą osobnych s��diów o �akim kier�nk�, z szerokim �jęciem ro�i �iderów 
zmian społecznych, na wzór mode�i ed�kacji is�niejących zachodnich pańs�w 
e�ropejskich i usa, ��dzie działanie społeczne może s�anowić osobną ścieżkę 
kariery zawodowej. Bardzo pop��arne są szko�enia i k�rsy nas�awione na 
zdobywanie prak�ycznych �mieję�ności �worzenia, or��anizacji i przeksz�ał-
cania środowisk społecznych, zarządzania zasobami ��dzkimi i ak�ywizacji 
wo�on�ari�szy, zarządzania finansami, p�anowania i ewa��acji działań, pisania 
projek�ów, kon�ak�ów z darczyńcami, pozyskiwania f�nd�szy. pows�aje �akże 
szcze��ó�na infras�r�k��ra wspierająca działaczy i ich profesjona�ny rozwój: 
szko�eniowa, informacyjna, doradcza, badawcza. or��anizowany jes� konk�rs 
społecznik rok� – prom�jący pos�awy prospołeczne. coraz większa �iczba 
p�b�ikacji poświęcona społecznikom i or��anizacjom społecznym jes� �akże 
odpowiedzią na �o zapo�rzebowanie. 

podkreś�ana jes� �akże znacząca ro�a wychowania i ksz�ałcenia w zakre-
sie pos�aw społecznych w szko�e, rodzinie i środowisk� �oka�nym, jako źródeł 
pozy�ywnych wzorców i bodźców ed�kacyjnych wzmacnianych przez doświad-
czenia społeczne, dojrzewanie do społecznych ró� i wybór �akiej ścieżki 
zawodowej przez wcześniejszy �dział w różnorodnych formach ak�ywności 
społecznej np. wo�on�ariacie, w ramach ed�kacji obywa�e�skiej. wie�e w dzie-
dzinie zmiany pos�aw po�aków do działań społecznych �czyni�i sami społecz-
nicy, działacze pozarządowi i samorządowi, poprzez rea�izację różnorodnych 
inicja�yw �powszechniających zaan��ażowanie obywa�e�skie. 

w ed�kacji społecznej ważne jes� �akże przy��o�owanie przywódców w śro-
dowisk� (�iderów, anima�orów) do podejmowania ryzyka i �r�d� rozpoczy-
nania i rozwijania innowacji społecznych, k�óre są ka�a�iza�orem, zaczynem 
is�niejących w środowisk� społecznych składników (po�encjał, kapi�ał spo-
łeczny) oraz is�o�nym e�emen�em szersze��o, sys�emowe��o i dł���ofa�owe��o 
wsparcia, par�ners�wa społeczne��o42. od wie�� czynników społeczno-k��-
��rowych za�eży, czy is�nieje przyzwo�enie społeczne na �worzenie s�ra�e��ii 
p�b�icznych i kon�ro�owanie ich rea�izacji przez społeczników, na wspieranie 
ich a��ory�e�� w środowisk� ��b je��o pomniejszanie. jednym z e�emen�ów 
�rwałości sys�emów społecznych jes� sys�em wy�worzonych sieci i więzi spo-
łecznych, za�fania i zdo�ności do kooperacji. zmianę w �ym wz���ędzie wpro-
wadza nowoczesna �echno�o��ia in�erne�owa �moż�iwiająca szerszą niż do�ąd 
par�ycypację społeczną osób do�ąd niezaan��ażowanych, bardziej powszechną 
i odpowiednią do indywid�a�nych moż�iwości i zain�eresowań, przes�rzeń włą-

42 s. go�dsmi�h,s. go�dsmi�h, The Power of Social Innovation . How Civic Entrepreneurs Ignite Community Net-
works for Good, op. ci�.; p. jordan, B. skrzypczak, Animator społeczny – jego rola w �rodowisku, [w:] 
Kim jest animator społeczny?, B. skrzypczak, p. Henz�er (red.), s�owarzyszenie cal, warszawa B. skrzypczak, p. Henz�er (red.), s�owarzyszenie cal, warszawa s�owarzyszenie cal, warszawa 
2006, s. 84–95.
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czania się w sys�em decyzji i działań. powo�i kończy się era „e�i�” społecznych 
– społecznikiem, bojownikiem może być każdy, a profesjona�izm jes� �y�ko 
kwes�ią czas� i dos�ęp� do odpowiedniej wiedzy i doświadczeń. 

odpowiedź na py�anie o po�rzeby i moż�iwości ed�kacji do działania spo-
łeczne��o �kwią w py�ani� o przewidywane społecznie korzyści, �ypy prefe-
rowanych zmian, ak��a�ne oczekiwania i po�rzeby społeczności �oka�nych, 
po�i�yczne i ekonomiczne �kłady. s�ephen go�dsmi�h wskaz�je na ważny rys 
sł�żby w koncepcji �iderów, przywódców środowisk jako świadczeniodawców 
(service providers), wys�rze��ających się niebezpieczeńs�wa s�kces� prowadzą-
ce��o niekiedy do ��ra�y pods�awowych war�ości i pierwo�nych mo�ywacji, 
jakie przyświecały działani� d�a innych, na rzecz s�kces� w poroz�mieniach 
„po�i�ycznych” ��b ekonomicznych. a��or wskaz�je, że w działaniach spo-
łecznych s�kces jes� rez���a�em sp�o�� wie�� czynników, sy��acji, efek�em 
współpracy wie�� osób i ��r�p oraz że jes� �r�dno mierza�ny, zazwyczaj, jeś�i 
w o��ó�e, dos�rze��any (opisywany) po wie�� �a�ach, d�a�e��o a��or s���er�je, 
by zamias� mówić o s�kcesie, k�óry może być ła�wo podważony, raczej mówić 
o wskaźnikach zmiany i o �ym, że każda innowacja jes� oznaką samodzie�nych 
dążeń do zmiany, przełamywania pocz�cia beznadziejności i odchodzenia od 
roszczeniowości „k�ien�a pańs�wa”. taka pos�awa powinna być �powszech-
niana, wspierana i rozwijana przez środowiska �oka�ne, przy wsparci� rodzin-
nych i pozarodzinnych sieci społecznych, a �akże sys�emów p�b�icznych, co 
z czasem może przyczynić się do zmiany �oka�nej i ponad�oka�nej k����ry 
społecznej.

wnioski d�a przy��o�owywania do pracy społecznej do�yczą zarówno 
po�rzeby powro�ów do idei i koncepcji po�skiej �radycji działań społecznych 
i pomocowych, konieczności wyobrażenia przyszłych po�rzeb, a �akże odpo-
wiedniej ana�izy i dia��nozy sy��acji obecnej. 

obecnie zaś o��raniczone środki na rea�izację działań społecznych, nie-
pewne pods�awy finansowe f�nkcjonowania dł���ofa�owe��o; ksz�ał��jące się 
dopiero formy współpracy z ins�y��cjami pańs�wowymi: �sł���i, par�ners�wo 
czy działania a��erna�ywne – niejednokro�nie dochodzenie do poroz�mienia 
i �s�a�eń dro��ą wa�ki i nieporoz�mień; niska świadomość i ak�ywność oby-
wa�e�ska oraz niski poziom kapi�ał� społeczne��o w społeczeńs�wie po�skim, 
ma�ejące znaczenie �ych cech w środowiskach �oka�nych, nie sprzyjają �wo-
rzeni� sprzyjających war�nków i o�oczenia wzmacniające��o �akie społeczne 
wychowanie i niosące��o pomoc w obywa�e�skim prak�ykowani�, eksperymen-
�owani� własnych moż�iwości sprawczych.

rodzące się niebezpieczeńs�wa s�ojące współcześnie przed osobami dzia-
łającymi społecznie �o m.in. za��rożenie komercja�izacją, wypa�enie zawodowe 
i emocjona�ne, mar��ina�izacja powiązana z �ekceważeniem ró� i zadań, par-
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�yk��aryzm ��r�p i jednos�ek, nadmierne dos�osowywanie się do ins�y��cjo-
na�nych ��b masowych oczekiwań i do źródeł finansowania, �po�i�ycznienie, 
nadmierny pra��ma�yzm, �przedmio�owienie odbiorców działania. działaniom 
społecznym za��rażają �akże niebezpieczeńs�wa ���oba�izacji po�e��ające na pró-
bach sca�ania i �niformizowania działań, e�ykie�owania ��b wdrażania inicja-
�yw za��ranicznych na podobieńs�wo f�nkcjonowania ���oba�nych korporacji. 

w odniesieni� do ed�kacji �iderów społecznych war�o zwrócić �wa��ę na 
nas�ęp�jące po�rzeby:
– �epsze��o zroz�mienia ró� społecznych pełnionych przez or��anizacje spo-

łeczne i �iderów �oka�nych w działani� społecznym,
– wsparcia w rozwoj� działań społecznych zapewniających �rwały, dł���ofa-

�owy wkład i współ�czes�niczenie w środowisk� �oka�nym, �ak by �iderzy 
�mie�i, działając, �nikać syndrom� wypa�enia i p�łapek przywódz�wa, aby 
nas�ępował przekaz międzypoko�eniowy, by ksz�ał�owano mądrych, ak�yw-
nych społeczników, 

– pod�rzymywania o��ó�nej ak�ywności społecznej – zachęcania, �ła�wia-
nia, wzmacniania, zapraszania ak�ywnej młodzieży i dorosłych do współ-
decydowania o zmianach, zachęcania osób, k�óre mają ener��ię i chęć do 
działania, do �czenia się nowych �mieję�ności, dzie�enia się z innymi obo-
wiązkami, �worzenia okazji do pracy ��r�powej, korzys�ania ze wsparcia 
profesjona�is�ów,

– e�iminowania pa�o�o��ii w przypadkach, ��dy ak�ywność społeczna prowadzi 
do konflik�ów ��b dezin�e��racji społecznej, niszczenia i b�rzenia war�ości, 
ochrony społeczeńs�wa przed nad�żywaniem za�fania, des�r�kcyjnymi 
emocjami i zachowaniami,

– �mieję�ne��o łączenia �radycji z jej przekraczaniem – działania społeczne 
bywają wyrazem ochrony war�ości społecznych, �ecz �o �akże w nich naj-
częściej obecne są wykroczenia poza �radycję i ��ar�e ramy, �worząc inno-
wacyjne rozwiązania. ich d�ża ak�ywność jes� kierowana na rzeczy nowe. 
ważne jes� mądre kierowanie mechanizmami wzros��, rozwoj� i ��rzymy-
wania osią��nię�ych rez���a�ów.

6. PODSUMOWANiE 

w każdej przes�rzeni społecznej mamy do czynienia z człowiekiem, k�óry 
coś w życi� i w swoim środowisk� odkrywa, dojrzewa do ro�i p�b�icznej, zmie-
nia się, eksperymen��je ze swoimi moż�iwościami, rozwija kompe�encje ��b 
je �raci, ksz�ał��je swą mądrość życiową i swoją fi�ozofię środowiska. w spo-
łeczności �oka�nej po�rzebni są �iderzy, po�rzebna jes� przes�rzeń d�a przy-



Profesjonali�ci, społecznicy, bojownicy? Edukacja �rodowisk lokalnych i ich liderów 109

wódz�wa. społeczność �oka�na składa się z jednos�ek społecznych, k�óre ze 
sobą nie�s�annie rozmawiają o po�rzebach i o zmianie. lider społeczny �o 
naj�r�dniejsza ro�a zawodowa – ��dyż nie ma w niej zawar�ej społecznej „eme-
ry��ry”, wypracowanych form przekazywania sp�ścizny społecznikowskiej, 
poza zarażaniem pasją i wzorem d�a najb�iższej rodziny. w pracy środowi-
skowej na �o na�eżałoby położyć szcze��ó�ny nacisk – jak ksz�ałcić nas�ępców 
i współpracowników, by zap�anować swoje odejście.

z �wa��i na �o, że działanie społeczne jes� nada� mało pop��arne i społecz-
nie niedoceniane, wie�e osób nie podejm�je zadań społecznych ze wz���ęd� 
na opinię społeczną. dzięki �porowi i konsekwencji wie�� społeczników 
i różnorodnych ��r�p moż�iwe jes� odradzanie się idei działacza społeczne��o, 
�powszechniania wzorów zaan��ażowania, renesans pos�aw prospołecznych. 
uczes�nic�wo społeczne jes� prak�ycznym wyrazem współ�dział� w ksz�ał-
�owani� zmiany społecznej, nadawaniem jej kier�nk� i rea��owaniem na 
zmianę, z okreś�oną wizją przyszłości. współczesne �endencje cywi�izacyjne 
sprzyjają rozwojowi działa�ności społecznej jako �akiej, ��dyż współcześnie 
żadna ins�y��cja nie jes� w s�anie adekwa�nie i szybko rea��ować na zmiany, 
jeś�i nie współprac�je ze środowiskami �oka�nymi.





część ii

Badania i praktyka społeczna
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Świadczenie �sł��� społecznych – w s�ronę 
�rzecie��o sek�ora

1. AKTyWiZACJA i iNTEGRACJA SPOŁECZNA SZANSą 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

k��czowe d�a rozwoj� po�i�yk społecznych dok�men�y unii e�ropejskiej 
(w �ym s�ra�e��ia lizbońska, e�ropa 2020, s�ra�e��iczne wy�yczne wspó�no�y, 
a��enda społeczna) wskaz�ją na nowe podejście na rzecz b�dowy spójnej 
po�i�yki in�e��racji społecznej. podejście �o, nazwane ak�ywnym włączaniem, 
opiera się o �rzy e�emen�y:
– łączność z rynkiem pracy poprzez moż�iwość zdobycia pracy ��b szko�enie 

zawodowe,
– wsparcie dochod� na poziomie wys�arczającym do ��odne��o życia,
– �epszy dos�ęp do �sł��� mo��ących wye�iminować pewne przeszkody, napo-

�ykane przez niek�óre osoby i rodziny w miarę włączania się w ��łówny n�r� 
społeczeńs�wa.

os�a�ni p�nk� opisać można wskaz�jąc �ypowe �sł���i wspierające osoby 
w ich drodze k� za�r�dnieni� jak doradz�wo, opiekę zdrowo�ną, opiekę nad 
dziećmi, �czenie się przez całe życie w ce�� wye�iminowania niedos�a�ków 
ed�kacyjnych, szko�enia komp��erowe mające pomóc przyszłym pracowni-
kom, w �ym osobom niepełnosprawnym, w korzys�ani� z nowych �echno�o��ii, 
a �akże rehabi�i�acja psycho�o��iczna i społeczna. 

jednak praca z ��r�pami za��rożonymi wyk��czeniem, bądź j�ż wyk��-
czonymi �o nie �y�ko ofer�a skierowana do poszcze��ó�nych osób. to również 
ak�ywizowanie całych wspó�no� i społeczności, ed�kacja i rozwój małych 
przedsięwzięć an��aż�jących mieszkańców i �oka�ne ins�y��cje. ak�ywizacja 
opar�a o sieci powiązań i kon�ak�y ��r�powe, a przede wszys�kim wspó�ne 
działanie oraz mobi�izowanie ��dzi, wyzwa�anie i wzmacnianie ich po�en-
cjał�. działania �e – o i�e są prowadzone dł���ofa�owo i konsekwen�nie – przy-
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czyniają się do zmiany społecznej i poprawy sy��acji społeczności �oka�nej, 
a przy �ym zaspokojenia zarówno indywid�a�nych, jak i zbiorowych po�rzeb 
jej mieszkańców.

w pracy ze społecznością bardzo pomocne są różne��o �yp� ��r�py niefor-
ma�ne, or��anizacje pozarządowe, r�chy społeczne i samopomocowe. to one 
zapewniają niezbędną dynamikę, r�ch, pomysły i projek�y. Mieszkańcy dzia-
łający w �akich ��r�pach powinni być zachęcani i wspierani przez swoje wła-
dze. naj�epiej, jeś�i ich wzajemne re�acje opierają się na �czciwości, pocz�ci� 
własnej war�ości i wzajemnym szac�nk�, wspó�nym doświadczeni�, przyjaźni 
i �rosce oraz moż�iwości �czenia się i rozwijania wraz z innymi. dopóki ��dzie 
nie mo��ą sobie wzajemnie �fać i dzie�ić się częścią swoje��o życia z innymi, 
wspó�ne działanie nie jes� moż�iwe. 

jak ważne są działania wspoma��ające rozwój osobis�y poprzez włączenie 
się w rozwój własnej społeczności pokaz�ją doświadczenia niewie�kich ��min 
wiejskich, �akich jak Mone�y czy liw. 

Mał��orza�a Monkiewicz-terepko ze s�owarzyszenia Mone�y jes� przykła-
dem osoby, k�óra b�d�je, a właściwie �ka sieć re�acji spokojnie, w nienarz�ca-
jący sposób. jes� osobą, k�óra przyjeżdżając do ��miny Mone�y miała z�pełnie 
inne spojrzenia i doświadczenia niż �am�ejsi mieszkańcy, widziała �eż po�rzebę 
zmiany. jednak w �oka�ne środowisko in��er�je bardzo os�rożnie, pros�ymi 
narzędziami. dzięki zawiązanem� s�owarzyszeni� i wy��ranym projek�om, 
wieś dyspon�je �ap�opem z dos�ępem do in�erne��. sprzę� jes� przekazywany 
ko�ejnym mieszkańcom, ��łównie młodzieży, k�óra jes� siłą napędową i ��r�pą, 
w k�órej jes� najwięcej en��zjazm� i wiary w s�kces. lap�op jes� narzędziem, 
k�óry zachęca do ed�kacji oraz �czy mieszkańców Mone� współpracy, o�war-
�ości na dr���ie��o człowieka, odpowiedzia�ności. Wszystkie nasze działania mają 
bezpo�redni związek z lokalnym �rodowiskiem i są skierowane do jego mieszkańców, któ-
rzy czynnie włączają się w życie stowarzyszenia – mówi Mał��orza�a Monkiewicz-
terepko . Mamy nadzieję, że poczynania naszego stowarzyszenia przyczynią się nie tylko 
do samorealizacji poszczególnych osób, ale pomogą też w pielęgnowaniu tradycji, zmianie 
rzeczywisto�ci i wybieganiu w przyszło��� naszej Małej Ojczyzny1 .

to ciekawe, a�e na obszarach wiejskich �o właśnie kobie�y częściej dos�rze-
��ają swoją moc w kreowani� nowe��o ład� społeczne��o w swoich małych spo-
łecznościach. inicj�ją działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób s�arszych. 
in�e��r�ją całe środowiska. pokaz�ją na własnym przykładzie, że praca spo-
łeczna jes� źródłem rozwoj� społeczne��o oraz własnej sa�ysfakcji. przykład 
z Mazowsza �o ��mina liw, ��dzie jo�an�a ros�ek ��worzyła liwskie s�owarzy-
szenie wspierania przedsiębiorczości oraz ak�ywizacji społeczności loka�nej. 

1 www.mone�y.maz�ry.p�/akcje/index.php).
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dzięki działaniom s�owarzyszenia oraz pows�ałem� nieco wcześniej z inicja-
�ywy szefowej gops e�żbie�y l��os�ańskiej par�ners�w� na rzecz rozwoj� 
ziemi liwskiej w nowej rzeczywis�ości zaczęły się odnajdywać poszcze-
��ó�ne wsie, do niedawna jeszcze jakby �śpione. dzięki inicja�ywie jo�an�y 
ros�ek i d�żem� zaan��ażowani� mieszkańców powołano na nowo ocho�-
niczą s�raż pożarną we wsi Borzychy i w dwa �a�a wyremon�owano remizę 
s�rażacką. dzięki zaan��ażowani� mieszkańców wsi, niewie�kim kosz�em 
z komp�e�nej r�iny pows�ała ładna świe��ica – małe cen�r�m ak�ywności 
loka�nej. dziś ofer�a �ej niewie�kiej osady zos�ała poszerzona o działa�ność 
k��b� kobie� „Borówczanki”, k�óry or��aniz�je �iczne imprezy na rzecz �oka�-
nej społeczności: sy�wes�er, wese�a, pikniki. podobnie pows�ała świe��ica 
wiejska d�a dzieci i młodzieży w popie�owie, k�óra f�nkcjon�je w b�dynk� 
dawnej z�ewni m�eka, zak�pionym przez mieszkańców i wyremon�owanym 
ich siłami. pracowniczka gops pozyskała od sponsorów ma�eriały b�dow-
�ane, okna, bi�rka, krzesła, komp��ery. ze świe��icy, o�war�ej w ��odzinach 
popoł�dniowych, korzys�a około cz�erdzies�� młodych mieszkańców wsi, pod 
opieką dwóch wychowawców oraz wo�on�ari�szy. idąc da�ej ak�ywni miesz-
kańcy wsi popie�ów pos�anowi�i na darowanym przez nich ��r�ncie zb�dować 
d�a dzieci i młodzieży boisko. wychowawcy świe��icy zor��anizowa�i fes�yn 
d�a pozyskania środków na je��o b�dowę oraz doposażenie świe��icy. wybra�i 
dobry momen� – ak�ywni przed wyborami �oka�ni po�i�ycy hojnie wspar�i ich  
pomysł. 

war�o zwrócić �wa��ę na fak�, że dość częs�o samorząd �oka�ny wyczer-
p�je przes�rzeń do ak�ywności mieszkańców. włodarze nie chcą dop�ścić do 
rea�izacji pomysłów mieszkańców, nie mówiąc j�ż o ich wspierani�. tworzą 
kokon, z k�óre��o wydają decyzje, a�e nie są zain�eresowani b�dowaniem 
„żywej �kanki” współpracy. w �akich ��minach brak jes� napędowej siły, 
wewnę�rzne��o �idera, chęci do ed�kacji i poznawania doświadczeń innych. 
l�dzie nie widzą �eż po�rzeby zmiany, bo „dobrze jes� jak jes�”. konsekwen-
cją �e��o jes� bardzo mała �iczba obywa�e�skich or��anizacji, co powod�je, że 
mieszkańcom �r�dno jes� ak�ywnie włączać się do akcji i projek�ów, a wspó�-
nocie ��minnej pozyskiwać zewnę�rzne środki finansowe z wie�� dos�ępnych 
źródeł. nies�e�y, są �o za�e��łości os�a�nich 20 �a�, w �rakcie k�órych każdą 
nieza�eżną od nich ak�ywność poszcze��ó�nych mieszkańców samorządowcy 
�rak�owa�i jako konk�rencję niema�że po�i�yczną. na szczęście �o się zmienia, 
władze �oka�ne dos�rze��ły o��romną war�ość z posiadania na swoim �erenie 
nie��zinkowych ��dzi, k�órym się coś chce. zmianę pos�aw władz samorządo-
wych i ��o�owość do oddania po�a ak�ywnym mieszkańcom najła�wiej dos�rzec 
po wprowadzeni� w 2003 r. us�awy o działa�ności poży�k� p�b�iczne��o  
i o wo�on�ariacie.
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2. ROlA SAMORZąDU TERyTORiAlNEGO 
W ZARZąDZANiU USŁUGAMi PUBliCZNyMi 

działania różnych jednos�ek samorząd� �ery�oria�ne��o podejmowane są 
w ce�� zabezpieczenia oraz s�worzenia moż�iwości dos�ęp� do �sł��� odpo-
wiadających na po�rzeby danej społeczności. do władz �oka�nych na�eży �eż 
�s�a�anie ich zakres� oraz priory�e�y świadczone na ich �erenie �sł���. 

pewna �radycja samorządności, ���r�n�owana prawnie wskaz�je na pods�a-
wowe sfery, w jakich władze �oka�ne winne są rea�izować zadania wz���ędem 
obywa�e�i. na�eży do nich ��rzymanie odpowiedniej jakości życia miesz-
kańców, rozwój działań społecznych i k����ra�nych na rzecz obywa�e�i oraz 
zapewnienie porządk� p�b�iczne��o. do pierwszej ka�e��orii można za�iczyć 
pods�awowe świadczenia (dos�arczenie wody, odprowadzenie ścieków, �rans-
por� p�b�iczny), do dr���iej dos�ęp mieszkańców do wsze�kie��o �yp� �sł��� 
socja�nych i dóbr k����ry, zaś w ramach �rzeciej ka�e��orii samorząd wprowa-
dza i e��zekw�je �oka�ne przepisy i zarządzenia (s�raż miejska, �ar��owiska, 
p�anowanie przes�rzenne). zadania �e mo��ą być za�em rozpa�rywane na co 
najmniej �rzech poziomach, do k�órych za�iczyć na�eży:
– odpowiadanie na po�rzeby �oka�ne poprzez za��waran�owanie rea�izacji 

pods�awowych �sł���,
– rozwój me�od rea�izacji �sł��� oraz pozyskiwanie informacji o nowych 

po�rzebach, 
– zapewnienie niezawodności działania sys�em� świadczenia �sł���.

ważnym czynnikiem wyróżniającym sposób rea�izacji �sł��� przez władze p�b-
�iczne jes� ich dos�ępność. sek�or komercyjny nas�awiony na zysk świadczy �sł���i 
�y�ko �ym, k�órzy są w s�anie za nie zapłacić. w sek�orze p�b�icznym, z��odnie 
z kons�y��cyjną zasadą so�idarności, �sł���a świadczona jes� również osobom, 
k�óre ze wz���ęd� na brak środków i moż�iwości są wyłączone z re�acji rynkowych 
(np. bezrobo�ni, �bodzy, �poś�edzeni) i nie mo��ą nabyć danej �sł���i ��b dobra. 
usł���i w sek�orze p�b�icznym mają przy �ym charak�er powszechny – dos�ar-
czane są wszys�kim, k�órzy mają moż�iwość korzys�ania z nich oraz �ym, k�órym 
dane �sł���i zos�ają przyznane przez pańs�wo ��b władze samorządowe. 

usł���i w sek�orze p�b�icznym świadczone są z wykorzys�aniem mają�k� 
kom�na�ne��o na�eżące��o do społeczności �oka�nej. Mo��ą być przy �ym świad-
czone w dwojaki sposób: przez jednos�ki or��anizacyjne ��min ��b zakłady b�dże-
�owe, bądź przez inne podmio�y, szcze��ó�nie or��anizacje pozarządowe i firmy 
komercyjne. różnice w �ych dwóch sposobach świadczenia �sł��� po�e��ają na 
zasadach �s�a�ania ceny �sł���. w pierwszym przypadk�, kiedy �sł���a rea�izo-
wana jes� przez własną jednos�kę ��miny, kosz� �sł���i jes� kompromisem pomię-
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dzy rzeczywis�ymi kosz�ami �sł���i a cena �s�a�oną przez władze ��miny. rada 
��miny może np. dofinansować swój zakład b�dże�owy w przypadk�, kiedy nie 
osią��a on zakładanych wyników finansowych i ponosi s�ra�ę. w przypadk� włą-
czenia w rea�izację �sł��� or��anizacji pozarządowych i firm biznesowych samo-
rząd wykorzys��je mechanizmy konk�rencji: konk�rs ofer� ��b prze�ar��. w �ej 
sy��acji odpowiadający rea�iom kosz� wykonania dane��o zadania �s�a�ony zos�aje 
w wynik� konk�rs� pomiędzy składanymi przez oferen�ów propozycjami. 

właśnie ze wz���ęd� na is�nienie i moż�iwość zas�osowania przez samorząd 
�akich mechanizmów re�����jących sposób świadczenia �sł��� p�b�icznych, 
pods�awowymi zadaniami władz p�b�icznych powinno być przede wszys�kim:
– ��waran�owanie is�nienia odpowiednich war�nków d�a rozwoj� ekonomicz-

ne��o, niskie��o poziom� bezrobocia i s�abi�ne��o prawa �oka�ne��o,
– opracowanie i rea�izacja b�dże�� zapewniające��o podział dóbr i �sł��� na 

poziomie akcep�owanym przez społeczność �oka�ną,
– pomoc – poprzez za��waran�owanie, re����acje ��b dofinansowanie 

– w dos�arczeni� przez własne jednos�ki or��anizacyjne ��b podmio�y 
zewnę�rzne oczekiwanych przez społeczność �oka�ną dóbr i �sł���. 

w rea�izacji �ak sform�łowanych zadań w szcze��ó�ny sposób wspierają 
samorząd właśnie or��anizacje pozarządowe, przede wszys�kim iden�yfik�jąc 
nowe po�rzeby obywa�e�i i wyzwania s�ojące za nimi, czasem zaś pełniąc ro�ę 
adwoka�a okreś�onych jednos�ek i ��r�p �poś�edzonych społecznie, wywierając 
w ich imieni� nacisk na s�ronę samorządową. są za�em jak najbardziej odpo-
wiednim par�nerem d�a świadomej i odpowiedzia�nej wz���ędem obywa�e�i 
władzy samorządowej i jej s�r�k��r. 

obecnie coraz częściej wskaz�je się, że samorząd – podobnie jak czyni �o 
pańs�wo wobec samorząd� właśnie – powinien p�anować i zapewniać �sł���i 
swoim obywa�e�om, na�omias� ich rea�izacją powinny zająć się ��łównie pod-
mio�y niep�b�iczne – prywa�ne a��encje i or��anizacje pozarządowe. do�yczy 
�o szcze��ó�nie szeroko poję�ej sfery prob�emów socja�nych, zdrowo�nych, ed�-
kacyjnych i�p. wskaz�je się przy �ym, że różnorodność prob�emów i po�rzeb 
wyma��a różnorodności �ych, k�órzy na nie odpowiadają2. 

2 zobacz np. M. grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opie-
kuńczego, op. ci�.
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3. ZNACZENiE PODMiOTóW TRZECiEGO SEKTORA 
W SfERZE USŁUG SPOŁECZNyCH

jakie cechy wyróżniają �e dobrowo�nie powoływane ins�y��cje obywa-
�e�skie, do k�órych za�icza się przede wszys�kim or��anizacje pozarządowe, 
spośród innych podmio�ów, szcze��ó�nie z sek�ora biznes� i adminis�racji? po 
pierwsze, z��odnie z zasadą działa�ności nie d�a zysk� (non-profit), or��anizacje 
pozarządowe mają zakaz dzie�enia wypracowanych środków pomiędzy człon-
ków ��b założycie�i or��anizacji. wsze�ki zysk z pozyskanych z dobroczynności 
p�b�icznej f�nd�szy ��b z prowadzonej działa�ności ��ospodarczej zobowią-
zane są wykorzys�ywać d�a rea�izacji swoich ce�ów s�a���owych, społecznie 
�ży�ecznych. dzięki �em� mają okreś�one przywi�eje finansowe, np. nie płacą 
poda�k� dochodowe��o od osób prawnych. 

or��anizacje pozarządowe nie są �eż zain�eresowane sprawowaniem władzy. 
is�o�ne jes� raczej �o, że działając przez ��dzi i d�a ��dzi, wprowadzają w ich życie 
zasadniczą zmianę: przywracają im pocz�cie war�ości i �ży�eczności. or��anizacje 
pozarządowe prac�ją bowiem w oparci� o ��dzi ze społeczności �oka�nej, ��łównie 
wo�on�ari�szy, choć s�ają się �eż coraz bardziej znaczącym pracodawcą. szac�je 
się, że w działaniach or��anizacji pozarządowych jako wo�on�ari�sze corocznie 
bierze �dział ok. 15% po�aków. na�omias� w całym sek�orze pozarządowym 
prac�je 90–100 �ys. pełnoe�a�owych pracowników. uwz���ędniając odpowiednio 
prze�iczoną pracę wo�on�ari�szy za�r�dnienie w po�skich or��anizacjach pozarzą-
dowych równe jes� 1,5% całe��o za�r�dnienia e�a�owe��o poza ro�nic�wem. 

Bardzo �r�dno jes� wymienić wszys�kie obszary życia p�b�iczne��o, w k�ó-
rych działają or��anizacje pozarządowe w po�sce. są one wszędzie �am, ��dzie 
pows�ają prob�emy, ��dzie są niezaspokojone po�rzeby i ��dzie dany obszar nie 
s�anowi wyłącznej domeny pańs�wa. or��anizacje s�os�ją przy �ym bardzo róż-
norodne formy i me�ody pracy, k�óre są właściwie nieo��raniczone, a za�eżą 
jedynie od k�ien�ów or��anizacji i ich moż�iwości. specyfiką i siłą or��anizacji 
pozarządowych jes� właśnie �o, że mo��ą szybko i kompe�en�nie dos�osować 
się do po�rzeb i oczekiwań odbiorców.

or��anizacje w sferze in�e��racji społecznej, pomocy socja�nej i ochrony 
zdrowia świadczą �sł���i opiek�ńcze, prowadzą s�ołówki, noc�e��ownie, schro-
niska, domy dziecka, poradnie d�a osób fizycznie ��b psychicznie �poś�edzo-
nych, szpi�a�e, hospicja, ap�eki, przychodnie i poradnie, dys�ryb��ją dary, 
prowadzą bi�ra pośrednic�wa pracy, ośrodki d�a �za�eżnionych, or��aniz�ją 
warsz�a�y �erapii zajęciowej. or��anizacje działające w oświacie opraco-
w�ją i rea�iz�ją pro��ramy szko�eniowe d�a �czniów, na�czycie�i i rodziców, 
prowadzą świe��ice, ośrodki doradcze i szko�eniowe, wspierają �worzenie 
samorządów szko�nych, �worzą pro��ramy s�ypendia�ne d�a dzieci, młodzieży 
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i na�czycie�i, or��aniz�ją wymianę międzynarodową. or��anizacje nas�awione 
na rozwój �oka�ny ak�ywiz�ją społeczności �oka�ne, prowadzą bi�ra rozwoj� 
�oka�ne��o, opracow�ją i rea�iz�ją pro��ramy promocji swoich społeczności, 
wspierają poradnic�wem i szko�eniami �oka�ny biznes, or��aniz�ją i prowadzą 
ink�ba�ory przedsiębiorczości, przycią��ają inwes�orów i par�nerów.

is�nieją �eż or��anizacje, k�óre obok form pomocy bezpośredniej prowa-
dzą badania w okreś�onych obszarach prob�emowych, zbierają i prze�warzają 
dane i informacje, szko�ą i doradzają, szeroko wspierają działania innych 
or��anizacji i ins�y��cji, or��aniz�ją wreszcie opinię p�b�iczną, bądź prowadzą 
�zw. lobbing. or��anizacje �akie mają swoje p�nk�y doradcze i informacyjne, 
cen�ra szko�eniowe, bib�io�eki, wydawnic�wa, ośrodki badawcze.

or��anizacje pozarządowe są – finansowane z różnych źródeł, w zasa-
dzie zawsze pomnażają każdą o�rzymaną z b�dże�� p�b�iczne��o zło�ówkę 
o nas�ępne ze środków prywa�nych czy za��ranicznych. są �anie – mają małe 
kosz�y obsł���i w s�os�nk� do oferowanych �sł��� – ��dyż zap�ecze or��aniza-
cyjne, adminis�racyjne i �oka�owe o��raniczają do niezbędne��o minim�m 
i korzys�ają z pracy wo�on�ari�szy. działają ��ospodarnie – ��dyż są re����o-
wane zarówno przez rynek k�ien�a, jak i rynek sponsora. ich f�nkcjonowanie 
opiera się za�em o zasadę zmniejszania kosz�ów i ekonomiczną efek�ywność. 
na �o, jak is�o�ne są �o f�nkcje, wskaz�ją badania krajów unii e�ropejskiej. 
działa�ność or��anizacji pozarządowych do�yczy �am 4–5% prod�k�� krajo-
we��o br���o, czy�i więcej niż ro�nic�wo w �ych pańs�wach. na każde z ośmi� 
s�anowisk pracy jedno przypada na sek�or pozarządowy – przy s�r�k��ra�nym 
bezroboci� or��anizacje społeczne s�ają się jednym ze znaczących pracodaw-
ców (obok prod�kcji, hand��, �sł��� i adminis�racji). ob�iczono również, że 
��dyby w wie�kiej Bry�anii przes�ały działać wszys�kie or��anizacje pozarzą-
dowe, poda�ek dochodowy płacony przez obywa�e�i m�siałby wzrosnąć o 12%! 
z dr���iej s�rony dos�ępność do różnych źródeł finansowania jes� ważnym 
powodem, d�a k�óre��o war�o współpracować z or��anizacjami pozarządowymi 
– są po pros�� �ańsze, ��dyż w rea�izację in�eres�jące��o nas zadania wno-
szą d�ży wkład własny i innych sponsorów: finansowy, rzeczowy i pracy (choć 
�rzeba �eż za�ważyć, że b�dże� roczny około 1/5 wszys�kich or��anizacji poza-
rządowych w po�sce nie przekracza 1 000 zł, zaś d�a ok. 40% roczny b�dże� 
się��a maksyma�nie kwo�y 50 000 zł).

charak�erys�yczne d�a or��anizacji pozarządowych jes� również �o, że s�o-
s�ją częs�o nowe, niekonwencjona�ne me�ody rozwiązania prob�emów społecz-
nych. nie są powoływane od��órnie jako miejsce rea�izacji jakie��oś pro��ram� 
społeczne��o, d�a�e��o są �ak różnorodne, mają szeroką ofer�ę i ak�ywnie 
wychodzą do k�ien�a. odkrywają po�rzeby i prob�emy, częs�o jako pierwsi je 
nazywają i na nie rea���ją. ponieważ rea�iz�ją działania �oka�nie, mają moż�i-
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wość szybkie��o dos�osowywania się do po�rzeb, są bezpośrednie i par�nerskie 
w kon�ak�ach z k�ien�em, są również dos�ępniejsze od p�acówek p�b�icznych. 
podejm�ją �eż ryzyko zajęcia się prob�emami niepop��arnymi, mało znanymi 
��b �akimi, k�órymi nie zajm�je się jakako�wiek sł�żba p�b�iczna (��dyż nie 
ma na �o odpowiednie��o przepis� w prawie). 

l�dzi zaan��ażowanych w or��anizacje pozarządowe cech�je wraż�iwość na 
po�rzeby innych, �mieję�ność zmiany, e�as�yczność w rea��owani� na nowe 
prob�emy. są oni mo�ywowani podobnym sys�emem war�ości – bardziej misją 
niż e�a�em – i zain�eresowaniami, przeważnie �eż są osobiście zaan��ażowani 
w dany prob�em. prac�ją w niehierarchicznych, par�nerskich, demokra�ycz-
nych zespołach, k�óre wspierane są zap�eczem doradczym w pos�aci rad, 
wa�nych z��romadzeń, przyjaciół or��anizacji oraz pracą wo�on�ari�szy.

jako niezwiązane ze s�r�k��rami władzy or��anizacje pozarządowe pełnią 
ro�ę nieforma�nych kanałów, przez k�óre ��dzie ar�yk�ł�ją swoje po�rzeby i ar-
���men�y za wprowadzeniem koniecznych zmian przez odpowiednie władze 
p�b�iczne. ważną f�nkcją jes� �eż kon�ro�a sł�żb p�b�icznych rea�iz�jących 
okreś�one zadania w różnych sferach życia po�i�yczne��o i społeczno-��ospodar-
cze��o. jednocześnie or��anizacje s�arają się �eż �worzyć mechanizmy samore-
����acji i samokon�ro�i, form�ł�jąc wspó�ne s�andardy zawodowe i e�yczne oraz 
poddając się różne��o rodzaj� weryfikacjom, w �ym weryfikacji przez rynek. 
przede wszys�kim jednak pod�e��ają nadzorowi społecznem� – są nieza�eżne, 
a�e nie samowo�ne, ��dyż ich is�nienie za�eżne jes� od p�b�iczne��o za�fania. 

pods�mow�jąc, or��anizacje pozarządowe spośród innych form ak�ywności 
obywa�e�skiej wyróżnia przede wszys�kim wspó�ny im zespół war�ości:
– or��anizacje �worzą pro��ramy opar�e o war�ości, nie o kry�eri�m zysk�,
– założycie�e, władze i członkowie or��anizacji nie �czes�niczą w podzia�e 

wypracowanych przez or��anizację zysków,
– or��anizacje są s�werenne i nieza�eżne wobec s�r�k��ry apara�� pańs�wa,
– or��anizacje charak�eryz�ją się �proszczonymi procesami podejmowania 

decyzji i poziomą s�r�k��rą wewnę�rzną,
– or��anizacje zajm�ją kry�yczne s�anowisko wobec a��ory�e�ów i do��ma�ów,
– pods�awą działania or��anizacji jes� wyrażanie niez��ody na is�nienie jakiej-

ko�wiek społecznej a�ienacji,
– w przypadk� konflik�� in�eresów or��anizacje s�arają się wypracować 

wspó�ne s�anowisko.

wymienione kry�eria �moż�iwiają włączenie do ��rona or��anizacji pozarzą-
dowych s�owarzyszenia, f�ndacje, związki wyznaniowe i kościoły, k��by zain-
�eresowań, or��anizacje kons�menckie czy wreszcie, pozos�ające poza rządem, 
związki zawodowe, a nawe� par�ie po�i�yczne.



Świadczenie usług społecznych – w stronę trzeciego sektora 121

pop��arnie pod pojęciem „or��anizacje pozarządowe” roz�mie się podmio�y 
��worzone do rea�izacji powszechnie �ży�ecznych ce�ów, przy czym forma �ych 
podmio�ów, zasady ich pows�awania i f�nkcjonowania �ję�e są w ramach obo-
wiąz�jące��o sys�em� prawa, w szcze��ó�ności poprzez us�awę o działa�ności 
poży�k� p�b�iczne��o i o wo�on�ariacie. obecnie najczęściej spo�ykane formy 
or��anizacyjne �akich niep�b�icznych i niekomercyjnych ins�y��cji �o s�owa-
rzyszenia (ok. 70% wszys�kich inicja�yw obywa�e�skich w po�sce) i f�ndacje 
(ok. 20%). pozos�ałe podmio�y �ję�e w us�awie, a rea�iz�jące swoje działa-
nia w sferach poży�k� p�b�iczne��o �o �e, k�óre �worzone są przez kościoły 
i związki wyznaniowe, ponad�o spółdzie�nie socja�ne, spółki o charak�erze 
niedochodowym, k��by spor�owe, związki jst.

s�owarzyszenie jes� dobrowo�nym, samorządnym i �rwałym zrzeszeniem 
o ce�ach niezarobkowych. przy czym �s�awa (prawo o s�owarzyszeniach, 
1989 r.) nie okreś�a ce�ów, d�a jakich może być ono ��worzone, a wręcz prze-
ciwnie – mówi, iż s�owarzyszenia okreś�ają swoje ce�e samodzie�nie. is�o�ą 
s�owarzyszenia – w odróżnieni� od f�ndacji – jes� fak�, że ma ono charak-
�er członkowski, w związk� z czym rea�izacja ce�ów s�owarzyszeń powinna 
odbywać się w sposób znaczący poprzez ak�ywność ��dzi, a nie bezpośrednie 
an��ażowanie mają�k�. s�owarzyszenie mo��ą założyć �y�ko obywa�e�e po�scy 
i c�dzoziemcy mający miejsce zamieszkania na �ery�ori�m rzeczypospo�i�ej 
po�skiej, zaś osoby prawne mo��ą być jedynie członkami wspierającymi. do 
założenia s�owarzyszenia po�rzebne jes� minim�m 15 osób, co w wie�� środo-
wiskach – szcze��ó�nie na wsi – może s�anowić d�żą barierę w zawiązywani� 
nowych or��anizacji, ponieważ �r�dno jes� przekonać �y�e osób, że war�o ze 
sobą współpracować w �ej właśnie formie, a doda�kowo płacić składki, (co jes� 
obowiązkiem każde��o członka/członkini s�owarzyszenia).

F�ndacja może być �s�anawiana d�a rea�izacji z��odnych z pods�awowymi 
in�eresami rzeczypospo�i�ej po�skiej ce�ów społecznie ��b ��ospodarczo �ży-
�ecznych, w szcze��ó�ności �akich jak ochrona zdrowia, rozwój ��ospodarki 
i na�ki, oświa�a i wychowanie, k����ra i sz��ka, opieka i pomoc społeczna, 
ochrona środowiska i ochrona zaby�ków (us�awa o f�ndacjach, 1984 r.). do 
pows�ania f�ndacji niezbędne jes� oświadczenie wo�i f�nda�ora(-ów) zwane 
ak�em f�ndacyjnym. is�o�ą f�ndacji jes� wyposażenie jej w mają�ek przeka-
zany przez f�nda�ora(-ów), a jej ��łównym zadaniem jes� rea�izowanie ce�ów 
wskazanych przez f�nda�ora(-ów). F�ndację mo��ą �s�anawiać zarówno osoby 
fizyczne, jak i prawne, mające miejsce zamieszkania ��b siedzibę w po�sce 
��b poza jej ��ranicami (siedzibę f�ndacji na�eży jednak okreś�ić na �erenie 
rzeczypospo�i�ej po�skiej). F�ndacja jak każdy a��onomiczny podmio� prawa 
może za�r�dniać pracowników, prowadzić działa�ność ��ospodarczą, zacią��ać 
zobowiązania, o�rzymywać darowizny czy do�acje z b�dże�� p�b�iczne��o. 
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zdecydowana większość po�skich f�ndacji rozpoczyna działa�ność z bardzo 
niewie�kim f�nd�szem założycie�skim i częs�o świadczy �sł���i na rzecz swo-
ich członków bądź innych osób poprzez pozyskiwanie do�acji p�b�icznych, 
a nie w wynik� operacji na posiadanym kapi�a�e. w �ym sensie różnica ze 
s�owarzyszeniem zasadniczo zaciera się, a jedynym ważnym rozróżnieniem 
jes� prawny wymó��, aby s�owarzyszenie zos�ało założone przez minim�m 15 
osób, podczas ��dy f�ndację można założyć jednoosobowo. 

wedł��� danych regon w i kwar�a�e 2008 r. zarejes�rowanych było 
58 237 s�owarzyszeń (bez osp) oraz 9 106 f�ndacji, co daje łączną �iczbę 67 
343 or��anizacji pozarządowych, przy czym na�eży szacować, że rzeczywiście 
działa ok. 40 000–45 000. z badań k�on-jawor przeprowadzonych w 2008 r. 
wynika, że rozwojem �oka�nym (społecznym i ekonomicznym) zajm�je się ok. 
3,9% or��anizacji. na�eży przy �ym mieć na �wadze, że dana or��anizacja może 
działać w ki�k� sferach – np. na rzecz rozwoj� �oka�ne��o, pomocy społecznej 
i ed�kacji.

jednym z zadań ze sfery zadań p�b�icznych rea�izowanych przez or��a-
nizacje pozarządowe jes�, okreś�ona w ar�. 4 �s�. 1, pk�. 13 �s�awy o dzia-
ła�ności poży�k� p�b�iczne��o i o wo�on�ariacie, działa�ność wspoma��ająca 
rozwój wspó�no� i społeczności �oka�nych. doda�kowo �s�awa okreś�a, że: 
Organy administracji publicznej prowadzą działalno��� w sferze zadań publicznych, 
o której mowa w art . 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. oznacza �o, 
że �akże jednos�ki samorząd� �ery�oria�ne��o i ich ins�y��cje są zobowiązane 
do współdziałania z or��anizacjami działającymi m.in. na rzecz rozwoj� danej 
społeczności �oka�nej.

w kon�ekście in�e��racji społecznej osób i ��r�p za��rożonych wyk��cze-
niem społecznym na poziomie �oka�nym is�o�ne są zapisy ar�. 18 �s�. 2 pk�. 
15 �s�awy o samorządzie ��minnym okreś�ające, że rada ��miny może podej-
mować �chwały w sprawach zas�rzeżonych odrębnymi �s�awami. uchwały 
�e mo��ą do�yczyć, z��odnie z ar�. 110, �s�. 10 �s�awy o pomocy społecznej, 
�oka�nych pro��ramów pomocy społecznej. opracowywanie i rea�izacja �ych 
pro��ramów powinna odbywać się w oparci� o współpracę z or��anizacjami 
pozarządowymi. oznacza �o, że powinny być one włączone w proces przy��o-
�owywania �oka�nych pro��ramów i s�ra�e��ii oraz ich wdrażania, w oparci� 
o z�ecanie rea�izacji zadań p�b�icznych w drodze o�war�e��o konk�rs� ofer�.

4. POWiERZANiE, CZyli KUlTURA KONTRAKTOWANiA 
USŁUG SPOŁECZNyCH

samorządy decyd�ją się na przekazywanie do�acji i dofinansowanie pro-
��ramów rea�izowanych przez or��anizacje pod wyraźnym naciskiem sek-
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�ora pozarządowe��o. znaczenie ma �� nie �y�e dł���ofa�owa po�i�yka władz 
w zakresie niwe�owania dane��o prob�em, i�e wzras�ająca �iczba podmio�ów 
działających w obszarze zadań p�b�icznych i wywierających z �e��o �y��ł� pre-
sję na przeds�awicie�i samorząd�. wyzwaniem d�a nowocześnie działających 
władz p�b�icznych jes� za�em s�worzenie mode�� rea�izacji własnych zadań 
opar�e��o o zasadę konk�rencyjności ofer�, jawności proced�r i informacji 
oraz kon�ro�i jakości. sys�em �aki, pod nazwą „k����ry kon�rak��” f�nkcjo-
n�je w krajach e�ropejskich, ��dzie prawie połowa wszys�kich działań or��a-
nizacji pozarządowych opiera się właśnie o �ę formę współpracy z władzą  
p�b�iczną. 

po�ocznie kon�rak� jes� �o przeniesienie �s�awowych zobowiązań władzy 
cen�ra�nej ��b samorządowej wobec obywa�e�i na inny podmio� (np. or��aniza-
cję pozarządową) wraz z przekazaniem finansów niezbędnych do wykonania 
danej �sł���i. je��o is�o�ą jes� „wymiana” dóbr na zasadach ekwiwa�en�ności, 
s�ąd f�nd�sze przeznaczane na rea�izację dane��o zadania mo��ą pokrywać 
całkowi�y kosz� je��o świadczenia. co przemawia za �aką formą rea�izacji 
zadań p�b�icznych? wedł��� prof. H�ber�a izdebskie��o, wybi�ne��o znawcy 
prob�ema�yki sek�ora pozarządowe��o, sy��acja �a wynika przede wszys�kim 
z �rzech oko�iczności:
– po pierwsze, ze wz���ęd� na wycofywanie się władzy p�b�icznej, z��odnie 

z kons�y��cyjną zasadą pomocniczości, z bezpośrednie��o dos�arczania 
poprzez swoje a��endy świadczeń społecznych z zakres� zdrowia, oświa�y, 
k����ry czy pomocy społecznej, przy zachowani� odpowiedzia�ności za 
s�worzenie war�nków f�nkcjonowania �akich świadczeń. władze p�b-
�iczne m�szą więc posz�kiwać pośrednich mechanizmów wykonywania 
swoich zadań poprzez jednos�ki ze sfery zarówno komercyjnie nas�a-
wionych przedsiębiorców, jak i niedochodowych or��anizacji pozarzą- 
dowych. 

– po dr���ie, is�nieje coraz większa �iczba or��anizacji pozarządowych zdo�-
nych rea�izować zadania p�b�iczne nie �y�ko w �radycyjnej ska�i i formie, 
�zn. wyłącznie z ofiarności p�b�icznej, �ecz �akże w formach oznaczających 
mniej ��b bardziej ścisłą i dł���ookresową współpracę z właściwymi or��a-
nami władzy p�b�icznej. do form �ych za�iczyć na�eży opisywanie wcześniej 
do�owanie, ��dzie władza p�b�iczna wspiera finansowo działa�ność prowa-
dzoną przez daną or��anizację, będąc z re���ły �y�ko jednym z podmio�ów 
finans�jących (a s�os�nek prawny między or��anem do��jącym a or��ani-
zacją ma charak�er swois�ej darowizny z po�eceniem) oraz kon�rak�owa-
nie, roz�miane jako świadczenie przez or��anizację �sł��� powierzonych jej 
przez właściwy or��an p�b�iczny na pods�awie �mowy o charak�erze wza-
jemnym w roz�mieni� przepisów prawa cywi�ne��o.
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– po �rzecie wreszcie, w ska�i ���oba�nej za�waża�ne jes� ods�ępowanie od 
�radycyjnej me�ody samoor��anizacji społecznej oderwanej od władzy p�b-
�icznej na rzecz coraz szerszej i ściś�ejszej współpracy, opierającej się na 
wykorzys�ani� różne��o rodzaj� ins�r�men�ów finansowych, dzięki k�órym 
moż�iwe jes� porównywanie nakładów i efek�ów oraz op�yma�izacja kosz-
�ów �sł��� i świadczeń.
jakie inne ar���men�y przemawiają za �ym, aby poszerzać zakres rea�i-

za�orów zadań adminis�racji p�b�icznej o or��anizacje pozarządowe? jednym 
z is�o�nych wskazań jes� fak�, że coraz częściej poddawany jes� kry�yce ze 
s�rony k�ien�ów i ins�y��cji ich reprezen��jących niedos�a�eczny poziom �sł��� 
rea�izowanych przez ins�y��cje p�b�iczne. to dobry ar���men�, a�e przekon�je 
�y�ko w�edy, ��dy rynek �sł��� socja�nych jes� ksz�ał�owany przez k�ien�a, a nie 
przez ich dos�arczycie�a. w po�sce wciąż jeszcze zby� mało osoby po�rzeb�-
jące mają moż�iwości wybor� ��b zmiany ins�y��cji świadczącej im �sł���ę. 
innym ar���men�em jes� odmienny sys�em mo�ywacji do pracy w �sł���ach 
społecznych. w socja�nych a��encjach komercyjnych – prywa�nych firmach 
biznesowych – nacze�ną, wypływającą z samej definicji mo�ywacją jes� chęć 
osią��nięcia zysk�, a w sek�orze pozarządowym na przyję�e pos�awy wpływa 
e�os odpowiedzia�ne��o obywa�e�a. wydaje się, że owe przyję�e i rea�izowane 
w sposób na��ra�ny podnie�y są �epszą mo�ywacją do działania niż narz�cone 
od��órnie prawne zobowiązanie sł�żb p�b�icznych.

za��waran�owane i dos�arczane �sł���i na rzecz po�rzeb�jących m�szą 
odpowiadać po�rzebom ich odbiorcy. jednak wskaz�je się, że w is�ocie rze-
czy ich ksz�ał� częściej odpowiada �em�, k�o je świadczy – prak�yka bowiem 
pokaz�je, że ins�y��cje p�b�iczne działają w raz przyję�ym s�y��, nie są inno-
wacyjne i e�as�yczne. zapobiec �em� może konk�rencja i rynek, k�óre doda�-
kowo wprowadzą mechanizmy zmniejszania kosz�ów i zwiększania jakości 
�sł���. przy �ym wie�ość podmio�ów świadczących daną �sł���ę daje moż�iwość 
wybor� przez k�ien�a �ej, k�óra jes� d�a nie��o op�yma�na.

war�o podkreś�ić, że kon�rak�y są �epsze, w znaczeni� mery�orycznym 
i finansowym, niż większość do�ychczasowych – najczęściej nieforma�nych 
– związków or��anizacji pozarządowych i adminis�racji p�b�icznej. gwaran-
��ją bowiem, że dana �sł���a będzie adekwa�nie zdefiniowania i zes�an-
daryzowana, okreś�one zos�aną spodziewane po niej efek�y, wprowadzają 
również moni�orin�� i ewa��ację wykonania zadania. d�a adminis�racji 
korzys�niejsze jes� przy �ym płacenie kom�ś zewnę�rznem� nie za ��o�o-
wość do pracy – jak �o bywa w p�acówkach b�dże�owych – a�e za konkre�nie 
wykonywane zadanie. kon�rak� jes� za�em szcze��ó�nie a�rakcyjny d�a or��a-
nizacji si�nych, j�ż dos�arczających w sposób profesjona�ny �sł���i na rzecz  
mieszkańców.
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oczywiście, kon�rak� nie niesie ze sobą wyłącznie korzyści w pos�aci kon-
kre�ne��o d�a k�ien�a efek�� danej �sł���i, okreś�onej w czasie s�abi�izacji 
finansowej d�a jej wykonawcy czy wreszcie wy�worzenia proced�r jawności 
dos�ęp� do pieniędzy p�b�icznych. kon�rak� �o �eż okreś�one za��rożenia 
– szcze��ó�nie d�a or��anizacji pozarządowych. tak oczekiwana s�andaryzacja 
�sł��� może bowiem spowodować �r�dności w ewen��a�nej zmianie wyne��o-
cjowane��o i �s�a�one��o j�ż przez obie s�rony s�andard�. to z ko�ei rz���je 
na charak�er or��anizacji – nas�ęp�je o��raniczenie na��ra�nej e�as�yczności 
i innowacyjności, właściwych or��anizacjom pozarządowym. w związk� z �ży-
ciem pieniędzy p�b�icznych m�si �eż nas�ąpić zmiana form�ły działania or��a-
nizacji, k�óra w większym s�opni� będzie opierać się o proced�ry i apara� 
bi�rokra�yczny, w mniejszym zaś o pracę wo�on�aria��.

is�nieją niemniej dziedziny, ��dzie kon�rak�y mo��ą pełnić niezwyk�e �ży-
�eczną ro�ę, ��łównie w zakresie rea�izacji proak�ywnej po�i�yki pomocy spo-
łecznej. władza p�b�iczna, a szcze��ó�nie samorząd �oka�ny, posiada pewną 
wiedzę na �ema� prob�emów społecznych, k�óre wyma��ają in�erwencji ze 
s�rony odpowiednio przy��o�owanych sł�żb czy p�acówek. przy brak� na danym 
�erenie �akich p�acówek samorządowych ��b pańs�wowych rozwiązaniem 
może być p�b�iczna ofer�a d�a or��anizacji pozarządowych, k�óre mo��łyby 
rea�izować �e zadania. jednym z przyda�nych narzędzi może być rodzaj bazy 
informacji, pokaz�jącej po�encjał �oka�nych or��anizacji, szcze��ó�nie ich moż-
�iwości do rea�izacji dane��o zadania, s�r�k��rę i zasoby oraz czynniki wskaz�-
jące na moż�iwości s�abi�ne��o is�nienia i działania. wyposażenie samorząd� 
w �akie narzędzie za�eży jednak od sek�ora pozarządowe��o, ��dyż adminis�ra-
cja nie jes� w s�anie opracować ��o samodzie�nie.

informacje �akie powinny zresz�ą nie �y�ko wskazywać na po�encjał or��ani-
zacji do świadczenia �sł���, �ecz mo��ą również sł�żyć dia��nozowani� po�rzeb 
– wskazywani� na rosnące obszary prob�emowe, zaniedbane ��r�py k�ien�ów 
i ich �iczbę. taka informacja d�a ��miny jes� o �y�e ważna, że samorząd dzięki 
niej może projek�ować wyda�ki na pomoc �ym ��r�pom poprzez wyk�powanie 
�sł��� or��anizacji pozarządowych. to bardzo ważna innowacja, ��dyż wydaje 
się, że proak�ywna po�i�yka społeczna nie jes� w wys�arczającym s�opni� 
rea�izowana przez s�r�k��ry pańs�wa i samorząd�: adminis�racja p�b�iczna 
myś�i ��łównie „b�dże�owo”, a miarą działania nie jes� d�a niej efek� (w �ym 
wypadk� rozwiązanie prob�em�), �ecz i�ość i sposób wyda�kowania pienię-
dzy. tabe�a 1 zawiera zes�awienie pods�awowych różnic pomiędzy wsparciem 
a powierzaniem.
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Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy wsparciem a powierzaniem

Dofinansowanie Usług Powierzenie Zadania

pods�awowy zakres działań jes� definio-
wany przez or��anizacje 

samorząd decyd�je, jaki rodzaj �sł���i 
skłonny jes� k�pić

wsparcie ma charak�er do�acji i pomocy 
d�a or��anizacji i jej zadań – dona�or na 
o��ół ma słabszy wpływ na ksz�ał� rea�i-
zacji zadania. proced�ra zarezerwowana 
jes� wyłącznie d�a ins�y��cji niedochodo-
wych

przepływ środków powiązany jes� z rea-
�izacją oczekiwań s�rony zamawiającej 
i ma ob�s�ronny charak�er. w proce-
d�rze kon�rak�owej mo��ą �czes�niczyć 
oferenci ze s�rony sek�ora komercyjne��o 
i p�b�iczne��o

na o��ół finansowana jes� �y�ko część 
kosz�ów związanych z rea�izacją zadania. 
konieczne jes� za�em szcze��ółowe �za-
sadnienie wyda�ków. samorząd ma przy 
�ym niechęć do finansowania wyda�ków 
adminis�racyjnych, �ważając je – nie-
sł�sznie – za niezwiązane z rea�izacją 
danej �sł���i. słaba jes� pozycja or��aniza-
cji w przypadk� nie�zyskiwania od samo-
rząd� przyrzeczonych środków 

zawsze obowiąz�je zasada ekwiwa�en�no-
ści: przekazywane środki mają charak�er 
zapła�y za świadczone �sł���i. ważna jes� 
cena �sł���i, a mniej wewnę�rzna s�r�k-
��ra wyda�ków. dos�arczycie� �sł���i może 
w kosz�orysie zawrzeć wszys�kie kosz�y 
związane z �sł���ą, a �akże zysk or��ani-
zacji czy firmy. umowa z dos�arczycie�em 
do�yczy �eż przypadk� niedo�rzymywania 
zobowiązań po s�ronie samorząd� 

Moż�iwość dofinansowania działań pro-
wadzonych przez wie�e or��anizacji 

do świadczenia konkre�nej �sł���i 
wybiera się naja�rakcyjniejszą ofer�ę

proced�ra bardziej adekwa�na d�a pro-
wadzenia działań o charak�erze akcyj-
nym i epizodycznym, �zn. jednorazowych, 
�nika�nych 

proced�ra właściwa d�a finansowania 
działań o charak�erze cią��łym, s�ąd 
powinna być moż�iwość zawierania kon-
�rak�ów wie�o�e�nich

l�źniejsza kon�ro�a �zyskiwanych rez��-
�a�ów. szcze��ó�nie adekwa�na d�a działań 
„jakościowych” o �r�dniej mierza�nych 
rez���a�ach

Ścisły sys�em kon�ro�i jakości działań, 
s�osowany w działaniach o dobrze okre-
ś�onych s�andardach i mierza�nych rez��-
�a�ach
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5. TRUDNOśCi Z WPROWADZENiEM SySTEMU 
STANDARyZACJi USŁUG SPOŁECZNyCH

Brak jasno okreś�onych priory�e�ów �oka�nej po�i�yki społecznej s�anowi 
bez wą�pienia poważną przeszkodę w zwiększani� dos�ępności �sł��� i świad-
czenia zadań pomocy społecznej. uwa��a �a do�yczy jednak nie �y�ko pods�aw 
prawnych do or��anizowania sys�em� świadczeń niefinansowych i pracy socja�-
nej, a�e �akże brak� �porządkowanych proced�r decyzyjnych oraz �mieję�-
ności okreś�ania war�nków rea�izacji �sł��� socja�nych. nieoma� nie is�nieją 
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mechanizmy rozpoznawania po�rzeb i b�dowania w oparci� o �o rozpoznanie 
s�ra�e��ii działania. 

dobrym przykładem opisywanej sy��acji jes� prob�em �dział� or��anizacji 
pozarządowych w rea�izacji zadań samorząd�. pods�awowy jes� i pozos�anie 
spór o �o, na jakie ce�e or��anizacje chcą �zyskać wsparcie z b�dże�� �oka�-
ne��o. spór �en ma znaczenie zasadnicze d�a rozróżnienia zasad przyznawania 
kon�rak�ów i ��ran�ów oraz właściwe odróżnianie jednych od dr���ich. jes� 
prawdą, że or��anizacje zwracają się na najczęściej z prośbą o wsparcie pro-
jek�ów, k�óre same s�worzyły, a za�em domin�jące jes� podejście „od doł� do 
��óry” właściwe �echnice ��ran�owej. sy��acja �aka nie m�si być �rak�owana 
jako bariera, �ecz �ak właśnie pos�rze��a ją samorząd. jednocześnie większość 
��min nie ma jasno okreś�onych priory�e�ów działań i co za �ym idzie oper�je 
dość o��ó�nymi sform�łowaniami w sprawie działań, jakie powinny być prowa-
dzone na jej �erenie. większość przeds�awicie�i samorząd� �oka�ne��o jednak 
skłonna jes� się z��odzić ze s�wierdzeniem, że działania or��anizacji z��odne są 
z po�rzebami ��miny.

Mamy za�em do czynienia z rodzajem spon�anicznej równowa��i popy�� 
i podaży, k�óra jednak rea�izowana jes� na s�os�nkowo niskim poziomie. 
wydaje się, że zarówno �mieję�ności okreś�ania popy�� (ze s�rony samo-
rząd� ��łównie wyznaczane moż�iwościami finansowymi i proced�ra�nymi) 
jak i podaż wyspecja�izowanych �sł��� ze s�rony or��anizacji są na dość niskim 
poziomie. or��anizacje z jednej s�rony zabie��ają o �znanie coraz szerszych 
obszarów społecznych jako �ych, za k�óre samorząd powinien odpowiadać – 
z dr���iej s�rony nie ma czy�e�ne��o, sk��eczne��o, zobiek�ywizowane��o mecha-
nizm� wyznaczania priory�e�ów (brak �mieję�ności obiek�ywne��o pomiar� 
po�rzeb) wewną�rz samorząd�. z jednej s�rony obniża �o ryzyko ewen��a�nych 
eksperymen�ów, z dr���iej nie sprzyja działaniom innowacyjnym, k�óre przy 
słabym rozwoj� rynk� �sł��� socja�nych powinien wspierać właśnie samorząd. 
z �e��o p�nk�� widzenia za właściwe na�eżałoby �znać �worzenie zachę� do 
�akich właśnie działań innowacyjnych – może mieć ono formę o��raniczonych 
konk�rsów, w k�órych defini�je się okreś�ony prob�em – a nie o��ó�ne priory-
�e�y – k�óre��o rozwiązania mo��łyby się podjąć or��anizacje pozarządowe ��b 
inne podmio�y niep�b�iczne.

na �ym ��e s�andaryzacja zadań p�b�icznych �o prawdopodobnie jeden 
z naj�r�dniejszych składników nowoczesnej �oka�nej po�i�yki społecznej. 
pomimo, że bez wprowadzenia �e��o e�emen�� nie ma mowy o posz�kiwani� 
jakichko�wiek rea�iza�orów nowych, pożądanych przez władze �oka�ne zadań, 
jednos�ki samorząd� �ery�oria�ne��o dość niechę�nie odnoszą się do kon�rak-
�owania j�ż rea�izowanych ��b wprowadzania nowych �sł��� społecznych, 
bowiem nakłada �o na nie szere�� obowiązków. przede wszys�kim m�szą �s�a-
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�ić, k�óre z do�ychczas rea�izowanych zadań mo��ą być z�econe innym pod-
mio�om. w przypadk� nowych zadań dokładne okreś�enie charak�er� danej 
�sł���i, sposob� i war�nków jej rea�izacji oraz me�od kon�ro�i �eży również 
po s�ronie z�eceniodawcy, w �ym przypadk� adminis�racji �oka�nej. po dr�-
��ie, na�eży dokładnie opisać charak�er i zakres dane��o zadania oraz okreś�ić 
oczekiwany s�andard �akiej �sł���i. pojawia się prob�em, k�o – ze s�rony pań-
s�wa – może �s�a�ać �ak specyficzne war�ości i jaki może być w �ym �dział 
samych zain�eresowanych (k�ien�ów i rea�iza�orów). prob�emem są �eż same 
proced�ry i kry�eria wybor� naj�epsze��o oferen�a, przy czym pods�awową 
kwes�ią jes� konflik� pomiędzy ceną a jakością danej �sł���i, oraz za��adnie-
nie proced�r kon�ro�i i oceny. z dr���iej s�rony ważne jes� przypomnienie, 
że zobowiązanie do świadczenia �sł��� na pewnym poziomie nie jes� �y�ko 
�mową między k�p�jącym je samorządem a dos�awcą. w is�ocie do�yczy re�a-
cji między świadczącym �sł���ę, a jej kons�men�em – k�ien�em pomocy spo-
łecznej. to prawa �e��o os�a�nie��o powinny być przede wszys�kim chronione 
i �o on powinien mieć prawo wypowiadania się na �ema� świadczonych �sł���, 
co powinno być �wz���ędnione w opisywanych s�andardach �sł��� socja�nych.

kwes�ia s�andaryzacji napo�yka na szere�� prob�emów, wśród k�órych 
można wymienić: 
1. dia��nozowanie po�rzeb ��r�p społecznych i jednos�ek:
 –  prob�emem jes� przywiązanie jednos�ek adminis�racji p�b�icznej do 

zadań obowiązkowych, 
 –  ��b �ych, k�óre mają dobrą ob�dowę forma�no-prawną i za��waran�o-

wane coroczne finansowanie, 
 –  szansą na nową dia��nozę są składane przez or��anizacje pozarządowe 

wnioski do o�war�ych konk�rsów ofer�.
2. Form�łowanie ce�ów i zadań priory�e�owych na poziomie danej jednos�ki 

�ery�oria�nej ��b branżowej:
 –  najczęściej bez podb�dowy dia��nos�ycznej wybiera się do finansowania 

�e zadania, k�óre wy�obbowały zor��anizowane ��r�py in�eres� (or��aniza-
cje, par�ie po�i�yczne, k�ienci),

 – brak�je dia��nozy i �s�a�onych mechanizmów okreś�ania priory�e�ów,
 –  prob�emem może być �eż poszerzanie �is�y priory�e�ów ad libitum, co 

niweczy sens priory�e�yzacji.
3. tworzenie s�ra�e��ii i pro��ramów społecznych:
 –  brak s�ra�e��ii w zakresie sfery społecznej przy obecności �icznych s�ra-

�e��ii rozwoj� ��ospodarcze��o,
 –  brak mechanizm� �społecznione��o �worzenia �akich s�ra�e��ii, dł���o-

okresowych i kró�kookresowych,
 – brak s�ra�e��ii i pro��ramów w zakresie ce�ów priory�e�owych.
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pomimo powyższych prob�emów proces �worzenia s�andardów – ze 
wz���ęd� na s�opniowe przejmowanie do�ychczasowych ró� pełnionych przez 
jednos�ki adminis�racji p�b�icznej przez nieza�eżne podmio�y, przede wszys�-
kim przez or��anizacje pozarządowe – nabiera doda�kowe��o znaczenia jako 
me�oda oceny oraz wyceny działań w sferze zadań p�b�icznych. umieję�ność 
poradzenia sobie z �normowaniem serwowanych przez daną jednos�kę �sł���, 
jes� niewą�p�iwie oznaką dojrzałości ins�y��cjona�nej i świadczy o jej profe-
sjona�izmie. 

nieza�eżnie jednak od is�nienia różnych barier s�andaryzacja zadań p�b-
�icznych będzie w nieda�ekiej przyszłości niezbędna. przede wszys�kim jako 
prak�yczna rea�izacja zasad kons�y��cyjnych, w �ym s�worzenia war�nków 
d�a f�nkcjonowania s�abi�ne��o i powszechnie dos�ępne��o sys�em� specja�i-
s�ycznych �sł��� społecznych świadczonych na najniższym moż�iwym poziomie 
wys�ępowania dane��o prob�em�. pods�awowym zaś i zroz�miałym d�a każ-
de��o obywa�e�a i poda�nika ce�em wdrożenia s�andardów jes� poprawa jako-
ści świadczonych �sł��� oraz efek�ywne wykorzys�anie środków p�b�icznych.

6. ROlA PARTNERSTW lOKAlNyCH W KREOWANiU 
PRZEDSięBiORCZOśCi i NOWEJ POliTyKi SPOŁECZNEJ

nowa fa�a ��ospodarki społecznej rozwijająca się w po�sce dzięki f�nd�-
szom ue kładzie nacisk na �worzenie ins�y��cji przezwyciężających prob�em 
mar��ina�izacji społecznej. jednak �iczba dobrze f�nkcjon�jących spółdzie�ni 
socja�nych, cen�rów in�e��racji społecznej czy �eż or��anizacji pozarządowych 
prowadzących działa�ność ��ospodarczą wciąż jes� zby� mała w s�os�nk� do 
ska�i prob�emów społecznych. poza �ym pows�ające podmio�y ��ospodarki 
społecznej nie znajd�ją s�ałe��o oparcia d�a swoje��o rozwoj� w najb�iższym 
o�oczeni�. ak�ywnym �iderom brak�je dos�ęp� do ważnych �oka�nie zasobów, 
osób i informacji, oparcia �oka�owe��o i finansowe��o, zroz�mienia d�a idei roz-
woj� społeczne��o poprzez działania ekonomiczne. 

d�a�e��o właśnie o��romne znaczenie d�a pows�awania i rozwoj� podmio�ów 
��ospodarki społecznej mają par�nerskie poroz�mienia różnych podmio�ów 
społecznych i p�b�icznych na rzecz �worzenia �oka�nych war�nków �ła�wiają-
cych rozwój przedsiębiorczości społecznej w środowisk�. na Mazowsz� �akie 
działania podejm�ją par�ners�wa sk�pione w Mazowieckiej sieci par�ners�w 
loka�nych. 

par�ners�wa loka�ne są poroz�mieniami zawieranymi pomiędzy ins�y��-
cjami p�b�icznymi, or��anizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi 
par�nerami na rzecz rozwoj� ich wspó�no�y �ery�oria�nej – ��miny, powia��. 
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są �o poroz�mienia dobrowo�ne, o�war�e na każde��o, k�o chce rea�izować 
wspó�nie okreś�ane ce�e we współpracy z innymi. siłą par�ners�w jes� oparcie 
się na pocz�ci� własnej war�ości i wzajemnym szac�nk�, wspó�nym doświad-
czeni�, przyjaźni i �rosce oraz moż�iwości �czenia się i rozwijania wraz z in-
nymi. w �ok� dia��nozowania �oka�nych prob�emów i opracowania projek�ów 
naprawczych pojawia się nowa jakość re�acji pomiędzy ��dźmi i ins�y��cjami 
działającymi na �ym samym �erenie. w �en sposób �worzy się k��czowy d�a 
rozwoj� społeczne��o zasób – kapi�ał społeczny. Akcje kapitału społecznego – takie 
jak zaufanie, normy i sieci – mają tendencję do wzajemnego wzmacniania się i kumulo-
wania . Tak więc jedno przedsięwzięcie zakończone sukcesem buduje kontakty i zaufanie 
– a zatem atuty społeczne, które prowadzą w przyszło�ci do zwiększonej współpracy nad 
zupełnie innymi zadaniami3. 

tworzenie sprzyjające��o, pozy�ywne��o k�ima�� współpracy różnych pod-
mio�ów ma szcze��ó�ne znaczenie w przypadk� idei nowa�orskich, niemają-
cych precedens� w konkre�nym środowisk�, na danym �erenie. prawidłowość 
�a do�yczy również rozwoj� przedsiębiorczości społecznej i pows�awania pod-
mio�ów ��ospodarki społecznej. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej (…) klu-
czową kwestią jest upowszechnianie dobrych praktyk i doprowadzenie do powstawania na 
poziomie lokalnym samorządowo-pozarządowych – a je�li to możliwe, włączających rów-
nież biznes – partnerstw, które będą prowadziły dostosowaną do lokalnych potrzeb politykę 
przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu i budującą silniejszy sektor obywatelski4. 

d�a�e��o �eż od ki�k� �a� s�owarzyszenie Boris z powodzeniem prom�je 
i wdraża w życie ideę par�ners�w loka�nych – or��anizacyjnej formy �ła�wia-
jącej s�ałą współpracę �oka�nych ins�y��cji, or��anizacji, osób. dzięki wsparci� 
s�owarzyszenia par�ners�wa �akie pows�ają w warszawie (Moko�ów), innych 
większych mias�ach (Żyrardów, sochaczew), ��minach miejskich (pionki, 
łomianki), i wiejskich (sł�pno, liw, Myszyniec, krasnosie�c), a nawe� na 
obszarach sołec�w (za�esie górne). par�ners�wa ��worzone zos�ały przez 
przeds�awicie�i podmio�ów ze wszys�kich sek�orów – adminis�racji p�b�icz-
nej (�rzędy ��min, powia�owe cen�ra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy spo-
łecznej, szkoły ��minne i powia�owe, bib�io�eki, domy k����ry, ��minne cen�ra 
informacji, środowiskowe domy samopomocy), sek�ora pozarządowe��o (s�o-
warzyszenia, f�ndacje, �czniowskie k��by spor�owe, cen�ra wo�on�aria��, 
or��anizacje harcerskie, kościoły, zespoły chary�a�ywne, ��r�py nieforma�ne) 
oraz biznes� (�oka�ne k��by biznes�, przedsiębiorcy indywid�a�ni). wszyscy 
oni dobrowo�nie poświęcają swój prywa�ny czas, aby wspó�nie dia��nozować 

3 r.d. p��nam, Demokracja w działaniu, kraków 1995.
4 M. g�ć, Ekonomia społeczna – szanse i zagrożenia rozwoju z perspektywy samorządu, [w:] Ekono-

mia Społeczna – Raport otwarcia, Fise 2006.
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prob�emy społeczności, w k�órej mieszkają, aby współ�worzyć i rea�izować 
projek�y i działania sprzyjające rozwiązywani� wybranych prob�emów, aby 
ak�ywizować poszcze��ó�nych mieszkańców i środowiska do podejmowania 
wspó�nych wyzwań.

par�ners�wa działają w oparci� o wspó�nie przyję�y re����amin, opis�jący 
ce�e par�ners�wa i sposoby ich rea�izacji, kwes�ie członkos�wa, s�r�k��rę. 
gr�py są o�war�e na �czes�nic�wo wszys�kich zain�eresowanych środowisk, 
a jedynym war�nkiem przys�ąpienia do par�ners�wa jes� zadek�arowanie 
chęci współpracy w osią��ani� ce�ów par�ners�wa. każdy zain�eresowany 
podmio� składa �aką pisemną dek�arację �czes�nic�wa zespołowi koordy-
nacyjnem� (zarządowi) dane��o par�ners�wa. par�ners�wo loka�ne nie ma 
osobowości prawnej, nie jes� więc w s�anie samodzie�nie i na własną odpo-
wiedzia�ność pozyskiwać f�nd�szy na rea�izację pomysłów wypracowanych 
przez par�nerów. d�a�e��o w poszcze��ó�nych par�ners�wach za finansowanie 
działań odpowiada si�niejszy or��anizacyjnie par�ner, k�óry bierze na siebie 
obsł���ę projek�ów par�nerskich w zakresie księ��owym, bankowym, osobo-
wym. Może �o być �rząd ��miny czy powia��, ��dyż dyspon�je największym 
do �e��o po�encjałem or��anizacyjnym, czasami zaś jes� �o or��anizacja poza-
rządowa, mająca doświadczenie w �bie��ani� się me�odą projek�ową o środki 
zewnę�rzne. doda�kowym a���em or��anizacji pozarządowej w �bie��ani� się 
o środki e�ropejskie (np. z pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki) jes� 
moż�iwość �zyskania całkowi�e��o finansowania projek��, bez konieczności 
wnoszenia wkład� własne��o. niek�óre par�ners�wa �worzą osobną or��aniza-
cję pozarządową, mającą szerokie ce�e s�a���owe i zdo�ną dzięki �em� ap�i-
kować do różnych źródeł na projek�y o zróżnicowanej �ema�yce. pozwa�a �o 
�z�pełniać działania par�nerów �am, ��dzie ich ce�e s�a���owe ��b zakresy 
działania nie pozwa�ają na �bie��anie się o środki w �ych konk�rsach bądź 
prze�ar��ach.

par�ners�wa podejm�ją działania w różnych obszarach �ema�ycznych – od 
eko�o��ii, poprzez k����rę, animowanie działań �oka�nych społeczności, po sze-
roko roz�mianą pomoc społeczną. przeprowadzają fes�yny rodzinne, imprezy 
k����ra�ne i spor�owe. tworzą nowe formy oparcia społeczne��o i ak�ywiza-
cji na wsi (koła ��ospodyń wiejskich, k��by seniora, cen�r�m in�e��racji wsi) 
i w mieście (świe��ice, k��by, domy sąsiedzkie). par�ners�wa szeroko wyko-
rzys��ją źródła zewnę�rzne rea�iz�jąc projek� d�a różnych ��r�p wiekowych 
i środowisk – seniorów, dzieci i młodzieży, kobie�, osób niepełnosprawnych. 
ponad�o coraz częściej inwes��ją w rozwój same��o par�ners�wa i je��o człon-
ków poprzez or��anizację szko�eń, wizy� s��dyjnych, obie��� informacji (�is�y 
mai�in��owe, news�e��ery, fora in�erne�owe). prowadzą z s�kcesem akcje oby-
wa�e�skie (np. „Bezpieczna 62” w sł�pnie) oraz włączają się w prace nad 
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s�ra�e��iami rozwiązywania prob�emów społecznych i działaniami związanymi 
z rewi�a�izacją społeczną.

7. PARTNERSTWO „NASZA 19” – PRZyKŁAD AKTyWNEJ 
SPOŁECZNiE GMiNy WiEJSKiEJ

par�ners�wo „nasza 19” f�nkcjon�je w niewie�kiej wiejskiej ��minie sł�pno, 
�sy��owanej ki�kanaście ki�ome�rów od płocka w wojewódz�wie mazowieckim. 
gmina �iczy obecnie ok. 6 �ys. mieszkańców, z k�órych zdecydowana więk-
szość �o ��dność osiadła, jednak powiększającą się ��r�pę s�anowi napływowa 
��dność b�d�jąca się w samym sł�pnie i pozos�ałych 19 sołec�wach. jeszcze 
w 1996 r. b�dże� ��miny sł�pno wynosił niecałe 4 m�n zł, jednak w 2009 r. była 
�o j�ż kwo�a ok. 35 m�n. zł, �zyskana dzięki sys�ema�ycznem� inwes�owani� 
��miny w infras�r�k��rę, zachęcanie firm z płocka do inwes�ycji na �erenie 
��miny oraz do osied�ania się �amże zamożnych mieszkańców płocka.

s�kces sł�pna za�waża�ny jes� j�ż na poziomie kraj�. w rankin��� po�skich 
mias� i ��min, k�óry co rok� o��łasza cen�r�m Badań re��iona�nych, w 2004 r. 
było na 15. miejsc�, w 2009 – na 5. doda�kowo sł�pno zos�ało �znane za naj-
�epszą ��minę wiejską w kraj�, zdobyło �eż �y��ł Mis�rza zło�ej se�ki. – „cie-
szę się z s�kces�, a�e w ��minie jeszcze d�żo jes� do zrobienia. skąd s�kces? 
to efek� naszej po�i�yki, k�órą prowadzimy j�ż od począ�k� �a� 90., ��dy pos�a-
wi�iśmy na b�downic�wo. l�dzie chę�nie wybierają naszą ��minę do zamiesz-
kania, ze wz���ęd� na przyjazny k�ima�. najpierw przy��o�ow�jemy im �eren, 
a dopiero po�em zapraszamy do wyb�dowania domów. to się sprawdza, a za 
nimi idą pieniądze. rozwija się przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy, każdy 
nowy mieszkaniec �o nowe poda�ki. d�żo wprawdzie zawdzięczamy bazie 
pern-�, a�e bez naszej pracy nie �dałoby się i �ych środków w odpowiedni 
sposób wykorzys�ać” – mówi s�efan jak�bowski, wój� gminy sł�pno.

dzięki wie�o�e�nim (5 kadencji) s�araniom wój�a oraz ko�ejnych rad ��miny 
za�waża�ny jes� skok cywi�izacyjny miejscowości sł�pno i pozos�ałych wsi �zy-
skany w przecią��� os�a�niej dekady. oczyszcza�nia ścieków, przepompownia 
wody, sieć ��azowa, nowe odcinki dró�� i chodniki, ścieżki rowerowe, oświe��e-
nie i kana�izacja, nowe ��b odnowione b�dynki �rzęd� ��miny, bib�io�eki oraz 
innowacyjne działania ośrodka pomocy społecznej �o najbardziej widoczne 
i namaca�ne przejawy efek�ywne��o wykorzys�ywania środków p�b�icznych – 
�oka�nych, wojewódzkich, krajowych i �nijnych – przez władze sł�pna. jednak 
od ki�k� co najmniej �a� za�waża�ne jes� �eż zain�eresowanie zarówno władz, 
jak i mieszkańców sł�pna moż�iwościami finansowania zadań „miękkich” ze 
środków pozab�dże�owych. dość dodać, że ��mina, obok pozyskiwania środ-
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ków na dro��i, kana�izację i pozos�ałe inwes�ycje infras�r�k��ra�ne przeznacza 
�eż własne środki na dofinansowanie zadań z�econych. dzięki zroz�mieni�, 
że mieszkańcy oczek�ją �ak samo nowych chodników, jak i miejsc oparcia 
społeczne��o, w ki�k��ysięcznej ��minie wiejskiej z powodzeniem f�nkcjon�je 
nowoczesny ośrodek pomocy społecznej i k����ry za�r�dniający ponad 30 
pracowników, Środowiskowy dom samopomocy, gminne cen�r�m informa-
cji „k��b in�e��racji społecznej” działające w s�r�k��rze gops, spółdzie�nia 
socja�na „opieka”, cen�r�m in�e��racji społecznej – ��ospodars�wo pomoc-
nicze ośrodka, tea�r in�e��racyjny – „a było �o �ak”, działający w ramach 
projek�� sys�emowe��o we współpracy z �ea�rem płockim oraz wo�on�aria� 
młodzieżowy, wiejskie k��by seniora, świe��ice wiejskie, zajęcia ed�kacyjne 
d�a dzieci i młodzieży, ��r�py samopomocowe, wreszcie �oka�ne par�ners�wo 
„nasza 19”. proponowane działania w ramach �ych wszys�kich ins�y��cji i or-
��anizacji �moż�iwiają �czes�nikom zajęć i beneficjen�om, wo�on�ari�szom, 
dzieciom i młodzieży, członkom ��r�p samopomocowych, soł�ysom, �iderom 
i anima�orom społecznym �dział w procesie zmian, kreowani� pozy�ywnych 
pos�aw, a �akże równoprawny �dział w życi� rodzinnym, społecznym i zawo-
dowym. uwz���ędniane są przy �ym cią���e zmieniające się war�nki �ak, aby 
wyjść naprzeciw nowym po�rzebom społecznym. 

w s�kcesach i osią��nięciach w obszarze po�i�yki społecznej k��czową ro�ę 
od��rywa gminny ośrodek pomocy społecznej i k����ry w sł�pnie i je��o 
dyrek�orka joanna a����s�owska. ideę przeksz�ałcenia ośrodka pomocy spo-
łecznej w cen�r�m ak�ywności loka�nej rozpoczęła wdrażać ki�ka �a� �em�, 
od szko�eń przy��o�ow�jących do zmian ins�y��cjona�nych rea�izowanych 
przez specja�is�ów ze s�owarzyszenia cal i s�owarzyszenia Boris. wprowa-
dzone zmiany zaowocowały przyznaniem ośrodkowi cer�yfika�� jakości cen-
�r�m ak�ywności loka�nej, a sam ośrodek s�ał się miejscem częs�ych wizy� 
s��dyjnych z całej po�ski, k�órych �czes�nicy – pracownicy sek�ora pomocy 
społecznej – mo���i zobaczyć, jak f�nkcjon�je nowoczesny ops. dzięki �czes�-
nic�w� w pro��ramie cen�r�m ak�ywności loka�nej cal joanna a����s�ow-
ska wdrożyła �eż nowoczesny sys�em zarządzania ins�y��cją, wykorzys��jący 
narzędzia i sposoby kierowania ��dźmi znane raczej ze świa�a or��anizacji 
pozarządowych, czy biznes� niż adminis�racji samorządowej. gops w cią��� 
ki�k� �a� wie�okro�nie zwiększył �iczbę swoich pracowników (z 4 do ponad 30), 
znacznie rozszerzył obszar działania, wychodząc od wsparcia k�ien�ów ops 
k� pracy z całą społecznością �oka�ną. o po�encja�e ośrodka świadczy fak�, 
że pod koniec 2009 rok� na wyniki konk�rsów czekało 10 wniosków o dofinan-
sowanie, złożonych do źródeł poza��minnych.

gopsik f�nkcjon�jący jako cen�r�m ak�ywności loka�nej wspoma��a 
społeczność sł�pna nie �y�ko rozwiąz�jąc indywid�a�ne prob�emy osób po�rze-
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b�jących, a�e przede wszys�kim ak�ywnie �czes�nicząc w �worzeni� nowych 
ins�y��cji społecznych oraz wzmacniani� współpracy i więzi pomiędzy nimi. 
dzięki �akim działaniom dobro wspó�ne jes� coraz częściej pos�rze��ane i ce-
nione przez mieszkańców na równi z indywid�a�nym. samorząd, or��anizacje 
pozarządowe, ak�ywni społecznie przedsiębiorcy i mieszkańcy s�anowią k��-
czowe o��niwo rozwoj� sł�pna, s�ąd �ak is�o�ną sprawą jes� ich współpraca, 
wymiana doświadczeń i praca me�odą projek�ów. op�yma�ną formą or��ani-
zacyjną, w jakiej �e wszys�kie podmio�y mo��ą rea�izować wspó�ne działania 
w obszarze społecznym jes� par�ners�wo loka�ne.

par�ners�wo „nasza 19” na przełomie 2008 i 2009 r. pracowało nad nowe-
�izacją ��minnej s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecznych i jako jeden 
z ce�ów s�ra�e��icznych przyjęło „wsparcie podmio�ów ��ospodarki społecznej 
i wsparcie pows�awania nowych”. do zadań w �ym zakresie na�eży promowa-
nie is�niejącej spółdzie�ni socja�nej „opieka” (jedna z nie�icznych działających 
spółdzie�ni socja�nych na Mazowsz�), rozwijanie współpracy z podmio�ami 
��ospodarki społecznej, �powszechnianie spółdzie�ni jako me�ody przeciwdzia-
łania bezroboci� i wyk��czeni� społecznem� oraz wspieranie pows�awania 
nowych podmio�ów ��ospodarki społecznej (warsz�a�y terapii zajęciowej, 
�r�chomienie działa�ności ��ospodarczej przez is�niejące or��anizacje poza-
rządowe)5. 

8. EKONOMiCZNy SUKCES GMiNy BAŁTóW – EfEKT 
PARTNERSTWA lOKAlNEGO

przeróżne działania podejmowane w ramach par�ners�wa �moż�iwiają 
�czes�nikom zajęć i beneficjen�om, wo�on�ari�szom, dzieciom i młodzieży, 
członkom ��r�p samopomocowych, soł�ysom, �iderom i anima�orom spo-
łecznym �czes�niczenie w procesie zmian, kreowani� pozy�ywnych pos�aw, 
a �akże równoprawny �dział w życi� rodzinnym, społecznym i zawodowym. 
uwz���ędniane są przy �ym cią���e zmieniające się war�nki �ak, aby wyjść 
naprzeciw nowym po�rzebom społecznym. jedną z �akich naras�ających 
po�rzeb jes� wykorzys�anie ak�ywności pozarządowej do wdrażania zmian 
w obszarze ��ospodarczym. coraz pop��arniejsze s�aje się pojęcie ��ospodarki 
czy �eż przedsiębiorczości społecznej, pozwa�ającej włączać osoby, ��r�py bądź 
całe społeczności mar��ina�izowane i wyk��czone społecznie w n�r� myś�e-

5 o innowacyjności działań środowiskowych w sł�pnie i rozwoj� �sł��� społecznych �rak-
��ją �akże 2 inne rozdziały w �ym �omie: ar�yk�ły kin��i przybyszewskiej i a��nieszki Badełek 
w 3 części �om�.
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nia ekonomiczne��o i ��ospodarki wo�norynkowej. Mówiąc o rozwoj� ekono-
micznym obszarów wiejskich nie sposób nie za�ważyć pows�awania różnych 
wiosek �ema�ycznych (hobbici, wioska ��arncarska, kraina bajek i rowerów, 
wioska końca świa�a), prod�kcji i sprzedaży prod�k�ów �oka�nych, prowadze-
nia działa�ności ��ospodarczej w oparci� o wykorzys�anie �oka�nych wa�orów 
przyrodniczych i k����rowych. 

najbardziej rozpoznawa�nym i charak�erys�ycznym przykładem �akiej 
działa�ności jes� ��mina Bał�ów i f�nkcjonowanie całe��o konsorcj�m or��ani-
zacji i przedsiębiors�w społecznych. gmina �eży na po��ranicz� wojewódz�w 
świę�okrzyskie��o i mazowieckie��o, �iczy ok. 750 mieszkańców, z k�órych pra-
wie 300 zna�azło za�r�dnienie właśnie w obszarze ��ospodarki społecznej. 

wspomina jarosław k�ba, �ider �ych przemian w ��minie: 2002 r . – Bał-
tów był wtedy miejscem kompletnie zapyziałym i do cna zdegradowanym społecznie (…) 
nie mówiąc już o całkowitym braku perspektyw na zdobycie pracy . W końcu ludzie nie 
wytrzymali tego stanu rzeczy i postanowili cos zmieni�� – ponad sto osób założyło Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” . Ludzie w �rednim wieku, reprezentu-
jący �rodowiska o�wiatowe, mały biznes i kilku bardziej �wiadomych rolników . Byli pełni 
inicjatywy, organizowali pikniki, festyny, spotkania z mieszkańcami na terenach sołectw, 
dyskutując z nimi nad potrzebą zmiany . Motorem napędowym gospodarki w Bałtowie 
miała się sta�� (…) rzeka – naturalnie dzika, z wieloma meandrami, ciekawym drzewo-
stanem, która w samym bałtowskim krajobrazie tworzy malowniczy przełom . W czerwcu 
2003 roku uruchomili�my spływ (rok trwały do tego przygotowania) . W trakcie pierwszego 
sezonu odwiedziło nas prawie 14 tysięcy turystów, w 2004 roku przez Bałtów przewinęło 
się 70 tysięcy ludzi, w 2005 – 150 tysięcy, a w 2006 pobili�my rekord – 200 tysięcy tury-
stów (…) Akurat w 2003 roku na naszym terenie zostały nasilone badania geologiczne 
i paleontologiczne i odnaleziono tropy dinozaurów . Wtedy padł pomysł, żeby stworzy�� 
zamknięty Park Jurajski na terenie gminy Bałtów, który tury�ci będą zwiedza�� po nabyciu 
biletów . Powstało wtedy drugie Stowarzyszenie w Bałtowie o nazwie „Delta”, zajmujące 
się działalno�cią gospodarczą związaną z Parkiem . Natomiast Stowarzyszenie „Bałt” 
nadal zajmuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotowaniem rozmaitych pry-
watnych inicjatyw . Głównym zadaniem jest pomoc ludziom bezrobotnym w odnalezieniu 
się na rynku pracy poprzez refundacje kosztów wynagrodzeń, po to, aby okrzepli i zaczęli 
sami na siebie zarabia�� . Takie będą losy firmy społecznej „Alozaur” – okrzepnie, a potem 
pójdzie, tak jak Stowarzyszenie „Delta”, w stronę wolnego rynku6.

na py�anie czy miejscowa społeczność zmieniła się w cią��� �ych par� �a�, 
czy roz�mie, co się dzieje się w ich wiosce, jarek k�ba odpowiada – Kiedy 
uruchomiony został spływ i pierwsze tratwy płynęły rzeką Kamienną, czę��� mieszkańców 
Bałtowa, jaki� niewielki odsetek, rzucała kamieniami w turystów . Jakim prawem kto� 

6 eq�a�.sz�akb�rsz�ynowy.p�
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wkracza na nasz teren? – takie były argumenty . Upłynęło trochę czasu i dzisiaj płynący 
tratwami widzą na brzegu u�miechnięte twarze, machające ręce . Ludzie nie lubią czego� 
nowego, szczególnie na wsiach, w związku z czym reagowali obronnie . Potem dostrzegli 
korzy�ci związane z obecno�cią turystów i zaczęli ich szanowa�� . My�lę, że w tej chwili 
poziom zrozumienia pożytku płynącego z pracy naszych przedsiębiorstw jest dosy�� wysoki . 
Pieniądze tury�ci zostawiają na rzece, w Parku Jurajskim, w gastronomii, na straganach 
z pamiątkami, w Krainie Koni i co nas bardzo cieszy, u osób prywatnych . Nasza dzia-
łalno��� jest nastawiona również na ich wsparcie . Bardzo szybko powstają gospodarstwa 
agroturystyczne, sklepiki, bary, buduje się motel . Uruchomili swoja działalno��� arty�ci 
ludowi, rzemie�lnicy, którzy wprowadzają na rynek swoje produkty . I trzecia kategoria 
biznesu – inwestycje ludzi z zewnątrz . Z ich pieniędzy powstało egzotarium z rozmai-
tymi gadami i kolejka �więtokrzyska, która �wietnie rozładowuje ruch między spływem 
tratwami a Parkiem Jurajskim, rozwiązując nam problem logistyki komunikacyjnej…

9. PODSUMOWANiE

powyższe przykłady �dowadniają, że ��ospodarka społeczna i �rzeci sek-
�or w przypadk� wspó�no� �ery�oria�nych – wsi, ��min, powia�ów – oznacza 
�mieję�ność samodzie�ne��o form�łowania s�ra�e��ii rozwojowych opar�ych 
na własnych zasobach. okaz�je się również, że same par�ners�wa loka�ne 
są podmio�ami ��ospodarki społecznej, ponieważ w sposób sys�ema�yczny 
i dł���ofa�owy wpływają na rozwój społeczności, w k�órych f�nkcjon�ją. czas 
pokaże, czy �aka form�ła b�dowania �oka�ne��o kapi�ał� społeczne��o znajdzie 
naś�adowców w innych re��ionach kraj�. takich doświadczeń nie ma jeszcze 
zby� wie�e – ze wz���ęd� na s�os�nkowo kró�ką his�orię powojennej demokra-
cji w po�sce – s�ąd �ym ważniejsze jes� ich dok�men�owanie, �powszechnianie 
i promowanie. nic �ak nie pocią��a, jak dobry przykład, bo „skoro oni mo��ą, 
�o i nam się �da!”.
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rozpoznanie po�rzeb ��r�p mar��ina�izowanych 
i wyk��czonych

1. WPROWADZENiE

or��anizacja sfery �sł��� społecznych �o jeden z najważniejszych e�emen-
�ów w procesie przeciwdziałania zjawiskom mar��ina�izacji i wyk��czenia spo-
łeczne��o. ich efek�ywność jes� jednak �za�eżniona od �e��o, w jakim zakresie 
będą odpowiadać na fak�yczne po�rzeby podmio�ów, do�knię�ych �ymi zjawi-
skami. ce�em niniejsze��o ar�yk�ł� jes� omówienie spraw związanych z rozpo-
znawaniem �ych po�rzeb i prob�emów, do�yczących zarówno środowiska, jak 
i je��o poszcze��ó�nych składników, czy�i osób bezpośrednio do�knię�ych danym 
prob�emem, ich najb�iższe��o o�oczenia oraz poszcze��ó�nych społeczności 
ka�e��oria�nych. główne za��adnienia, k�óre zos�ały por�szone w �ym ar�yk��e 
są związane ze zjawiskiem mar��ina�izacji i wyk��czenia, z ��r�pami, k�óre są 
nimi najbardziej za��rożone, �sł���ami jako sposobem na przeciwdziałanie �ym 
niekorzys�nym zjawiskom oraz badaniem po�rzeb poszcze��ó�nych podmio�ów, 
po�encja�nych odbiorców �sł���. Mo�ywem przewodnim rozdział� jes� środo-
wisko �oka�ne, z k�órym związane jes� życie każde��o człowieka, a więc �akże 
osób i ��r�p zmar��ina�izowanych, i od k�óre��o jakości w znacznym s�opni� 
ich f�nkcjonowanie jes� �za�eżnione. praca na rzecz wzmacniania pozy�yw-
ne��o oddziaływania środowiska czy �eż je��o prze�warzanie, ��dy nie wypełnia 
swojej doniosłej ro�i, powinna za�em s�anowić pods�awę wsze�kich działań, 
a więc �akże �ych, k�órych ce�em jes� or��anizowanie sfery �sł���. usł���i �e, 
poza �ym, że powinny �wz���ędniać środowisko jako swois�e��o odbiorcę �sł���, 
powinny być �akże koordynowane środowiskowo, co zwiększy szansę na �zy-
skanie pożądanych efek�ów. 
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2. MARGiNAliZACJA i WyKlUCZENiE SPOŁECZNE

Mar��ina�izacja i wyk��czenie społeczne �o pojęcia, k�órych �żywa się do 
okreś�ania sy��acji, w k�órej osoby, a nawe� całe ��r�py nie mają moż�iwo-
ści pełne��o �czes�nic�wa w życi� społecznym. w socjo�o��ii pod pojęciem 
mar��ina�izacji roz�mie się proces prowadzący do uniemożliwienia grupom lub jed-
nostkom dostępu do ważnych pozycji i symboli władzy gospodarczej, religijnej lub poli-
tycznej1. w�� narodowej s�ra�e��ii in�e��racji społecznej d�a po�ski, ��dy różne 
wymiary mar��ina�izacji nakładają się na siebie mamy do czynienia ze zja-
wiskiem wyk��czenia społeczne��o, k�óre polega na niepodejmowaniu zwyczajo-
wej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej2. szerzej oba �e 
zjawiska defini�je t. pi�ch, w�� k�óre��o marginalizacja, wykluczenie społeczne to 
pojęcia oznaczające stany i procesy w strukturze społecznej, okre�lające jednostki i grupy 
ograniczone w możliwo�ciach korzystania z powszechnie dostępnych dóbr i form życia 
zbiorowego oraz funkcjonujące poza powszechnymi zasadami obyczaju, prawa i porządku 
społecznego . Sytuacja marginalizacji oznacza istnienie w strukturze społecznej względnie 
trwałych grup i �rodowisk, które swój status upo�ledzonych i nieobecnych w powszechnym 
nurcie życia publicznego bądź zaakceptowały, bądź odziedziczyły i traktują go jako nie-
przezwyciężalny, normalny, za� swoją aktywno��� ograniczają do swoistej wymiany swego 
upo�ledzenia na korzy�ci, wynikające z publicznej dobroczynno�ci lub dystrybucji pomocy 
instytucji państwowych . Proces marginalizacji jest „spychaniem” jednostek, grup, a nawet 
całych społeczno�ci w sytuację upo�ledzenia społecznego przez lokalne lub globalne pro-
cesy społeczno-ekonomiczne, w efekcie których zostają one pozbawione możliwo�ci samo-
dzielnego funkcjonowania materialnego, są skazane na izolację kulturową i zamknięcie 
w kręgu trudno przezwyciężanych barier do samodzielno�ci i samorozwoju . Klasycznym 
przykładem procesu marginalizacji jest tzw . spirala upadku ludzi dotkniętych trwałym 
bezrobociem . Bezrobotny nie tylko traci podstawy bytu materialnego swojego i rodziny, lecz 
także jest skazany na powolną redukcję kontaktów sąsiedzkich, aktywno�ci kulturowej, 
atrofię więzi społecznych, wreszcie izolację towarzyską, sąsiedzką i rodzinną3. 

za ��r�py najbardziej poda�ne na wyk��czenie społeczne oraz za��rożone 
�ym zjawiskiem �znaje się: osoby bezrobo�ne, zwłaszcza dł���o�rwa�e (w �ym 
w szcze��ó�ności osoby o niskich kwa�ifikacjach oraz by�i pracownicy pgr), 
dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychow�jące się poza 
rodziną, kobie�y samo�nie wychow�jące dzieci, niepełnosprawnych (w �ym 

1 Słownik socjologii i nauk społecznych, g. Marscha�� (red .), wydawnic�wo na�kowe pwn, 
warszawa 2004, s. 183.

2 Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Minis�ers�wo po�i�yki społecznej, warszawa 
2004, s. 22.

3 t. pi�ch, Marginalizacja społeczna, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, �om iii, 
wydawnic�wo akademickie „Żak”, warszawa 2004, s. 61–62. 
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chorych psychicznie), osoby �za�eżnione od a�koho�� i narko�yków, ofiary 
pa�o�o��ii życia rodzinne��o, osoby s�arsze, bezdomnych, op�szczających 
zakłady karne oraz osoby na�eżące do mniejszości romskiej. na�eży przy �ym 
pamię�ać, że wymienione powyżej kry�eria przyczyniające się do społeczne��o 
wyk��czenia rzadko wys�ęp�ją pojedynczo. najczęściej mamy do czynienia 
z jednoczesnym współwys�ępowaniem ki�k� cech, np.: dł���o�rwałem� bezro-
boci� częs�o �owarzyszą �za�eżnienia, czy �eż prob�emy zdrowo�ne4. wymie-
niony powyżej ka�a�o�� osób za��rożonych społecznym wyk��czeniem nie jes� 
oczywiście pełny, zjawisko �o bowiem jes� �ak wie�oznaczne, a przy �ym �ak 
nieos�re, że w prak�yce, ze wz���ęd� na różne �war�nkowania, czy �eż własne 
decyzje, każde��o z nas pod jakimś wz���ędem można �znać za osobę wyk��-
czoną. 

3. USŁUGi SPOŁECZNE JAKO SPOSóB 
PRZECiWDZiAŁANiA MARGiNAliZACJi  

i WyKlUCZENiU SPOŁECZNEMU 

Mar��ina�izacja i wyk��czenie społeczne �o niezwyk�e ��roźne zjawiska, 
k�óre są poważną barierą społecznej in�e��racji oraz pos�ęp�, ponieważ pod-
mio�y nimi do�knię�e nie wypełniają przypisanych im ró� społecznych, nie 
zaspakajają po�rzeb we własnym zakresie, zaś odpowiedzia�ność za swój 
�os zrz�cają na barki innych. w związk� z �ym nie ��e��a wą�p�iwości, że 
konieczne jes� podejmowanie wsze�kich działań, mających na ce�� przeciw-
działanie �ej niekorzys�nej d�a rozwoj� społeczeńs�wa sy��acji. na�eży przy 
�ym sz�kać nowych rozwiązań, ponieważ do�ychczas s�osowane, po�e��ające 
na działaniach osłonowych, w szcze��ó�ności o charak�erze ma�eria�nym, czy 
�eż wdrażani� kró�ko�erminowych pro��ramów ak�ywizacyjnych nie przynoszą 
pożądanych efek�ów. jakie za�em mo��ą być �e nowe rozwiązania? to �r�dne 
py�anie, na k�óre nie sposób jednoznacznie dopowiedzieć. jedno jes� jednak 
pewne – m�szą one być prowadzone dł���ofa�owo i zawierać komp�eksową 
ofer�ę wsparcia nakierowaną na ak�ywizację a nie jedynie na dys�ryb�cję 
świadczeń, dos�osowaną do po�rzeb i prob�emów osób, ��r�p i społeczności 
zmar��ina�izowanych i wyk��czonych społecznie. is�o�nym e�emen�em �ych 
działań może być or��anizowanie sfery �sł���, dos�ępnych d�a wszys�kich, a 
w szcze��ó�ności �ych „zepchnię�ych” na mar��ines życia społeczne��o. dos�ęp-
ność pełne��o ka�a�o��� �sł��� z zakres� pomocy społecznej, ed�kacji, ochrony 
zdrowia, sfery zawodowej oraz k����ry być może nie rozwiąże wszys�kich 

4 Narodowa Strategia Integracji Społecznej, op. ci�., s. 67–68. 
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is�niejących prob�emów, a�e s�worzy na �o szansę, k�órej dzisiaj nies�e�y 
podmio�y �e nie mają. przykładem �e��o rodzaj� �sł��� mo��ą być p�nk�y 
informacyjno-kons���acyjne, świe��ice środowiskowe i socjo�erape��yczne, 
k��by młodzieżowe, domy dzienne��o poby�� d�a osób s�arszych i niepełno-
sprawnych, k�rsy i szko�enia, ��r�py i k��by samopomocy, i�p. ce�em ich 
oddziaływania powinna być poprawa jakości życia, w szcze��ó�ności w zakre-
sie hierarchii warto�ci, celów i aspiracji życiowych jednostek i grup ludzkich w różnym 
wieku5, zaś w os�a�ecznym efekcie b�dowa kapi�ał� ��dzkie��o, wyrażające��o 
się w wyksz�ałceni�, doświadczeni� życiowym, pos�awach i �mieję�nościach 
oraz kapi�ał� społeczne��o, związane��o ze wzros�em za�fania i zaan��ażowa-
ni�, wpierające��o współpracę i wymianę wiedzy, co w efekcie przyczyni się do 
wzros�� dobros�an� społeczne��o6. rozwój szerokie��o ka�a�o��� �sł��� �o szansa 
na wyrównywanie is�niejących nierówności, poprzez s�worzenie war�nków do 
zmiany do�ychczasowej sy��acji. spełnienie założeń do�yczących efek�ywności 
�sł��� społecznych będzie jednak moż�iwe �y�ko w�edy, ��dy będą one koordy-
nowane środowiskowo. w �ym miejsc� na�eży zaznaczyć, że ��r�py okreś�ane 
jako mar��ina�izowane i wyk��czone �o pewne zbiorowości, k�óre z jednej 
s�rony można okreś�ić jako ka�e��orie s�a�ys�yczne, co oznacza, że składają 
się na nie jednos�ki podobne do siebie pod jakimś wz���ędem i różniące się 
pod �ym wz���ędem od innych (kobie�y, renciści, bezrobo�ni). z dr���iej zaś 
s�rony można je �znać za ka�e��orie społeczne, czy�i zbiorowości, w k�órych 
is�nieją pewne s�biek�ywne więzi, będące odzwiercied�eniem jakiś war�nków 
obiek�ywnych, w k�órych dana zbiorowość żyje ��b jakichś cech obiek�ywnych 
jej członków. wspó�ność cech może wynikać np.: z sy��acji zawodowej (prac�-
jący, bezrobo�ni), wiek� (młodzież, seniorzy), czy �eż s�an� zdrowia (zdrowi, 
niepełnosprawni)7. takie roz�mienie ��r�p mar��ina�izowanych, czy �eż wyk��-
czonych powod�je, że myś�i się o nich w oderwani� od środowisk, w k�órych 
�oczy się ich życie, a co za �ym idzie w podejmowanych działaniach rzadko �en 
kon�eks� środowiskowy jes� �wz���ędniany. i �o właśnie jes� ��łówną przyczyną 
brak� efek�ywności podejmowanych działań. Życie każde��o człowieka, bez 
wz���ęd� na �o, w jakiej sy��acji się znajd�je, jes� nierozerwa�nie związane 
z okreś�oną przes�rzenią, w k�órej ak��a�nie przebywa. jes� �o je��o środo-
wisko życia składające się z ki�k� komponen�ów: środowiska bio�o��iczne��o, 
k�óre de�ermin�je życie i rozwój człowieka, środowiska ��eo��raficzne��o, czy�i 
�eren�, na k�órym człowiek żyje i prowadzi swoją działa�ność, środowiska 
k����rowe��o obejm�jące��o �radycje i war�ości ważne d�a danej społeczności 

5 w. Misiak, Jako��� życia, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, d. la-
�ak, t. pi�ch (red.), wydawnic�wo akademickie „Żak”, warszawa 1999, s. 112.

6 Polska 2030 . Wyzwania rozwojowe, kance�aria rady Minis�rów, warszawa 2009, s. 207.
7 p. sz�ompka, Socjologia . Analiza społeczeństwa, wydawnic�wo znak, kraków 2003, s. 182–185. 
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oraz różne formy �wórczości ��dzi: ar�ys�ycznej, �i�erackiej, i�p. oraz środo-
wiska społeczne��o, czy�i o��ół� osób i ins�y��cji, k�óre rea�iz�ją wspó�ne ce�e 
i zadania prod�kcyjne, �sł���owe i adminis�racyjne8. Środowisko �o s�anowi 
kon�eks� je��o zachowań oraz jes� pods�awowym źródłem informacji. to właś-
nie dzięki niem� człowiek is�nieje, rozwija się i podejm�je różnorodne formy 
działa�ności. Moż�iwości, jakie s�warza środowisko, są si�nymi wyznacznikami 
��dzkich zachowań i nas�rojów. to ono wpływa na �o, że jedne zachowania są 
moż�iwe, inne ��r�dnione, a jeszcze inne wręcz niemoż�iwe9. a. kamiński 
podkreś�a wychowawczą ro�ę środowiska społeczne��o pisząc: Środowisko wycho-
wawcze jest czę�cią obiektywną �rodowiska społecznego człowieka (wraz z jego podłożem 
przyrodniczym i kontekstem kulturowym), tworzą je osoby, grupy społeczne i instytucje peł-
niące zadania wychowawcze, pobudzające (zachęcające) jednostki, grupy dzieci, młodzieży 
i dorosłych do przyswajania warto�ci moralnych i zgodnych z nimi zachowań społecznych, 
odpowiadających ideałowi wychowawczemu społeczeństwa10.

z��odnie z koncepcją krę��ów środowiskowych j. pie�era najważniejszym 
środowiskiem wychowawczym i socja�izacyjnym d�a człowieka jes� rodzina, 
a zaraz po niej środowisko �oka�ne. dopiero na ko�ejnym miejsc� znajd�je 
się środowisko oko�iczne, przechodzące w k����rę i społeczeńs�wo ���oba�ne. 
koncepcja �a jes� okreś�ana jako spira�a rozwoj� człowieka, k�óra rozpoczyna 
się w rodzinie, z k�órej �ak naprawdę ni��dy on nie wychodzi, ponieważ �o, 
cze��o �czy się w niej, cze��o doświadcza, w mniejszym ��b większym s�opni� 
wpływa na je��o zachowania i odbiór świa�a przez całe życie. z podobną sy��-
acją mamy do czynienia w przypadk� środowiska �oka�ne��o, k�óre wpływa 
na nas�awienie do k����ry oraz społeczeńs�wa ���oba�ne��o, k�óre �moż�iwia 
wchodzenie w skomp�ikowany świa� s�os�nków społecznych11. jak wynika 
z powyższej koncepcji, poza rodziną największy wpływ na rozwój i f�nkcjono-
wanie człowieka ma środowisko �oka�ne, w k�órym w danym momencie swo-
je��o życia jes� on związany. Środowisko �oka�ne12, zamiennie okreś�ane jako 

 8 c. k�pisiewicz, M. k�pisiewicz, Słownik pedagogiczny, wydawnic�wo na�kowe pwn, 
warszawa 2009, s. 176.

 9 p.a. Be��, th.c. greene, j.d. Fisher, a. B�m, Psychologia �rodowiskowa, gdańsk 2004, 
s. 17–20.

10 a. kamiński, Środowisko wychowawcze – kłopoty definicyjne, „r�ch prawniczy ekonomiczny 
i socjo�o��iczny” 1974, zeszy� 4, s. 27, [za:] M.j. dyrda, Pedagogika społeczna . O aspiracjach jako�ci 
i sensie życia, warszawa 2009, s. 210.

11 t. pi�ch, Środowisko lokalne-struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, t. pi�ch, 
i. nepa�czyk (red.),  warszawa 1995, s. 161–163. 

12 pojęcie środowisko �oka�ne jes� �żywane w peda��o��ice społecznej, w �en sposób podkre-
ś�ane jes� znaczenie szersze��o krę��� desy��na�ów, jakie się w nim zawierają, aż po przyrodnicze 
składniki o�oczenia, wychowawcze oddziaływania �ej s�r�k��ry oraz całość e�emen�ów wcho-
dzących w skład �ery�ori�m �oka�ne��o – d. la�ak, t. pi�ch, Środowisko, [w:] Elementarne pojęcia 
pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, d. la�ak, t. pi�ch (red.), warszawa 1999, s. 299.
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społeczność �oka�na od zarania dziejów jes� �znawane za najbardziej e�emen-
�arny czynnik, wpływający na ksz�ał�owanie nie �y�ko człowieka, a�e �akże 
większych zbiorowości �ery�oria�nych. pojęcie �o jes� w różny sposób definio-
wane, jednak w każdej z nich podkreś�ane są �rzy ��łówne cechy, wyróżniające 
je od innych podmio�ów, a są �o: �ery�ori�m, społeczne in�erakcje oraz więź 
psychiczna, k�óra wyraża się w pocz�ci� wspó�no�y z jednos�kami i ��r�pami 
zamieszkałymi na danym �ery�ori�m oraz wyrażającymi się szcze��ó�nym s�o-
s�nkiem, najczęściej emocjona�nym wyrażanym słowami nasze wspó�ne miej-
sce13. Fak�, że środowisko �oka�ne od��rywa znaczącą ro�ę w f�nkcjonowani� 
każde��o człowieka jednoznacznie wskaz�je, że konieczne jes� je��o wzmacnia-
nie, ��dy f�nkcjon�je prawidłowo, ��b prze�warzanie, ��dy nie wypełnia swojej 
ro�i, ce�em poprawy je��o jakości. prze�warzanie środowiska oznacza proces 
przemian dokonywanych indywid�a�nymi oraz zbiorowymi siłami ��dzkimi, 
w imię ideał� i dokonuje się w toku: działania społecznego, jego animowania oraz 
orientowania działania uprzedzającego zagrożenie rozwoju, antycypującego niekorzystną 
dla jednostek i grup konfigurację elementów �rodowiska życia14. sprawy związane z or-
��anizowaniem środowiska �oka�ne��o m�szą zos�ać włączone w ka�a�o�� �sł���, 
k�órych ce�em jes� przeciwdziałanie mar��ina�izacji i wyk��czeni�. w innym 
przypadk� nie przyniosą one pożądanych efek�ów:, bo jakie efek�y można 
osią��nąć np.: poprzez or��anizowanie zajęć d�a dzieci w nawe� naj�epszej 
świe��icy, jeś�i po ki�k� ��odzinach zajęć wracają one do swoje��o środowiska, 
w k�órym normą są w����aryzmy i a��resja? 

ka�a�o�� �sł��� �kier�nkowanych na przeciwdziałanie niekorzys�nym zja-
wiskom mar��ina�izacji i wyk��czeni� społecznem� powinien być �kier�nko-
wany na rozwiązywania is�niejących prob�emów oraz włączanie podmio�ów 
na powró� do życia społeczne��o. taką moż�iwość s�worzy or��anizacja �sł���, 
k�órych ce�em jes� równoczesne oddziaływanie na środowisko jako całość oraz 
na poszcze��ó�ne je��o składniki, czy�i indywid�a�ne osoby oraz ��r�py osób �wi-
kłanych w dany prob�em, ich najb�iższe o�oczenie, k�óre w sposób znaczący 
odcz�wają sk��ki prob�emów, a�e �eż wyma��ają inne��o rodzaj� wsparcia niż 
osoby, k�órych dany prob�em do�yczy bezpośrednio. oczywiście sama forma 
�sł���i może być �aka sama, może nim np.: być k��b, czy �eż ��r�pa wsparcia, 
jednak sposób działania m�si być z�pełnie inny (wykres 1).

naj�epszym rozwiązaniem, byłoby ��dyby wsze�kie �sł���i były nie �y�ko 
koordynowane środowiskowo, a�e �akże żeby były w danym środowisk� �oka�-
nym z�oka�izowane. Mając jednak na �wadze po�ską rzeczywis�ość, nie zawsze 

13 B. szacka, Wprowadzenie do socjologii, oficyna wydawnicza, warszawa 2003, s. 229
14 e. Marynowicz-He�ka, Pedagogika społeczna, �om 1, wydawnic�wo na�kowe pwn, war-

szawa 2006, s. 59.
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będzie �o moż�iwe i wówczas jeszcze bardziej znacząca będzie koordynacja 
środowiskowa, k�óre będzie spinać rea�izowane �akże poza społecznością 
działania. 

Wykres 1. Przykładowy katalog usług koordynowanych środowiskowo

KOORDYNACJA
ŚRODOWISKOWA

(od aktywizacji, przez
integrację po edukację,
usługą w tym zakresie

może być animator,
szkolenia dla liderów)

USŁUGI SKIEROWANE DO NAJBLIŻSZEGO
OTOCZENIA OSÓB UWIKŁANYCH W DANY PROBLEM

np.: grupy samopomocowe dla osób współuzależnionych,
czy też rodzin osób niepełnosprawnych

KATALOG USŁUG SPOŁECZNYCH

USŁUGI SKIEROWANE
DO INDYWIDUALNYCH

OSÓB
np.: poradnictwo, doradztwo

indywidualne

USŁUGI SKIEROWANE
DO GRUP

PROBLEMOWYCH
np.: świetlice dla dzieci,

dzienne domy pobytu dla osób
niepełnosprawnych, grupy
wsparcia dla bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne.

4. ROZPOZNANiE POTRZEB i PROBlEMóW

or��anizacja �sł��� społecznych spełni pokładane w nich nadzieje, zwią-
zane z efek�ywnym przeciwdziałaniem mar��ina�izacji i wyk��czeni�, �y�ko 
wówczas, ��dy będą one dos�osowane do sy��acji osób i ��r�p �wikłanych w �e 
zjawiska i będą odpowiadać na ich rzeczywis�e po�rzeby oraz będą bazować 
na po�encja�e �ych podmio�ów. w związk� z �ym pierwszym krokiem w �wo-
rzeni� ka�a�o��� �akich �sł��� m�si być rozpoznanie po�rzeb i prob�emów, 
oraz – co równie ważne – do�ychczasowych sposobów radzenia sobie z nimi 
oraz słabych i mocnych s�ron badanych podmio�ów, k�óre �o informacje rów-
nież mają zasadnicze znaczenie w procesie or��anizowania �sł���. dia��noza, 
żeby dos�arczyła pełnych informacji m�si być przeprowadzona w odniesie-
ni� do ki�k� ��r�p podmio�ów, k�órych po�rzeby i prob�emy, nawe� w przy-
padk� podobnej sy��acji są zróżnicowane. ty�ko �ak przeprowadzone badania 
pozwo�ą na opracowanie pełnej mapy zasobów i po�rzeb danej społeczności 
�oka�nej. jak pokaz�je wykres 2. ważne jes� rozpoznanie środowiska �oka�-
ne��o oraz indywid�a�nych po�rzeb i prob�emów mieszkańców.
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Wykres 2. Mapa zasobów i potrzeb

ROZPOZNAWANIE ŚRODOWISKA
LOKALNEGO

(skład, potencjał, problemy lokalne)

ROZPOZNAWANIE
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW
(skład, potencjał, problemy lokalne)

INDYWIDUALNE OSOBY,
KTÓRYCH PROBLEMY

BEZPOŚREDNIO DOTYCZĄ
NAJBLIŻSZE

OTOCZENIE OSÓB
Z GRUP RYZYKA

GRUPY
KATEGORIALNE

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB

Źródło: opracowanie własne.

4.1. Rozpoznanie środowiska lokalnego

e�ap badań związany z dia��nozą środowiska �oka�ne��o, jako pewnej cało-
ści, jes� związany z rozpoznaniem: 
– miejsc problemowych, czy�i okreś�enie �ych części dane��o środowiska, w k�ó-

rych pojawia się k�m��acja różnych prob�emów,
– grup kategorialnych, jakie wchodzą w skład danej społeczności (chodzi 

o okreś�enie ��r�p, jakie w danym środowisk� wys�ęp�ją, ze szcze��ó�nym 
�wz���ędnieniem �ych, k�óre są szcze��ó�nie za��rożone mar��ina�izacją spo-
łeczną),

– problemów lokalnych, jakie w danej społeczności wys�ęp�ją (chodzi o prob-
�emy, niezaspokojone po�rzeby, k�óre ��r�dniają f�nkcjonowanie dane��o 
środowiska, np.: związane ze s�anem es�e�yki, spędzeniem czas� wo�-
ne��o), 

– potencjału społeczno�ci, w �ym �akże po�encjał� miejsc prob�emowych, jeś�i 
�akie w danych środowisk� wys�ęp�ją.
szcze��ó�nie is�o�nym e�emen�em badań dia��nos�ycznych jes� rozpoznanie 

po�encjał� dane��o środowiska �oka�ne��o, k�óry jes� czynnikiem sprawiają-
cym, że społeczności działają. pows�aje on w �ok� in�erakcji dokon�jących 
się między kapi�ałem ��dzkim, zasobami or��anizacji i kapi�ałem społecznym, 
k�óre is�nieją w danej społeczności �oka�nej, i k�óre mo��ą być wykorzys�ane 
aby rozwiązywać wspó�ne prob�emy oraz poprawić bądź ��rzymać dobroby� 
danej społeczności �oka�nej. po�encjał �en może być rea�izowany poprzez nie-
forma�ne procesy społeczne i/��b w ramach zor��anizowanych działań jedno-
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s�ek, or��anizacji i sieci społecznych is�niejących wśród nich i między nimi, 
oraz w większych sys�emach, wewną�rz k�órych mieści się dana społeczność 
�oka�na15. cechami charak�eryz�jącymi całkowi�y po�encjał społeczności 
�oka�nej, k�óre na�eży w �rakcie badań rozpoznać są:
– pocz�cie �ożsamości ze społecznością �oka�ną, czy�i przyna�eżności do 

dane��o miejsca, przejawiające się s�opniem zażyłości między mieszkań-
cami, wpływem na ksz�ał�owanie war�nków, w jakich �oczy się ich życie 
oraz posiadaniem wspó�nych war�ości, norm oraz wizji. pocz�cie �o może 
mieć charak�er emocjona�ny ��b ins�r�men�a�ny, kiedy mieszkańców łączy 
jakiś wspó�ny ce�, np.: pro�es� przeciwko b�dowie s�acji benzynowej. 

– an��ażowanie się członków społeczności we wspó�ne sprawy, czy�i odpowie-
dzia�ność mieszkańców, a�e �akże �oka�nych or��anizacji i ins�y��cji za �o, 
co dzieje się w ich środowisk�. 

– umieję�ność rozwiązywania prob�emów, czy�i przełożenie zaan��ażowania 
na działania – okreś�enie sposobów, jakie są s�osowane w zakresie rozwią-
zywania is�niejących w społeczności prob�emów. 

– dos�ęp do zasobów (��dzkich, ma�eria�nych, ekonomicznych oraz po�i-
�ycznych), k�óre są z�oka�izowane w danej społeczności, jak i poza nią16. 
szcze��ó�nie is�o�ne w �ym zakresie jes� zinwen�aryzowanie zasobów ins�y-
��cjona�nych, dokładne rozpoznanie �e��o, czym się one zajm�ją, w jaki 
sposób rea�iz�ją swoje zadania, jak są odbierane przez mieszkańców, jaka 
jes� ich ro�a w społeczności. informacje �e pozwo�ą na �s�a�enie ak��a�ne��o 
s�an� zaspakajania po�rzeb i rozwiązywania prob�emów oraz �moż�iwią 
opracowanie s�ra�e��ii w zakresie or��anizowania �sł��� z �wz���ędnieniem 
is�niejących zasobów. or��anizacja �sł��� nie powinna oznaczać, że wszys�ko 
na�eży �worzyć od nowa. w pierwszej ko�ejności na�eży wykorzys�ać �o co 
j�ż is�nieje, a jeże�i nie działa prawidłowo na�eży podjąć działania, mające 
na ce�� poprawę jakości f�nkcjonowania i skoordynowania �ych działań. 
ta koordynacja środowiskowa jes� niezwyk�e ważnym e�emen�em w proce-
sie przeciwdziałania mar��ina�izacji, bowiem �y�ko wspó�ne działania pod-
mio�ów działających w różnych obszarach, rea�iz�jących wspó�ną po�i�ykę 
�kier�nkowaną na ak�ywizację s�worzy szansę na osią��nięcie pożądanych 
rez���a�ów. 

15 t. kazimierczak (red.), Budowanie potencjału społeczno�ci lokalnej, op. ci�. – fra��men� 
książki: r.j. chaskin, p. Brown, s. Venka�esh, a. Vida�, Building Community Capacity, a�dine 
de gr�y�er, new york 2001 – rozdział i. comm�ni�y capaci�y and capaci�y B�i�din��. a defi-a defi-
ni�iona� oraz część rozdział� Vi conc��sions: Possibilities, Limitations, and nex� s�eps – www.
chomik�j.p�, s. 37–38.

16 ibidem, s. 47–51. 
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4.2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb  
i problemów mieszkańców 

po rozpoznani� kon�eks�� środowiskowe��o, ko�ejnym krokiem w pro-
cesie dia��nozy jes� rozpoznanie indywid�a�nych po�rzeb i prob�emów osób 
i ��r�p, wchodzących w skład danej społeczności �oka�nej. podczas �e��o e�ap� 
konieczne jes� przeprowadzenie badań w odniesieni� do �rzech ka�e��orii pod-
mio�ów, k�óre będą po�encja�nymi odbiorcami �sł���. 

po pierwsze, na�eży rozpoznać po�rzeby i prob�emy indywid�a�nych osób 
i rodzin. ten e�emen� jes� ważny d�a�e��o, że podmio�y �e są najczęściej �wi-
kłane w wie�e różnych prob�emów i konieczne jes� rozpoznanie – jakie są �e 
prob�emy, jak sobie z nimi radzą, jakie są ich mocne i słabe s�rony, jakiej 
pomocy w szcze��ó�ności po�rzeb�ją. sy��acja każdej osoby, czy �eż rodziny 
jes� inna, nawe� wówczas, ��dy prob�emy, k�óre są ich �działem są �akie same 
jak innych rodzin, d�a�e��o �eż niemoż�iwe jes� właściwe rozpoznanie ich prob-
�emów wyłącznie poprzez badanie ��r�p do�knię�ych nimi. ten pierwszy e�ap 
badań dos�arczy informacji w zakresie �e��o, jakie jes� zapo�rzebowanie na 
�sł���i o charak�erze indywid�a�nym. zebrane informacje �moż�iwią ponad�o 
wy��enerowanie okreś�onych ��r�p, do�knię�ych danym prob�emem, czy mają-
cych okreś�one po�rzeby. 

po dr���ie, na�eży rozpoznać po�rzeby i prob�emy poszcze��ó�nych ��r�p 
ka�e��oria�nych, w szcze��ó�ności zaś �ych, k�óre są za��rożone zjawiskiem mar-
��ina�izacji i wyk��czenia społeczne��o. Badaniami na�eży objąć przede wszys�-
kim: dzieci i młodzież, osoby s�arsze, bezrobo�ne, niepełnosprawne, rodziny 
niepełne. w �ym miejsc� na�eży jednak zaznaczyć, że �akie szerokie podejście 
do ��r�p nie dos�arczy pełnych informacji o po�rzebach i prob�emach. inne 
będą po�rzeby np.: osób s�arszych, chorych, a inne osób s�arszych, a�e w pełni 
sprawnych, inne będą po�rzeby osób niepełnosprawnych z powod� schorzeń 
narząd� r�ch�, inne osób niewidomych, inne będą po�rzeby osób dł���o�rwa�e 
bezrobo�nych, a inne �ych, k�óre pracę s�raciły niedawno, a jeszcze inne �ych, 
k�óre ni��dy nie pracowały. s�ąd w procesie rozpoznawania po�rzeb konieczne 
jes� dokonanie podział� poszcze��ó�nych ��r�p na mniejsze, bardziej ze sobą 
powiązane, niż o��ó�ny prob�em, jakim jes� np.: bezrobocie. takie podejście 
jes� niezbędne, ponieważ �y�ko w�edy moż�iwe jes� poznanie fak�ycznych 
po�rzeb i prob�emów, i �ym samym or��anizowanie �sł���, k�óre spełnią ocze-
kiwania i będą odpowiadały na fak�yczne po�rzeby osób, czy �eż ��r�p. 

po �rzecie, na�eży rozpoznać po�rzeby i prob�emy najb�iższe��o o�oczenia, 
w szcze��ó�ności zaś b�iżej i da�szej rodziny osób z ��r�p ryzyka. na�eży zazna-
czyć, że badania w �ym zakresie nie mają do�yczyć same��o prob�em�, k�óry 
jes� �działem danej rodziny, a�e sk��ków, jakie niesie on za sobą d�a osób 
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najb�iższych. sk��ki �e mo��ą być związane np.: z izo�acją, czy �eż nieradze-
niem sobie z emocjami, i�p. rozpoznanie po�rzeb najb�iższe��o o�oczenia osób 
bezpośrednio �wikłanych w dany prob�em jes� niezwyk�e ważne, ponieważ �a 
��r�pa osób jes� jakby podwójnie �wikłana w prob�emy. codziennie m�si sobie 
z nimi radzić, np.: opiek�jąc się osobą niepełnosprawną, co wiąże się z wys�ę-
powaniem wie�� �r�dności, k�órym czasem �r�dno spros�ać, a ponad�o zaan-
��ażowanie się w dany prob�em ods�wa na mar��ines jej osobis�e po�rzeby, co 
częs�o bywa powodem s�res� i fr�s�racji. w niek�órych zaś przypadkach, np.: 
��dy prob�emem jes� �za�eżnienie od a�koho�� – sk��kiem d�a najb�iższe��o 
o�oczenia jes� pojawienie się inne��o prob�em�, jakim jes� współ�za�eżenie, 
k�óre wyma��a z�pełnie innych rozwiązań niż prob�em pierwo�ny. 

prowadzenie badań dia��nos�ycznych w odniesieni� do różnych podmio�ów 
wchodzących w skład dane��o środowiska, pozwo�i na s�worzenie pełnej mapy 
po�rzeb i prob�emów, a�e �akże zasobów, na k�órych można oprzeć działania 
naprawcze. Badania �e pozwo�ą �akże na poznanie oczekiwań poszcze��ó�nych 
podmio�ów w zakresie form pomocy, czy �eż wsparcia, co �moż�iwi �worzenie 
sfery �sł��� odpowiadających na fak�yczne po�rzeby i oczekiwania. 

pods�mow�jąc część związaną z rozpoznawaniem po�rzeb środowiska 
�oka�ne��o i je��o poszcze��ó�nych składników war�o wyjaśnić, d�acze��o badania 
w �ym zakresie powinny obejmować �y�e różnych podmio�ów. wyjaśnienie jes� 
bardzo pros�e – ich prob�emy i po�rzeby są różne, więc ich rozwiązanie, czy 
�eż zaspokojenie wyma��a zas�osowania innych działań. na�eży jednak zazna-
czyć, że nie chodzi �� o �o, żeby ka�a�o�� �sł��� był nadmiernie rozb�dowany, 
a�e o �o, żeby �o, co jes� w nich proponowane było dos�osowane do wszys�kich 
wys�ęp�jących po�rzeb i prob�emów. oznacza �o, że d�a wszys�kich po�rze-
b�jących odpowiednią �sł���ą będzie np.: poradnic�wo, a�e je��o zakres m�si 
być odmienny w s�os�nk� do różnych osób i ��r�p. usł���ą związaną z po�rze-
bami dzieci, będzie np.: świe��ica, a�e �o, jakie zajęcia powinny być w niej 
prowadzone, jes� �za�eżnione od sy��acji i po�rzeb poszcze��ó�nych przeds�a-
wicie�i �ej ��r�py. inny rodzaj zajęć powinien być prowadzony w s�os�nk� do 
dzieci z rodzin zaniedbanych, k�óre nie znają nawe� pods�aw hi��ieny, czy �eż 
codzienne��o zachowania, a inny d�a dzieci pochodzących z �zw. „norma�nych” 
rodzin, mających własne zain�eresowanie. 

5. BADANiE JAKOśCiOWE PODSTAWą ROZPOZNANiA 
POTRZEB i PROBlEMóW

rozpoznanie po�rzeb środowiska �oka�ne��o oraz je��o poszcze��ó�nych 
składników nie jes� sprawą pros�ą i wyma��a poświęcenia d�żej i�ość czas� 
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oraz wykorzys�ania różnych me�od i �echnik badawczych. prowadzone bada-
nie nie m�szą mieć co prawda charak�er� stricte socjo�o��iczne��o, a�e m�szą 
być prowadzone w sposób cią��ły. dia��noza jes� bowiem procesem, k�óry ni��dy 
się nie kończy. po pierwszym rozpoznani� konieczne jes� za�em prowadze-
nie da�szych badań, ce�em bieżące��o moni�orowania wsze�kich zmian, jakie 
w danej społeczności, czy �eż ��r�pie zachodzą. zmiany �e na�eży �wz���ędniać 
w p�anach do�yczących da�szych działań, �akże �ych związanych ze świadcze-
niem �sł���. takie podejście do rozpoznania s�anowi dowód na �o, że pierwszą 
i pods�awową �sł���ą w środowisk� powinien być kon�ak� z anima�orem, do 
k�óre��o zadań na�eży m.in. rozpoznawanie zasobów i po�rzeb, czy�i cz�wanie 
nad procesem badawczym. 

pods�awą rozpoznania po�rzeb i prob�emów, jak również po�encjał� pod-
mio�ów, k�óre zos�ały omówione w poprzedniej części, powinny być badania 
jakościowe. Badania �e są bowiem usytuowaną aktywno�cią, która umieszcza obser-
watora w �wiecie . Składa się z zespołów interpretatywnych, materialnych praktyk, które 
czynią �wiat widzialnym . Praktyki te przekształcają �wiat . Przeobrażają go w serię repre-
zentacji, takich jak notatki terenowe, wywiady, rozmowy, fotografie, nagrania i własne 
uwagi (…) . Oznacza to, że badacze jako�ciowi badają rzecz w ich naturalnym �rodo-
wisku, próbują nada�� sens lub interpretowa�� zjawiska przy użyciu terminów, którymi 
posługują się badani ludzie . Badania jako�ciowe obejmują studia nad wykorzystaniem 
i gromadzeniem różnorodnych materiałów empirycznych – studiów przypadku, osobistego 
do�wiadczenia, introspekcji, biografii, wywiadów, wytworów kulturowych, kulturowych 
tekstów i produktów, materiałów pochodzących z obserwacji, materiałów historycznych, 
materiałów wywodzących się z interakcji, tekstów wizualnych, materiałów, które opisują 
codzienno��� i trudne momenty w życiu jednostek17. Badania jakościowe spełniają 
�rzy pods�awowe f�nkcje. po pierwsze badają, odkrywają, demask�ją znacze-
nia i in�erpre�acje, między innymi poprzez ana�izy �eks�ów w badaniach bio-
��raficznych, narracyjnych, �is�ów, pamię�ników, i�p. odkrywają one zarówno 
si�ne jak i słabe s�rony ��dzkie��o działania oraz radzenia sobie z różnymi 
prob�emami. po dr���ie wspierają zmiany społeczne oraz b�d�ją war�nki 
społeczno – k����rowe, k�óre sł�żą racjona�izacji procesów ed�kacyjnych 
oraz poprawie jakości życia. łączą one ze sobą dwa e�emen�y – zmianę spo-
łeczną i społeczne działanie osób i ��r�p. Badania �e zarówno dok�men��ją 
�e zmiany (sł�żą �em� badania �erenowe i e�no��raficzne), jak i pozwa�ają na 
�r�chomienie oraz �ak�ywnienie po�encjał� badane��o podmio��. po �rzecie 
�moż�iwiają poznanie różnych fak�ów, zdarzeń, sy��acji, praw człowieka ��b 

17 s.e. chase, Wywiad narracyjny . Wielo��� perspektyw, podej���, głosów, [w:] Metody badań jako�cio-
wych, n.k. denzin, y.s. linco�n (red.), �om 2, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2009, 
s. 23.
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ich brak, ��dzką ��odność oraz społeczne mechanizmy naznaczania i wyk��-
czania osób ��b ��r�p18. wykorzys�anie �e��o rodzaj� badań jes� �ym bardziej 
znaczące, że j�ż na e�apie badań pojawia się działanie, k�óre jes� ważnym 
e�emen�em zmiany, o k�órą w procesie przeciwdziałania mar��ina�izacji i wy-
k��czeni� chodzi. 

rozpoczynając badania wskazane jes� wykorzys�ywanie badań niereak�yw-
nych, czy�i �akich me�od badań zachowań społecznych, k�óre nie wpływają 
na �e zachowania. Mierniki niereak�ywne mo��ą mieć zarówno charak�er 
jakościowy, jak i i�ościowy. wyróżnia się �rzy me�ody badań niereak�ywnych, 
a mianowicie: ana�izy �reści, ana�izy is�niejących j�ż różnych dok�men-
�ów o charak�erze s�a�ys�ycznym oraz ana�izy his�oryczno-porównawcze19. 
w procesie rozpoznawania po�rzeb środowiska oraz ��r�p mar��ina�izowanych, 
przyda�ne będą dwa pierwsze rodzaje ana�iz. ana�iza �a odnosi się do bada-
nia zarejes�rowanych ��dzkich przekazów, do k�órych na�eżą m.in.: s�rony 
www, ��aze�y, wiadomości �mieszczane na �ab�icach o��łoszeniowych, przepisy 
prawne. jej ce�em jes� �dzie�enie odpowiedzi na py�anie: k�o mówi, co, do 
ko��o, d�acze��o, z jakim sk��kiem?20. te��o rodzaj� ana�iza w przypadk� roz-
poznawania środowiska i je��o składników może być wykorzys�ana do ws�ęp-
ne��o badania poszcze��ó�nych zasobów ins�y��cjona�nych, a�e co ważniejsze 
do ws�ępne��o poznania danej społeczności. jeś�i posiada np.: s�ronę in�er-
ne�ową można zobaczyć, jak siebie prezen��ję, zaś np.: poprzez ana�izę ar�y-
k�łów prasowych, jak ją pos�rze��ają inni ��dzie. ana�iza is�niejących danych 
s�a�ys�ycznych, czy�i �ych k�óre są zawar�e np.: w rocznikach s�a�ys�ycznych, 
czy różne��o rodzaj� sprawozdaniach, pozwa�a na �zyskanie pods�awowych 
danych o danej społeczności, jej cechach społeczno-demo��raficznych, zaso-
bach oraz prob�emach. 

ko�ejnym e�apem w procesie rozpoznawania po�rzeb może być, a�e �eż 
nie jes� �o bezwz���ędnie konieczne, ��dyż dane �e można pozyskać poprzez 
wykorzys�anie wskazanych powyżej ana�iz, czy �eż przeprowadzonych póź-
niej wywiadów – przeprowadzenie sondaż� dia��nos�yczne��o. umoż�iwia on 
�zyskanie danych i�ościowych do�yczących i�ości, czy �eż na�ężenia zjawiska. 
Badania sondażowe najczęściej przeprowadza się w przypadk� badań prowa-
dzonych w d�żych pop��acjach. narzędziem zbierania danych są kwes�iona-
ri�sze, zawierające py�ania, na k�óre respondenci �dzie�ają odpowiedzi ��b 
s�wierdzenia prezen��jące różne s�anowiska, co do k�órych badani wypowia-

18 B. smo�ińska-theiss, Badania jako�ciowe-przewodnik po labiryncie, [w:] Podstawy metodologii 
badań w pedagogice, s�. pa�ka (red.), gwp, gdańsk 2010, s. 90–91. 

19 e. Babbie, Badanie społeczne w praktyce, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2003, 
s. 341.

20 ibidem, s. 342.
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dają się – czy się z nimi z��adzają, czy �eż nie. kwes�ionari�sze �e mo��ą być 
wypełniane samodzie�nie przez responden�ów, mo��ą być również wypełniane 
przez badacza podczas bezpośrednich wywiadów ��b rozmów �e�efonicznych. 
podczas �kładania py�ań do kwes�ionari�sza konieczne jes� �wz���ędnienie 
pewnych wskazówek me�odycznych, z��odnie z k�órymi: py�ania m�szą być 
sform�łowane w sposób jasny i precyzyjny, powinny być kró�kie, poszcze��ó�ne 
py�ania powinny do�yczyć jednej sprawy, powinny one być �ak sform�łowane, 
żeby responden� chciał i mó��ł �dzie�ić na nie odpowiedzi, nie powinny one 
ponad�o zawierać ne��a�ywnych okreś�eń, żeby nie sprawiać kłopo�� bada-
nym21. ten rodzaj badań może być wykorzys�any do ws�ępne��o poznania 
danej społeczności, czy�i może być przeprowadzony z mieszkańcami wybra-
ne��o środowiska. 

ko�ejnym, a jednocześnie najważniejszym e�apem badań w procesie roz-
poznawania po�rzeb ��r�p mar��ina�izowanych i wyk��czonych są jakościowe 
badania �erenowe, k�óre �moż�iwią poznanie �ych zachowań i pos�aw, k�óre 
naj�epiej �widaczniają się w na��ra�nym o�oczeni�. wśród e�emen�ów życia 
społeczne��o, k�óre naj�epiej rozpoznać za pomocą jakościowych badań �ere-
nowych wymienia się: małe społeczności, ��r�py, s�y�e życia ��b s�bk����ry, 
działania zwyczajowe i różnorodne wydarzenia, re�acje i in�erakcje między-
��dzkie oraz ro�e, od��rywane w rodzinach, w ��r�pie, czy �eż w środowisk�22. 
głównymi me�odami badań, k�óre powinny być wykorzys�ane podczas badań 
�erenowych są: obserwacja i wywiady. 

obserwacja �o jedna z najbardziej e�emen�arnych me�od badawczych, 
po�e��ająca na ce�owym, czy�i �kier�nkowanym, zamierzonym oraz sys�ema-
�ycznym pos�rze��ani� badane��o przedmio��, proces� ��b zjawiska23. obser-
wacja, żeby mo��ła być �znana za me�odę badawczą, m�si charak�eryzować 
się �akimi cechami jak: 
– premedytacja – co oznacza, że jes� ona prowadzona w ce�� rozwiązania 

dokładnie okreś�one��o zadania, 
– planowo��� – oznaczająca, że s�os�je się ją w�� p�an�, k�óry odpowiada ce�owi 

badania,
– celowo��� – oznaczająca sk�pienie się badacza na in�eres�jącym ��o zjawi-

sk�, 

21 e. Babbie, Podstawy badań społecznych, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2008, 
s. 316–317. 

22 ibidem, s. 322–323. 
23 j. sz�mski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, wydawnic�wo Ś�ąsk, ka�owice 1999, 

s. 122.



Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych 151

– aktywno��� – k�óra oznacza, że badacz nie rejes�r�je wszys�kich spos�rzeżeń, 
a�e dokon�je ich se�ekcji i pozos�awia �e, k�óre do�yczą spraw, k�óre ��o 
in�eres�ją,

– systematyczno��� – k�óre oznacza, że nie może ona być przypadkowym 
pos�rze��aniem, a�e powinna �rwać cią���e i być przeprowadzona wedł��� 
okreś�one��o sys�em� �moż�iwiające��o pos�rze��anie badane��o obiek�� 
wie�okro�nie i w różnorodnych war�nkach24.
obserwacja, ze wz���ęd� na sposób jej dokonywania dzie�i się na: bezpo-

średnią i pośrednią, kon�ro�owaną i niekon�ro�owaną oraz jawną i �kry�ą. 
obserwacja bezpośrednia oznacza bezpośrednie zbieranie danych przez 
badacza, jej szcze��ó�nym rodzajem jes� obserwacja �czes�nicząca, podczas 
k�órej badacz jes� �czes�nikiem badanej sy��acji i bada ją od wewną�rz. 
z obserwacją pośrednią mamy do czynienia wówczas, ��dy badacz nie bierze 
bezpośrednie��o �dział� w zbierani� danych, a jedynie wykorzys��je do ce�ów 
badawczych wcześniej z��romadzone dane. obserwacja kon�ro�owana po�e��a 
na prowadzeni� badań p�anowo, w�� okreś�one��o kwes�ionari�sza, czy �eż 
schema��, w obserwacji niekon�ro�owanej na�omias� narzędzia sys�ema�yz�-
jące nie są wykorzys�ywane. z obserwacją jawną mamy do czynienia wówczas, 
��dy badani są poinformowani o �ym, że �czes�niczą w badani�, z �kry�ą zaś 
w�edy, ��dy badani o �ym nie wiedzą25. w badaniach �erenowych obserwacja 
powinna mieć charak�er bezpośredni, co oznacza, że badacz sam zbiera dane 
w miejsc�, k�óre ��o in�eres�je, będąc czasem �akże �czes�nikiem pewnych 
wydarzeń. powinna one być dokładnie zap�anowana – badacz powinien wie-
dzieć, co chce zbadać, czy�i co zamierza obserwować. obserwacja w procesie 
rozpoznawania po�rzeb ��r�p mar��ina�izowanych i wyk��czonych jes� przy-
da�na w szcze��ó�ności, jeś�i chodzi o badanie pos�aw i zachowań poszcze��ó�-
nych podmio�ów oraz re�acji, w jakie one wchodzą oraz okreś�enie �oka�nych 
prob�emów, związanych np.: z es�e�yką dane��o miejsca, prob�emów �oka�nych. 
Może ona �akże być e�emen�em �z�pełniającym informacje o działa�ności 
zasobów ins�y��cjona�nych, np.: poprzez obserwowanie sposob�, w jaki odno-
szą się one do swoich k�ien�ów. 

Badania �erenowe po�e��ają ��łównie na pa�rzeni� i sł�chani�. sł�chanie 
do�yczy zarówno �e��o, co jes� wypowiadane w sposób spon�aniczny, nie zawsze 
związany z �ym, co bezpośrednio in�eres�je badacza, jak i �e��o, co mówią 
��dzie na zadany �ema�. Me�odą kier�nk�jącą badanie jes� wywiad, k�óry 
w przypadk� badań �erenowych jes� okreś�any jako wywiad jakościowy. jes� on 
swois�ą in�erakcją między badaczem a badanym, jes� rozmową, k�órej o��ó�ny 

24 ibidem, s. 125.
25 ibidem, s. 126–127. 
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kier�nek jes� nadawany przez badacza. w badani� �ym nie chodzi jednak 
wyłącznie o zadawanie przy��o�owanych wcześniej py�ań i zapisywanie odpo-
wiedzi, ich is�o�ą m�si być: zadawanie py�ań, �ważne wysł�chiwanie odpowie-
dzi, jej in�erpre�acja na bazie k�órej form�łowane są ko�ejne py�ania, mające 
na ce�� po��łębienie wcześniejszych wypowiedzi ��b �eż skierowanie �wa��i 
rozmówcy na inne, bardziej znaczące zdaniem badacza obszary26. w peł-
nym procesie prowadzenia wywiad� s�einar kva�e, wyróżnił siedem e�apów. 
pierwszy �o okreś�enie �ema��, czy�i wyjaśnienie ce�� wywiad� oraz z��łębia-
nych pojęć. dr���i �o projek�owanie, oznaczające zap�anowanie proces�, przy 
pomocy k�óre��o osią��ane będą ce�e, włącznie z je��o wymiarem e�ycznym. 
trzecim e�apem jes� przeprowadzenie wywiad�, czy�i rozmowy z konkre�nym 
responden�em. czwar�y e�ap jes� okreś�any jako �ranskrypcja oznaczająca 
��worzenie �eks�owe��o zapis� wywiad�. pią�ym e�apem jes� ana�iza, pod-
czas k�órej okreś�a się znaczenie z��romadzonych ma�eriałów w powiązani� 
z ce�em badań. szós�ym e�apem jes� weryfikacja, czy�i sprawdzenie rze�e�no-
ści oraz �rafności ma�eriał�. siódmy e�ap �o rapor�owanie, czy�i przekazanie 
innym, cze��o badacz dowiedział się podczas przeprowadzania wywiadów27. 

omówione powyżej wywiady sł�żą do badania pojedynczych osób, a za�em 
w badaniach mających na ce�� rozpoznanie po�rzeb ��r�p mar��ina�izowa-
nych i wyk��czonych mo��ą one być przeprowadzane zarówno z samymi oso-
bami bezpośrednio �wikłanymi w prob�em, jak i z ich o�oczeniem. ich ce�em 
będzie poznanie po�rzeb i prob�emów (indywid�a�nych i �oka�nych), w k�óre 
są �wikłani oraz sposobów, w jaki radzą sobie z �r�dnościami, ce�em pozna-
nia ich mocnych s�ron. wywiady mo��ą być �akże wykorzys�ane do poznania 
zdania innych osób, k�óre np.: z racji pełnionych f�nkcji są zorien�owane 
w danej sy��acji oraz do zebrania informacji o zasobach ins�y��cjona�nych, 
a w szcze��ó�ności ich działania, poprzez rozmowy z ich przeds�awicie�ami. 
uz�pełnieniem badań wykorzys��jących wywiady indywid�a�ne mo��ą być 
wywiady ��r�powe, okreś�ane jako fok�sowe. umoż�iwiają one badaczowi prze-
pytanie w sposób planowy i jednoczesny od kilku do kilkunastu osób28. w ��r�pie fok�-
sowej może �czes�niczyć od 12 do 15 osób29. technika wywiad� ��r�powe��o 
ma, podobnie zresz�ą jak i inne me�ody i �echniki, swoje za�e�y, jak i wady. 
richard kr�e��er za za�e�y �waża �o, że �echnika �a jes� me�odą badawczą 
społecznie zorien�owaną, k�óra po�e��a na zbierani� danych z rea�ne��o życia 
w danym środowisk�, jes� �o �echnika e�as�yczna, ma wysoką �rafność fasa-
dową, wyniki �zysk�je się �� szybko, jes� ponad�o me�odą �anią. 

26 e. Babbie, Podstawy badań społecznych, op. ci�., s. 342–343. 
27 ibidem, s. 345. 
28 ibidem.
29 ibidem, s. 345–346. 
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jako wady wskaz�je na�omias� �o, że w ��r�pie badacz ma mniejszą kon-
�ro�ę nad badaniem niż ma �o miejsce podczas wywiadów indywid�a�nych, 
ana�iza zebranych danych jes� dość �r�dna, osoba pełniąca ro�ę modera�ora 
m�si posiadać specja�ne �mieję�ności, �r�dne może być zebranie ��r�py, róż-
nice, jakie mo��ą się pojawić w ��r�pie bywają być kłopo��iwe, dysk�sja m�si 
być prowadzona w sprzyjającym �em� wydarzeni� o�oczeni�30. wywiady ��r�-
powe mo��ą być wykorzys�ane do badania po�rzeb i prob�emów ��r�p, składają-
cych się z przeds�awicie�i ��r�p ka�e��oria�nych, np.: seniorów, młodzieży, osób 
niepełnosprawnych czy �eż bezrobo�nych (oczywiście d�a każdej z ��r�p ka�e-
��oria�nych osobna ��r�p fok�sowa). Można je również wykorzys�ać do badania 
opinii na �ema� prob�emów dane��o środowiska, czy �eż ��r�py eksper�ów, czy�i 
przeds�awicie�i różnych ins�y��cji, k�óre z racji swoich zadań s�a���owych są 
zorien�owani w �ych prob�emach. 

omówione powyżej me�ody powinny być wykorzys�ywane w �rakcie badań, 
mających na ce�� rozpoznanie po�rzeb ��r�p mar��ina�izowanych i wyk��czo-
nych, powinny się one wzajemnie �z�pełniać. ich wyniki powinny sł�żyć przy-
��o�owani� rapor��, okreś�ane��o jako mapa zasobów i po�rzeb, k�óry powinien 
być na bieżąco �z�pełniany. rapor� �en powinien s�anowić pods�awę w p�a-
nowani� działań, na rzecz przeciwdziałani� mar��ina�izacji i wyk��czenia spo-
łeczne��o, w �ym �akże w kon�ekście rozwoj� sfery �sł���. 

6. PODSUMOWANiE

na zakończenie na�eży zaznaczyć, że rozwój sfery �sł��� jes� ściś�e związany 
z dążeniem do b�dowania społecznej sprawied�iwości, �akiem� �eż ce�owi 
powinien sł�żyć proces badawczy. każdy badacz powinien za�em pracować 
w imię zasad �ej sprawied�iwości, co można w prak�yce rea�izować za pośred-
nic�wem �rzech sposobów. po pierwsze wskazane jes� bezpośrednie związanie 
się z ��r�pami, znajd�jącymi się w najbardziej niekorzys�nej sy��acji, co wiąże 
się z koniecznością włączenia się w ich codzienne życie. po dr���ie konieczne 
jes� zadawanie py�ań i posz�kiwanie na nie odpowiedzi. właściwie py�ania 
mo��ą doprowadzić badacza do sz�kania odpowiedzi w ramach danej społecz-
ności, z��odnie z jej własnymi niewykorzys�ywanymi do�ychczas zasobami, 
��b �eż do badania – posz�kiwania moż�iwości, k�óre znajd�ją się poza �ą 
społecznością. po �rzecie badacz powinien być adwoka�em ��r�p �poś�edzo-
nych, w prak�yce może �o oznaczać bycie rzecznikiem w sprawach, czy �eż 
prob�emach, k�óre dana wspó�no�a wcześniej okreś�iła, a�e �akże może ozna-

30 e. Babbie, Podstawy badań społecznych, op. ci�., s. 346. 
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czać pomoc w rozpoznawani� i okreś�ani� po�rzeb oraz prob�emów, k�óre 
są �kry�e. Badacz m�si cały czas pracować z daną wspó�no�ą, a je��o ce�em 
os�a�ecznym jes� jej �mocnienie31. spros�ać �akim wyma��aniom może właś-
nie anima�or, co jes� ko�ejnym dowodem, że pods�awową �sł���ą w każdym 
środowisk� powinno być za�r�dnienie anima�ora, a jeszcze �epiej ��r�py ani-
ma�orów, k�órym powinna być przypisana ro�a środowiskowe��o koordyna�ora 
�sł���, zarówno indywid�a�nych, jak i społecznych. 

31 M.V. an��rosino, Obserwacja w nowym kontek�cie . Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki 
społecznej, [w:] Metody badań jako�ciowych, n.k. denzin, y.s. linco�n (red), �om 2, wydawnic�wo 
na�kowe pwn, warszawa 2009, s. 143–144. 
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animacja społeczna – �sł���a i proces 

1. WPROWADZENiE

w środowisk� anima�orów społecznych w po�sce od ponad dziesięci� �a� �rwa 
dysk�sja nad charak�erem �ej pracy. po pierwszych �a�ach sy��owania pracy ani-
macyjnej w sferze ró� społecznych przychodzi nie�chronnie czas profesjona�i-
zacji i widzenia �ej pracy w sferze wyspecja�izowanych �sł��� społecznych. czy 
pomoże �o podnoszeni� jakości animacji społecznej w po�sce, czy wręcz prze-
ciwnie? – czas pokaże. w ar�yk��e podję�o próbę przyjżenia się pracy anima�ora 
pod ką�em charak�er� i kier�nków jej ewen��a�ne��o „�rynkowienia”1. 

2. ANiMACJA JAKO PROCES

w działa�ności społecznej po rok� 1989 zaszło wie�e zasadniczych zmian. 
zmieniło się prawo, k�óre ją or��aniz�je, pows�ało (��b zos�ało zaadap�owanych 
z za��ranicy) szere�� me�od i narzędzi pracy społecznej, zróżnicowały się f�nk-
cje i zadania podmio�ów or��aniz�jących ��dzi do działań społecznych, wreszcie 
ak�ywności społecznej nadano wymiar mający wpływ na podejmowanie decy-
zji w sprawach �oka�nych społeczności i całe��o kraj�. proces �ych zmian �rwa 
da�ej, a ich rez���a�y bywają różnorodne. wyraźnie jednak widać, że niewie�ka 
z pozor� zmiana w zarządzani� procesami społecznymi, przyniosła dość nie-
oczekiwanie d�że konsekwencje. Myś�ę o pracy me�odą projek�ów. p�anowanie 
pracy poddane ry��orom projek�owym �o za��adnienie wie�ową�kowe. z per-
spek�ywy życia społeczne��o wydaje się, że najis�o�niejsze jes� �o, że zos�ała 
ona poddana ry�mowi ko�ejnych projek�ów – ��e��ła swois�ej se��men�acji. upo-

1 teks� �en opar�o o przemyś�enia i zapiski, k�óre pows�awały w czasie ki�k�nas�� �a� 
pracy, dysk�sji i sporów z ��ronami anima�orów społecznych w po�sce i e�ropie Środkowo-
wschodniej. a��or w �ym miejsc� serdecznie dzięk�je wszys�kim za inspiracje i chęć dzie�enia 
się wiedzą i doświadczeniem.
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rządkowało �o wprawdzie zarządzanie i �jedno�iciło re���ły finansowania, a�e 
�eż spowodowało d�że wzmocnienie myś�enia w ka�e��orii rez���a��. 

praca ��r�p ��dzkich posiada zawsze aspek� zadaniowy – rez���a�, k�óry 
��r�pa osią��a i aspek� re�acji pomiędzy ��dźmi w ��r�pie – proces ��r�powy, 
jakim �en zespół pod�e��a. projek� jako me�oda wyos�rzył aspek� rez���a�� 
jako „namaca�ne��o dowod�” sk��eczności zmiany społecznej. towarzyszy 
�em� w po�sce doda�kowo k����ra wskaźnikowa opar�a w zasadniczy spo-
sób na faworyzowani� wskaźników i�ościowych. gdy pada py�anie o sens 
czy war�ość jakie��oś działania społeczne��o, zawisa nad nim oczekiwanie, 
że padną �iczby, miary, porównania opar�e ��łównie na s�a�ys�yce. u�r�d-
nia �o (o i�e nie �niemoż�iwia) �chwycenie rzeczywis�ej na��ry animacji  
społecznej.

jeś�i s�araniem anima�ora ��r�pa mieszkańców zaczyna się spo�ykać na 
herbacie i rozmawiać o różnych, is�o�nych d�a nich sprawach, a�bo po pros�� 
or��aniz�je miejsce, ��dzie ��dzie częs��ją się nawzajem domowymi wypie-
kami, �o z p�nk�� widzenia pracy me�odą projek�� jes� �o właściwie abso���-
nie bezprod�k�ywne. jeś�i jednak �e spo�kania z czasem po miesiącach ��b 
nawe� �a�ach s�ają się środowiskowym zwyczajem, wyras�a swois�a, �oka�na 
a��ora, k�óra ��ener�je nie �y�ko zmiany men�a�ne, a�e w konsekwencji �akże 
k����rowe czy ekonomiczne. ta dł���o�rwałość procesów zachodzących między 
��dźmi i brak adekwa�nych narzędzi badań jakościowych w po�skiej k����rze 
wskaźnikowej �o ��łówne prob�emy opis� �e��o, czym jes� animacja społeczna 
widziana w perspek�ywie proces� zmiany.

poniżej zaprezen�owano najważniejsze e�emen�y składające się na mecha-
nizm animacji społecznej.

2.1. Animator społeczny – akuszer zmiany 

w os�a�nich �a�ach rozwinęła się me�odyka pracy wie�� różnych podejść do 
wspierania społeczności �oka�nych w jej rozwoj�. aby �epiej zroz�mieć cha-
rak�er pracy anima�ora społeczne��o, dokonajmy kró�kie��o prze���ąd� niek�ó-
rych z nich. 

Lider lokalny �o człowiek, k�óry mając wizję, posiada �akże wiedzę i kompe-
�encje do or��anizowania wokół �ej wizji mieszkańców. jes� członkiem ��r�py, 
k�órej przewodzi, wywodzi się z dane��o środowiska. je��o pozycję wyznacza 
przede wszys�kim na��ra�ny a��ory�e� opar�y częs�o o charyzmę i d�żą dyna-
mikę działania. kompe�encji społecznych pozwa�ających przewodzić ��r�pie 
nabiera najczęściej w drodze osobis�e��o doświadczenia, co nie wyk��cza ich 
podnoszenia w drodze ed�kacji. 
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Facylitator �o „inżynier proces�”. osoba, k�óra może (a czasem wręcz 
powinna) pochodzić spoza ��r�py. jej zadaniem jes� zap�anowanie proces� 
społeczne��o w wie�� wymiarach: or��anizacyjnym, �o��is�ycznym, a�e �eż w wy-
miarze sk��eczności podejmowania decyzji czy w wymiarze emocjona�nym. 
najczęściej przywoł�je się �ą ro�ę w kon�ekście prowadzenia spo�kań. waż-
nym rysem �ej ro�i jes� fak�, że nie jes� �o osoba wpros� zaan��ażowana w re-
a�izację zadań ��r�py – facy�i�a�or bowiem odpowiada za or��anizację re�acji, 
kom�nikacji i proced�r dochodzenia do wspó�nych �s�a�eń w ��r�pie, a nie za 
rea�izację jej wizji czy misji w całości. 

Moderator �o ro�a o jeszcze bardziej miękkim podejści�. jeś�i facy�i�a�ora 
okreś�ić mianem „inżyniera proces�”, �o modera�or jes� je��o „s�rażnikiem”. 
odpowiada on za or��anizację w wymiarze przyję�ym przez ��r�pę ��b jej 
przeds�awicie�i. najczęściej przywoł�je się �ę pos�ać w kon�ekście or��anizacji 
refleksji np. spo�kań p�anowania s�ra�e��iczne��o, konferencji, seminariów czy 
deba�. poza dbałością o proced�ra�ne aspek�y proces�, modera�or odpowiada 
bowiem �akże za wy�worzenie efek�� syner��ii w ��r�pie i maksyma�ne wyko-
rzys�anie osobis�ych zasobów członków ��r�py.

na �ym ��e anima�or społeczny �o osoba, k�óra w �ym jes� podobna do 
�idera, że f�nkcjon�je wewną�rz ��r�py. używa jednak narzędzi si�nie zwią-
zanych z b�dowaniem proces�, w czym podobny jes� do facy�i�a�ora i mode-
ra�ora. do �ych dwóch os�a�nich ró� podobny jes� i w �ym, że może równie 
efek�ywnie pracować z ki�koma ��r�pami jednocześnie. do je��o najważniej-
szych f�nkcji na�eżą:
– an��ażowanie, 
– �ła�wianie, 
– ed�kowanie,
– zachęcanie,
– dodawanie mocy – de�e��owanie �prawnień, 
– wyrównanie szans,
– ocenianie2.

F�nkcje �e w pełni opis�ją specyfikę zadań związanych z ro�ą anima�ora 
społeczne��o. 

pos���a� angażowania wyraźnie dys�ans�je anima�ora od f�nkcji �iderskich 
�akich jak przewodzenie czy forsowanie własnej wizji. jes� �o �eż f�nkcja �r�-
chamiania biernych mieszkańców, k�órzy nawe� nie dos�rze��ają prob�emów 
do�ykających ich samych i ich najb�iższych. narzędzia, k�óre anima�or przy 
�ej okazji s�os�je, zb�iżają ��o z ko�ei do �idera: praca na emocjach, widzenie 
przyszłości w perspek�ywie szans, osobis�y en��zjazm i zaan��ażowanie. ani-

2 z ma�eriałów Fo�nda�ion of comm�ni�y deve�opemen�, Bris�o�.z ma�eriałów Fo�nda�ion of comm�ni�y deve�opemen�, Bris�o�.
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ma�or dba o �o, by ��dzie saMi bra�i �dział w rozwiązywani� własnych prob-
�emów – począwszy od p�anowania, poprzez rea�izację, aż do oceny sk��ków 
powzię�ych działań. 

Ułatwianie jes� f�nkcją pod�rzym�jącą samodzie�ność ��r�py. anima�or nie 
jes� „zała�wiaczem” spraw ��r�py. jes� osobą, k�óra dba, by pocz�cie brak� 
kompe�encji � członków nie osłabiło ich zaan��ażowania. poma��a w dociera-
ni� do rozwiązań, inspir�je krea�ywne podejście do prob�em�. jes� �eż czło-
wiekiem, k�óry �worząc sieci powiązań w środowisk� �oka�nym, skraca dys�ans 
i poma��a w nawiązywani� kon�ak�ów pomiędzy członkami �ej społeczności.

Edukowanie �o f�nkcja wyras�ająca z dwóch idei nierozerwa�nie związanych 
ze współcześnie roz�mianą animacją społeczną. pierwsza z nich �o idea społe-
czeńs�wa opar�e��o na wiedzy, przekonanie, że bez s�ałe��o �czenia się („�cze-
nia się przez całe życie”) nie jes� moż�iwy ani rozwój osobis�y, ani rozwój 
społeczny. dr���ą jes� ed�kacja środowiskowa. pojęcie ed�kacji środowiskowej 
jes� s�a�e ksz�ał�owane. przeszło dro��ę od roz�mienia jej jako „ed�kacji eko-
�o��icznej”, ed�kacji na rzecz zrównoważone��o rozwoj�, do zwrócenia �wa��i 
na po�encjał ed�kacyjny środowiska �oka�ne��o. obie idee s�awiają przed ani-
ma�orem zadanie �worzenia sy��acji ed�kacyjnych, czy�i wykorzys�ywania 
wszys�kich e�emen�ów i me�od je��o pracy na rzecz rozwoj� członków ��r�py 
poprzez różnorodne formy ed�kacji. w �ym �jęci� sy��acją ed�kacyjną będzie 
zarówno zor��anizowane szko�enie jak i odpowiednio przy��o�owana i zrea�izo-
wana ewa��acja projek��. Będą nią �eż dzie�enie się doświadczeniem i wiedzą 
między członkami ��r�py, czy �o��ó�nienia czynione przez �czes�ników zmiany. 
to os�a�nie podejście nawiąz�je do okreś�enia „refleksyjny prak�yk”, k�órym 
opis�je się pos���a� s�ałe��o namysł� nad przeprowadzaną zmianą – refleksją 
z wewną�rz ��r�py i środowiska. 

an��ie�skie pojęcie encouraging oznacza nie �y�ko zachęcanie, a�e �akże 
popieranie czy dopin��. czasem �a f�nkcja anima�ora społeczne��o jes� objaś-
niana jako „mobi�izowanie”. Mobi�izowanie zakłada jednak moż�iwość �żywa-
nia nie �y�ko sys�em� zachę�, a�e �akże sys�em� kar. d�a�e��o wydaje się, że 
zachęcanie �o rea�nie jedyne moż�iwe podejście animacyjne. jes� �o związane 
z ciekawym aspek�em osobis�e��o zaan��ażowania mieszkańców, jakim jes� 
kwes�ia osobis�ej na��rody. zachęcanie ��dzi do ak�ywności wiąże się za�em 
z ich ��łęboką znajomością: z refleksją na �ema� ich mo�ywów, z badaniem ich 
po�rzeb i prob�emów i�d.

pojęcie empowering się��a swoją his�orią XVii wiek�. jes� znane w wie�� 
dziedzinach wiedzy i �żywane w różnych kon�eks�ach: od ochrony zdrowia 
po zarządzanie. w odniesieni� do animacji społecznej obejm�je wzmacnia-
nie mieszkańców poprzez de�e��owanie �prawnień. ta f�nkcja anima�ora �o 
przede wszys�kim bi�ansowanie mocy różnych członków ��r�py – osią��anie 
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s�an� równowa��i niezbędnej do wspó�no�owe��o podejmowania decyzji, co do 
wybor� ce�ów i me�od ich osią��ania. największym dy�ema�em w �ym obsza-
rze, jes� �o, jak przekazywać ��dziom �prawnienia �ak, aby było �o d�a nich 
prorozwojowe wyzwanie, a jednocześnie nie s�awiać przed nimi zadań ponad 
ich moż�iwości? odrębnym prob�emem jes� �o, że przekazywanie kom�ś kom-
pe�encji i �prawnień (wzmacnianie ko��oś) wiąże się zazwyczaj z koniecznoś-
cią odebrania kom�ś �ych kompe�encji (osłabieniem ko��oś). naj�epiej, ��dy 
dzieje się �o w drodze samoo��raniczenia, np. władz. jak jes� �o �r�dne, poka-
z�ją po�skie doświadczenia w zakresie �powszechniania par�ycypacji społecz-
nej przy rozwiązywani� prob�emów �oka�nych czy re��iona�nych.

Wyrównywanie szans czy inaczej po�encjałów społecznych �o f�nkcja ści-
ś�e związana z dodawaniem mocy. o i�e jednak empowering odnosi się przede 
wszys�kim do szerokie��o posz�kiwania źródeł wzros�� kapi�ał� społeczne��o, 
o �y�e wyrównywanie szans ma charak�er posz�kiwania narzędzi, k�óre �o 
�moż�iwiają. dzieje się �o na poziomie posz�kiwania s�osownych proced�r 
np. or��anizacji dysk�sji i �akiej or��anizacji procesów w ��r�pie, aby jak najbar-
dziej zwiększyć szanse zais�nienia osób wycofanych czy zmar��ina�izowanych. 

F�nkcja oceniania, a właściwie or��anizacja oceny-ewa��acji, �o zadanie 
�akże bardzo �r�dne w po�skich war�nkach. nies�e�y „ocenianie” czy „kon-
�ro�a” �o pojęcia, k�óre mają złe kono�acje w naszym społeczeńs�wie. kon�ro-
��je się w domyś�e d�a�e��o „że jes� ź�e”, podczas ��dy w rozwinię�ych krajach 
e�ropejskich zazwyczaj kon�ro��je się „żeby było �epiej”. Bez ana�izy proce-
sów i rez���a�ów nie ma jednak sk��eczne��o działania i zarządzania. próbą 
wyjścia jes� wprowadzanie do języka animacji �akich pojęć jak ewa��acja, 
moni�orin�� czy s�perwizja.

do �e��o porównania ro�i anima�ora i �rzech innych wybranych ró� war�o 
dorz�ć jeszcze przykłady ki�k� innych profi�i ak�ywności wspierających procesy 
zmiany społecznej. wspomniana przy oceniani� s�perwizja wy��enerowała 
specja�is�yczną me�odykę �akich osób jak superwizor animacji i współpracy 
środowiskowej czy s�perwizor pracy socja�nej. is�nieje �akże mno��ość róż-
nych s�andardów pracy ed�kacyjnej, k�óra może wspierać animację. Coaching, 
tutoring, mentoring, e-learning �o �y�ko niek�óre z nich. każda me�oda ma swoje 
specyficzne narzędzia, każda ofer�je ciekawe rozwiązania pracy z mieszkań-
cami. na koniec �e��o kró�kie��o prze���ąd� war�o wspomnieć o ewaluatorach 
czy audytorach, k�órzy posł����jąc się �porządkowaną me�odo�o��ią „przyjaznej 
kon�ro�i”, mocno wspierają procesy animacji społecznej.

anima�or społeczny zachow�jąc odrębność swojej ro�i, częs�o się��a po 
wybrane narzędzia wspomnianych ró�, a nawe� podejm�je ich specyficzne 
zadania. jes� �eż osobą, k�óra or��aniz�jąc proces animacji, częs�o do nich 
an��aż�je wyżej wymienionych specja�is�ów. towarzysząc przy pows�awani� 
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wizji i zamysł� zmiany, będąc przy jej wdrażani� i �czes�nicząc w jej oce-
nie, anima�or m�si zachowywać e�as�yczność własne��o warsz�a�� i się��ając 
po narzędzia z innych obszarów, �wórczo je dos�osowywać, pamię�ając o sza-
c�nk� d�a specyfiki środowisk, z k�órymi (i na rzecz k�órych) prac�je. 

tak okreś�one f�nkcje i oczekiwania wobec anima�ora rodzą py�anie o po-
ziom profesjona�izacji �e��o profi�� ak�ywności społecznej. 

po rok� 1989 przeję�o wizję anima�ora społeczne��o jako kon�yn�a�ora 
misji „społecznika” czy jak ��o wcześniej okreś�ano „działacza społeczne��o”. 
Było jasne, że wraz ze zmianą społeczną w kier�nk� demokracji i wo�ne��o 
rynk�, zmienią się zadania i narzędzia pracy �ych osób. tym niemniej pano-
wała domyś�na z��oda, że anima�or społeczny �o ro�a społeczna, k�órą przyj-
m�ją na siebie ��dzie różnych profesji: na�czycie�e, pracownicy socja�ni, 
anima�orzy k����ry i�d. przez os�a�nie dwadzieścia �a� ro�a �a specja�izowała 
się coraz bardziej. pows�awały i pows�ają ��r�py anima�orów podejm�jących 
ściś�e okreś�one zadania, jak chociażby ��r�pa anima�orów związana z siecią 
wsparcia e�ropejskie��o F�nd�sz� społeczne��o, prac�jąca w re��iona�nych 
ośrodkach eFs. pows�awanie nowych narzędzi pracy socja�nej, �akich jak 
np. pro��ram ak�ywności loka�nej, przes�wa akcen�y ak�ywności zawodowej 
pracowników socja�nych w kier�nk� animacji społecznej. próby redefiniowa-
nie f�nkcji i zadań bib�io�ek i domów k����ry w os�a�nim czasie, �o ko�ejne 
przykłady �worzenia nowych przes�rzeni d�a animacji społecznej. 

wszys�ko �o powod�je, że coraz częściej ro�a anima�ora społeczne��o 
powraca w dysk�sjach j�ż jako po�encja�ny zawód ze wszys�kimi je��o a�ry-
b��ami np. z na�ką na poziomie wyższym. jeś�i zawód, �o �akże ofer�a �sł��� 
„oferowanych” przez anima�ora, a �akże rynek, na k�órym �sł���i �e mo��ą być 
sprzedawane i k�powane. o �ym jednak w da�szej części �e��o �eks��. 

2.2. Podmioty animacji

animacja społeczna jako proces odnosi się zasadniczo do �rzech podmio-
�ów. pierwszym z nich jes� człowiek �rak�owany jako nieza�eżna jednos�ka, 
�ksz�ał�owana i ksz�ał��jąca k����rę, z k�órej wyras�a. jednos�ka �wikłana 
w kon�eks�y środowiskowe, a�e �eż �worząca je poprzez swoją ak�ywność. zde-
�erminowana przez war�nki, w jakich f�nkcjon�je, a�e �eż wo�na d�chem 
i mo��ąca zmieniać zarówno rzeczywis�ość swoją jak i innych ��dzi. najbar-
dziej oczywis�ą konsekwencją, wynikającą z �e��o d�a anima�ora jes� koniecz-
ność szac�nk� d�a specyfiki każde��o człowieka i �akie mode�owanie zmiany 
społecznej, aby była ona spójna z sys�emami war�ości i oczekiwaniami każ-
de��o człowieka, z k�órym anima�or ��ener�je �ę zmianę. nie oznacza �o jed-
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nak zaniechania wysiłków na rzecz indywid�a�ne��o rozwoj� �e��o człowieka, 
czy akcep�acji d�a niskie��o poziom� aspiracji cywi�izacyjnych. oznacza �o 
konieczność cią��łe��o odnoszenia wizji zmiany społecznej do ak��a�nych 
moż�iwości in�erioryzacji �ej wizji przez każde��o człowieka �czes�niczące��o 
w zmianie. Bez �e��o człowiek s�aje się przedmio�em w dzie�e mniej ��b bar-
dzie a��ory�arnej inżynierii rzeczywis�ości.

dr���im podmio�em są grupy ��dzi, z k�órymi współprac�je anima�or. 
uwz���ędniając wszys�kie powyższe �wa��i do�yczące człowieka war�o za�wa-
żyć, że ak�ywna ��r�pa nabiera cech nieza�eżne��o by��, k�óry kre�je nie 
�y�ko własną ��r�pową ak�ywność, a�e �akże ksz�ał��je indywid�a�ny rozwój 
jej członków. d�a�e��o ��r�pa roz�miana nie �y�ko jako zbiór jednos�ek, a�e 
�akże zespół re�acji między nimi, syner��ia, k�óra się w ��r�pie pojawia, czy 
pewne specyficzne zachowania człowieka, k�óre ��r�pa ��ener�je (np. sys�emy 
norm, okreś�anie charak�er� i rozdział ró� ��r�powych, ry��ały i�d.), wyma��a 
podmio�owe��o jej �rak�owania. gr�pa jes� najważniejszym podmio�em pracy 
anima�ora, ponieważ �o w niej moż�iwe jes� ��enerowanie zmiany społecznej 
na rzecz rozwoj� jednos�ek i społeczności. 

trzecim podmio�em animacji jes� �rodowisko lokalne. zarówno w sensie �ery-
�oria�nym, demo��raficznym, k����rowym, przyrodniczym czy ins�y��cjona�-
nym wpływ środowiska �oka�ne��o na człowieka �r�dno przecenić. w animacji 
społecznej „mała ojczyzna” doczekała się wręcz persona�ne��o podejścia. to 
nie �y�ko by� forma�nie opisywany przez na�kę. to częs�o nasza mała �oka�na 
gaja, k�óra de�ermin�je nie �y�ko nasze zachowania na poziomie emocji, a�e 
oddział�je na nasz po�encjał cywi�izacyjny. anima�or, jeś�i chce być sk��eczny, 
m�si �e �war�nkowania dos�rze��ać i odnosić się do nich z szac�nkiem. Środo-
wisko �oka�ne �rak�owane jako spójna całość �o �akże najważniejszy podmio� 
zapewniający �rwałość zmiany i s�abi�izację kier�nków rozwoj�. 

2.3. Przedmioty animacji

przedmio�em animacji są wsze�kie zachowania człowieka, przejawy ak�yw-
ności ��r�p oraz społeczne prod�k�y procesów środowiskowych nakierowane 
na świadome rea�izowanie war�ości ważnych d�a �ych podmio�ów. z całej ich 
��amy na�eży wskazać ki�ka z nich, k�óre mają różną wa��ę, a�e są k��czowe d�a 
sk��eczności animacji społecznej.

pierwszym przedmio�em animacji jes� zmiana społeczna na rzecz zrów-
noważone��o rozwoj�. rozwój zrównoważony jako dok�ryna po�i�yczna jes� 
moż�iwy do zrea�izowania �y�ko w przypadk� synchronizacji wie�� czynników 
i podjęcia działań na �rzech najważniejszych po�ach: społeczeńs�wie, środo-
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wisk� na��ra�nym i ekonomii. animacja społeczna odnosi się przede wszys�-
kim do modernizacji społeczeńs�wa, choć częs�o nawiąz�je do środowiska 
na��ra�ne��o (np. w koncepcjach środowiska �oka�ne��o czy ��ener�jąc r�chy 
eko�o��iczne) i ekonomii, choćby poprzez idee ��ospodarki społecznej czy ideę 
społecznie odpowiedzia�ne��o biznes�. zmiana społeczna jednak jes� ��łówną 
domeną działań anima�ora. pos���a�y zmiany społecznej odnoszone są przede 
wszys�kim do norm społecznych i k����rowych, jakimi kier�ją się społeczności 
�oka�ne. jes� �o war�nek zmiany s�r�k��ry społecznej, w �ym np. odwracania 
procesów mar��ina�izacji całych ��r�p społecznych, czy �worzenia nowych sieci 
re�acji i kooperacji społecznej. dzieje się �o częs�o w drodze zmian ins�y��cji 
i or��anizacji oraz �worzenia nowych pó� ak�ywności ��r�powej. zmiana doko-
n�je się w czasie. z p�nk�� widzenia animacji zm�sza �o do refleksji nad jej 
dynamiką, szcze��ó�nie w aspekcie z��odności z dynamiką wewnę�rzną ��r�p, 
k�óre zmianę wprowadzają. 

przedmio�em animacji ściś�e związanym ze zmianą społeczną jes� diagnoza 
społeczna. Mimo że pos���a�, aby zmianę poprzedzała dia��noza, wydaje się być 
oczywis�y, �o jednak w po�skich war�nkach ak�ywność o charak�erze in��i-
cyjnym da�ej wiedzie prym. zmieniamy świa� wokół siebie bardziej na zasa-
dzie imi�owania �zw. dobrych prak�yk, czy w drodze „p�anów a��orskich”, niż 
baz�jąc na prawidłowo przeprowadzonej dia��nozie po�rzeb i moż�iwości ich 
zaspokojenia. d�a�e��o refleksja i badanie jes� w animacji społecznej jednym 
z zadań pods�awowych. s�awia �o przed anima�orem szere�� prob�emów i dy�e- 
ma�ów. 

po pierwsze niewie�e w po�skiej �radycji narzędzi dia��nos�ycznych, k�óre 
�jmowałyby jakościowe wą�ki badania rzeczywis�ości. jeszcze mniej �akich, 
k�órych me�odo�o��ia byłaby jednocześnie sk��eczna i s�os�nkowo pros�a 
w s�osowani� w war�nkach pracy ze społecznościami �oka�nymi. 

po dr���ie animacja zakłada zaan��ażowanie mieszkańców na wszys�kich 
e�apach zmiany. to z ko�ei imp�ik�je �akże wymó�� ich ak�ywności w procesie 
dokonywania dia��nozy społecznej jako e�emen�� bezpośrednio poprzedza-
jące��o p�anowanie zmiany. dochodzi za�em prob�em me�odo�o��ii ��r�powej 
pracy nad oceną s�an� zas�ane��o. animacyjną odpowiedzią na �o jes� dro��a 
wskazana między innymi przez dona�da schon’a – mode� refleksyjne��o prak-
�yka. Mode� �en poza �ypowymi (choć częs�o dos�osowanymi do po�rzeb ani-
macji) narzędziami badawczymi, dodaje doświadczenie, wiedzę i mądrość 
�czes�ników zmiany. wprawdzie mode� �en był form�łowany przede wszys�-
kim z myś�ą o sk��ecznym zarządzani�, a�e podejście opar�e na �wórczej 
refleksji jes� w animacji �akże s�a�e obecne. 

jes� wreszcie przedmio�em w animacji społecznej partycypacja społeczna 
– współ�dział mieszkańców na wszys�kich moż�iwych poziomach �worzenia 
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po�i�yk �oka�nych. na poziomie pods�awowym rea�iz�je się ona poprzez par�-
ners�wo roz�miane jako narzędzie zmiany opar�e o:
– dobrowo�ność �dział� �czes�ników par�ners�wa,
– równość �czes�ników wobec siebie,
– wspó�nie �s�a�ony przez wszys�kich �czes�ników prob�em i sposoby je��o 

rozwiązania,
– wspó�ną odpowiedzia�ność. 

par�ners�wo s�ało się narzędziem bardzo pop��arnym. ko�ejne ins�y��cje 
odwoł�jące się do nie��o �worzą ko�ejne definicje opar�e o związki ��dzi ��b 
współpracę ins�y��cjona�ną. podkreś�ają np. ro�ę sk�piania ins�y��cji z �rzech 
sek�orów: adminis�racji, biznes� i ngo ��b sk�piają się na aspekcie �ery�o-
ria�nym, na wymiarze zadaniowym, opar�ym o projek� ��b na je��o si�e w roz-
wiązywani� prob�emów. nieza�eżnie od �e��o jednak zawsze jes� podkreś�any 
demokra�yczny charak�er par�ners�wa i syner��ia, jaką się osią��a w �rakcie 
je��o działania.

w wymiarze ideowym par�ycypacja społeczna odwoł�je się do demokra-
cji bezpośredniej, do samos�anowienia ��dzi o własnym �osie. wraca do ��re-
ckie��o po�is, nadając m� znaczenie szersze i �wz���ędniające cały dorobek 
człowieka związany z r�chami wo�nościowymi, równo�prawnieniem czy pra-
wami człowieka.

3. RyNEK USŁUG ANiMACJi SPOŁECZNEJ

jeś�i przyjąć, że profesjona�izacja animacji i zawod� anima�ora społecz-
ne��o jes� nie�nikniona, war�o się przyjrzeć szansom i za��rożeniom d�a �e��o 
�yp� �sł���. termin „�sł���a” s���er�je, że będziemy mieć do czynienia zarówno 
z czynnościami niema�eria�nymi, jak np. ed�kacja czy mobi�izowanie miesz-
kańców do działań, aż po wykonywanie konkre�nych przedmio�ów-prod�k�ów, 
�akich jak np. dok�men�y s�ra�e��iczne wypracowane przez mieszkańców, czy 
inne wy�wory pows�ałe w �rakcie rea�izacji projek�ów animacyjnych.

rynek �sł��� animacji społecznej jes� świa�em re�acji „prod�cen�ów”, 
czy�i anima�orów społecznych, z całą specyfiką ich podejścia do zmiany 
społecznej, opisane��o powyżej i „kons�men�ów”, „k�ien�ów” ich pracy. 
opis �e��o rynk�, k�óry jes� dopiero w �rakcie wyłaniania się, wyma��a jesz-
cze wie�� badań i ana�iz. w �ym miejsc� war�o przyjrzeć się dwóm je��o  
e�emen�om: 
– prod�k�om i �sł���om animacji, jako ws�ępem do ana�izy podaży, 
– k�ien�om, jako począ�kiem myś�enia o po�encja�nym popycie na ofer�ę for-

m�łowaną przez anima�orów społecznych. 
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3.1. Produkty i usługi animacji

prod�k�y animacji społecznej �o wy�wory, k�óre pows�ają w procesie ani-
macji, ��dzie środkami pracy są narzędzia animacji, posł����ją się nimi ani-
ma�orzy i podmio�y animacji, a ich żywa praca odbywa się na przedmio�ach 
animacji. prak�yka pokaz�je, że ka�a�o�� �ych prod�k�ów jes� o�war�y i coraz 
bardziej bo��a�y. dokonajmy kró�kie��o prze���ąd� prod�k�ów, k�óre z p�nk�� 
widzenia rynk� �ych �sł��� wydają się w obecnym okresie szcze��ó�nie a�rak-
cyjne i/��b innowacyjne. 

najbardziej oczekiwanym efek�em pracy animacyjnej jes� ak�ywna spo-
łeczność �oka�na. ur�chamianie �ej ak�ywności �o �sł���a, k�óra ma bo��a�ą 
me�odo�o��ię. an��ażowanie ��dzi, mobi�izowanie ich, pomoc w okreś�ani� kie-
r�nków ak�ywności, �o niek�óre z jej e�emen�ów. jakość �ej pracy anima�ora 
za�eży nie �y�ko od je��o zaan��ażowania czy empa�ii wobec ��dzi, z k�órymi 
prac�je. to �akże wynik wiedzy i �mieję�ności ksz�ał�owania procesów ��r�po-
wych. ur�chamianie ak�ywności ��dzi �o �akże najbardziej in��icyjnie form�-
łowane oczekiwanie po�encja�nych ins�y��cjona�nych k�ien�ów. jes� �o �akże 
�sł���a, k�órą dość ła�wo wymierzyć w ka�e��oriach i�ościowych i jakościowych, 
co nie oznacza brak� prob�emów prawnych, o czym na końc� �e��o �eks��. 

najwięcej �wa��i poświęca się �r�chamiani� ak�ywności obywa�e�skiej 
w �rzech obszarach: społecznej, k����ra�nej i ekonomicznej.
– Aktywno��� społeczna jes� wiązana ��łównie z prob�emami społecznymi, w �ym 

przede wszys�kim prob�emami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zwa�-
czania pa�o�o��ii czy po�i�yki za�r�dnienia. wiązać �o na�eży z wyczerpywa-
niem się moż�iwości in�erwencji pańs�wa i z koniecznością podejmowania 
�ych wyzwań przez samych mieszkańców, szcze��ó�nie, że ich oczekiwania 
wobec zaopa�rzenia społeczne��o cią���e rosą.

– Aktywno��� kulturalna �o sfera, w k�órej w os�a�nim okresie dochodzi do wie�� 
prób nowe��o zdefiniowania k����ry �oka�nej i ro�i, jaką mają od��rywać 
�oka�ne ins�y��cje k����ry. ak�ywność k����ra�ną mieszkańców rozpa�r�je 
się ��łównie pod ką�em rozwijania ich krea�ywności przez różne formy 
ak�ywności �wórczej, wykorzys�ania po�encjał� k����rowe��o d�a b�dowa-
nia �ożsamości �oka�nych wspó�no� i ich �czes�nic�wa w k����rze.

– sfera rozwijania aktywno�ci ekonomicznej rozcią��a się od e�as�yczności zawo-
dowej mieszkańców poprzez łączenie rozwoj� ekonomiczne��o z wa�ką 
z wyk��czeniem w idei ��ospodarki społecznej, aż po szerokie roz�mienie 
zasobów ekonomicznych, �akże w ka�e��orii kapi�ał� społeczne��o. d�a ani-
macji ważne są �eż ekonomiczne imp�ikacje zrównoważone��o rozwoj�. 
w �ych kon�eks�ach �r�chamianie ak�ywności społecznej jawi się jako 

działa�ność wszechs�ronna, a�e zawsze z wykorzys�aniem narzędzi charak-



Animacja społeczna – usługa i proces 165

�erys�ycznych d�a niej. ze wz���ęd� na rosnącą po�rzebę włączania obywa�e�i 
w procesy decyzyjne ciekawą ofer�ą �sł���i animacyjnej jes� moderowanie dia-
logu społecznego. dia�o�� w �ym �jęci� oczywiście da�ece przekracza �o pojęcie 
najczęściej przywoływane w związk� z działa�nością komisji trójs�ronnej. 
pojęciem dia�o��� w �jęci� animacyjnym na�eży objąć wsze�kie formy dys-
k�rsywnej refleksji, w wynik� k�órej nas�ęp�je rea�izacja różnorodnych 
pos���a�ów mieszkańców. Będą �o więc kons���acje społeczne, różne formy 
ne��ocjacji, ��r�powe formy p�anowania s�ra�e��iczne��o i�d. usł���a �a jes� �ym 
bardziej ciekawa z p�nk�� widzenia rynk�, że pozwa�a na swobodny wybór 
osoby i miejsca jej rea�izacji. jak wiadomo „nik� nie jes� prorokiem we włas-
nym kraj�”, co podnosi jeszcze a�rakcyjność sy��acji, w k�órej anima�or „z ze-
wną�rz” or��aniz�je dysk�sje i spory, k�óre mo��ą mieć emocjona�nie wysoką 
�empera��rę.

Laboratorium zmiany społecznej �o koncepcja �sł���i łączącej na�kę z prak�yką 
animacji. najbardziej charak�erys�yczne cechy �e��o podejścia, różniące �abo-
ra�ori�m od innych me�od reflek�owania rzeczywis�ości �o:
– jes� �o spo�kanie ��dzi związanych z teorią i praktyką zmiany społecznej �j. 

akademickich badaczy, ak�ywnych prak�yków czy wreszcie osoby wpływa-
jące na rzeczywis�ość za pomocą in�erwencji po�i�ycznej. nie dzieje się 
ono pod pros�ymi hasłami �ransfer� opracowań �eore�ycznych do prak�yki. 
wszyscy �czes�nicy �abora�oriów an��aż�ją się w je��o pracę w posz�kiwani� 
nowych perspek�yw d�a swojej ak�ywności, bez wz���ęd� na jej charak�er. 
labora�ori�m ma ��enerować efek� syner��ii in�e�ek��a�nej, prowadzącej 
do fak�yczne��o wdrażania pows�ających rozwiązań.

– Zaangażowana refleksyjno��� �czes�ników �abora�oriów. l�dzie są si�nie zwią-
zani z prob�ema�yką, nad k�órą prac�ją w danym �abora�ori�m. zaan��a-
żowani nie �y�ko na poziomie wiedzy czy �mieję�ności, a�e �akże (a może 
przede wszys�kim) na poziomie osobis�ej ak�ywności i pos�aw wobec róż-
nych aspek�ów projek�owanych zmian społecznych.

– Eksperyment intelektualny, w ramach k�óre��o dop�szcza się ryzyko i ewen��-
a�ną porażkę. to szcze��ó�nie ważny momen� ze wz���ęd� na brak w naszym 
kraj� k����ry za�fania, bez k�órej �r�dno o odwa��ę wobec opresyjne��o 
charak�er� roz�icznych sys�emów kon�ro�i, d�a k�órych każda porażka jes� 
czyjąś „winą” ��b „nad�życiem”. tymczasem bez prawa podejmowania 
wyzwań obciążonych ryzykiem nie jes� moż�iwy jakiko�wiek pos�ęp – �akże 
w obrębie życia społeczne��o. szcze��ó�nie, że „porażka” eksperymen�� spo-
łeczne��o mówi czasem więcej o prawidłach reakcji społecznej niż wdroże-
nia dające kró�ko�rwały „s�kces”.

– Chę�� „zajrzenia za lustro”, do�arcia „za k��isy” mechanizmów społecznych 
dziejących się „na scenie”. to właśnie �e prądy, procesy, jakościowo różne 
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p�nk�y wyjścia, e�emen�y chaos� i przypadk� – �o i wie�e innych czyn-
ników �ak naprawdę okreś�a zmianę społeczną i �empo rozwoj� różnych 
składowych życia społeczne��o. animacja społeczna do�yka społecznych 
�kładów złożonych, k�óre wpływając na siebie, �worzą sys�emy emer��encji 
„nowe��o”, w k�órym bardzo częs�o opis opar�y na badaniach i�ościowych 
s�aje się jedynie opisem his�orii. His�oria nie jes� na�czycie�ką życia. aby 
dokonać �o��ó�nień na rzecz projek�owania przyszłości, �rzeba się��ać po 
narzędzia badań jakościowych, sz�kać przypadków ponad s�andardowe 
sy��acje, pi�nie ś�edzić różnorodne społeczne „efek�y mo�y�a”. 

– Zachowanie równowagi pomiędzy badaniami a edukacją. Badania na�kowe �o 
w da�szym cią��� perspek�ywa refleksji zby� rzadko obecna w naszym życi� 
społecznym. w os�a�nich �a�ach widać, że ed�kacja jako perspek�ywa, 
w k�órej dos�rze��a się nie �y�ko awans indywid�a�ny, a�e i wspó�no�owy, 
z �epszym sk��kiem znajd�je swoje miejsce w świadomości społecznej. 
labora�ori�m łączy �e dwie perspek�ywy.
tworzenie całej ��amy �sł��� wsparcia procesów społecznych �o �akże d�ża 

szansa d�a �sł��� animacji społecznej. powyżej zos�ało wspomniane moderowa-
nie w odniesieni� do dia�o��� społeczne��o. jes� jednak popy� na inne formy 
moderacji – od spo�kań in�e��racyjnych aż po moderowanie różnych form 
refleksji ��r�powej.

jes� w �ej przes�rzeni miejsce na różnorodne formy edukacji �rodowiskowej, 
��dzie anima�or wcie�a się w edukatora, k�óry korzys�ając z narzędzi �akich 
me�odo�o��ii jak coaching, tutoring, mentoring czy s�perwizja, �worzy własny 
zes�aw ins�r�men�ów in�erwencji ed�kacyjnej. doda�kowy wymiar �ej �sł���i 
�o �akże zaprojek�owanie proces� ed�kacji opar�e��o o szere�� zdarzeń i sy��-
acji ed�kacyjnych rea�izowanych nie �y�ko przy współ�dzia�e anima�ora, a�e 
�akże �worzonych samodzie�nie przez mieszkańców. ce�em �akiej �sł���i pro-
jek�owania byłoby osią��nięcie komp�eksowości i komp�emen�arności wszys�-
kich e�emen�ów ed�kacji środowiskowej.

to wszys�ko były przykłady �sł��� opar�ych o prowadzenie pewnych kon-
kre�nych procesów. przy �worzeni� ofer�y animacyjnej jes� jednak �akże 
moż�iwe podejście prod�k�owe, ��dzie za p�nk� wyjścia przyjm�je się przy��o-
�owanie konkre�ne��o dzieła, a wszys�kie wyżej wspomniane �sł���i f�nkcjo-
n�ją w kon�ekście sk��eczne��o osią��ania z ��óry założone��o rez���a��. poniżej 
ki�ka przykładów:
– Zagospodarowywanie przestrzeni is�niejących w środowiskach �oka�nych. 

do�yczyć ono może zarówno b�dynków czy pomieszczeń, a�e �akże prze-
s�rzeni o�war�ych jak p�ace. w os�a�nim okresie prak�yczny wymiar �e��o 
�yp� �sł��� �o or��anizowanie mieszkańców wokół projek�ów rewi�a�iza- 
cyjnych. 
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– Kształcenie liderów i animatorów lokalnych, ��dzie procesy animacji i ed�kacji 
środowiskowej pozwa�ają wyłonić ��r�pę szcze��ó�nie ak�ywnych mieszkań-
ców i wzmocnić ich, dając im wiedzę i �mieję�ności po�rzebne w przewo-
dzeni� innym mieszkańcom.

– Diagnoza społeczna roz�miana jako wypracowanie konkre�ne��o dok�men�� 
np. s�ra�e��ii czy eksper�yzy. wypracowana z wykorzys�aniem spo�kania 
mieszkańców, kons���acji społecznych i propa��owani� wiedzy na �ema� 
dos�ępnych i sk��ecznych narzędzi badania i reflek�owania rzeczywis�ości, 
w jakich żyje społeczność �oka�na czy innych, wybranych narzędzi anima-
cji.
wszys�kie �e i inne �sł���i animacyjne o charak�erze projek�owym wiążą 

się z projek�em animacyjnym. to �akże konkre�na propozycja działa�ności 
anima�ora, k�óra �ym różni się od innych projek�ów, że projek� animacyjny 
zawiera �rzy pods�awowe e�emen�y:
– integracji – roz�mianej jako �worzenie �rwałych więzi społecznych pozwa�a-

jących na zwiększanie efek�ywności w f�nkcjonowani� społeczności �oka�-
nej,

– edukacji – oznaczający rozwój ��dzi zaan��ażowanych w rea�izację projek�� 
na bazie różnorodnych in�erwencji ed�kacyjnych,

– konkretnego działania – k�óry zakłada wymierność rez���a�ów oraz rzeczywi-
s�ą ak�ywność mieszkańców biorących �dział w projekcie.
okreś�enie ka�a�o��� prod�k�ów i/��b �sł��� oferowanych przez anima-

�ora społeczne��o jes� w da�szym cią��� sprawą o�war�ą. wydaje się, że będzie 
�o moż�iwe raczej poprzez porządkowanie żywiołowo pows�ających rozwią-
zań choćby z �e��o powod�, że animacja społeczna odpowiada z definicji na 
po�rzeby i prob�emy środowisk, w k�órych jes� rea�izowana.

3.2. Klienci animacji społecznej

w kon�ekście animacji społecznej zwykło się raczej mówić o beneficjen-
�ach. inaczej niż w przypadk� innych rynków, nie można w �ym przypadk� 
mówić o kons�men�ach. słowo „k�ien�” opis�je re�acje po�e��ające na �ym, 
że is�nieją ins�y��cje, k�óre za�r�dniają anima�orów i w �ym sensie korzy-
s�ają z ich ofer�y �sł���. inaczej jednak niż w przypadk� kons�men�ów same 
nie korzys�ają wpros� z �ej ofer�y, a raczej wskaz�ją ��r�py beneficjen�ów, do 
k�órych mają być kierowane. nie oznacza �o oczywiście izo�acji wobec dzia-
łań anima�ora. częs�o jes� �o ścisła współpraca i par�ners�wo. tym niemniej 
w różnych aspek�ach (np. związanych z finansami) wyraźnie widać ��ranice 
ró�, w jakich wys�ęp�ją konkre�ni ak�orzy procesów animacyjnych.
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k�ienci animacji społecznej �o przede wszys�kim różne��o rodzaj� ins�y-
��cje i or��anizacje z wszys�kich �rzech sek�orów. w sek�orze adminis�ra-
cji rekr���ją się ��łównie z jednos�ek samorząd� �ery�oria�ne��o i ins�y��cji 
z nimi powiązanych. samorząd jes� bowiem najbardziej zain�eresowany roz-
wojem społeczności �oka�nej. czasem przybiera �o pos�ać wsparcia współ-
pracy w ramach ��miny �rak�owanej jako o��ół obywa�e�i, czasem pos�ać prób 
modernizowania re�acji „władza” – mieszkańcy. w przypadk� or��anizacji 
pozarządowych k�ien�ami animacji s�ają się or��anizacje posz�k�jące sk�-
�ecznych me�od rea�izacji własnych misji i ce�ów. Bywa �eż, że po animację 
się��a się w ce�� wzmocnienia ro�i całe��o sek�ora or��anizacji pozarządowych 
w danej społeczności. w os�a�nich �a�ach rośnie �akże i�ość k�ien�ów animacji 
z sek�ora biznes�. t� w animacji sz�ka się sk��ecznych i �rwałych narzędzi 
b�dowania wizer�nk� firm (np. idea społecznie odpowiedzia�ne��o biznes�) 
��b zwiększenia wydajności poprzez rozwój pracowników (np. idea wo�on-
�aria�� pracownicze��o). są �akże przykłady k�ien�ów ponad�oka�nych (np. 
różne��o �yp� a��endy rządowe), odpowiadających za �worzenie i rea�izację 
po�i�yk p�b�icznych, czy w wymiarze ponadnarodowym, jak w przypadk� rea-
�izacji ce�ów e�ropejskie��o F�nd�sz� społeczne��o. 

różny charak�er po�encja�nych k�ien�ów pocią��a za sobą specyficzne 
podejścia w sposobach form�łowania ofer�y – od poziom� języka, po wskazy-
wanie różnych wymiarów �ży�eczności animacji społecznej. 

3.3. Problemy rynku animacji

prob�emy rynk� animacji społecznej do�yczą zasadniczo �rzech obszarów:
– świadomość ro�i procesów społecznych wśród po�encja�nych k�ien�ów,
– wymierność rez���a�ów pracy anima�ora społeczne��o,
– or��anizacja pracy anima�ora na ��e innych zawodów związanych z pracą 

z ��dźmi.
jako społeczeńs�wo „na dorobk�”, prób�jące do��onić bardziej rozwinię�e 

kraje re��ion�, �rak��jemy procesy społeczne jedynie jako zjawiska �owarzy-
szące procesom ��ospodarczym. takie s�wierdzenie �o oczywis�e �proszczenie, 
�ym niemniej wie�e wskaz�je na �o, że nie �pa�r�jemy w dos�a�ecznym s�opni� 
źródeł naszych s�kcesów i porażek w inżynierii społecznej. większość badań 
pokaz�je, że iden�yfik�jemy nasze prob�emy cywi�izacyjne ��łównie w perspek-
�ywie prob�emów infras�r�k��ra�nych np. infras�r�k��ry �ranspor�owej czy 
kom�nikacyjnej. po�wierdza �o wyraźna do niedawna �endencja w i�ości rea�i-
zowanych projek�ów finansowanych ze środków unii e�ropejskiej – wyraźnie 
na korzyść i�ości �zw. „projek�ów �wardych”. „projek�y miękkie” pozwa�ające 
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inwes�ować środki w rozwój kapi�ał� społeczne��o dopiero w os�a�nich �a�ach 
znajd�ją powszechne zroz�mienie w samorządach. do�yczy �o �akże biznes�, 
k�óry dopiero wraz ze wzros�em konk�rencji oraz złożoności procesów ��ospo-
darczych w naszym kraj� zaczął z większym zain�eresowaniem posz�kiwać 
rezerw w społecznej �kance ekonomii. 

zarówno w adminis�racji jak i w biznesie domin�je k����ra wskaźnikowa 
opar�a o wskaźniki i�ościowe. animacja społeczna osią��a rez���a�y, k�óre da 
się opisać ��łównie w obszarach zmiany jakościowej. konieczność po��odzenia 
�ych dwóch podejść sk��k�je zarówno próbami dos�osowania języka animacji 
do wskaźników i�ościowych, jak i próbami wprowadzania nowych narzędzi 
mierzenia jakości. to �r�dny proces, szcze��ó�nie, że rez���a�y pracy anima-
�ora �jawniają się z całą mocą dopiero w perspek�ywie czasowej �iczonej w �a-
�ach. przekłada się �o �akże na opis cząs�kowych działań-�sł��� anima�ora. 
wywiązanie się z wykonania konkre�nej �sł���i nie oznacza bowiem pos�ęp� 
w wymiarze całe��o proces� i na odwró�. nieosią��nięcie jakie��oś rez���a�� 
cząs�kowe��o nie oznacza porażki całej projek�owanej i rea�izowanej zmiany.

te prob�emy jak w soczewce o��nisk�ją się w dy�ema�ach or��anizacji pracy 
anima�ora. pierwszy prob�em �o wymiar czas� pracy. zważywszy na koniecz-
ność podążania za dynamiką ��r�py, anima�or nie ma moż�iwości dokładne��o 
okreś�enia czas� pracy na poziomie p�anowania projek�� animacyjne��o. 
doda�kowo wchodząc w proces, nie wie, jak ��łęboko zmiany w danym środo-
wisk� będą m�siały być dokonane. wie�e rzeczy, k�óre �o de�ermin�je, �jaw-
nia się w �rakcie pracy z mieszkańcami.

po�skie prawo pracy zakłada �rzy pods�awowe formy za�r�dnienia: powie-
rzenie zadań i obowiązków w dł���iej perspek�ywie czasowej (praca e�a�owa), 
powierzenie wykonywania pewnych czynności w kró�kiej perspek�ywie cza-
sowej (�mowa z�ecenie), powierzenie wykonanie dzieła (�mowa o dzieło). 
z �ej perspek�ywy żadna z �ych form�ł nie opis�je �e��o, cze��o in��icyjnie 
wyma��amy od anima�ora. 

is�nieją próby �jmowania �sł��� animacyjnych w ka�e��oriach kon�rak�� ��b 
�mowy z firmą, ��dzie anima�or prowadzi działa�ność ��ospodarczą. wszys�kie 
one jednak wyma��ają specyfikacji �yp� „jakie wyna��rodzenie za jaką pracę 
bądź rez���a�” i �� wracamy do prob�em� wskaźników. do �e��o jeszcze docho-
dzi cały szere�� nieporoz�mień wynikających z powszechne��o iden�yfikowa-
nia animacji społecznej z działa�nością społeczną. d�acze��o kom�ś płacić 
za pracę, k�órą do �ej pory bra�i na siebie pracownicy socja�ni, anima�orzy 
k����ry czy działacze or��anizacji pozarządowych? Moż�iwe, że �a men�a�na 
bariera będzie jedną z naj�r�dniejszych do pokonania. 
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wypa�enie zawodowe w pracy animacyjnej

Idź do Ludzi; 
Żyj po�ród nich; 
Kochaj ich; 
Ucz się od nich; 
Zacznij tam, gdzie oni są; 
Pracuj razem z nimi; 
Buduj na tym, co oni mają .
 .  .  .
Lecz o najlepszych przywódcach,
Kiedy zadanie zostało spełnione,
Praca zakończona,
Ludzie wszyscy powiedzą:
„Zrobili�my to sami” .

 lao ts�1

1. STRES W PRACy ANiMATORA SPOŁECZNEGO

defini�jąc pojęcie animacji społecznej szkoła anima�orów społecznych 
opis�je je jako wywodzące się z fa�i młodzieżowej kon�es�acji i b�n�� końca 
�a� 60. XX w. Animacja była próbą odrzucenia formalizacji, hierarchizacji i biurokra-
tyzacji w relacjach między ludźmi . Miała na celu odrodzenie prawdziwego życia społecz-
nego, opartego na naturalnych grupach oraz autentycznej komunikacji społecznej2. 

animacja jako me�oda pracy dos�rze��ła kon�eks� środowiskowy i ins�y��-
cjona�ny, w jakim f�nkcjon�ją ��r�py. dzięki �em� s�ała się me�odą pob�dza-
nia obywa�e�i do działania na rzecz społeczności �oka�nej, a więc odnajdywania 
i �r�chamiania sił �kwiących w środowisk�. dr���orzędne są więc specyficzne 
obszary działań (k����ra, ed�kacja, pomoc społeczna, przedsiębiorczość), 

1 h��p://www.scn.or��/cmp/mod��es/emp-��opo.h�mh��p://www.scn.or��/cmp/mod��es/emp-��opo.h�m
2 h��p://www.sas.en��o.p�/h��p://www.sas.en��o.p�/
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ponieważ najważniejsza s�aje się w �ym podejści� me�oda pracy w środowi-
sk�. 

w po�sce pojęcie �o wys�ęp�je przede wszys�kim w kon�ekście animacji 
k����ry (wspieranie �wórczości i rozwoj� poszcze��ó�nych osób i ��r�p) ��b 
szerszej animacji społeczno-k����ra�nej (pob�dzanie ak�ywności k����ra�nej 
�oka�nych społeczności). zawsze jednak oznacza ożywianie, zachęcanie, skła-
nianie do działania, z��odnie z łacińskim źródłosłowem (łac. anima). 

pojęci� animacji przypis�je się zarówno �eorie (z wie�� dyscyp�in na�ko-
wych), jak i prak�yki socjo�echniczne, profi�ak�yczne, psycho�erapie, działa�-
ność wychowawczą, pracę wo�on�arys�yczną ��b ed�kację pozaszko�ną. w �ym 
znaczeni� animacja jes� przede wszys�kim: ce�em, procesem, me�odą i formą 
działań w sferze k����ry oraz w sferze społeczno-ed�kacyjnej”3. 

praca anima�ora społeczne��o nas�awiona jes� na konkre�ne ce�e mające 
za zadanie rozwój społeczności �oka�nej. owe ce�e nakreś�ają obszary pracy 
anima�ora i przyb�iżą je��o zadania. do ��łównych za�iczyć na�eży4:
– wypracowanie wspó�nych działań (zakładanie i wspieranie ��r�p obywa�e�-

skich, �oka�nych par�ners�w),
– poprawa dos�ęp� mieszkańców do informacji i �mieję�ności,
– zdobywanie ��b �worzenie nowych zasobów ma�eriałowych, rzeczowych 

i finansowych w obrębie społeczności �oka�nej,
– zwiększenie demokra�yczne��o �czes�nic�wa mieszkańców w procesach 

podejmowania decyzji.
animacji społecznej zdefiniowanej powyżej oraz zadaniom anima�ora spo-

łeczne��o będzie �owarzyszył w większym ��b mniejszym s�opni� s�res. na je��o 
nasi�enie oraz sposób radzenia sobie z nim wpływają między innymi s�awiane 
wyma��ania, war�nki fizyczne, w k�órych prac�jemy, predyspozycje fizyczne, 
emocjona�ne i in�e�ek��a�ne jednos�ki oraz inne obszary, o k�órych będzie 
jeszcze mowa w da�szej części opracowania. doświadczany s�res możemy 
o��ó�nie podzie�ić na pozy�ywny �j. mo�yw�jący oraz ne��a�ywny �j. demobi�i-
z�jący, zniechęcający do działania. 

praca anima�ora społeczne��o będzie rodzajem działania, k�óre wyma��a od 
nie��o nie�s�annej in�erakcji z o�oczeniem, krea�ywności, �mieję�ności współ-
działania i mobi�izowania innych osób na�eżących do społeczności �oka�nej. 
z �akim działaniem będzie związany s�res, z k�órym anima�or powinien sobie 
kons�r�k�ywnie poradzić. Między innymi od je��o �mieję�ności radzenia sobie 
w sy��acjach s�resowych za�eżeć będzie je��o efek�ywna praca. 

3 h��p://www.sas.en��o.p�/h��p://www.sas.en��o.p�/
4 B. skrzypczak, Aktywizacja i Rozwój Społeczno�ci Lokalnych – paradygmaty, cele, strategie, 

modele, metody, narzędzia, h��p://spo�ecznieodpowiedzia�ni.p�/



Artur Czerniga172

is�nieje wie�e koncepcji wyjaśniających s�res i wskaz�jących na moż�iwo-
ści radzenia sobie z w sy��acjach s�resowych. jedną z najbardziej znanych 
jes� koncepcja lazar�sa, k�óry s�res defini�je jako okre�loną relację między osobą 
a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej 
zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi5. gdy ma miejsce opisywana nierównowa��a 
człowiek �r�chamia mechanizmy radzenia sobie. radzenie sobie z ko�ei jes� 
próbą nas�awioną na re����ację emocji i rozwiązanie prob�em�. jes� próbą 
spros�ania wyma��aniom ocenianym jako przekraczające osobis�e zasoby. 
ważnym mechanizmem s�res� wedł��� lazar�sa jes� poznawcze opracowanie 
sy��acji, k�órem� �owarzyszy ocena. i �ak sy��acja może być oceniana jako 
zdarzenie bez znaczenia, jako pozy�ywna bądź obciążająca. ocena sy��acji 
jako obciążającej powodowała będzie da�sze konsekwencje w perspek�ywie 
radzenia sobie ze s�resem. 

ko�ejne dwa k��czowe procesy w mode�� lazar�sa �o ocena pierwo�na 
i w�órna. ocena pierwo�na do�yczy war�ościowania bodźców jako s�res�ją-
cych w �rzech ka�e��oriach �j. jako wyzwanie, za��rożenie bądź s�ra�a. ocena 
w�órna �o ocena posiadanych zasobów i moż�iwości działania w momencie 
s�res�. ocena w�órna za�eżeć będzie od przeszłych doświadczeń s�kcesów 
czy �eż ich brak� oraz wykazywanej zaradności bądź bezradności. lazar�s 
propon�je nas�ęp�jące sposoby radzenia sobie ze s�resem6:
– Konfrontacja – okaz�ję niezadowo�enie i doma��am się zmian.
– Dystansowanie się – nie myś�ę o zais�niałej sy��acji.
– Samokontrola – w myś�ach ana�iz�ję i okreś�am p�an działania.
– Poszukiwanie wsparcia społecznego – proszę o poradę znajomych.
– Przyjmowanie odpowiedzialno�ci – wyrz�cam sobie niedoskonałości.
– Ucieczka i unikanie – o���ądam �e�ewizję bez �s�ank�, śpię do poł�dnia.
– Planowe rozwiązywanie problemu – w p�nk�ach opracow�ję działanie.
– Pozytywne przewarto�ciowanie – i��minacja, wiem co w życi� jes� is�o�ne7.

odwoł�jąc się do w/w koncepcji, najbardziej pożądane �rak�owanie sy��a-
cji s�resowych, k�órych anima�or będzie doświadczał w swojej pracy, związane 
jes� z in�erpre�owaniem zdarzenia s�res�jące��o jako wyzwania. wyzwania, 
k�óre będzie ko�ejnym krokiem do osią��nięcia wyznaczone��o ce��. w pracy 
anima�ora ważne będą zarówno je��o �mieję�ności radzenia sobie w sy��a-
cjach s�resowych jak �eż wcześniejsze doświadczenia, k�óre war�nk�ją ocenę 

5 i. Heszen-niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] Człowiek w sytuacji stresu, 
i. Heszen-niejodek, z. ra�ajczak (red.), wydawnic�wo uŚ, ka�owice, 2000, s. 14.

6 s. k��czyńska, O stresie i sposobach radzenia sobie z nim, niebieska linia, nr 5/2003; 
7 i. Heszen-niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia . Podręczni 

akademicki, �om 3: Jednostka w Społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, j. s�re�a� (red.), 
gdańskie wydawnic�wo psycho�o��iczne, gdańsk 2000.
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własnych moż�iwości działania w danej sy��acji (ocena w�órna). o i�e wcześ-
niejsze doświadczenia były związane z s�kcesem a nie bezradnością i prze-
��raną, o �y�e ła�wiej będzie m� spros�ać napo�ykanym prob�emom.

przeciążenia, przekraczające zasoby jednos�ki oraz za��rażające jej dobro-
s�anowi, o k�órych mowa w definicji lazar�sa podzie�ić można na 8 ka�e��orii 
(wykres 1). 

Wykres 1. Stres w pracy

STRES

Przeciążenie
jakościowe

Przeciążenie
ilościowe

Fizyczne
warunki pracy

Brak wsparcia

Niedociążenie
jakościowe

Brak kontroli
nad pracą

Niejasność roli

Konflikt roli

Źródło: M. gó�cz, Stres w pracy . Poradnik dla pracownika, Główny Inspektorat Pracy, warszawa 
2009.

o przeciążeni� i�ościowym mówimy w przypadk�, ��dy pracy jes� zby� 
wie�e. gdy wykonywane czynności wyma��ają d�że��o wysiłk� fizyczne��o, do 
k�óre��o może dochodzić presja czas�. w �akich war�nkach anima�or może 
zna�eźć się niejednokro�nie podczas pracy w środowisk� �oka�nym, ważne 
jes� więc, aby pamię�ając o ważnych zadaniach, nie �ekceważyć wypoczynk� 
i re�aks�. umieję�ne zna�ezienie zło�e��o środka pomiędzy działaniem i wypo-
czynkiem s�anowi is�o�ę wykonanej pracy i zachowania zdrowia. przeciążenie 
jakościowe �o sy��acja, w k�órej rea�izowane zadania są oceniane jako zby� 
�r�dne. Może wiązać się �o z brakiem odpowiedniej wiedzy, przy��o�owania 
mery�oryczne��o, a�e �akże ze s�awaniem przed �r�dnymi wyborami, pono-
szeniem d�żej odpowiedzia�ności czy dy�ema�ami mora�nymi. w �akim przy-
padk� zapewnienie sobie większej i�ości czas� czy pomoc osób �rzecich może 
okazać się niezbędna.

niedociążenie jakościowe ma miejsce w przypadk� pracy mono�onnej 
i n�dnej. wykonywane zadania są zby� pros�e i niewykorzys��jące posiadane��o 
przez anima�ora po�encjał�. war�o w�edy zadbać o �o by wyznaczane zadania 
były dos�osowane do moż�iwości i nie marno�rawiły po�encjał� anima�ora. 
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ko�ejnym za��rożeniem jes� brak kon�ro�i nad wykonywaną pracą. a��o-
nomia daje moż�iwość osobis�e��o an��ażowania się i sprawia, że pracownik 
jes� w s�anie ze szczerym zaan��ażowaniem wykonywać powierzone zadania. 
ważne jes�, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom odpowiedzia�ności i wy-
znaczać indywid�a�ne ce�e do osią��nięcia. 

poprawne f�nkcjonowanie anima�ora może zab�rzyć niejasność ró�. Może 
wiązać się �o z brakiem jasno wyznaczonych ��ranic odpowiedzia�ności czy 
�eż przydzie�aniem zadań, za k�óre odpowiedzia�ne są w niejasnym zakre-
sie inne osoby. Może być �o �akże niejasność, co do war�nków za�r�dnienia 
i wyna��rodzenia za wykonywana pracę. Może zdarzyć się �eż sy��acja, w k�ó-
rej wykonywane czynności nie pozwa�ają na rea�izację innych obowiązków 
i po�rzeb. Mówimy w�edy o konflikcie ró�. Ma on miejsce np. w sy��acji brak� 
moż�iwości awans�, sprzecznych oczekiwań, co do wykonywanych obowiązków 
czy brak� moż�iwości rea�izowania życia prywa�ne��o. 

znacznie ��r�dnić i zakłócić po�e działań anima�ora mo��ą również fizyczne 
war�nki pracy �akie jak: praca w hałasie, w niebezpiecznych war�nkach, brak 
moż�iwości i rozwiązań �echnicznych, bak ma�eriałów eksp�oa�acyjnych i�p.8

is�o�nym czynnikiem w pracy animacyjnej jes� wsparcie społeczne, k�óre 
spełniać może �akie ��łówne f�nkcje, jak9:
– zaspokojenie pods�awowych po�rzeb społecznych,
– ochrona przed obciążeniami,
– przewar�ościowywanie obciążeń i właściwe z nimi pos�ępowanie,
– zapewnienie różnorodnych i in�ensywnych doświadczeń społecznych,
– bezpośredni wpływ na procesy fizjo�o��iczne,
– wpływ na zachowania is�o�ne d�a zdrowia,

sommer i Fydrich10 defini�ją wsparcie społeczne z perspek�ywy odbiorcy 
poprzez pięć doświadczeń:
– wsparcie emocjona�ne,
– wsparcie przy rozwiązywani� prob�emów,
– wsparcie prak�yczne i ma�eria�ne,
– in�e��racja społeczna,
– za�fanie do re�acji między��dzkich.

powyższy ka�a�o�� jes� zbiorem ��łównych obciążeń w pracy animacyjnej, 
jednak nie jes� on komp�e�ny. w pracy anima�ora mo��ą pojawić się inne 
niż w/w ka�e��orie obciążeń, z k�órymi anima�or będzie m�siał się zmierzyć. 

 8 M. gó�cz, Stres w pracy . Poradnik dla pracownika, główny inspek�ora� pracy, warszawa 
2009, s. 12–17.

 9 j. Fen���er, Pomaganie męczy, gdańskie wydawnic�wo psycho�o��iczne, gdańsk 2000, s. 165.
10 ibidem. 
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wykres 2 pokaz�je schema� przykładowe��o rozwiązywania pojawiające��o się 
w pracy s�res�. 

Wykres 2. Schemat rozwiązywania sytuacji stresowej 

Zrób listę sytuacji, osób lub czynności
będących dla Ciebie przyczyną stresu

Zastanów się, co powinno się zmienić,
aby stres był mniejszy

Wymyśl kilka przykładów swoich działań,
aby tak się stało

Wybierz rozwiązanie najlepsze dla Ciebie
i możliwe do zastosowania w Twojej sytuacji

Zastosuj rozwiązanie

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

Co KONKRETNIE
Ci przeszkadza

Jak CHCESZ
żeby było?

Co MOŻESZ
zrobić

Co ZROBISZ

ZRÓB TO

Źródło: M. gó�cz, Stres w pracy . Poradnik dla pracownika, główny inspek�ora� pracy, warszawa 
2009, s. 17.

2. DEfiNiCJE i KONCEPCJE WyPAlENiA ZAWODOWEGO

wypa�enie zawodowe różnie jes� definiowane i opisywane przez różnych 
a��orów. rozbieżności �e mają swe źródła nie �y�ko w złożoności zjawiska 
wypa�enia zawodowe��o, a�e �akże w dowo�nie okreś�anym zakresie je��o symp-
�omów. sprawia �o, iż nie ła�wo jes� jednoznacznie zakreś�ić ��ranice między 
wypa�eniem zawodowym a a�ienacją, s�resem, roz��oryczeniem, wyczerpaniem 
czy depresją. samo wy�ł�maczenie zjawiska może roz��rywać się w oparci� 
o dwa mode�e koncepcyjne: jednowymiarowy i wie�owymiarowy, jednak war�o 
pokazać mode� poznawczy �wz���ędniający �akże czynniki �kwiące w o�oczeni� 
człowieka. 

2.1. Jednowymiarowy model wypalenia zawodowego  
Ayali M. Pines

aya�i M. pines �rak��je wypa�enie jako zjawisko jednowymiarowe i za-
kłada, że zasadnicza je��o przyczyna �kwi w naszej po�rzebie sens� życia. 
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każdy po�rzeb�je wierzyć, że je��o życie ma sens, że �o co robi jes� ważne 
i poży�eczne. pines podkreś�a w swej e��zys�encja�nej �eorii znaczenie ce�ów 
i oczekiwań jako przyczyn wypa�enia zawodowe��o (wykres 3).

Wykres 3. Egzystencjalny model wypalenia 

Cele i oczekiwania
• uniwersalne
• zawodowe
• osobiste

Wspierające
środowisko pracy

Cele i oczekiwania
osiągnięte

Sukces

Znaczenie
egzystencjalne

Stresujące
środowisko pracy

Cele i oczekiwania
nieosiągnięte
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Wypalenie się

Źródło: a.M. pines, Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, [w:] Wypalenie zawodowe . Przyczyny 
i zapobieganie, H. sęk (red.) wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa, 2000, s. 43.

wedł��� pines wypa�enie �o negatywny stan wyczerpania fizycznego, emocjonal-
nego i psychicznego, który jest końcowym rezultatem stopniowego procesu utraty złudzeń 
(rozczarowania) w poszukiwaniu sensu wykonywanej pracy11. odnosząc �o zjawi-
sko do kon�eks�� zawodowe��o a��orka �wierdzi, że może ono do�ykać osoby 
o wysokich kwa�ifikacjach, si�nej mo�ywacji, iden�yfik�jące się ze swoją pracą 
i spodziewające się czerpać z niej pocz�cie sens� życia. poda�ność na wypa�e-
nie pojawia się � �akich osób, ��dyż ich wiedza, �mieję�ności i doświadczenia 
nie pozwa�ają zrea�izować obranych ce�ów zawodowych i cz�ją się niezdo�ni 
do sk��eczne��o działania. wypa�eni� zawodowem� �owarzyszy ne��a�ywna 
pos�awa wobec pracy, ��dzi i życia, pocz�cie bezradności oraz beznadziejności 
położenia. obniżona samoocena objawia się w pocz�ci� własnej nieadekwa�-
ności, niekompe�encji i zniechęceni�. 

11 a.M. pines, Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. [w:] sęk H. (red.) Wypalenie zawo-
dowe . Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2000, s. 56.
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jak �waża a��orka opisywane��o mode��, pocz�cie własnej sk��eczności 
i pocz�cie kompe�encji są ważne, ��dyż dają profesjona�is�om pocz�cie sens� 
e��zys�encji. wypa�enie wys�ęp�je �y�ko � �ych jednos�ek, k�óre podejm�jąc 
pracę spodziewają się, że dany zawód da im pocz�cie bycia osobą ważną, 
pocz�cie „e��zys�encja�ne��o znaczenia”. równocześnie osoby �e w pracy częs�o 
doświadczają sy��acji s�res�jących. w is�ocie �o, czy ich oczekiwania zos�aną 
spełnione za�eży od ich środowiska pracy. jeże�i jes� �o środowisko wspiera-
jące, �o zminima�iz�je ono ne��a�ywne cechy i dos�arczy pozy�ywnych bodźców 
do rea�izacji zamierzonych ce�ów, jeś�i jes� s�res�jące, spowod�je pocz�cie 
porażki, s�ra�y i wypa�enie.

2.2. Wielowymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego 
Christiny Maslach

chris�ina Mas�ach jes� a��orką wie�owymiarowe��o podejścia do za��adnie-
nia wypa�enia zawodowe��o oraz współa��orką ��worzone��o na �ej pods�awie 
najpop��arniejsze��o kwes�ionari�sza do je��o badania (Maslach Burnout Inven-
tory – MBi). 

w definicji �rójwymiarowej �eorii wypa�enia chris�iny Mas�ach wypa�e-
nie zawodowe jes� okreś�ane jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, 
depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpi�� u osób 
pracujących z innymi ludźmi w pewien okre�lony sposób12. definicja �a s���er�je, że 
do opis� zjawiska niezbędne będzie scharak�eryzowanie �rzech e�emen�ów 
składowych wypa�enia zawodowe��o.
– Wyczerpanie emocjonalne odnosi się do samopocz�cia danej osoby. cz�je ona, 

że jes� nadmiernie obciążona emocjona�nie, a objawia się �o zniechęce-
niem do pracy, coraz mniejszym zain�eresowaniem sprawami zawodowymi, 
obniżoną ak�ywnością, pesymizmem, s�ałym napięciem psychofizycznym, 
draż�iwością, a�e �akże zmianami soma�ycznymi: chronicznym zmęcze-
niem, bó�ami ��łowy, bezsennością, zab�rzeniami ��as�rycznymi, częs�ymi 
przeziębieniami i�p.

– Depersonalizacja do�yczy zby� oboję�ne��o, bezd�szne��o ��b ne��a�ywne��o 
rea��owania na innych ��dzi, k�órzy zwyk�e są odbiorcami �sł��� danej osoby 
��b przedmio�em opieki z jej s�rony. związana jes� ponad�o z powierz-
chownością, skróceniem czas� i sforma�izowaniem kon�ak�ów, cynizmem, 
obwinianiem innych za niepowodzenia w pracy. Formy depersona�izacji 

12 ch. Mas�ach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe . Przy-
czyny i zapobieganie, H. sęk (red.), wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2000, s. 15. 
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�za�eżnione są od rodzaj� ak�ywności zawodowej pracownika. Będzie ona 
po�e��ała np. na zwracani� się do k�ien�ów po nazwisk�, s�osowani� wobec 
nich niewybrednych epi�e�ów i�p. depersona�izacja, czy�i odczłowieczenie 
��b jeszcze inaczej �przedmio�owienie, jes� próbą zwiększenia psychicz-
ne��o dys�ans� wobec osoby, z k�órą się prac�je. symbo�iczne odebranie 
k�ien�owi człowieczeńs�wa i �rak�owanie ��o jako „przypadk�” pozwa�a na 
mniejsze zaan��ażowanie się w re�acje z dr���im człowiekiem. Może więc 
być mniej ��b bardziej świadomą formą ochrony siebie przed da�szym eks-
p�oa�owaniem swych emocjona�nych zasobów.

– Obniżone poczucie dokonań osobistych jes� �endencją do widzenia swojej pracy 
z k�ien�ami w ne��a�ywnym świe��e, spadkiem pocz�cia własnej kompe-
�encji. objawia się �o niezadowo�eniem z osią��nięć w pracy, ��ra�ą wiary 
we własne moż�iwości, pocz�ciem niezroz�mienia ze s�rony przełożonych, 
s�opniową ��ra�ą zdo�ności do rozwiązywania pojawiających się prob�e-
mów i niemożnością przys�osowania się do �r�dnych war�nków zawodo-
wych. w re�acji z ��dźmi może ono przyjmować zachowania a��resywne 
(np. a��resja werba�na), jak i �cieczkowe (nieobecność w pracy). symp�omy 
�e �worzą samonapędzający się mechanizm. pracownik, k�óry cz�je się 
zmęczony, mniej an��aż�je się w rea�izację zadań zawodowych, je��o praca 
coraz częściej oceniana jes� ne��a�ywnie, sam również nie jes� zadowo�ony 
z jej efek�ów, posz�k�je źródeł �akie��o s�an� rzeczy i bardzo częs�o �znaje, 
że brak�je m� kompe�encji, wiedzy i �mieję�ności, aby radzić sobie z �r�d-
nymi sy��acjami w pracy, a nawe� – by wykonywać swój zawód.
zdaniem a��orki obecność �ych �rzech wys�ęp�jących w charak�erys�ycz-

nym �kładzie e�emen�ów składowych wypa�enia, jes� cechą odróżniającą syn-
drom wypa�enia od innych nas�ęps�w s�res� zawodowe��o, i od s�res� w pracy 
w o��ó�e. podkreś�a ona że, wys�ąpienie syndrom� wypa�enia zawodowe��o 
war�nkowane jes� pracą z ��dźmi, a�e nie jes� �o jedyny war�nek. zjawisko 
�o do�yczy ponad�o profesjona�is�ów za�r�dnionych w zawodach, k�órych 
pods�awą jes� specyficzna in�erakcja społeczna po�e��ająca na �ym, że jedna 
s�rona �dzie�a pomocy, a dr���a �ę pomoc o�rzym�je. ten rodzaj in�erakcji 
związany jes� z si�nym obciążeniem emocjona�nym osoby �dzie�ającej pomocy. 
schema�yczne �jęcie cią��� za�eżności i nas�ęps�w proces� wypa�enia w �jęci� 
Mas�ach �kaz�je wykres 4.

Mas�ach opis�je zespół wypa�enia zawodowe��o jako proces sekwen-
cyjny13. wyczerpanie emocjona�ne będące sk��kiem emocjona�nych wyma��ań 

13 a. sme�kowska-zdziabek, Wypalenia zawodowe w perspektywie klinicznej, [w:] Psychologia kli-
niczna i psychologia zdrowia . Wybrane zagadnienia, l. cierpiałkowska, H. sęk (red. na�k.), wydaw-
nic�wo F�ndacji H�maniora, poznań 2001.
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w kon�ak�ach z biorcą (k�ien�em) pojawia się jako pierwsze. nas�ępnie, przy 
niepowodzeniach w radzeni� sobie z �ym wyczerpaniem, pojawia się deper-
sona�izacja. ten sposób radzenia sobie ma charak�er obronny i da�ej zab�rza 
re�acje z biorcami, co prowadzi w nas�ęps�wie do doświadczania coraz więk-
szych niepowodzeń i pocz�cia coraz mniejszych dokonań osobis�ych. 

Wykres 4. Model wypalenia zawodowego według Maslach

Interpersonalne wymogi

Emocjonalne przeciążenie

Emocjonalne wyczerpanie

Depersonalizacja

Utrata satysfakcji zawodowej

W Y P A L E N I E

Źródło: ch. Mas�ach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, w: H. sęk (red.) Wypalenie zawo-
dowe . Przyczyny i zapobieganie, wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2000, s. 13–30.

z czasem Mas�ach14 wprowadziła pewne korek�y do swe��o podejścia. s�ało 
się �o za sprawą wyników badań lei�era oraz Byrne nad s�r�k��rą proces� 
wypa�enia oraz ro�ą czynników indywid�a�nych i or��anizacyjno-s�r�k��ra�-
nych. koncepcja do�ycząca zespoł� wypa�enia zawodowe��o zos�ała rozsze-
rzona na �rzy sposoby:
– zjawisko �o wys�ęp�je nie �y�ko � ��dzi poma��ających innym, a�e może 

wys�ąpić w różnych dziedzinach i związane jes� ze złym dopasowaniem 
pracownika i pracy. efek�em �e��o jes� wyczerpanie emocjona�ne, k�óre 
wcześniej �znawane było za sk��ek pracy z osobami po�rzeb�jącymi jakiejś 
pomocy.

– szersze definiowanie �rzech wymiarów wypa�enia jes� dr���ą zmianą 
w mode��. teraz wyczerpanie odnosi się do wyczerpania emocjona�ne��o 

14 s. t�cho�ska, Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, prze���ąd psy-
cho�o��iczny, 3, 2001.
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i fizyczne��o, a depersona�izacja pos�rze��ana jes� jako cynizm związany 
z oboję�nym s�os�nkiem do swojej pracy. Brak efek�ywności na�omias� 
wynika z �cz�cia zawodowej nieadekwa�ności oraz ��ra�y pewności, co do 
własnych �mieję�ności.

– trzecia zmiana do�yczy przyczyn wypa�enia zawodowe��o, ��dzie wskaz�je 
się na sześć �ypów złe��o dopasowania pracownika do pracy. a są nimi: 
nadmierne obciążenie pracą – k�óre wynika z konieczności wykonywa-
nia zby� d�żej �iczby czynności w kró�kim czasie, przy skąpych zasobach; 
brak moż�iwości kon�ro�i i współdecydowania odnośnie pełnionych ró�; 
brak na��rody – między innymi niskie wyna��rodzenie, brak �znania; brak 
wspó�no�y i pozy�ywnych re�acji in�erpersona�nych na �erenie pracy; brak 
sprawied�iwości – niejednakowe �rak�owanie pracowników; konflik�y war-
�ości – wynikające z dysonans� pomiędzy wyma��aniami pracy a osobis�ymi 
zasadami pracownika.

zdaniem Mas�ach i lei�era15 zespół wypa�enia zawodowe��o jes� prze-
ciwieńs�wem zaan��ażowania w pracę. za�eżność między war�nkami pracy 
a wypa�eniem się bądź zaan��ażowaniem w nią i��s�r�je wykres 5.

Wykres 5.  Model obszarów dopasowania zawodowego według Maslach (osoba 
– praca zawodowa)

OSOBA

WYPALENIE

PRACA ZAWODOWA

Obciążenie pracą
Kontrola
Wynagrodzenie
Wspólnotowość
Sprawiedliwość
Wartość

– wyczerpanie
– cynizm
– brak satysfakcji

ZAANGAŻOWANIE
– energia życiowa
– współpraca
– skuteczność działania

Źródło: ch. Mas�ach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe . Przy-
czyny i zapobieganie, H. sęk (red.), wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2009.

15 ch. Mas�ach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe . Przy-
czyny i zapobieganie, H. sęk (red.), wydawnic�wo na�kowe pwn, warszawa 2000, s. 13–30.
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2.3. Wypalenie zawodowe w poznawczym modelu  
Heleny Sęk

podejście, � k�óre��o pods�aw znajd�je się jedynie człowiek, ze swymi s�a-
nami emocjona�nymi czy po���ądami na �ema� pracy, wydaje się d�a wie�� 
badaczy niewys�arczające. zwracają oni �wa��ę, że w mode�� na�eży �wz���ęd-
nić jeszcze czynniki, k�óre działają w środowisk� pracy. taką propozycją 
jes� poznawczy mode� wypa�enia zawodowe��o, k�óry jes� koncepcją po�skich 
badaczy prac�jących pod kier�nkiem He�eny sęk. podkreś�a się w nim, że 
w naszych war�nkach społeczno-ekonomicznych i his�orycznych � źródeł 
wypa�enia �eży in�erakcja dwóch ��r�p czynników: cech podmio�� (sprzyja-
jących do rea��owania wypa�eniem ��b �odparniających na s�res) i cech o�o-
czenia16. 

wyróżnione przez a��orkę cechy podmio�� �o:
– �ypy kon�ro�i – wpływające na pocz�cie kompe�encji zawodowych,
– własne przekonania pracowników o sk��eczności zawodowej, wpływające 

na pocz�cie obciążenia oraz na wypa�enie.
wśród cech środowiskowych is�o�ną ro�ę od��rywa wsparcie społeczne. 

większość badaczy17 �znaje je��o ro�ę za niepodważa�ną, zarówno jako czyn-
nika s�reso��enne��o, jak i b�fora zapobie��ające��o wypa�eni�. na po�wierdze-
nie �ej �ezy zos�ało przeprowadzonych j�ż wie�e badań.

w przeprowadzanych badaniach obejm�jących różne ��r�py zawodowe 
zos�ała po�wierdzona �rafność prezen�owane��o wie�oczynnikowe��o mode��, 
z��odnie z k�órym można okreś�ić zarówno czynniki sprzyjające wypa�ani� się, 
jak i zapobie��ające m�. wśród �ych pierwszych zna�azły się:
– poziom przeżywane��o s�res�,
– ocena sy��acji w �erminach za��rożenia,
– mechanizm �nikania �r�dności,
– nieracjona�ne przekonania o ro�i zawodowej18.

prezen�owany mode� wypa�enia zawodowe��o �wz���ędnia środowisko jako 
�ło wywierające wpływ na podmio�, jednak �o cechy podmio�� mają decyd�-
jącą ro�ę w ksz�ał�owani� proces� wypa�enia.

16 H. sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii 
poznawczej, [w:] Wypalenie zawodowe . Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, H. sęk (red.), warszawa, 
2000. 

17 H. sęk, r. cieś�ak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, wydawnic�wo na�kowe pwn, war-
szawa 2004.

18 H. sęk, op. ci�., s. 15.H. sęk, op. ci�., s. 15. 
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Wykres 6. Model stresu i wypalania się w ujęciu poznawczym

Cechy podmiotu
świadomość ryzyka
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Ocena
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zawodowe

poczucie
obciążenia

stresem

poczucie
kompetencji
zaradczych

Emocjonalne
wyczerpanie

Depersona-
lizowanie

Obniżenie
zaangażowania

Typ kontroli

Źródło: H. sęk (red.), Wypalenie zawodowe . Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, wydawnic�wo 
na�kowe pwn, warszawa, 2000, s. 93.

przeds�awione �rzy mode�e �ł�maczące syndrom wypa�enia są jednymi 
z wie��, k�óre pows�ały w cią��� os�a�nich dziesięcio�eci. z powod� o�brzymiej 
złożoności prob�em� nie wypracowano mode�� jedno�i�e��o, o��ó�nie zaakcep-
�owane��o. By zasy��na�izować wie�ość proponowanych pods�aw �eore�ycznych 
wypa�enia19, można przy�oczyć ��łówne idee �ł�maczące �o zjawisko z koncep-
cji wybranych a��orów:
– Wypalenie jako porażka utrzymania idealistycznego wizerunku samego siebie wg Freu-

denberga – zespół wypa�enia się jes� efek�em brak� oczekiwanych na��ród, 
a nie brak� kompe�encji do osią��ania ce��.

– Zespół wypalenia jako postępujące rozczarowanie wg Edelwicha i Brodsky’ego – syn-
drom wypa�enia �o dynamiczny proces, rozwijający się w czasie i s�opniowo 
naras�ający, od en��zjazm�, poprzez s�a��nację i fr�s�rację, aż do apa�ii.

– Zespół wypalenia jako proces postępującego nawarstwiania się symptomów wg Spaniol 
i Caputo – mode� �en sk�pia się na charak�erze i in�ensywności symp�omów 
związanych ze s�resem, wyróżniając �rzy s�opnie �e��o proces�.

19 M. sek�łowicz, Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawno�cią 
intelektualną . Przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie, wydawnic�wo uniwersy�e�� wroc-
ławskie��o, wrocław 2002.
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– Zespół wypalenia jako wzór błędnych oczekiwań wg Meiera – oczekiwania (wzmoc-
nienia, wyników i sk��eczności) pracownika nie odpowiadają rzeczywis�ej 
sy��acji w pracy i w efekcie powod�ją pows�anie wypa�enia.

– Zespół wypalenia jako zakłócony model działania wg Burischa20 – zakłócenia 
działań mo��ą być różne��o rodzaj�, �j. �daremnienie mo�yw�, ��r�dnie-
nie osią��nięcia ce��, niewys�arczająca na��roda, nieoczekiwane ne��a�ywne 
sk��ki �boczne. pojedyncze zakłócenia działania nie wywoł�ją zespoł� 
wypa�enia, jes� ono efek�em dł�ższe��o, nie�dane��o radzenia sobie z ozna-
kami s�res�.

– Zespół wypalenia jako brak równowagi pomiędzy �wiadomymi i nie�wiadomymi 
funkcjami wg Gardena – zespół wypa�enia za�eżny �� jes� od dopasowania 
w pracy oraz od �yp� osobowości. 

– Zespół wypalenia jako brak kompetencji społecznych wg Harrisona – obniżenie kom-
pe�encji społecznych, spowodowane ko�ejnymi porażkami przy niewie�� 
s�kcesach zawodowych, jeszcze bardziej zmniejsza sk��eczność zawodową 
i prowadzi do pojawienia się syndrom� wypa�enia zawodowe��o.

– Zespół wypalenia jako brak wzajemno�ci wg Buunka i Schaufeliego – mode� wypa-
�enia rozwija się przede wszys�kim w społecznym, in�erpersona�nym kon-
�ekście or��anizacji pracy, ��dzie po�rzeby dawcy są zaniedbywane.

– Zespół wypalenia jako model negatywnych zmian osobowych wg Chernissa – zespół 
wypa�enia jes� dynamicznym, ewo���jącym procesem, w przebie��� k�ó-
re��o pracownik przys�osow�je się ��b radzi sobie ze źródłem s�res�, a jeś�i 
nie po�rafi się przys�osować – ��e��a wypa�eni�.

– Zespół wypalenia jako model zintegrowany wg Schaufeliego i Enzmanna21 – �rzy 
nakładające się na siebie czynniki, są składowymi wypa�enia zawodowe��o. 
począ�kowo si�na mo�ywacja do pracy, czynniki środowiskowe pracy sprzy-
jające pojawieni� się wypa�enia zawodowe��o oraz zas�osowanie nieodpo-
wiednich s�ra�e��ii radzenia sobie ze s�resem. 

3. ŹRóDŁA i PRZyCZyNy WyPAlENiA ZAWODOWEGO 

częściowo �ema� �en zos�ał por�szony podczas omawiania mode�� 
�ransakcyjne��o lazar�sa i podzia�e czynników s�res�jących na 8 ka�e��orii. 
ana�iz�jąc źródła wypa�enia można wskazać na czynniki indywid�a�ne, in�er-
persona�ne i or��anizacyjne.

20 H. sęk, op. ci�.
21 w.B. scha�fe�i, d. enzmann,w.B. scha�fe�i, d. enzmann, The Burnout Companion to Study and Practice: a cri�ica� 

ana�ysis, london, tay�or and Francis l�d, 1998.london, tay�or and Francis l�d, 1998.
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3.1. Czynniki indywidualne

wedł��� pines22 wypa�enie jes� szcze��ó�nie prawdopodobne, ��dy ��dzie 
cenią swoje ideały i dążą do ich rea�izacji. s���er�je ona, iż �s�a�enie zby� 
wy��órowanych, nierea�is�ycznych ce�ów jes� częs�o jednym z czynników wypa-
�enia zawodowe��o. M. jałocho �waża, że decyd�jącą ro�ę w pojawieni� się 
wypa�enia od��rywają �akie czynniki wewnę�rzne jak pos�awy, pocz�cie włas-
nej war�ości i siły23. przyczyny �kwią w ne��a�ywnych wyobrażeniach o sobie 
i pos�awach a��odes�r�kcyjnych, do k�órych można za�iczyć: zamar�wianie 
się; cią��ły �ęk i brak pocz�cia bezpieczeńs�wa; komp��sywne dążenie do 
osią��nięć; skłonność do do��adzania wszys�kim wokół; przekonanie, że dba-
nie o siebie i swoje po�rzeby jes� niewłaściwe; nadmierny samokry�ycyzm; 
pos�awa „zosi-samosi”; cią��łe poświęcanie się d�a innych. skrajna pos�ać 
�ych pos�aw ��rozi wypa�eniem.

M. k�iś i j. kossewska24 �s�a�iły w badaniach, że is�nieje d�ża kore�a-
cja pomiędzy cechami osobowości a symp�omami wypa�enia zawodowe��o. 
wyczerpanie emocjona�ne pozos�aje w bezpośrednim związk� z in�rowersją 
(cecha de�erminowana bio�o��icznie) oraz pocz�ciem osamo�nienia, wynika-
jącym z brak� b�iskich re�acji z innymi oraz brak� przyna�eżności do ��r�py. 
na�omias� depersona�izacja pozos�aje w związk� z pocz�ciem osamo�nienia 
i poziomem społecznej samooceny, k�óra ksz�ał��je się w re�acjach z ��dźmi.

z badań kraw��skiej-p�aszyny wynika na�omias�, że osoby „zewną�rzs�e-
rowne” (�e, k�óre wyniki pracy �za�eżniają od czynników znajd�jących się 
w o�oczeni�), są bardziej poda�ni na wypa�enie od „wewną�rzs�erownych” 
(�za�eżniających wyniki pracy od siebie). wedł��� a��orki ci dr�dzy �eż ak�yw-
niej radzą sobie ze s�resem i częściej pos�rze��ają o�oczenie jako wspiera-
jące. podobny po���ąd reprezen��je �eż H. sęk25 �wierdząc, iż wypa�enie jes� 
w znaczący sposób związane z pocz�ciem własnej sk��eczności i moż�iwości 
kon�ro�owania zdarzeń do�yczących własne��o życia.

l. go�ińska i w. Świę�ochowski26 opisa�i ro�ę �emperamen�� jako waż-
ne��o czynnika indywid�a�ne��o d�a proces� wypa�enia zawodowe��o. ci a��o-
rzy �wz���ędni�i w badaniach reak�ywność i r�ch�iwość procesów nerwowych 
i okazało się, że szcze��ó�nie poda�ni na wypa�enie ze wz���ęd� na ponosze-

22 H. sęk, op. ci�. 
23 M. jałocho, Trzy stopnie wypalenia, remedi�m, nr 2/1998.
24 M. k�iś, j. kossewska, Cechy osobowo�ci nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, psycho-

�o��ia wychowawcza, 1998.
25 H. sęk, op. ci�. 
26 l. go�ińska, w. Świę�ochowski, Temperamentalne i osobowo�ciowe determinanty wypalenia 

zawodowego u nauczycieli, psycho�o��ia wychowawcza, 1998.
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nie wysokich kosz�ów psycho�o��icznych są ci, k�órzy charak�eryz�ją się małą 
r�ch�iwością i niską po�rzebą s�ym��acji. wedł��� a��orów, o��ó�ny wskaźnik 
wypa�enia jes� �ym niższy, im wyższa jes� po�rzeba osią��nięć.

3.2. Czynniki interpersonalne (społeczne)

in�erpersona�nych źródeł wypa�enia na�eży �pa�rywać przede wszys�-
kim w re�acjach, jakie zachodzą między pracownikiem a k�ien�em. za�iczyć 
�eż �� �rzeba s�res�jące sy��acje, k�óre przynoszą kon�ak�y z przełożonymi 
i współpracownikami. są �o między innymi: konflik�y in�erpersona�ne, brak 
wzajemne��o za�fania, zab�rzona kom�nikacja, przemoc psychiczna, a��resja 
werba�na, mobbin��, zamierzone ��b niezamierzone przyczynianie się przeło-
żone��o do obniżenia pocz�cia własnej war�ości i samosk��eczności pracow-
ników, np. kwes�ionowanie kompe�encji czy b�okowanie ak�ywności �wórczej 
swych podwładnych27. 

Farber28 �waża, iż zmiany życiowe są czynnikiem s�reso��ennym, powo-
d�jącym wypa�enie zawodowe. wsze�kie zmiany (zarówno pozy�ywne, jak 
i ne��a�ywne) mo��ą być źródłem s�res�, ��dyż wyma��ają dos�osowania się do 
nowej sy��acji i nowych �kładów.

3.3. Czynniki organizacyjne

ważną ��r�pę czynników war�nk�jących poda�ność na wypa�enie s�anowią 
cechy or��anizacji, w k�órej dana osoba jes� za�r�dniona. najczęściej wymie-
nia się �� dwie cechy związane ze sposobem pojmowania ro�i zawodowej: nie-
jednoznaczność ro�i oraz konflik� ró�. za��adnienia �e zos�ały j�ż omówione 
powyżej. 

4. SyMPTOMy WyPAlENiA ZAWODOWEGO

zanim wypa�enie zawodowe rozwinie się w pełni, pojawiają się symp-
�omy, k�óre inform�ją o po��łębiających się prob�emach. dokładna dia��noza 
�moż�iwia podjęcie kroków zaradczych, �r�chomienie zmian w pożądanym 

27 e. Bi�ska, Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego, niebieska linia, nr 4, 
2004.

28 za M. sek�łowicz, op. ci�. 
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kier�nk�. przeds�awienie jednorodne��o i �niwersa�ne��o opis� symp�omów 
wypa�enia zawodowe��o jes� o �y�e �r�dne, że każdy pracownik wypa�a się ina-
czej i z różnych powodów. d�a�e��o różni a��orzy propon�ją nieco odmienne 
�ypo�o��ie objawów. 

e. kędracka29 opis�je �is�ę kon�ro�ną pierwszych objawów wypa�enia zawo-
dowe��o, na k�órej zna�azły się:
– brak en��zjazm� do pracy ��b nies�abi�ność �cz�ć,
– �cz�cie, że coś, co do�ychczas było w pracy a�rakcyjnym wyzwaniem – znik-

nęło,
– �cz�cie, iż czynności do�ychczas wykonywane z na��ra�nym en��zjazmem 

s�ały się zadaniami wykonywanymi „na siłę”,
– zw�ekanie i odkładanie wykonania czynności rea�izowanych do�ychczas bez 

prob�emów,
– iry�acja nieproporcjona�nie wie�ka do przyczyny,
– przenoszenie fr�s�racji i złe��o nas�roj� z pracy do dom�,
– wzros� dys�ans� wobec ko�e��ów z pracy,
– zmiana sposob� zwracania się,
– ��o�owość korzys�ania z każdej okazji o�rzymania zwo�nienia �ekarskie��o,
– reakcje skrajne, np. zachowywanie kamienne��o spokoj�, wyb�chanie złoś-

cią czy a��resją,
– naras�anie �cz�cia, że praca �o daremny �r�d i nik� nie może m� podo-

łać,
– �cz�cie demobi�iz�jące��o zmęczenia po powrocie do dom�,
– cią��łe pow�arzanie się drobnych do�e���iwości zdrowo�nych,
– zabieranie do dom� większej części pracy niż jes� �o konieczne,
– sek�ndowanie osobom, k�óre w pracy ��b w �owarzys�wie ��bią narzekać,
– �akie zaspokajanie po�rzeby re�aks�, jak się��anie po a�koho�, niechęć do 

wychodzenia z dom�, �nikanie życia �owarzyskie��o i�p.,
– zab�rzenia sn� i łaknienia.

kas�ow i sh�man30 wyróżniają symp�omy charak�erys�yczne d�a każdej 
osoby �r�dniącej się poma��aniem innym: 
– pocz�cie przepracowania, brak chęci do pracy,
– niechęć wychodzenia do pracy, 
– pocz�cie izo�acji, osamo�nienia, 
– pos�rze��anie życia jako pon�re��o i ciężkie��o,
– ne��a�ywne pos�awy wobec k�ien�ów,

29 e. kędracka, Wypalanie się zawodowe nauczycieli, szkoła zawodowa, nr 4, 1998, s. 40. 
30 j. Fen���er, Pomaganie męczy, gdańskie wydawnic�wo psycho�o��iczne, gdańsk 2000.
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– brak cierp�iwości, draż�iwość, poiry�owanie na ��r�ncie rodzinnym,
– częs�e choroby,
– myś�i �cieczkowe i samobójcze. 

sk��ki wypa�enia do�ykają nie �y�ko osoby, k�óre m� ��e��ły, a�e decyd�ją 
�akże o re�acjach z k�ien�ami, współpracownikami, przełożonymi. symp�omy 
�e mają �eż oczywiście wpływ na życie prywa�ne, f�nkcjonowanie rodzinne 
i �owarzyskie. de�ermin�ją częs�e popadanie w różne��o rodzaj� konflik�y. 

5. ETAPy ROZWOJU WyPAlENiA

jak �o j�ż było podkreś�ane wcześniej, zawodowe wypa�anie jes� swe��o 
rodzaj� procesem, k�óry można przeds�awić za pomocą nas�ęp�jących po 
sobie e�apów czy s�adiów. pop��arność �rójwymiarowej koncepcji wypa�enia 
chris�iny Mas�ach sprawia, że wypa�enie zawodowe opisywane jes� najczęściej 
jako �róje�apowy proces, w k�órym na począ�k� pojawiają się objawy wyczer-
pania emocjona�ne��o, nas�ępnie zachowania prowadzące do depersona�izacji 
i w końc� pocz�cie brak� dokonań osobis�ych w pracy.

s�adia wypa�enia zawodowe��o można �eż wyszcze��ó�nić ze wz���ęd� na s�o-
pień wyrządzonej szkody31: 
– Pierwszy stopień jes� swe��o rodzaj� s�adi�m os�rze��awczym, w k�órym poja-

wiają się np.: nie�s�ęp�jące objawy przeziębienia, bó� ��łowy, bezsenność, 
�cz�cie iry�acji. powró� do właściwe��o f�nkcjonowania z �e��o s�adi�m nie 
jes� bardzo �r�dny, częs�o wys�arczy kró�ki wypoczynek, hobby, okresowe 
zmniejszenie obciążenia pracą.

– Drugi stopień pojawia się w�edy, ��dy syndrom jes� bardziej s�ały i �rwa dł�-
żej, a charak�erys�yczne objawy �o wyb�chy iry�acji, po��ard�iwe odnosze-
nie się do innych, ��orsze wykonywanie zadań. in�erwencja wyma��a �eraz 
dł�ższe��o odpoczynk� oraz wyraźne��o zain�eresowania się czymś innym 
niż pracą. pomocny na �ym e�apie może być również �dział innych osób, 
a�e raczej przyjaciół niż profesjona�is�ów.

– Trzeci stopień wys�ęp�je w�edy, ��dy syndrom s�aje się chroniczny, rozwijają 
się objawy fizyczne, psychiczne i psychosoma�yczne. charak�erys�yczne 
jes� �eż pojawianie się innych kryzysów, obok �ych związanych z pracą (np. 
rodzinnych, małżeńskich, przyjacie�skich), co powod�je, że oprócz osoby 
do�knię�ej wypa�eniem cierpią również członkowie rodziny, przyjacie�e, 
współpracownicy. in�erwencja najczęściej wyma��a �� j�ż kon�ak�� z pro-

31 a. o�ech, Wypalenie zawodowe, remedi�m, nr 2, 1999.
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fesjona�is�ą (�ekarzem, psycho�o��iem, �erape��ą), choć nie zawsze daje 
pozy�ywne rez���a�y.
psycho�o��owie z american psycho�o��y associa�ion propon�ją ciekawy 

proces wypa�enia, wyróżniając w nim pięć charak�erys�ycznych, obrazowych 
e�apów:32

– Miesiąc miodowy (honeymoon) – okres za�roczenia pracą i pełnej sa�ysfak-
cji z osią��nięć zawodowych; domin�ją w nim ener��ia, op�ymizm i en��-
zjazm.

– Przebudzenie (awaking) – czas, w k�órym człowiek za�waża, że idea�is�yczna 
ocena pracy jes� nierea�is�yczna, zaczyna pracować coraz więcej i despera-
cko s�ara się, by �en idea�is�yczny obraz nie ��e��ł zb�rzeni�.

– Szorstko��� (brownout) – rea�izacja zadań zawodowych wyma��a w �ym okre-
sie coraz więcej wysiłk�, pojawiają się kłopo�y w kon�ak�ach społecznych 
zarówno z ko�e��ami w pracy, jak i z k�ien�ami.

– Wypalenie pełnoobjawowe (full scale burnout) – rozwija się pełne wyczerpanie 
fizyczne i psychiczne, pojawiają się s�any depresyjne, pocz�cie p�s�ki i sa-
mo�ności, chęć wyzwo�enia się, �cieczki z pracy.

– Odradzanie się (phoenix phenomenon) – �o okres �eczenia „ran” pows�ałych 
w wynik� wypa�enia zawodowe��o.
oczywiście w prak�yce rozwój wypa�enia nie zawsze przebie��a z��odnie 

z �eore�ycznym mode�em �e��o zjawiska. poszcze��ó�ne fazy mo��ą pojawiać się 
w innej ko�ejności, czasem można zaobserwować rozwój ki�k� faz wypa�enia 
jednocześnie ��b pominięcie niek�órych z nich, a�bo �eż powró� z później-
sze��o do wcześniejsze��o e�ap� wypa�enia. 

j. Fen���er33 wyróżnia 10 e�apów wypa�enia zawodowe��o: 
 1. grzeczność i idea�izm. 
 2. przepracowanie. 
 3. coraz bardziej zmniejszająca się ��rzeczność. 
 4. pocz�cie winy z �e��o powod�. 
 5. coraz większy wysiłek, żeby być ��rzecznym i so�idnym. 
 6. Brak s�kcesów. 
 7. Bezradność. 
 8. u�ra�a nadziei. 
 9. wyczerpanie, awersja do k�ien�ów. 
10. wypa�enie (oskarżanie siebie, �cieczka, rozwód i. in.). 

32 e. Bi�ska, op. ci�.e. Bi�ska, op. ci�. 
33 j. Fen���er, op. ci�.j. Fen���er, op. ci�. 
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6. ZAPOBiEGANiE i RADZENiE SOBiE Z SyNDROMEM  
WyPAlENiA ZAWODOWEGO

is�nieje dziś wie�e propozycji �erape��ycznych, mających na ce�� przeciw-
działanie pojawieni� się wypa�enia zawodowe��o, bądź pomoc w sy��acji, ��dy 
zjawisko �o j�ż się pojawiło. sposoby radzenia sobie z je��o symp�omami pro-
pon�ją zarówno prak�ycy, baz�jąc na swoich doświadczeniach i obserwacjach, 
jak i �eore�ycy, opierając je na ��r�n�ach koncepcji �eore�ycznych.

a. jedynak34 propon�je �erape��om ki�ka ciekawych sposobów minima�i-
zowania sk��ków wypa�enia zawodowe��o. o�o one:
– Ustalaj realistyczne cele, �akie by ich rea�izacja za�eżała od ciebie. ce�e ide-

a�ne powinny być �z�pełniane jasno okreś�onymi ce�ami cząs�kowymi, 
moż�iwymi do osią��nięcia. w prak�yce może być �o rea�izowane przez 
�s�a�anie �is�y rea�nych zamierzeń na każdy dzień, �ydzień czy miesiąc. 
pomoże �o �niknąć fr�s�racji i pocz�cia �ęk�.

– Rób te same rzeczy w inny sposób �zn. s�araj się być e�as�yczny i pa�rz na prob-
�em z różnych perspek�yw. przełamywanie r��yny jes� konieczne, ��dy 
wokół pojawia się emocjona�na p�s�ka i pocz�cie bezsi�ności. kreowanie 
sy��acji dających moż�iwość wybor� pozwa�ają pocz�ć się znow� panem 
swe��o �os�.

– Rób przerwy w pracy . nawe� kró�ka pa�za może nas odświeżyć, �spokoić, 
pozwo�i nabrać dys�ans� i zred�k�je na��romadzone napięcie.

– Traktuj sprawy mniej osobi�cie . emocjona�ne wyjałowienie po��łębia się, ��dy 
za bardzo an��aż�jemy się w sprawy innych i �rak��jemy ich prob�emy jak 
swoje własne.

– Bądź wrażliwy na własne potrzeby fizyczne, psychiczne, emocjona�ne, d�chowe 
i społeczne. na�eży najpierw odpowiednio zadbać o siebie, dopiero później 
myś�eć o innych i być d�a innych.

– Podkre�laj pozytywne strony, dos�rze��aj �o co dobre, co przynosi sa�ysfakcję 
i radość. pozy�ywne doświadczenia poza �erenem pracy oraz sa�ysfakcjo-
n�jące re�acje z innym mo��ą s�anowić świe�ną od�r��kę. umieję�ność 
dos�rze��ania drobnych radości codzienne��o dnia jes� �� �eż bezcenna. 

– Poznaj siebie . Świadomość własnych reakcji i ��o�owość odpowiedzi na �kry�e 
pod nimi po�rzeby w d�żej mierze chroni przed wypa�eniem.

– Odpoczynek i relaks są bardzo is�o�ne ��dy doświadczamy nie�s�anne��o s�res�. 
pomo��ą one pozbyć się �akich symp�omów jak podwyższone napięcie mięś-
niowe, podwyższone ciśnienie, bó�e żołądka i�p.

34 a. jedynak, Jak sobie radzi�� z syndromem wypalenia, „ges�a��”, wiosna, nr 5, 1992.
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– Pamiętaj o dekompresji przy przejści� ze świa�a pracy i je��o prob�emów na 
��r�n� życia prywa�ne��o. spor�, spacer, hobby, sen, m�zyka, książka, cie-
pła kąpie�, odrobina samo�ności, są efek�ywnymi sposobami dekompresji 
pozwa�ającymi �wo�nić napięcie ��romadzące się w cią��� całe��o dnia.
powyższe propozycje można by �z�pełnić wybranymi pomysłami wa�ki 

z wypa�eniem zawodowym a��ors�wa Mał��orza�y nowak35:
– Sprowadź �wiat do wła�ciwych proporcji �zn. zb�d�j na nowo hierarchię war�o-

ści, nie �mieszczając szkoły na pierwszym miejsc�.
– Odzyskaj rozsądek i sztukę wła�ciwej oceny sytuacji .
– Minimalizuj konflikty, ale ich nie unikaj . konflik� mądrze rozwiązany podnie-

sie jakość pracy i wzmocni pocz�cie war�ości.
– Odzyskaj wiarę w siebie, �o ty b�d�jesz swój wizer�nek w o�oczeni�.
– Daj sobie prawo do błędu, nie musisz by�� ciągle wzorem . dobrze jes� być świado-

mym swoich braków i akcep�ować własne o��raniczenia.
– Uwierz w możliwo��� zmiany, a w os�a�eczności i��nor�j niekompe�encję, aro-

��ancję i bi�rokra�yczne chams�wo.
a o�o mode�e oddziaływań poma��ających w radzeni� sobie z prob�emem 

wypa�enia, opar�e na �eore�ycznych koncepcjach wypa�enia zawodowe��o36:
– propozycją ch. Mas�ach jes�, by in�erwencje mające na ce�� red�kcję 

poziom� wypa�enia, były p�anowane pod ką�em �e��o składowe��o e�emen�� 
wypa�enia, k�óry jes� największym prob�emem d�a konkre�nej osoby.

– pines prezen��je warsz�a�y opar�e na rozpoznawani� własnych, nierea�i-
s�ycznych ce�ów i oczekiwań oraz próbie ich zmiany przez �świadomienie 
�czes�nikom, że �o właśnie one są ��łównym źródłem ich s�res�. 

– H. sęk propon�je s�osowanie kombinacji s�ra�e��ii pozy�ywnej (wyposaże-
nie w o��ó�ne kompe�encje radzenia sobie ze s�resem) i ne��a�ywnej (działa-
nia mające na ce�� zmniejszenie i e�iminowanie �ciąż�iwości zawodowych).
j. Fen���er37 pisząc o zapobie��ani� wypa�eni� zawodowem�, zwraca �wa��ę 

na szere�� aspek�ów prewencyjnych, k�óre możemy zaadop�ować myś�ąc 
o pracy anima�ora społeczne��o:
– czynniki działające w ��r�pach �j. o�war�ość, doświadczanie wspó�no�y, 

informacje zwro�ne, doradzanie i kierowanie. 
– a��onomia w działaniach, aby można było doświadczać własnej sprawczości. 
– informacje ws�ępne, k�óre o�rzym�je nowo za�r�dniona osoba mają być 

rea�is�yczne �j. pozbawione zby�nie��o idea�izm� czy �wyp�k�ania �r�dno-
ści jakie niesie ze sobą działa�ność anima�orska. 

35 M. nowak, Nie daj się wypali��, nowa szkoła, 10, 2001.
36 H. sęk, op. ci�.H. sęk, op. ci�.
37 j. Fen���er, op. ci�.j. Fen���er, op. ci�.
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– zmienność czas� pracy i zakres� obowiązków anima�ora. zindywid�a�izo-
wanie zakres� obowiązków i czas� pracy może przyczynić się do zwiększe-
nia, wspomnianej wcześniej, a��onomii, a �o z ko�ei będzie sk��kować je��o 
większym zaan��ażowaniem. Może �o powodować pewne �r�dności or��a-
nizacyjne oraz czynić zarządzanie mało przejrzys�ym jednak jak wynika 
z obserwacji firm, k�óre zdecydowały się na �aką zmianę korzyści wydają 
się rekompensować włożony �r�d. 

– liczba k�ien�ów i wie�kość ��r�p, z jakimi �rzeba pracować. owa �iczebność 
jes� ściś�e związana z obciążeniem. zindywid�a�izowanie �iczby k�ien�ów 
i spraw ze wz���ęd� na „moc przerobową” anima�ora, mimo, iż może wyda-
wać się �o niesprawied�iwe jes� w ��r�ncie rzeczy s�ra�e��ią pozwa�ającą na 
efek�ywniejszą pracę. jak podkreś�a a��or: Jakkolwiek zasada „jednakowego 
wynagrodzenia za tę samą pracę” jest słusznym rozwiązaniem problemu równo�ci 
i zapobiega zazdro�ci oraz konfliktom w miejscu pracy, to trzeba jednak zauważy��, że 
ta, podobno jednakowa, praca i bez tego będzie wykonywana przez jednego współpra-
cownika w 20%, przez drugiego w 200% przy tym samym wynagrodzeniu38.

– gościnna praca w innych dziedzinach, k�óra poma��ałaby zachować równo-
wa��ę psychiczną przez oderwanie się od �ych samych prob�emów. 

– uczes�niczenie w szko�eniach, opłacanych przez ins�y��cję za�r�dniającą 
anima�ora. cią��łe podnoszenie kwa�ifikacji, inwes�owanie w rozwój, jes� 
�akże oczywis�ym dowar�ościowaniem. 

– roczny ��b półroczny pła�ny �r�op, po dł�ższym czasie pracy.
– s�perwizje. 
– jasny przepływ informacji. 
– wspó�ne decydowanie w zakresie do�yczącym działań anima�ora. 

rozwiązanie prob�em� wypa�enia nie jes� ani szybkie, ani pros�e. w każ-
dym przypadk� radzenia sobie z �ym prob�emem powinno się �wz���ędnić spe-
cyfikę pracy, sy��ację domową oraz indywid�a�ne preferencje i predyspozycje 
osoby, k�órej po�rzebna jes� pomoc. 

7. PODSUMOWANiE

ce�em ar�yk�ł� było zasy��na�izowanie wie�ości i różnorodności podejść do 
za��adnienia wypa�enia zawodowe��o oraz przyb�iżenie pods�aw ki�k� ��łów-
nych koncepcji �eore�ycznych, �ł�maczących �en prob�em. każdy człowiek 
posiada specyficzne mechanizmy obrony przed wypa�eniem zawodowym i jes� 
w s�anie ochronić się przed rozwinięciem opisywane��o syndrom�. oprócz 

38 ibidem, s. 181.ibidem, s. 181.



Artur Czerniga192

wiedzy pozwa�ającej dos�rzec symp�omy wypa�enia i poznać me�ody wa�ki 
z nim na�eży przede wszys�kim odna�eźć własną dro��ę pozwa�ającą zachować 
równowa��ę między pracą a re�aksem, między �ym co w życi� ważne i naj-
ważniejsze. owa równowa��a wydaje się priory�e�owa w zachowani� zdrowia 
psychiczne��o i sk��ecznej obronie przed wypa�eniem zawodowym.



część iii

reFleksje nad praktykĄ społecznĄ  
w Środowisku lokalnyM





łuka sz toMczyk 

rozwijanie ak�ywności seniorów na przykładzie 
�niwersy�e�ów �rzecie��o wiek�

1. WPROWADZENiE

w połowie �bie��łe��o s���ecia w naszym kraj� �r�dno było wyobrazić sobie 
rea�ne, zins�y��cjona�izowane działania skierowane do osób w późnym wiek� 
dorosłości. próby �akie �znanoby zapewne za niedorzeczne, a podejmowanie 
prob�em� ed�kacji w wiek� poprod�kcyjnym za nie�zasadnione i bezwar�oś-
ciowe. sy��ację zmieniły w zasadniczy sposób pojawiające się od połowy �a� 
siedemdziesią�ych XX wiek� �niwersy�e�y �rzecie��o wiek� (utw), k�óre do 
końca �a� osiemdziesią�ych działając wyłącznie w d�żych mias�ach f�nkcjono-
wały wedł��� mode�� franc�skie��o opracowane��o przez p. Ve��asa. do chwi�i 
obecnej idea utw nieco ewo��owała w aspek�ach �eore�ycznych i prak�ycz-
nych s�ając się reprezen�acyjną ins�y��cją odpowiadającą za oświa�ę osób 
w wiek� seniora�nym1. jednakże, aby móc zroz�mieć is�o�ę f�nkcjonowania 
p�acówek mających za ��łówny ce� świadczenie �sł��� ed�kacyjnych d�a osób 
w „zło�ym wiek�”, na�eży zapoznać się z szere��iem �war�nkowań oddziały-
w�jących na f�nkcjonowanie ana�izowanej ��r�py.

s�arość w dzisiejszych czasach s�ała się �ema�em coraz szerzej ana�izo-
wanym za sprawą przemian demo��raficznych do�ykających znaczącą część 
e�ropy, k�óre z ko�ei de�ermin�ją szere�� przeobrażeń m.in. w k����rze, ed�-
kacji, opiece zdrowo�nej, ekonomii. wie�okro�nie w po�ocznych ana�izach 
odnoszących się do �ransformacji związanych ze s�r�k��rą wiekową ��dno-
ści zachodzącą na naszym kon�ynencie �żywa się okreś�enia „s�ara e�ropa”, 
symbo�iz�jące��o nie �y�ko o��romne dziedzic�wo, his�orię i znaczenie wz���ę-
dem całej sp�ścizny k����rowej świa�a, �ecz �akże jako obszar ziemi, na k�ó-
rym pos�ęp�ją w szybkim �empie procesy s�arzenia się społeczeńs�wa. 

1 e. skibińska, Proces kształcenia seniorów, [w:] Aktywno��� społeczna, kulturalna i o�wiatowa 
seniorów, a. Fabiś (red.), „Bib�io�eka geron�o�o��ii społecznej”, wyższa szkoła adminis�racji, 
Bie�sko-Biała 2008, s. 96.
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2. ZARZąDZANiE POTENCJAŁEM OSóB STARSZyCH

okreś�enie s�arości nie jes� jednoznaczne. do rozróżnienia osób w wiek� 
s�arszym np. na po�rzeby ce�ów badawczych oraz niniejszych rozważań przyj-
m�je się nas�ęp�jące ��ranice s�arości:
– chrono�o��iczne, k�óre wyznaczają wiek ka�endarzowy,
– bio�o��iczne i psycho�o��iczne, okreś�ane przez �es�y sprawnościowe,
– ekonomiczne, de�erminowane przez wiek poprod�kcyjny,
– prawne, �jmowane w ka�e��orii �prawnień emery�a�nych.

przeds�awione powyżej ��ranice są zróżnicowane w wie�� krajach, a po-
nad�o zmieniają się dynamicznie. zmianom ��e��ają kondycja fizyczna osób 
s�arszych, a �akże re����acje prawne oraz w mniejszym s�opni� s�a��s eko-
nomiczny. w perspek�ywie ana�iz demo��raficznych dość częs�ym kry�eri�m 
podział� osób ze wz���ęd� na wiek jes� przyjęcie ��r�p pięcio�e�nich2. Mimo 
�e��o same��o wiek� me�ryka�ne��o ��dzie mo��ą różnić się s�opniem zes�a-
rzenia, różnicowane��o poprzez odmienności w o��ó�nej żywo�ności i spraw-
ności or��anizm�. s�arość nie jes� zjawiskiem jednakowym d�a wszys�kich, 
��dyż za�eżny od osią��nię�e��o wiek�, za�em �r�dno wyznaczyć jej właściwy 
począ�ek3. jednoznaczne �s�a�enie, od kiedy zaczyna się s�arość jes� w wie�� 
przypadkach dość prob�ema�yczna, ��dyż wiek me�ryka�ny (ka�endarzowy, 
chrono�o��iczny) nie odnosi się w �akim samym s�opni� do wiek� bio�o��icz-
ne��o (poziom z�życia or��anizm�), czy �eż wiek� czynnościowe��o (okreś�ają-
ce��o s�an sprawności in�e�ek��a�nej i mo�orycznej) ��b wiek� społeczne��o 
(wyznaczane��o przez wypełnianie ró� społecznych)4. w niniejszym opracowa-
ni� za osoby w wiek� seniora�nym zos�aną �znane w aspekcie chrono�o��icz-
nym podmio�y mające powyżej 65 �a� życia, na�omias� za s��den�ów utw 
osoby mające więcej niż 55 �a� życia.

zjawisko s�arzenia się ��dności jes� jednym z domin�jących współczesnych 
procesów demo��raficznych, o niespo�ykanej do�ąd ska�i i na�ężeni�, obejm�-
jącym społeczeńs�wa e�ropy i inne wysoko rozwinię�e kraje świa�a na pozo-
s�ałych kon�ynen�ach. zmiany w s�r�k��rze wiek� ��dności po�e��ające na 
zwiększani� się �iczebności i �dział� roczników s�arszych wraz ze zmniejsza-
niem roczników młodszych, przynosi szere�� konsekwencji społeczno-ekono-

2 l. Frąckiewicz, Staro��� jako problem społeczno-ekonomiczny, [w:] W obliczu staro�ci, l. Frąckie-
wicz (red.), re��iona�ny ośrodek po�i�yki społecznej, ka�owice 2007, s. 17.

3 a. wiza, Sposoby starzenia się . Postawy ludzi starszych wobec życia, [w:] j. kar����, Dyskursy 
Młodych Andragogów, uniwersy�e� zie�ono��órski, zie�ona góra 2004, s. 85.

4 p. sz�ka�ski, Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] Starzenie się ludno�ci Polski 
między demografią a gerontologią społeczną, j. kowa�ewski, p. sz�ka�ski (red.), uniwersy�e� łódzki, 
łódź 2008, s. 154.
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micznych5. na poniższym schemacie a��ors�wa a. go�inie��o zaprezen�owano 
w syn�e�yczny sposób zakres badań oraz szere�� �war�nkowań wiążących się 
ze s�arzeniem ��dności. w perspek�ywie ana�izy �sł��� d�a seniorów, k�óre 
będą in�ensywnie rozwijane w najb�iższym czasie is�o�ne jes� �wz���ędnienie 
nas�ęps�w w ska�i mikro i makrospołecznej.

Wykres 1.  Konceptualizacja badań procesu starzenia się ludności według 
A. Goliniego
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populacji
psychologii
kulturze
systemie wartości
etyce
społeczeństwie
ekonomii
edukacji
zdrowiu
rodzinie
środowisku
polityce
relacjach 
międzynarodowych

Polityka społecznaPolityka społeczna

Starzenie się jednostek
(poziom mikro)

Starzenie się populacji
i subpopulacji

(poziom mikro)

Starzenie się rodzin
i gospodarstw domowych
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Źródło: s. k�rek, Typologia starzenia się ludno�ci Polski w ujęciu przestrzennym, akademia peda-
��o��iczna, kraków 2008 podaję za: a. go�ini, The Changing Age Structure of Population and Its 
Consequences for Development . In United Nations, Challenges of World Population in the 21In United Nations, Challenges of World Population in the 21st Century, The 
Changing Age Structure of Population and Its Consequences for Development, pane� disc�ssion, new 
york, 12 oc�ober 2006, h��p//www.�n.or��/esa/pop��a�ion/p�b�ica�ions/2006chan��in���a��e/h��p//www.�n.or��/esa/pop��a�ion/p�b�ica�ions/2006chan��in���a��e/
go�ini.pdf.

w nadchodzących �a�ach po�skę czeka przyśpieszony proces s�arzenia się 
��dności. skore�owane jes� �o nieza�eżnie od �ermino�o��iczne��o �jęcia ��ra-
nic „s�arości” i „nies�arości”, ponieważ wiąże się z powo�nym przekracza-
niem ��ranicy 60–65 �a� przez bardzo �iczne ��eneracje powojenne��o wyż� 
demo��raficzne��o6. proces s�arzenia się ��dności na obszarze po�ski w cią��� 
os�a�nich 25 �a� oraz w perspek�ywie nas�ępne��o ćwierćwiecza na�eży �rak-
�ować jako zjawisko cią��łe, �ecz charak�eryz�jące się w kró�szych odcinkach 
czas� odmienną dynamiką. nieza�eżnie od przyję�ej ��ranicy wiekowej s�aro-

5 s. k�rek, Typologia starzenia się ludno�ci Polski w ujęciu przestrzennym, akademia peda��o-
��iczna, kraków 2008, s. 7.

6 p. sz�ka�ski, Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje, [w:] To idzie staro��� . Postawy 
osób w wieku przedemerytalnym, p. sz�ka�ski (red.), ins�y��� spraw p�b�icznych, warszawa 2008, 
s. 21.
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ści przyros� �iczebności �ej s�bpop��acji będzie szybszy niż w chwi�i obecnej. 
tendencję �ą będzie można zaobserwować zwłaszcza w okresie 2010–2030 
w porównani� do �empa zmian obserwowanych w �ym wz���ędzie w dwóch 
os�a�nich dekadach �bie��łe��o wiek�, kiedy �o przykładowo �dział osób 
w wiek� poprod�kcyjnym wśród po�aków zwiększył się o nieco ponad 1/4, pod-
czas ��dy w �a�ach 2005–2030 wzrosnąć ma o niema� 3/4. zmiany �dział� osób 
w s�arszym wiek� �worzyć będą odmienną, w s�os�nk� do is�niejącej obec-
nie, sy��ację w życi� społeczno-��ospodarczym kraj�, zwłaszcza w obszarach 
�akich jak: rynek pracy, popy� na dobra i �sł���i (np. rozrywkowe, rekreacyjne, 
ed�kacyjne, rehabi�i�acyjne, związane z opieką pozarodzinną kierowaną do 
osób najs�arszych, żyjących w jednoosobowych ��ospodars�wach domowych). 
popy� z��łaszany przez najs�arszą część społeczeńs�wa, co do je��o rozmiarów 
i s�r�k��ry kreowany będzie nie �y�ko za sprawą zmian demo��raficznych, �ecz 
równie ważnym czynnikiem w przyszłości s�anie się sy��acja ma�eria�na �ejże 
kohor�y. na f�nkcjonowanie osób s�arszych w społeczeńs�wie będzie wpływać 
�akże rosnący �dział podmio�ów z wyższym wyksz�ałceniem7. w pryzmacie 
zaprezen�owanych przesłanek demo��raficznych wśród pop��arnych i war�oś-
ciowych �sł��� skierowanych do ��r�py w „zło�ym wiek�” sek�or ed�kacyjny 
jawi się jako perspek�ywiczna i rozwojowa dziedzina. 

Wykres 2.  Zmiany liczebności ludności Polski, wybrane grupy wieku,  
2007–2013 (w mln)
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Źródło: Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, M. Boni (red.), kance�aria prezesa rady Minis�rów, 
warszawa 2009, s. 69. 

7 j. kowa�eski, Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, [w:] 
Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, j. kowa�eski (red.), uniwer-
sy�e� łódzki, łódź 2006, s. 229–230.
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s�os�nkowo d�ża �iczba osób w wiek� poprod�kcyjnym w społeczeńs�wie 
jes� jedną z przyczyn wys�ępowania różnych zjawisk m.in. a��eizm� – dyskry-
minacji ze wz���ęd� na wiek. w przypadk� ne��a�ywnych �przedzeń i s�ereo-
�ypów osoby w wiek� s�arszym oceniane są na pods�awie swoje��o wiek� jako 
mniej zdo�ne i kompe�en�ne do wykonywania czynności o charak�erze man�-
a�nym, ko��ni�ywnym ��b emocjona�nym. dr���ą ka�e��orią �przedzeń, częs�o 
pomijanych, jes� zespół s�ereo�ypów pozy�ywnych, ��dy z �wa��i na wiek oso-
bom s�arszym przypisywane są właściwości związane z mądrością wynikającą 
z doświadczenia życiowe��o, czy �eż cechy charak�er�, �akie jak: życz�iwość, 
empa�ia. z �przedzeniami i s�ereo�ypami powiązana jes� bezpośrednio dys-
kryminacja, przybierająca pos�ać ne��a�ywnej oraz pozy�ywnej. w pierwszym 
�ypie podejmowane są działania mające na ce�� wprowadzenie o��raniczeń 
do po�encja�nie dos�ępnych zasobów np. wykonywania pewnych zawodów, 
korzys�ania z prawa jazdy. pozy�ywne s�ereo�ypy związane są z czynnościami 
sprzyjającymi f�nkcjonowani� osób s�arszych, przykładowo poprzez �worzenie 
specja�nych sys�emów opieki zdrowo�nej, zmniejszenie odpła�ności za �sł���i 
ed�kacyjne, i�d8.

w ce�� wyróżnienia is�o�nych czynników war�nk�jących miejsce osób s�ar-
szych w s�ra�yfikacji społecznej war�o posł�żyć się niniejszym schema�em, 
��dzie wyróżniono poszcze��ó�ne składowe e�emen�y ma�eria�ne i niema�eria�ne. 

Wykres 3.  Czynniki warunkujące miejsce starszego pokolenia w stratyfikacji 
społecznej
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Źródło: B. sza��r-jaworska, p. Błędowski, M. dzię��ie�ewska, Podstawy gerontologii społecznej, wyd. 
aspra-jr, warszawa 2006, s. 207.

8 p. sz�ka�ski, Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, op. ci�., s. 154.
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oprócz powyższych e�emen�ów war�nk�jących miejsce człowieka s�arsze��o 
w społeczeńs�wie war�o w ana�izowanym kon�ekście odnieść się do �s�a�eń 
M. s�słowskiej – k�asyka po�skiej ��eron�o�o��ii społecznej. wraz z przecho-
dzeniem w wiek seniora�ny pojawia się wśród emery�ów szere�� zmian rz�-
��jących na ich f�nkcjonowanie w społeczeńs�wie. wspomniana wcześniej 
a��orka w �rakcie swoich dociekań na�kowych za�ważyła, iż:
1. pojawiają się dy�ema�y między za�e�ami wo�ne��o czas� na emery��rze 

a pocz�ciem bez�ży�eczności.
2. rodzaje ak�ywności rozwijanych przed zakończeniem pracy zawodowej 

war�nk�ją pomyś�ność adap�acji do życia na emery��rze, z wyraźną �en-
dencją do kon�yn�acji ró� i zaan��ażowań wiek� średnie��o.

3. po ��racie do�ychczasowych ró� związanych z wykonywanym zawodem 
nas�ęp�je rozwijanie zas�ępczych i kompensacyjnych form ak�ywności 
s�biek�ywnie cenionych przez daną osobę.

4. po przejści� na emery��rę nas�ęp�je o��ó�na deprywacja po�rzeb psycho-
społecznych związana z red�kcją, ��ra�ą i odcz�wa�nym brakiem: kon-
�ak�ów społecznych, pozycji, pres�iż�, społecznej �ożsamości, pocz�cia �ży-
�eczności, war�ości swoje��o dorobk� życiowe��o9.
ujmowanie sy��acji życiowej seniorów po przejści� na emery��rę jedynie 

poprzez pryzma� niniejszych obserwacji byłoby nad�życiem, d�a�e��o s�worze-
nie jedne��o �niwersa�ne��o mode�� f�nkcjonowania seniorów jawi się jako 
s�an nieosią��a�ny. oczywiście is�nieje szere�� wyznaczników charak�eryz�ją-
cych społeczne status quo osób w „zło�ym wiek�”, aczko�wiek wszys�kie one 
pomimo swojej dokładności (jakościowej i i�ościowej) nie obraz�ją w pełni 
ana�izowane��o za��adnienia. jedną z prób �kazania miejsca seniorów na 
mapie s�ra�yfikacji społecznej po�ski podję�i a��orzy pod kier�nkiem mini-
s�ra M. Bonie��o �worząc indeks kapi�ał� in�e�ek��a�ne��o kraj� d�a poszcze-
��ó�nych ��eneracji. wśród 16 krajów obję�ych badaniem poszcze��ó�ne ��r�py 
wiekowe z nasze��o kraj� zajęły nas�ęp�jące miejsca:
– dzieci i młodzież – 13 miejsce,
– s��denci – 13 miejsce,
– doroś�i – 14 miejsce,
– seniorzy –16 miejsce10.

 9 M. niezabi�kowski, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, wyd. „Ś�ąsk”, ka�owice 2007, 
s. 83–84.

10 wśród wyznaczników okreś�ających pozycję danej ��r�py przyję�o m.in.: socja�ne wspar-
cie d�a seniorów na jedną osobę, oczekiwana dł���ość życia, poziom szczęścia, s�an zdrowia, 
procen�owe za�r�dnienie osób s�arszych, i�ość pa�aczy powyżej 65 �a� życia, ak�ywny �dział 
w zor��anizowanych formach spor�owych i rekreacyjnych, �czes�nic�wo w wydarzeniach ar�y-
s�ycznych, obawy związane z niewys�arczającą i�ością środków pozwa�ających na ��odne życie 
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Wykres 4. Kapitał intelektualny seniorów 
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Źródło: M. Boni (red.), Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, kance�aria prezesa rady Mini-
s�rów, warszawa 2008, s. 124.

kapi�ał in�e�ek��a�ny seniorów pomimo niekorzys�nych wyników badań 
cech�je się o�brzymią wie�owymiarowością11, a przy ��łębszej ana�izie �e��o 
za��adnienia �kaz�je szere�� pozy�ywnych i war�ościowych e�emen�ów, wie�o-
kro�nie niewykorzys�anych i niedocenionych przez społeczeńs�wo. ro�ą ins�y-
��cji ksz�ał��jących oraz rea�iz�jących po�i�ykę społeczną jes� �moż�iwienie 
rozwoj� wraz z wykorzys�aniem różnych �ypów po�encjał� �kwiących w naj-
s�arszej części społeczeńs�wa. w kon�ekście �ym war�o podkreś�ić znaczenie 
samej po�i�yki społecznej, k�óra wśród wie�� ce�ów, jakie winna rea�izować, 
posiada charak�erys�yczny e�emen� rea��owania na zachodzące zmiany demo-
��raficzno-społeczne wiążące się z �worzeniem przyjazne��o środowiska d�a 
nowych �sł���.

w pracy z osobami s�arszymi, rea�izowanej również przez ins�y��cje 
ksz�ałcenia całożyciowe��o z. szaro�a zwraca �wa��ę na form�łę „4p”, wśród 
k�órych wyróżnia: 

w okresie s�arości. zob. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, M. Boni (red.), kance�aria pre-
zesa rady Minis�rów, warszawa 2008, s. 6. 

11 szerzej, ł. tomczyk, Kapitał ludzki seniorów a jego warto��� społeczna, [w:] Biblioteka geronto-
logii społecznej, z. szaro�a (red.), wyd. krakowska akademia Frycza Modrzewskie��o, kraków 
2010 – �eks� w dr�k�. 
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– protekcję, oznaczającą konieczność ochrony społecznej ��dzi w „zło�ym 
wiek�”, �kier�nkowania ins�r�men�ów po�i�yki społecznej pańs�wa na �ą 
��r�pę,

– prewencję, obejm�jącą działania zapobie��ające pa�o�o��izacji s�arości, �ak 
w wymiarze zdrowo�nym jak i społecznym,

– partycypację, po�e��ającą na włączani� seniorów w s�r�k��ry i kompe�encje 
społeczeńs�wa obywa�e�skie��o, na ich współdziałanie oraz �moż�iwienie 
zaan��ażowania w kreowanie wsze�kich aspek�ów życia zbiorowe��o,

– promocję, �jmowaną w ka�e��orii zmiany w s�ereo�ypowym pos�rze��ani� 
prob�emów s�arości m.in. poprzez inicjowanie akcji społecznych12.
proces s�arzenia się jes� i zawsze będzie �działem wszys�kich ��dzi, d�a�e��o 

niezbędne s�aje się cią��łe posz�kiwanie odpowiedzi na py�anie, – co robić, 
aby s�arzeć się pomyś�nie? dy�ema� �en �war�nkowany jes� przede wszys�kim 
�wórczym podejściem jednos�ki do życia oraz posiadaniem pocz�cia war�ości 
własnej osoby, co z ko�ei wiąże się i za�eży od środowiska społeczne��o, w k�ó-
rym przychodzi e��zys�ować seniorom. pomyś�ne przeżycie s�arości związane 
jes� �akże z przy��o�owaniem do niej we wcześniejszych e�apach życia, a �akże 
od war�nków, jakie s�warzają władze �oka�ne, samorządowe oraz or��aniza-
cje z �rzecie��o sek�ora, łącznie z �wz���ędnieniem po�i�yki pańs�wa wobec 
s�arości. nie bez znaczenia jes� również pos�awa same��o zain�eresowane��o 
podmio��, ��dyż �wórcze podejście do życia skore�owane jes� z podejmowa-
niem wsze�kich form ak�ywności. okres wchodzenia w „�rzeci wiek” wiąże się 
wie�okro�nie z zakończeniem działa�ności zawodowej, a więc i zakończeniem 
ak�ywności w obszarze będącym do �ej pory jedną z domin�jących sfer życio-
wych. sprzyjające war�nki środowiskowe połączone z posiadaniem chęci bycia 
osobą ak�ywną powod�ją, iż osoby s�arsze mo��ą podejmować �r�d cią��łe��o 
rozwoj�. ed�kacja permanen�na podejmowana nieza�eżnie od posiadane��o 
wiek�, s�an� zdrowia i oko�iczności łączy się z poznawaniem i roz�mieniem 
o�aczającej rzeczywis�ości. jedną z domin�jących �ypów p�acówek, k�óre ofe-
r�ją moż�iwość ksz�ałcenia seniorów są �niwersy�e�y �rzecie��i wiek�13.

pierwszy zos�ał powołany w t���zie w 1973 rok� przez franc�skie��o pro-
fesora prawa pierre’a Ve��asa, k�óry w swych założeniach pos�anowił, iż p�a-
cówki �e��o �yp� będą zajmować się:
– włączaniem seniorów w ed�kację ��eron�o�o��iczną.
– ak�ywizacją fizyczną, psychiczną i in�e�ek��a�ną wśród najs�arszej części 

społeczeńs�wa.

12 z. szaro�a, Starzenie się i staro��� w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, uniwersy�e� peda-
��o��iczny, kraków 2010, s. 206.

13 H. Hrapkiewicz, Aktywno��� osób starszych, [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, l. Frą-
ckiewicz (red.), akademia ekonomiczna, ka�owice 2005, s. 152.
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– da�szą ed�kacją �ej ��r�py społecznej (an��. life long learning).
– po��łębianiem badań na�kowych w zakresie ��eron�o�o��ii i dyscyp�in 

pokrewnych.
– prowadzeniem profi�ak�yki ��eron�o�o��icznej w ska�i �oka�nej14.

po pows�ani� pierwsze��o utw najwięcej ins�y��cji wzorowanych na fran-
c�skim mode�� pojawiło się w krajach �akich jak: Be���ia, kanada, szwajcaria, 
po�ska. w rok� 1978 f�nkcjonowały j�ż na świecie 102 utw (we: Francji 
– 50, Hiszpanii – 19, Be���ii – 12, po�sce – 715, kanadzie – 3, szwajcarii – 2, 
Brazy�ii – 2, włoszech – 2, por����a�ii – 1, a�s�rii – 1, usa – 1, ar��en�ynie 
– 1, Meksyk� – 1), zaś j�ż w rok� 1981 ich �iczba wzrosła do 170. każde��o 
rok� �iczba �niwersy�e�ów ��e��a zmianie, przyjm�jąc �endencję wzros�ową. 
na świecie oprócz utw is�nieją �akże inne ins�y��cje ksz�ałcące seniorów, 
wśród nich można wyróżnić: �niwersy�e�y o�war�e, ins�y���y ksz�ałcenia 
seniorów, cen�ra da�szej ed�kacji, ko�e��ia ed�kacyjne, �niwersy�e�y ��dowe, 
koła emery�ów, akademie seniorów, k��by seniora16. utw są si�nie związane 
ze środowiskiem �cze�ni wyższych ��b ins�y��cji doskona�enia zawodowe��o. 
do pods�awowe��o skład� kadry dydak�ycznej za�iczają się wykładowcy akade-
miccy, �ekarze, prawnicy, pasjonaci. na wykłady zapraszani są również dzien-
nikarze, ar�yści, pracownicy adminis�racji samorządowej, przeds�awicie�e 
�oka�nej in�e�i��encji17. podmio�ami �worzącymi utw są �cze�nie wyższe, s�o-
warzyszenia, ins�y��cje i ośrodki �powszechniania ed�kacji k����ry i sz��ki 
(bib�io�eki, domy k����ry), f�ndacje i or��anizacje poży�k� p�b�iczne��o, cen�ra 
ksz�ałcenia �s�awiczne��o, ośrodki pomocy społecznej, samorządy �ery�oria�ne. 
utw w pocze� swoich s��den�ów za�iczają osoby będące na emery��rze bądź 
rencie, wie�okro�nie wprowadzając o��raniczenia wiekowe18. wśród s��den-
�ów utw domin�ją kobie�y. utw pod wz���ędem i�ości s��di�jących osób 
są zarówno o��romne, zrzeszając nawe� po ki�kase� s��den�ów, jak również 
is�nieją mniejsze – kamera�ne – ki�k�dziesięcioosobowe. or��anizacja pracy 
dydak�ycznej przyjm�je zazwyczaj sys�ema�yczną pos�ać rok� akademickie��o, 
podzie�one��o na semes�ry z wyraźnym zaznaczeniem ina����racji i zakończe-
nia rok� akademickie��o. ce�e działa�ności utw koncen�r�ją się wokół profi-

14 o. czerniawska, Edukacja osób Trzeciego Wieku, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, t. w�jek 
(red.) warszawa 1995, s. 233. 

15 pierwsza ins�y��cja uniwersy�e�� trzecie��o wiek� (utw) zos�ała wdrożona przez 
dr Ha�inę szwarc w 1975 rok� w warszawie.

16 r. konieczna-woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, uniwersy�e� adama Mickie-
wicza, poznań 2006, s. 44.

17 z. szaro�a, Gerontologia społeczna i o�wiatowa, akademia peda��o��iczna, kraków 2004, 
s. 77.

18 przykładowo cieszyński utw �moż�iwia s��diowanie osobom posiadającym �kończony 
55 rok życia. 
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�ak�yki ��eron�o�o��icznej, podejmowanej, aby propa��ować idee „pozy�ywne��o 
s�arzenia się” wraz z jednoczesnym �powszechnianiem wzorców ak�ywnej 
s�arości oraz pop��aryzacją osią��nięć na�ki i �echniki. ważnym zadaniem 
jes� wzmacnianie sprawności in�e�ek��a�nej, fizycznej oraz poznawczej. d�żą 
ran��ę w ins�y��cjach �e��o �yp� mają zajęcia przełam�jące bariery osób s�ar-
szych wz���ędem nowych �echno�o��ii, a �akże ksz�ał��jące pos�awy o�war�ości 
na świa� i „inne��o”19.

utw w swoim zakresie �ema�ycznym obejm�ją wie�e różnorodnych sek-
cji zain�eresowań z na�k �echnicznych, przyrodniczych, h�manis�ycznych, 
a �akże anim�ją życie s��den�ów oraz pozwa�ają na podejmowanie działań 
rekreacyjnych, ��rys�ycznych i prozdrowo�nych w ��r�pie rówieśniczej. Formy 
spo�kań są zróżnicowane: wykłady, �ek�ora�y, seminaria, konwersa�oria, dys-
k�sje. Mniej forma�ne zajęcia mają miejsce w sekcjach zain�eresowań (chór, 
kabare�, małe formy �ea�ra�ne i�d.), w pracowniach ar�ys�ycznych (ma�ar-
s�wo, rzeźba, koronkars�wo i�p.), odbywających się p�enerach i na wernisa-
żach. seniorzy poprawiają sprawność fizyczną podczas zajęć rehabi�i�acyjnych 
i re�aksacyjnych – pływają, �prawiają aerobik i nordic walking, kończą k�rsy 
samoobrony. warsz�a�y i �renin��i (np. pamięci) podnoszą sprawność psycho-
fizyczną i poznawczą. w ofercie pro��ramowej znajd�ją się spo�kania in�e��ra-
cyjne, seniorzy ćwiczą i doskona�ą �akże �mieję�ności społeczne20.

ofer�a utw sł�ży zarówno �z�pełniani� wiedzy osobom, k�óre w mło-
dości nie mo��ły s��diować, jak również osobom nie posiadającym wyższe��o 
wyksz�ałcenia oraz sł�chaczom, k�órzy da�ej będąc ak�ywni zawodowo chcą 
poszerzać i �doskona�ać swoje kompe�encje. ce�e rea�izowane przez utw 
są bardzo różnorodne, wśród najważniejszych można wyróżnić m.in.: roz-
wijanie �wórcze��o myś�enia, w �ym �mieję�ności �czenia się, pob�dzanie 
nowych zdo�ności spek��a�ywnych i man�a�nych, pomoc w opóźniani� pro-
cesów fizyczne��o i �mysłowe��o s�arzenia się, dawanie moż�iwości pracy nad 
zachowaniem sprawności ciała i �mysł�, propa��owanie nowych ak�ywności 
i sposobów spędzania czas� wo�ne��o w „�rzecim wiek�”, dawanie moż�iwość 
przebywania z rówieśnikami, rozwijanie nowych zain�eresowań oraz kreowa-
nie wizji s�arości opar�ej na �czes�nic�wie w życi� społecznym21. 

utw odróżniają się od wcześniejszych poziomów ksz�ałcenia nie �y�ko 
w oczywis�ym aspekcie wiek� �czniów, �ecz przede wszys�kim podejściem bar-
dziej nas�awionym na proces i podmio� w �ymże działani�. założenie �o wyraża 

19 z. szaro�a, Starzenie się i staro��� w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, uniwersy�e� peda-
��o��iczny, kraków, s. 146.

20 z. szaro�a, Przestrzeń edukacyjna Uniwersytetów III Wieku, „e-men�or” 3/2008, s. 73.
21 d. d�ccio, Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika Tom 3, B. Ś�iwerski (red.), gdańskie wydaw-

nic�wa psycho�o��iczne, gdańsk 2006, s. 231.
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się w: nacisk� kładzionym bardziej na �czenie się niż na wynik, ��enerowani� 
współpracy pomiędzy sł�chaczami, współ�worzeniem przez �cznia i na�czy-
cie�a pro��ram� na�czania, rea�izowaniem nies�andardowych kompe�encji, 
�czeniem nas�awionym na przyszłość, a nie na mierzenie �eraźniejszych 
efek�ów, rozwojem po�encjał� (indywid�a�ne��o kapi�ał� ��dzkie��o) w �akim 
samym zakresie jak kompe�encji, wprowadzeniem rozwiązań ��enerowanych 
oddo�nie – przez s��den�ów utw, przełożeniem środka ciężkości z efek�ów 
na f�nkcjonowanie jednos�ki w przes�rzeni ed�kacyjnej22. z �ypo�o��ii pięci� 
�ypów przys�osowania się w wiek� s�arszym opracowanej przez bry�yjskie��o 
��erno�opsycho�o��a denisa Brom�eya oraz właściwości osób �czes�niczących 
w zajęciach utw wynika, że s��denci w „zło�ym wiek�” zazwyczaj charak-
�eryz�ją się pos�awą kons�r�k�ywną po�e��ającą na posiadani� po��odne��o 
nas�roj�, posiadani� sa�ysfakcji z �owarzyskich kon�ak�ów z ��dźmi. osoby 
�e akcep��ją własną s�arość oraz fak� zakończonej pracy zawodowej, są op�y-
mis�ycznie zorien�owani na przyszłość23. oczywiście wys�wanie �e��o �yp� 
��enera�izacji odnoszących się do całej pop��acji s��den�ów utw byłoby 
o�brzymim nad�życiem mery�orycznym, jednakże is�nieje za�waża�na domi-
nacja pos�awy kons�r�k�ywnej nad pos�awami za�eżności, obronności, wro-
��ości skierowanej na same��o siebie w psychospołecznym f�nkcjonowani� 
seniorów �czes�niczących w zor��anizowanych formach ksz�ałcenia. 

rozwój ksz�ałcenia całożyciowe��o m.in. poprzez ins�y��cje �akie jak utw 
pozwa�a z jednej s�rony, przynajmniej części pracownikom przedł�żyć karierę 
zawodową, z dr���iej zaś zmniejsza dyskomfor� psychiczny osób s�arszych zm�-
szonych ze wz���ędów ekonomicznych do korzys�ania z nowych �do��odnień 
w sferze kom�nikacji i łączności. z �wa��i na in�ensywny rozwój �echno�o��ii 
informa�ycznych osoby, k�óre nie nadążają za rozwojem �echno�o��icznym ska-
zane są na coraz bardziej �ciąż�iwy rodzaj wyk��czenia okreś�ane��o mianem 
cyfrowe24. s�arzejące się osoby, posiadające świadomość konieczności posia-
dania niezbędnej wiedzy w ce�� korzys�ania z nowych �echno�o��ii poprzez 
brak dos�ęp� do ins�y��cji ed�kacyjnych nie są w s�anie nadrobić za�e��ło-
ści cywi�izacyjnych, co prowadzi w konsekwencji do niepełne��o zaspokajania 
po�rzeb życiowych25. ana�iz�jąc zbiorowość ��dzką w aspekcie wykorzys�ania 

22 por. e. czerka, Rozwój potencjału dorosłych z perspektywy heutagogicznej, „rocznik andra-
��o��iczny 2009”, wyd. akademickie towarzys�wo andra��o��iczne, warszawa–płock 2009,  
s. 165–166. 

23 a. zych, Człowiek wobec staro�ci, Szkice z gerontologii społecznej, Ś�ąsk, ka�owice 1999, 
s. 145–146.

24 p. sz�ka�ski, Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje, [w:] To idzie staro��� . Postawy 
osób w wieku przedemerytalnym, p. sz�ka�ski (red.), ins�y��� spraw p�b�icznych, warszawa 2008,  
s. 18–19. 

25 ibidem, s. 35.
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cyfrowych �echno�o��ii informacyjno-kom�nikacyjnych, można podzie�ić ją na 
cz�ery ��r�py: korzys�ających (społeczeńs�wo cyfrowe), korzys�ających spora-
dycznie, d�a k�órych sieć nie posiada bo��a�ej ofer�y (ksz�ał��jące się społe-
czeńs�wo cyfrowe), niekorzys�ających z powod� różnorodnych �war�nkowań 
(wyk��czeni cyfrowo), niekorzys�ający z brak� po�rzeby (społeczeńs�wo ana-
�o��owe)26. war�o w �ym momencie zaznaczyć, że podobnie jak w przypadk� 
wyk��czenia cyfrowe��o, �ak i w ed�kacji permanen�nej is�nieje spora ��r�pa 
osób, d�a k�órych ksz�ałcenie ins�y��cjona�ne jes� z wie�� powodów niezna-
czące, ��dyż żyjąc do �ej pory w przes�rzeni d�a siebie zaadap�owanej nie są 
zain�eresowani z��łębianiem nowej wiedzy. własne po�rzeby e��zys�encja�ne 
zapewnione zos�ają przez �mieję�ności, wiedzę oraz war�nki życiowe, w k�ó-
rych �kwią, a sama ofer�a �czenia się w wiek� emery�a�nym jawi się jako 
niea�rakcyjna forma spędzania czas�. ed�kacja w �ym wypadk� nie jes� 
w s�anie zapewnić podniesienia jakości życia, ponieważ nie mieści się w zbio-
rze po�rzeb seniorów.

Memorand�m opracowane przez komisję wspó�no� e�ropejskich do�y-
czące ksz�ałcenia �s�awiczne��o wyraźnie obraz�je jak wie�e za�eży od samej 
jednos�ki, k�óra żyjąc samodzie�nie w społeczeńs�wie cią��łych zmian, jes� 
zm�szona do nabywania coraz �o nowych kompe�encji w ce�� nadążenia za 
nie�s�annymi przeobrażeniami. w Memorand�m czy�amy W społeczeństwie 
opartym na wiedzy wiele zależy od samych ludzi . Najbardziej liczy się zdolno��� człowieka 
do efektywnego i rozsądnego wytwarzania wiedzy w obliczu ciągłych zmian . Aby w pełni 
rozwiną�� tę umiejętno���, ludzie powinni chcie�� i by�� w stanie wzią�� swoje życie we własne 
ręce – krótko mówiąc sta�� się aktywnymi obywatelami . Edukacja i szkolenie trwające 
przez całe życie to najlepszy sposób, by sprosta�� wyzwaniom przynoszonym przez zmiany27. 
ksz�ałcenie �s�awiczne �rak�owane nie �y�ko w kon�ekście przy��o�owania do 
wykonywania odpowiednich zawodów jes� obecnie jednym z priory�e�ów unii 
e�ropejskiej a za je��o rea�izację odpowiada szere�� ins�y��cji pańs�wowych, 
pozarządowych. w sy��acji �ej rea�izacja idei life long learning s�ym��owana 
„od��órnie” m.in. poprzez odpowiednie f�nd�sze (w �ym pro��ram operacyjny 
kapi�ał l�dzki, F�nd�sz inicja�yw obywa�e�skich, �oka�ne pro��ramy ��ran-
�owe m.in. �rzędów mias� i powia�ów) oraz wie�okro�nie animowana „oddo�-
nie”, dzięki is�niejącym ��b rodzącym się z po�rzeby ngo projek�om, sprzyja 

26 ł. tomczyk, Graficzny interfejs edukacyjny w internetowych platformach edukacyjnych dla senio-
rów, [w:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, M. dąbrowski, M. zając 
(red.), F�ndacja promocji i akredy�acji kier�nków ekonomicznych, warszawa 2010, s. 151.

27 t. pomianek, Uczelnia a rynek pracy – w poszukiwaniu utraconej synergii, [w:] Uniwersytet, 
społeczeństwo, gospodarka, j. chłopecki, wyższa szkoła informa�yki i zarządzania, rzeszów 2006, 
s. 98.
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�zyskiwani� nowych kompe�encji przez podmio�y chcące �czyć się nieza�eż-
nie od wiek�.

utw jako jedne z najin�ensywniej rozwijających się ins�y��cji, sł�żące 
ak�ywizacji seniorów poprzez swoje działania pośrednie oraz bezpośrednie, 
s�a���owe, a �akże będące pochodną s�a���owych ce�ów rea�iz�ją szere�� �sł��� 
społecznych. wśród f�nkcji, jakie spełniają, można wyróżnić m.in.:
– badawczą, �moż�iwiającą poznanie �war�nkowań związanych z f�nkcjono-

waniem części seniorów28 w zmieniającej się rzeczywis�ości społecznej,
– doradczą, �jawniającą się w dwojaki sposób na poziomie mikro (pomoc 

ko�eżeńska, �zyskiwanie opinii i za�eceń od profesjona�is�ów ��b rówieś-
ników w ce�� rozwiązywania prob�emów życia codzienne��o) oraz poprzez 
dzie�enie się wiedzą eksper�ów prac�jących od dł�ższe��o czas� w środowi-
sk� seniorskich np. poprzez wykłady, eksper�yzy czy �eż �dzie�enie pomocy 
przy zakładani� nowych ins�y��cji ksz�ałcenia dedykowanych d�a osób 
s�arszych,

– integracyjno-terapeutyczną, poprzez wzajemną pomoc oraz wspó�ne spędza-
nie wo�ne��o czas� nas�ęp�je ��rzymywanie kon�ak�ów z innymi ��r�pami 
osób np. dzieci z dom� dziecka, seniorzy w dps, cze��o nas�ęps�wem s�aje 
się wyzbywanie izo�acji społecznej, wye�iminowanie pocz�cia op�szczenia 
oraz a�ienacji,29 

– towarzyską, zapewniającą seniorom miejsce kon�ak�� z rówieśnikami w ce�� 
nawiązywania nowych znajomości oraz pod�rzymywania do�ychczasowych 
kon�ak�ów w miejsc� przyjaznym d�a osób s�arszych,

– zdrowotno-rekreacyjną, pozwa�ającą na ��rzymywanie w re�a�ywnie dobrej 
kondycji swojej sprawności fizycznej i psychicznej, dzięki �czes�nic�wie 
w różne��o rodzaj� formach ak�ywności dos�osowanej do moż�iwości „zło-
�e��o wiek�” m.in. nordic walking, wycieczki ��rys�yczno-krajoznawcze, jo��a, 
zajęcia na basenie, wykłady o �ema�yce zdrowo�nej połączone z kons���a-
cjami �ekarskimi, 

– socjalizującą, poprzez k�órą s��denci utw �doskona�ają zdo�ności kom�ni-
kacyjne oraz b�dowanie re�acji z ��r�pą oraz innymi osobami,

28 seniorzy podejm�jący na�kę w �niwersy�e�ach �rzecie��o wiek� nie są reprezen�a�ywną 
��r�pą d�a całej pop��acji, d�a�e��o �o��ó�nianie wniosków z różnorodnych obszarów życia spo-
łeczne��o odnoszących się do wszys�kich osób z �ej ��r�py jes� nieprawidłowe pod wz���ędem 
me�odo�o��ii badań. jednakże w kon�ekście prowadzenia wybranych ana�iz np. na �ema� me�o-
dyki ksz�ałcenia seniorów, s�y�ów �czenia się, ak�ywności rekreacyjno-��rys�ycznej, czy �eż 
innych prob�emów odnoszących się do jednej z najbardziej ak�ywnych ��r�p seniorskich spełnia 
oczekiwania poprawności. w związk� z czym ins�y��cje �yp� utw �moż�iwiają w zadowa�ają-
cym zakresie weryfikację hipo�ez.

29 e. wesołowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, „ed�kacja dorosłych”, 1994/1, 
s. 95.
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– kulturotwórczą, dzięki �czes�niczeni� oraz animowani� wydarzeń k����-
rowych s��denci iii wiek� nie �y�ko są biernymi odbiorcami �reści, �ecz 
�akże przyczyniają się do �ransmisji pewnych e�emen�ów �worzących zło-
żoną całość ma�eria�ne��o i d�chowe��o dorobk� społeczeńs�wa w wymiarze 
�oka�nym i ���oba�nym, 

– edukacyjną, będącą jednym z pods�awowych wyznaczników po�e��ającą na 
nabywani� nowej wiedzy i �mieję�ności wśród sł�chaczy utw, 

– stymulującą, w zakresie rozwijania zain�eresowań oraz odkrywania nowych 
pasji, k�óre z różnych powodów nie były rea�izowane we wcześniejszych 
e�apach życia, a w profesjona�nych war�nkach oraz przyjaznym o�oczeni� 
dos�osowanym do bieżące��o wiek� są na�eżycie pie�ę��nowane.
zroz�mienie fenomen� �akich ins�y��cji jak utw jes� moż�iwe nie �y�ko 

poprzez zaznajomienie się z o��ó�nymi właściwościami �ychże p�acówek, 
�ecz ��łównie dzięki �kazani� konkre�nej ofer�y pro��ramowej rea�izowanej 
w p�acówkach �e��o �yp�. poniżej zaprezen�owano specyfikę utw w woj. ś�ą-
skim, ze szcze��ó�nym �wz���ędnieniem cieszyńskie��o ośrodka. pierwszy utw 
w woj. ś�ąskim pows�ał w 1983 r. i od począ�k� swoje��o is�nienia związany był 
z uniwersy�e�em Ś�ąskim. obecnie jes� �o największa p�acówka oświa�owa 
dedykowana d�a seniorów w re��ionie z �ak dł���ą �radycją, ponieważ ko�ejne 
utw powoływane zos�ały ki�kanaście �a� po założeni� ka�owickiej ins�y��cji. 
Bo��a�e �radycje oświa�owe ziemi ś�ąskiej, pows�awanie nowych szkół wyż-
szych, za�ważenie znaczenia ed�kacji dorosłych spowodowało, iż współcześnie 
idea ed�kacji osób w wiek� emery�a�nym rozwija się w impon�jącym �empie. 
na �erenie wojewódz�wa f�nkcjon�je 21 utw (�abe�a 1). 

Tabela 1. Uniwersytety Trzeciego Wieku na terenie woj. śląskiego 

Nazwa
Afiliacja, porozumienie 

o współpracy

ilość 
członków 

(osób)
Oferta edukacyjna

Rok 
założenia

By�omski  
utw

cen�r�m ksz�ałcenia 
us�awiczne��o im. 
wojciecha korfan�e��o, 
wsHe w łodzi

ponad
500

wykłady p�enarne, 
12 sekcji 
zain�eresowań

2006

utw  
w Bie�sk�-Białej

akademia techniczno-
H�manis�yczna 

460 wykłady p�enarne, 
12 sekcji 
zain�eresowań

1996

utw  
w częs�ochowie

akademia im. jana 
dł���osza

600 wykłady p�enarne, 
12 sekcji 
zain�eresowań

1994
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Nazwa
Afiliacja, porozumienie 

o współpracy

ilość 
członków 

(osób)
Oferta edukacyjna

Rok 
założenia

s�owarzyszenie 
cieszyński 
utw

uniwersy�e� Ś�ąski, 
wydział e�no�o��ii 
i na�k o ed�kacji 
w cieszynie

560 wykłady p�enarne, 
12 sekcji 
zain�eresowań

2004

utw 
w dąbrowie 
górniczej

pałac k����ry 
za��łębia, wyższa 
szkoła H�mani�as

145 wykłady p�enarne, 
16 sekcji 
zain�eresowań

2007

górnoś�ąski 
utw 
w chorzowie

współpraca z ki�koma 
ucze�niami wyższymi

180 wykłady p�enarne, 
6 sekcji 
zain�eresowań

2006

utw 
w g�iwicach

s�owarzyszenie 476 wykłady p�enarne, 
19 sekcji 
zain�eresowań

2004

jaworznicki 
utw

dom k����ry 
w szczakowej

ponad
200

wykłady p�enarne, 
7 sekcji 
zain�eresowań

2008

utw 
w jas�rzębi� 
zdroj�

ośrodek działa�ności 
dydak�ycznej uniwer-
sy�e�� Ś�ąskie��o – fi�ia 
utw uŚ

ponad
400

wykłady p�enarne, 
6 sekcji 
zain�eresowań

2002

utw 
w ka�owicach

uniwersy�e� Ś�ąski 1200 4 rodzaje wykładów 
mono��raficznych, 
10 sekcji 
zain�eresowań

1983

utw  
w kn�rowie

pa�rona� uniwersy�e� 
Ś�ąski

230 wykłady p�enarne, 
12 sekcji 
zain�eresowań

2007

utw  
w Mysłowicach

górnoś�ąska wyższa 
szkoła peda��o��iczna 
imienia kardynała 
a����s�a H�onda

90 wykłady p�enarne, 
6 sekcji 
zain�eresowań

2007

s�owarzyszenie 
Ś�ąski utw 
w raciborz�

współpraca: pwsz 
racibórz, ŚlaM, 
uniwersy�e� Ś�ąski 

187 wykłady p�enarne, 
9 sekcji 
zain�eresowań

2005

utw, 
uniwersy�e� 
rodzinny 
w sosnowc�

wyższa szkoła 
H�mani�as

ponad
200

wykłady p�enarne,
p�anowane 7 sekcji 
zain�eresowań

���y 2009

Tabela 1. (cd.)



Łukasz Tomczyk210

Nazwa
Afiliacja, porozumienie 

o współpracy

ilość 
członków 

(osób)
Oferta edukacyjna

Rok 
założenia

utw 
w sosnowc�

uniwersy�e� Ś�ąski 
– fi�ia utw, wydział 
na�k o ziemi

ponad
600

wykłady p�enarne, 
14 sekcji 
zain�eresowań

2004

r�dzki utw s�owarzyszenie, szkoła 
pods�awowa nr 1 
w r�dzie Ś�ąskiej

ponad
350

wykłady p�enarne, 
13 sekcji 
zain�eresowań

2004

utw 
w rybnik�

s�owarzyszenie 
poży�k� p�b�iczne��o, 
uniwersy�e� Ś�ąski

340 wykłady p�enarne, 
14 sekcji 
zain�eresowań

2002

utw 
w skoczowie

skoczowski dom 
k����ry

ponad
100

wykłady p�enarne, 
5 sekcji 
zain�eresowań

2008

utw 
w tychach

wyższa szkoła 
zarządzania i na�k 
społecznych

500 wykłady p�enarne, 
4 sekcje 
zain�eresowań

1999

utw w zabrz� 
– uniwersy�e� 
o�war�y

s�owarzyszenie 
„Misericordia”

300 wykłady p�enarne, 
17 sekcji 
zain�eresowań

2002

Żywiecki utw s�owarzyszenie 40 wykłady 
p�enarne, sekcja 
komp��erowa

2008

Źródło: ł. tomczyk, Śląskie uniwersytety trzeciego wieku jako nowa perspektywa powszechnej eduka-
cji seniorów, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku . Jubileusz 
80-lecia, s. j�szczyk, d. Morańska (red.), uniwersy�e� Ś�ąski, ka�owice 2010, s. 240–24130.

tabe�a 1 zawiera wybrane e�emen�y �kaz�jące działanie utw w woj. ś�ą-
skim. idea utw począ�kowo była rea�izowana przy ośrodkach akademickich, 
obecnie widoczny jes� powró� do innych moż�iwości, ponieważ większość 
�cze�ni wyższych w woj. ś�ąskim współ�worzy ��b spraw�je pa�rona� nad �e��o 
�yp� ins�y��cją. zdarza się również, że w mniejszych miejscowościach utw 

30 na pods�awie informa�orów utw �dos�ępnionych w sieci in�erne� oraz przeprowadzo-
ne��o wywiad� środowiskowe��o. sekcję zain�eresowań na�eży �rak�ować jako jeden �yp zajęć np. 
język an��ie�ski bez rozróżnienia na poziom zaawansowania sł�chaczy. nies�e�y do �ej pory nie 
wydano ak��a�ne��o repozy�ori�m opis�jące��o działa�ność wszys�kich utw, za�em konieczne 
wydaje się prowadzenie w �ej kwes�ii da�szych rozważań. w ce�� in�e��racji środowiska sk�pia-
jące��o utw is�o�ne jes� powołanie or��anizacji reprezen��jącej �e��o �yp� p�acówki, o czym 
rozmawiano m.in. w �rackie ki�k� poprzednich konferencji or��anizowanych przez F�ndację d�a 
rozwoj� uj w krakowie i warszawie w 2008 r.

Tabela 1. (cd.)
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działają pod afi�iacją bądź wsparciem p�acówek zajm�jących się ksz�ałceniem 
�s�awicznym, domów k����ry ��b �eż f�nkcjon�ją jako samodzie�ne s�owa-
rzyszenia. Mimo, iż prak�yka ksz�ałcenia seniorów w formie utw w woj. 
ś�ąskim posiada ponad dw�dzies�opięcio�e�nią �radycję, �o zdecydowanie zna-
cząca i�ość jednos�ek �ych zos�ała założona po 2002 r. (ponad 80%). charak-
�erys�yczne jes�, że większość utw działa w podobnej pos�aci or��anizacyjnej 
prowadzenia zajęć, składającej się z wykładów p�enarnych (wie�o�ema�ycz-
nych, mono��raficznych), k�óre prowadzą wybi�ni specja�iści – zazwyczaj pra-
cownicy na�kowi, a �akże z doda�kowych różnorodnych sekcji zain�eresowań 
(zajęć ćwiczeniowych), przykładowo: językowych (an��ie�ski, niemiecki, fran-
c�ski, czeski), komp��erowych, fi�ozoficznych, zdrowo�nych, rekreacyjnych, 
��rys�ycznych, psycho�o��icznych, his�orycznych, �i�erackich, p�as�ycznych, 
�anecznych, zie�arskich, i�p.31 w perspek�ywie ana�izy powyższych różnorod-
nych sekcji zain�eresowań widać wyraźnie, iż ins�y��cje �yp� utw rea�iz�ją 
dwa zasadnicze zadania:
– edukują – poprzez osią��anie złożonych, niejednorodnych procesów, na k�óre 

składają się nie �y�ko czynniki in�encjona�ne, �ecz �akże przypadkowe i nie-
zamierzone, nie mające nic wspó�ne��o ze zdo�nościami i �mieję�nościami 
jakich nabycia oczek�jemy (np. zmiana men�a�ności, wzbo��acenie wiedzy 
o świecie, wy�renowanie nowych �mieję�ności społecznych),

– kształcą – dzięki osią��ani� założonych ce�ów wynikających z po�rzeb indy-
wid�a�nych ��b społecznych, wiążą się ściś�e z proced�rami na�czania, 
k�órych zadaniem jes� podniesienie poziom� zasobów ��dzkich i nadanie 
im większe��o s�opnia sk��eczności i efek�ywności (np. posł���iwanie się 
językami obcymi, �mieję�ność korzys�ania z narzędzi �echno�o��ii informa-
cyjnej)32.
powyższy podział po�wierdza opinia z. szaro�y, k�óra za�waża, iż po�skie 

utw działają w dwóch ��enera�nych n�r�ach: an��ie�skim (eks�ensywnym), 
d�a k�óre��o zasadniczym ce�em jes� nas�awienie na �powszechnienie wie-
dzy oraz franc�skim (in�ensywnym) oddziaływ�jącym „w ��łąb” osobowości 
sł�chaczy33. war�o w �ym momencie zaznaczyć, iż ofer�a utw adresowana 
jes� do dwóch ��r�p odbiorców podzie�onych wedł��� z��łaszanych przez nich 
s�biek�ywnych po�rzeb. Można podzie�ić ��r�pę na osoby chcące: 

31 ł. tomczyk, Śląskie uniwersytety trzeciego wieku jako nowa perspektywa powszechnej edukacji 
seniorów, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku . Jubileusz 
80-lecia, s. j�szczyk, d. Morańska (red.), uniwersy�e� Ś�ąski, ka�owice 2010, s. 241.

32 d. d�ccio, Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika Tom 3, B. Ś�iwerski (red.), gdańskie wydaw-
nic�wa psycho�o��iczne, gdańsk 2006, s. 130.

33 z. szaro�a, Gerontologia społeczna i o�wiatowa, akademia peda��o��iczna, kraków 2004, 
s. 77.
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– zdobyć wiedzę i �mieję�ności.
– wypełnić czas wo�ny jakimiś kons�r�k�ywnymi działaniami34.

Ścieżka proponowana dr���iej ��r�pie nie przewid�je rea�izacji konkre�-
nych ce�ów, �ecz jedynie s�worzenie zajęć pozwa�ających na wypełnienie czas� 
wo�ne��o oraz bieżący kon�ak� z k����rą. pierwszej ��r�pie propon�je się pro-
��ramy ksz�ałceniowe na ponowne włączenie ich w wybrane, zaniedbane do 
�ej pory obszary życia społeczne��o. Mode� �en odnosi się do odbiorców �sł��� 
oświa�owych posiadających mo�ywację do eksp�orowania nowych obszarów 
wiedzy. 

cieszyński uniwersy�e� trzecie��o wiek� jako jedna z re�a�ywnie młodych 
or��anizacji skierowanych do seniorów na �erenie powia�� pows�ał w końc� 
2004 rok� za sprawą inicja�ywy pracowników na�kowych, adminis�racyjnych 
oraz dydak�ycznych cieszyńskiej fi�ii uniwersy�e�� Ś�ąskie��o. z��odnie z da-
nymi zamieszczonymi w cyk�icznym informa�orze wydawanym przez zarząd 
�ejże ins�y��cji cieszyński uniwersy�e� trzecie��o wiek� jes� s�owarzysze-
niem o osobowości prawnej, działającym w oparci� o s�a���, zarejes�rowanym 
w sądzie rejonowym w Bie�sk�-Białej. działa�ność �niwersy�e�� finansowana 
jes� w znacznej mierze ze składek sł�chaczy – członków cutw. wysokość 
składki �s�a�a wa�ne zebranie. działa�ność utw ma na ce�� włączenie ��dzi 
s�arszych do sys�em� ksz�ałcenia �s�awiczne��o, a co się z �ym wiąże, zak-
�ywizowanie psychiczne i fizyczne sł�chaczy oraz na�czenie ich sz��ki życia 
w „�rzecim wiek�”. uniwersy�e� �en chce s�worzyć moż�iwość �dział� osobom 
s�arszym (bez wz���ęd� na poziom wyksz�ałcenia) w procesie ed�kacyjnym 
w zakresie różnych dziedzin wiedzy, w rea�izacji osobis�ych zain�eresowań, 
pracach sekcji działających przy utw oraz przyb�iżyć �czes�nic�wo w życi� 
k����ra�nym i społecznym. pods�awową formą zajęć są wykłady p�enarne 
odbywające się 2 razy w miesiąc� oraz sekcje �ema�yczne35.

cieszyński utw posiada ki�kanaście sekcji specja�is�ycznych36: k����ra�no-
��rys�yczną, ��eo��raficzno-his�oryczną, komp��erową, języka an��ie�skie��o, 
języka niemieckie��o, języka czeskie��o, języka franc�skie��o, ��imnas�yczną, 
pływacką, ar�ys�yczną, rękodzieła ar�ys�yczne��o, nordic walking. 

34 oczywiście is�nieje �eż �rzecia ��r�pa, obejm�jąca osoby chcące wypełnić wie�okro�nie 
samo�ność, a jednocześnie „przy okazji” nabyć nowe �mieję�ności oraz wiedzę. w aspekcie 
�ym is�o�ne byłoby wyodrębnienie �ychże ��r�p, co �moż�iwiłoby efek�ywne dos�osowanie ofer�y 
ed�kacyjnej.

35 d. sikora, Informator Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, cieszyn 2009, s. 3.
36 w każdym rok� akademickim i�ość poszcze��ó�nych sekcji ��e��a zmianie. wraz z nikłym 

zain�eresowaniem wybrane sekcje ��e��ają zawieszeni� na czas nieokreś�ony a na ich miejsc� 
pojawiają się nowe, k�óre pows�ają za sprawą s���es�ii s��den�ów. wymienione sekcje odnoszą 
się do rok� akademickie��o 2009/2010.
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Wykres 5.  inauguracja zajęć w cieszyńskim UTW w roku akademickim 
2009/2010 – Teatr Narodowy im. Adama Mickiewicza 

Wykres 6.  liczba seniorów uczestniczących w poszczególnych sekcjach cie-
szyńskiego UTW w roku akademickim 2008/2009

komputerowa

wykłady plenarne

pływanie

joga

gimnastyka

malarstwo

ceramika

rękodzieło

j. niemiecki

j. angielski

j. francuski

j. czeski

nordic walking

taniec

0 20 40 60 80 100 120

16

60

10

8

45

21

10

12

10

20

22

25

110

96

Źródło: opracowanie własne.

zapoznając się ze s�a���em s�owarzyszenia cutw można za�ważyć, iż 
rea�izacja zadań �ejże ins�y��cji sk�pia się wokół:
– ksz�ałcenia �s�awiczne��o różnych ��r�p społecznych, a zwłaszcza ed�kacji 

osób s�arszych wiekiem,
– ak�ywizacji in�e�ek��a�nej, psychicznej i fizycznej osób w „�rzecim wiek�”,
– prowadzenia działań i projek�ów s�warzających moż�iwości ak�ywne��o 

�czes�nic�wa osób s�arszych i przeciws�awiających się różnym formom ich 
społecznej izo�acji,
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– poznawania i propa��owania nowoczesnych i różnorodnych form ak�ywności 
fizycznej i in�e�ek��a�nej w �ym zdrowe��o �ryb� życia i ak�ywności r�chowej,

– �worzenia war�nków d�a rozwijania inicja�yw własnych osób s�arszych,
– podejmowania inicja�yw sł�żących środowisk� osób „�rzecim wiek�”, 

w �ym rea�izacji wspó�nych działań ed�kacyjnych, k����ra�nych, spor�o-
wych, rekreacyjnych, i�p.37

sł�chacze utw �czes�niczą w zajęciach, ponieważ �dział w nich daje im 
moż�iwość zdobycia nowych wiadomości i �mieję�ności, pozwa�a wzbo��acić 
własny s�y� życia, powiększyć zakres ak�ywności, a �akże są źródłem samodo-
skona�enia oraz spełniają f�nkcję �owarzyską. o is�nieni� oraz f�nkcjonowa-
ni� �oka�nych utw w cieszynie oraz Bie�sk�-Białej s��denci dowiad�ją się 
z �oka�nej prasy i radia, dzięki znajomym, a �akże z brosz�r i p�aka�ów. cie-
szyński utw dzięki efek�ywnej pracy pani prezes m��r dan��y sikory przeka-
z�je informacje o swojej działa�ności na łamach ��aze� �oka�nych „wiadomości 
ra��szowych” oraz „głos� ziemi cieszyńskiej”. s��denci utw w zdecydo-
wanej większości mieszkają b�isko swoje��o �niwersy�e��, za�em czynnik od�e-
��łości od p�acówki ma ���aj znaczenie. cieszyński utw rea�iz�je większość 
swoich zajęć w b�dynk� uniwersy�e�� Ś�ąskie��o położone��o na �bocz� od 
cen�r�m mias�a, k�óra �o �oka�izacja w okresach zimowych, a �akże póź-
nych porach wieczorowych znacząco war�nk�je ich frekwencję w zajęciach. 
spo�kania w ramach �niwersy�e�� odbywają się �akże w cen�r�m mias�a za 
sprawą ��ościnności ins�y��cji �akich jak: zakład opiek�ńczo-leczniczy siós�r 
Borome�szek, czy �eż spółdzie�nia Mieszkaniowa cieszynianka ��b dom 
narodowy. M. skrzydło podkreś�a w swoich badaniach, że ze wz���ęd� na wiek 
seniorów oraz związane z �ym niewydo�ności wie�e osób z �ej ��r�py nie może 
pojawiać się na zajęciach z racji o��raniczeń fizycznych. częs�o pomimo zain-
�eresowania �ema�yką w danym dni� nie mo��ą przybyć na zajęcia, ponieważ 
ich osoby b�iskie nie zawsze są w s�anie zapewnić im �ranspor��. do najbar-
dziej in�eres�jącej �ema�yki seniorzy za�iczają za��adnienia z dziedzin: ��eron-
�o�o��icznych, his�orycznych, socjo�o��icznych, psycho�o��icznych, k����ra�nych, 
po�i�ycznych, ekonomicznych, medycznych. największą radość podczas zajęć 
w utw sprawia sł�chaczom: poszerzanie wiedzy, moż�iwość war�ościowe��o 
spędzania wo�ne��o czas�, kon�ak� z rówieśnikami, spo�kania w wykładow-
cami, re�aks oraz samodoskona�enie38. 

na�ki peda��o��iczne skoncen�rowane są ��łównie na badaniach poświęco-
nych dzieciom i młodzieży, co jes� m.in. pochodną dł���o �rwające��o przeko-

37 s�a��� s�owarzyszenia cieszyński uniwersy�e� iii wiek� (�eks� �jedno�icony), § 8.
38 M. skrzydło, Funkcje założone a funkcje rzeczywiste Uniwersytetów Trzeciego Wieku – praca 

ma��is�erska napisana pod kier�nkiem dr M. remiebrza, uniwersy�e� Ś�ąski, cieszyn 2006, 
s. 129–151.
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nania, iż �y�ko jednos�ki młode są zdo�ne do efek�ywne��o �czenia się oraz 
poprzez �o prawidłowe��o da�sze��o rozwoj�. obecnie w konsekwencji docie-
kań psycho�o��ii pos�rze��anie s�arości wyłącznie w ka�e��oriach re��res� (psy-
chiczne��o, społeczne��o) zos�ało �znane jako fałszywe. współczesne koncepcje 
psycho�o��iczne podkreś�ają, że wzbo��acenie i doskona�enie osobowości przez 
szeroko poję�ą ed�kację jes� moż�iwe do późnej s�arości, a w sy��acji szybko 
pos�ęp�jących zmian cywi�izacyjnych daje sposobność rozwiązywania wybra-
nych prob�emów �ejże ��eneracji39. 

ważność ed�kacji w wiek� s�arszym wynika z wie�� roz�icznych f�nkcji, 
jakie przyszło jej pełnić we współczesnych czasach, k�óre e. d�bas rozróżnia 
w ka�e��oriach:
1. Instrumentalne, ��dyż ed�kacja s�aje się środkiem zaradczym wobec poja-

wiających się prob�emów oraz skomp�ikowanych sy��acji życiowych, w �ym 
�akże niekorzys�nych pochodnych wynikających z własnej s�arości.

2. Społeczne i kulturowo-cywilizacyjne, ponieważ ed�kacja jes� s�y�em życia, 
sposobem na przeżywanie s�arości, war�ościowym zapełnieniem czas� 
poprzez in�e�ek��a�ną ak�ywność. ed�kacyjny s�y� życia może być również 
sk��kiem war�nkowanym poprzez czynniki k����rowe i cywi�izacyjne pod-
kreś�ające ważną ro�ę �czenia się w życi�, a �akże rozwoj� jednos�ki, co 
szcze��ó�nie związane jes� z �ransformacją w s�ronę społeczeńs�wa opar-
�e��o na wiedzy.

3. Aksjologiczne, ponieważ ed�kacja jes� szansą rozwoj�, s�ym���je przemiany 
osobowościowe, zapobie��a a�rofii, pozwa�a na adap�ację do zmian, jakie 
niesie ze sobą sama s�arość. ne�robio�o��iczne ana�izy f�nkcjonowania 
móz��� ��dzkie��o wskaz�ją, iż w s�arości człowiek posiada pełną moż�iwość 
�czenia się.

4. Aksjologiczno-teleologiczne, ed�kacja nadaje sens życi� i �kier�nkow�je czło-
wieka w dążeniach k� osobowej pełni. uczenie się �sz�ache�nia, jes� �akże 
przyczyną wzniesienia na wyżyny osobowej dojrzałości, pozwa�ając na 
osią��nięcie war�ości i ce�ów życiowych, a za�em zdobycia mądrości.

5. Emancypacyjne, wyzwa�ające człowieka z za�eżności, �akże i s�ereo�ypowe��o 
myś�enia o s�arości. emancypacja prom�je w �ym wz���ędzie nieza�eżności 
�jmowaną jako �niwersa�ną cechę ��dzkie��o by�� przypisaną �akże w koń-
cowej części życia. 

6. Felicytologiczne, dos�arczające radości z życia de�ermin�jące��o podniesienie 
poziom� życiowe��o op�ymizm�, niweczące��o depresyjne nas�roje. przy-
b�iża k� sa�ysfakcji z własnej e��zys�encji dając pocz�cie szczęścia. Świa� 
i życie dzięki ed�kacji mo��ą wydawać się piękniejszymi. ed�kacja podej-

39 M. pak�ła, Postawy osób starszych wobec edukacji, uMcs, l�b�in 2007, s. 8. 



Łukasz Tomczyk216

mowana w zbiorowych formach daje pocz�cie przyna�eżności do wspó�no�y, 
e�imin�jąc sm��ek wynikający z osamo�nienia.

7. Biograficzne, ed�kacja poprzez odwoływanie się do his�orii przebie��� życia 
�czących się seniorów pozwa�a �czyć się ponownie z własnych, jak i człon-
ków ��r�py zajęciowej, zapamię�anych doświadczeń. pozwa�a na reor��ani-
zacje wspomnień, w �ym �akże i �ych najbardziej przykrych. uczenie się 
sprzyja rein�erpre�acji bio��rafii, dzięki czem� nas�ęp�je permanen�ne for-
mowanie się �ożsamości podmio�� zdobywające��o wiedzę, posz�k�jące��o 
prawdy oraz własnej ��odności.

8. Egzystencjalne, powod�ją zroz�mienie fenomen� życia w wymiarze jednos�-
kowym, jak i szerszym. ed�kacja pozwa�a odnieść się do naj�r�dniejszych 
zadań życiowych, k�órymi są d�a człowieka s�arsze��o częs�o: choroba, cier-
pienie. nabywanie nowej wiedzy i �mieję�ności niesie ze sobą akcep�ację 
przemijania wraz ze wszys�kimi je��o przejawami40. 
nies�e�y pomimo wie�� pozy�ywnych aspek�ów związanych z rozwojem 

oraz f�nkcjonowaniem utw w po�sce i na świecie coraz częściej można spo�-
kać się z opiniami, iż nie włączają one po�rzeb osób s�arszych w szerszy kon-
�eks� społeczny41, niosąc ze sobą ryzyko odseparowania ��dzi w �ymże wiek� 
od resz�y pop��acji. doda�kowo prob�ema�yczna jes� sy��acja �kier�nkowa-
nia ofer�y utw do osób posiadających j�ż pewne przy��o�owanie k����ra�ne, 
s�warzając �ym samym �r�dności wobec osób bez �akie��o zasob� kompe�en-
cji. pojawiają się �akże zarz��y, iż utw w sposób nie�prawniony i częs�okroć 
nie�do�ny prób�ją naś�adować rzeczywis�ość akademicką, będąc wie�okro�nie 
w przes�rzeni szko�nic�wa wyższe��o, �ecz nie in�e��r�jąc się z nim w pełni42. 
e. skibińska podkreś�a, że idea f�nkcjonowania franc�skich utw wzb�dziła 
w po�sce kon�rowersje, będąc is�o�nym powodem inspir�jącym środowiska 
andra��o��ów oraz ��eron�o�o��ów do dysk�sji nad ksz�ał�em �ychże p�acówek 
w naszym kraj�. w cen�r�m ana�iz zna�azła się jakość wiedzy, k�óra jes� 
przedmio�em zain�eresowania sł�chaczy. prob�ema�yczną jes� sy��acja, s�a-
wiająca z jednej s�rony na o�warcie �ychże ins�y��cji d�a wszys�kich seniorów, 
a z dr���iej s�rony dążenia do b�dowania miejsca o charak�erze e�i�arnym, 
ofer�jącą wiedzę najwyższej jakości. za mode�em nas�awionym na jakość 
�si�nie op�owała prof. o���a czerniawka zaznaczając, iż UTW nie chce dawa�� 

40 e. d�bas, Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, [w:] Edukacja do i w staro�ci, 
M. k�chcińska (red.), k�jawsko-pomorska szkoła wyższa, Byd��oszcz 2008, s. 60–61. 

41 z opinią �ą rzadko kiedy można spo�kać się w po�skiej �i�era��rze ��eron�o�o��icznej, 
��dyż domin�jący charak�er �eks�ów opis�jących w sposób jakościowy, czy �eż i�ościowy f�nk-
cjonowanie �ychże ins�y��cji sk�pia się ��łównie na pozy�ywnych aspek�ach związanych z ak�y-
wizacją seniorów w środowisk� �oka�nym.

42 d. d�ccio, Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika Tom 3, B. Ś�iwerski (red.), gdańskie wydaw-
nic�wa psycho�o��iczne, gdańsk 2006, s. 232.
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namiastek wiedzy, nie chce by�� instytucją o�wiatową na niby, dogadzającą, niewyma-
gającą wysiłku intelektualnego, psychicznego i fizycznego . Chce służy�� dialogowi, tzn . 
spotkaniom osób i kultur, przeszło�ci i teraźniejszo�ci . By�� może brzmi to zbyt patetycznie . 
Jednak staro��� jest taką fazą, w której czas po�więcony na to, co nie angażuje do głębi, 
co jest byle jakie, jest czasem straconym bezpowrotnie . Rodzi pustkę i rozterki . Dlatego 
UTW, je�li ma służy�� ludziom starszym, musi czuwa�� nad tym by nie ulega�� procesom 
komercjalizacji i łatwizny43. 

oświa�a seniorów w pryzmacie przeds�awionych �endencji demo��raficz-
nych, zmian społecznych w obszarze pos�rze��ania war�ości �czenia się przez 
całe życie (life long learning) na przes�rzeni najb�iższych ki�k� �a� ma szanse 
cechować się nas�ęp�jącymi właściwościami:
– dos�rze��aniem kapi�ał� ��dzkie��o seniorów oraz da�szym je��o rozwojem 

w jednos�kach ksz�ałcenia całożyciowe��o,
– rozwojem ofer�y is�niejących p�acówek ksz�ałcenia seniorów utw pod 

wz���ędem i�ościowym (zwiększenie �iczby) oraz jakościowym (poszerzenie 
ofer�y ed�kacyjnej),

– da�szym in�ensywnym rozwojem badań nad re�acją s�arzenia się i s�arości 
a ed�kacją seniorów podejmowaną przez coraz �iczniejsze ��rono andra��o-
��ów, ��eron�o�o��ów, psycho�o��ów,

– kreowaniem �sł��� przez or��anizacje rządowe oraz pozarządowe d�a senio-
rów przy �wz���ędnieni� bieżących oraz nadchodzących zmian w obszarze 
demo��rafii na poziomie mikro i makrospołecznym,

– �doskona�aniem me�odyki ksz�ałcenia seniorów w jednos�kach �yp� utw, 
– powoływaniem nowych rozb�dowanych form ksz�ałcenia i opieki (wzoro-

wanych na założeniach przeds�awionych przez prof. p. Me�asa),
– utw są zwieńczeniem ed�kacji całożyciowej, s�anowią os�a�ni poziom 

sprofesjona�izowane��o ksz�ałcenia,
– dynamiczny rozwój p�acówek �yp� utw44 świadczy o zapo�rzebowani� na 

�e��o �yp� �sł���i wśród najs�arszej części społeczeńs�wa,
– w perspek�ywie �czenia się na e�apie s�arości psycho�o��owie na pods�awie 

prowadzonych badań w obszarze zmian w zmysłach, b�dowie móz��� (połą-
czenia ne�rona�ne) oraz in�e�i��encji (w szcze��ó�ności skrys�a�izowanej) 
wys�wają pozy�ywne wnioski, iż �czenie się w „zło�ym wiek�” przynosi 

43 e. skibińska, Proces kształcenia seniorów, [w:] Aktywno��� społeczna, kulturalna i o�wiatowa 
seniorów, a. Fabiś (red.), „Bib�io�eka geron�o�o��ii społecznej”, wyższa szkoła adminis�racji, 
Bie�sko-Biała 2008, s. 97.

44 wedł��� danych zaprezen�owanych na nowosądeckiej konferencji po�skich utw we 
wrześni� 2009 is�niało 248 p�acówek �e��o �yp�.
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pozy�ywne rez���a�y, a �akże jes� efek�ywne, ��dy �wz���ędnione zos�aną 
cechy swois�e �ej ��r�py wiekowej45.
powyższe spos�rzeżenia wynikające z ana�iz empiryczno-me�a�eore�ycz-

nych war�o zes�awić z rez���a�ami badań r. koniecznej-woźniak, z k�órych 
wynika wie�e cennych wskazówek d�a da�sze��o rozwoj� idei ksz�ałcenia cało-
życiowe��o rea�izowane��o przez po�skie utw. a��orka zaznacza, że ins�y��cje 
�e w swojej pracy dydak�ycznej winny zwrócić większą �wa��ę do wdrażania 
sł�chaczy do pracy samoksz�ałceniowej, b�dowania własnych projek�ów 
ed�kacyjnych. niezbędne jes� �akże wzbo��acenie do�ychczas sprawdzonych 
i s�osowanych form pracy dydak�ycznej o me�ody ak�ywiz�jące, wykorzys��-
jąc zarazem po�encjał �wórczy i doświadczenie życiowe seniorów. wraz z po-
s�ępem �echno�o��icznym, zwłaszcza w dziedzinie mediów e�ek�ronicznych, 
zasadne wydaje się włączanie �ychże e�emen�ów w proces ed�kacyjny oraz 
zaznajomienie z nimi podmio�ów ed�k�jących się. utw w jeszcze większym 
s�opni� winny przy��o�owywać seniorów do pracy na rzecz społeczności �oka�-
nej (np. wo��n�arys�ycznej), a �akże �r�chomić s�ały cyk� warsz�a�ów d�a 
osób wchodzących w „�rzeci wiek” i przechodzących na emery��rę w ramach 
profi�ak�yki ��eron�o�o��icznej. is�o�ne wydaje się również zwrócenie szcze��ó�-
nej �wa��i na dobór kadry dydak�ycznej, �ak aby osoby �e po�rafiły w sposób 
efek�ywny i na��ra�ny ��odzić oczekiwania sł�chaczy z war�nkami i zasadami 
dydak�yki dorosłych. niezbędne w ramach dia��nozy s�an� oświa�y dedykowa-
nej seniorom s�aje się prowadzenie cią��łych badań w zakresie f�nkcjonowa-
nia �ychże p�acówek46. 

3. PODSUMOWANiE

niniejszy �eks� nie miał na ce�� wyznaczenia jedynie właściwej ścieżki roz-
woj� osobis�e��o d�a seniorów, jakim jes� idea utw, �ecz jedynie zarysować 
moż�iwości w ska�i mikro i makrospołecznym ins�y��cji �e��o �yp�. wie�ość 
zjawisk de�ermin�jących przemiany społeczne zm�sza do reorien�acji oraz 
�worzenia nowych �sł��� społecznych ��enerowanych przez podaż, k�óra ściś�e 
powiązana jes� ze zmianami demo��raficznymi oraz men�a�nymi (rozwój para-
dy��ma�� ed�kacji całożyciowej). utw obecnie na �rwa�e wpisały się w mapę 
oświa�ową p�acówek skierowanych d�a osób dorosłych, �worząc jakościowo 
nowy s�y� wdrażania seniorów w zmieniającą się rzeczywis�ość.

45 zob. i. s��ar�-Hami��on, Psychologia starzenia się, zysk i sp-ka, poznań 2006.
46 r. konieczna-woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, uniwersy�e� adama Mickie-

wicza, poznań 2006, s. 163–164.
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zaspokajanie po�rzeb społecznych seniorów 
na przykładzie działa�ności gminne��o ośrodka 

k����ry w dywi�ach

1. WPROWADZENiE

a�vin toffler1 przewid�je, iż jednym z is�o�nych rysów nadchodzącej fazy 
cywi�izacji przemysłowej, �zw. trzeciej fali, będzie zwiększenie ro�i po�rzeb 
��dzi w podeszłym wiek�, przy jednoczesnym proporcjona�nym spadk� zain-
�eresowania sprawami młodzieży. wydł�żanie się przecię�ne��o �rwania życia 
człowieka oznacza nie �y�ko da�szy pos�ęp s�arzenia się społeczeńs�wa i ros-
nące zapo�rzebowanie na opiekę zdrowo�ną i socja�ną, a�e �akże na �sy��o-
wanie s�arszych osób w życi� rodzinnym i w szerszej s�r�k��rze społecznej. 
zwiększa się za�em zain�eresowanie okresem s�arości zarówno w aspekcie 
osobniczym jak i społecznym. 

2. STARZENiE Się JAKO PROBlEM SPOŁECZNy

Bea�a samoraj2 przy�acza dane z rapor�� p�. Starzenie się ludno�ci �wiata 
1950–2050 wydane��o przez onz, z��odnie z k�órym ak��a�nie co 10. miesz-
kaniec ziemi ma 60 �a� i więcej, a szac�je się, że w 2050 r. do ��rona osób 
s�arszych za�iczyć będzie można jedną osobę na pięć, zaś w 2150 r. – jedną 
z �rzech. pop��acja osób s�arszych wzras�a ���oba�nie w każdym rok� o 2 pro-
cen�, znacznie szybciej niż pop��acja ��dzi w całości. co najmniej przez 
nas�ępnych 25 �a� spodziewany jes� szybszy wzros� pop��acji osób s�arszych, 
niż wzros� osób w jakimko�wiek innym wiek�.

1 a. toffler, Trzecia fala, warszawa 1997, s. 434.
2 B. samoraj, Główne cechy procesu starzenia się ludno�ci – �wiat i Polska, praca socja�na 

2/2003, s. 117.
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o wadze prob�emów związanych ze s�arością we współczesnych społeczeń-
s�wach przemysłowych decyd�je nie �y�ko �iczbowy i procen�owy przyros� s�ar-
szej pop��acji. w związk� z sys�ema�ycznym wydł�żaniem się ��dzkie��o życia 
mamy do czynienia z coraz szerszą ��r�pą ��dzi, k�órzy zaprzes�a�i j�ż pracy 
zawodowej, a znaczącą dziedziną ich ak�ywności pozos�aje ak�ywność w czasie 
wo�nym. coraz częściej mówi się o konieczności ksz�ał�owania zasady �zw. e�a-
s�yczne��o s�y�� życia, k�óra po�e��a na dominacji wzorów rea�izowanych z��od-
nie z osobis�ymi po�rzebami i obiek�ywnymi moż�iwościami. na�eży za�em 
s�warzać �akie war�nki, aby wszyscy ��dzie, bez wz���ęd� na wiek, mie�i moż-
�iwość i mo�ywację do na�ki, pracy i ak�ywności w czasie wo�nym. ak�ywność 
�o wrodzona skłonność ��b zdo�ność człowieka do działania, będąca sposobem 
poznawania rzeczywis�ości, jes� �akże roz�miana jako właściwość psychiczna 
przejawiająca się w fizycznych i in�e�ek��a�nych działaniach, �war�nkowana 
w d�żej mierze czynnikami osobowościowymi3. Bezsprzecznie decyd�jącą ro�ę 
od��rywa �� również środowisko życia człowieka, rozpa�rywać ją można za�em 
w kon�ekście po�rzeb społecznych. 

najbardziej znaną k�asyfikacją po�rzeb człowieka jes� propozycja abra-
hama Mas�owa4 zakładająca hierarchiczny �kład po�rzeb, zaczynając od 
po�rzeb fizjo�o��icznych, przez po�rzeby bezpieczeńs�wa, przyna�eżności i miło-
ści (s�os�nk� �cz�ciowe��o z ��dźmi, miejsca w ��r�pie i rodzinie), po�rzeby 
szac�nk� i �znania, do po�rzeb samorea�izacji. odnosząc się do �ej k�asyfika-
cji, po�rzeby społeczne można za�iczyć do ��r�py po�rzeb związanych z przy-
na�eżnością jednos�ki do ��r�py. swoje jednos�kowe po�rzeby człowiek może 
rea�izować indywid�a�nie ��b poprzez �czes�nic�wo w ��r�pach społecznych. 
Mamy w�edy do czynienia z po�rzebami społecznymi, rea�izowanymi przez 
różne or��anizacje i ins�y��cje (pańs�wowe i samorządowe) na �erenie ��miny 
czy powia��. po�rzeby psychospołeczne seniorów wykraczają poza �radycyjne 
formy �czes�nic�wa i wyma��ają nie �y�ko or��anizacji pomocy ins�y��cjona�nej 
i sł�żb socja�nych, a�e zmiany pos�aw całe��o społeczeńs�wa. s�arość wca�e 
nie m�si oznaczać bierności i rezy��nacji ze wszys�kie��o. wręcz przeciwnie 
– może pods�wać �akie ce�e życiowe, �akie moż�iwości rozwoj� i różnorodne 
formy spędzania czas� wo�ne��o, jakich próżno sz�kać we wcześniejszych e�a-
pach życia. 

jak za�waża a�vin toffler5, życie społeczne ��e��a wciąż przeobrażeniom, 
zmieniają się zarówno związki rodzinne, jak i przyjaźnie. ten proces odbija 
się na życi� każde��o z nas i zmienia nie do poznania ins�y��cję rodziny. 

3 a. zych, Słownik gerontologii społecznej, warszawa 2001, s. 19.
4 a. Mas�ow, Motywacja i osobowo���, warszawa 1990.
5 a. toffler, Szok przyszło�ci, warszawa 1998.
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rodzina współczesna zmienia się w różnych fazach swoje��o f�nkcjonowania, 
przes�aje pełnić f�nkcję jedynej ��r�py odniesienia, przes�aje być �erenem, 
k�óry s�anowi wys�arczające oparcie społeczne d�a s�arszych jej członków. 
rodzi się za�em po�rzeba zwiększonych kon�ak�ów społecznych seniorów 
z własnymi rówieśnikami, k�órzy znajd�ją się w podobnej sy��acji i odcz�-
wają podobne po�rzeby psychospołeczne. rozmowy z sąsiadem czy znajomym 
w s�arszym wiek� wynikają nie �y�ko z po�rzeby afi�iacji, a�e są �akże oka-
zją do wzajemne��o wzmocnienia i wsparcia. uz�pełniają również �o, cze��o 
współczesna rodzina nie jes� w s�anie zapewnić s�arszem� poko�eni�, a mia-
nowicie po�rzebę �owarzys�wa i par�ners�wa. s�arość oznacza zmianę ró� 
społecznych, nas�ęp�je ��ra�a ro�i zawodowej, zmiana formy zabezpieczenia 
ma�eria�ne��o, przyjęcie ro�i „człowieka s�are��o”, o��raniczenie kon�ak�ów spo-
łecznych, zawężenie się krę��� znajomych, zmiana pozycji w społeczeńs�wie. 
chociaż rodzina nada� pozos�aje ważnym �kładem odniesienia d�a człowieka 
s�arsze��o, �o wraz z jej s�r�k��ra�no – f�nkcjona�nymi przeobrażeniami coraz 
większe��o znaczenia nabiera właśnie ��r�pa rówieśnicza, s�anowiąca źródło 
oparcia psychiczne��o i �ła�wiająca dos�osowanie się do szybkich przemian 
w sferze wzorów zachowań, pos�aw i sys�emów war�ości.

nie sposób nie z��odzić się z jerzym Ha�ickim6, podkreś�ającym, iż staro��� jest 
losem indywidualnym, k�óry wyma��a jednak �wa��i na różnych poziomach życia 
społeczne��o. na�eży wyraźnie podkreś�ić, iż s�arość powinna być �koronowa-
niem życia, a nie okresem de��radacji indywid�a�nej i społecznej. jeś�i pra��-
niemy, by s�arość była wypełniona życiem, s�arsza osoba m�si �kwić w n�rcie 
życia rodzinne��o i społeczne��o, a nie znajdować się na je��o mar��inesie. 
niezbędna jes� międzypoko�eniowa so�idarność, sieć kon�ak�ów rodzinnych, 
a �akże posiadanie oparcia w społeczności �oka�nej. Można wówczas zapobiec 
społecznem� wyk��czani� osób s�arszych, ich mar��ina�izacji, przejawom age-
izmu. wizja społeczeńs�wa d�a wszys�kich ��r�p wiekowych, w k�órym ��dzie 
nie są dyskryminowani ze wz���ęd� na swój wiek, ��dzie mo��ą w pełni ak�ywnie 
się rozwijać, jes� coraz bardziej is�o�na. jes� �o bardzo ważne w perspek�ywie 
da�sze��o po��łębiania się proces� s�arzenia społeczeńs�wa po�skie��o.

Br�non synak7 przeds�awia wyniki przekrojowych badań dia��nos�ycznych 
s�anowiących pods�awę do zarysowania obraz� sy��acji ��dzi s�arych w po�-
sce. wyniki badań po�wierdzają, iż ��łówna płaszczyzna zróżnicowania sy��acji 
osób s�arszych przebie��a wzdł�ż �radycyjne��o podział� mias�o – wieś. zda-

6 j. Ha�icki, Wyłączanie się jako czynnik ryzyka niepomy�lnego starzenia, [w:] Działanie społeczne 
w pracy socjalnej na progu XXI wieku, e. kan�owicz, a. o��biński (red.), tor�ń 2003, s. 463. 

7 B. synak, Polska staro��� – próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian, praca socja�na 
2/2003, s. 12. 
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niem a��ora dysproporcje między �ymi środowiskami znacznie się po��łębiły, 
w porównani� z badaniami przeprowadzonymi przed 35 �a�y. 

w s�os�nkowo największym zakresie zmieniło się �sy��owanie s�arszych 
osób w rodzinach wiejskich. o i�e jeszcze do niedawna rodzina wiejska była 
synonimem �zw. rodziny �radycyjnej, w k�órej m.in. wysoka była pozycja spo-
łeczna s�arszych jej członków, �o w świe��e wyników przeprowadzonych badań, 
�wierdzenie �akie wydaje się być zawodne. okaz�je się, iż �sy��owanie s�ar-
szej osoby w rodzinie jes� dziś korzys�niejsze w mieście niż na wsi. do�yczy 
�o �akich e�emen�ów życia rodzinne��o, jak �dział s�arszych osób w podej-
mowani� decyzji, �czes�nic�wo w spo�kaniach rodzinnych. także pio�r Błę-
dowski8 zwraca �wa��ę na o��ó�nie ��orszą sy��ację seniorów mieszkających 
na wsi, wskaz�jąc różne powody �akie��o s�an� rzeczy, m.in. niewys�arcza-
jący rozwój infras�r�k��ry społecznej i niedos�a�eczną sieć p�acówek �sł���  
społecznych.

e�żbie�a trafiałek9 podkreś�a, iż po�ska �ransformacja przyniosła zmiany 
w obrębie s�r�k��ry s�y�� życia ��dności, rodzin i przebywających w nich ��dzi 
s�arszych. zmiany przekonań na �ema� s�arości wy�yczyły również nowe kie-
r�nki po�i�yki społecznej, rea�izowanej wobec osób s�arszych. w coraz mniej-
szym s�opni� jes� ona nas�awiona na sprawowanie opieki nad �ą ��r�pą ��dzi, 
a w coraz większym s�opni� akcen��je się w niej dos�arczenie �akiej pomocy 
i wsparcia, k�óra �moż�iwiłaby ��rzymanie jak najdł�żej ak�ywności społecz-
nej. zwłaszcza, że współczesne �rendy świa�owe ekspon�ją mode� pozos�awia-
nia ��dzi s�arych do końca życia w miejsc� ich zamieszkania, nawe� w sy��acji 
niepełnej sprawności i samodzie�ne��o prowadzenia ��ospodars�wa domowe��o. 
jes� �o op�yma�ne rozwiązanie, zarówno z jednos�kowe��o, jak i społeczne��o 
oraz ekonomiczne��o p�nk�� widzenia. 

wie�e za�eży za�em od środowiska �oka�ne��o, ��dzi i ins�y��cji w nim dzia-
łających. niezbędna jes� e�as�yczna i krea�ywna po�i�yka społeczna, opar�a 
na samorządności �oka�nej, przy czym seniorzy powinni być ak�ywnymi 
�czes�nikami wsze�kich pro��ramów do nich adresowanych, a nie jedynie 
odbiorcami działań dobroczynnych. pio�r Błędowski10 zaznacza, iż �oka�ną 
po�i�ykę społeczną wobec ��dzi s�arych można okreś�ić jako różne przejawy 
ak�ywności na ich rzecz, rea�izowane na �erenie działania samorząd� �ery-
�oria�ne��o w ramach je��o zadań z�econych i własnych oddo�nych inicja�yw. 
ak�ywność �a może do�yczyć m.in. or��anizacji i za��ospodarowania czas�  
wo�ne��o.

 8 p. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, praca socja�na 2/2003, s. 66.
 9 e. trafiałek, Polska staro��� w dobie przemian, ka�owice 2003.
10 p. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, op. ci�. 
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3. ZASPOKAJANiE POTRZEB SENiORóW W GMiNiE 
DyWiTy

przykładem ��miny, w k�órej z s�kcesami czynione są zabie��i w ce�� zaspo-
kajania po�rzeb społecznych zamieszk�jących ją seniorów jes� gmina dywi�y. 
w niniejszym ar�yk��e przeds�awiono działa�ność gminne��o ośrodka k��-
��ry (zespół �iczy 4 anima�orów), k�óra nas�awiona jes� (obok pro��ramów 
i projek�ów adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców) na zaspokaja-
nie po�rzeb społecznych najs�arszych mieszkańców ��miny. 

Środowisko �oka�ne �o ��dzie, ins�y��cje oraz więzi �worzone między nimi. 
to �akże �radycja i k����ra, o k�órą war�o dbać i k�óre war�o rozwijać, s�ano-
wią bowiem przes�rzeń konkre�nej ��dzkiej rzeczywis�ości, podkreś�a Ha�ina 
g�zy-s�einke11. gmina dywi�y jes� ��miną wiejską położoną w bezpośrednim 
sąsiedz�wie o�sz�yna – s�o�icy warmii i Maz�r. zamieszk�je ją przeszło 8 �ys. 
osób. sieć osadniczą �worzą zarówno wsie zb�dowane w formie �zw. „��icó-
wek”, jak i znaczna i�ość rozrz�conych, pojedynczych ��ospodars�w ro�nych, 
pokrywających �eren ��miny w sposób równomierny. ods�ęps�wo od �ej zasady 
s�anowi poł�dniowa część ��miny ��ranicząca z o�sz�ynem, k�óra ma dobrze 
rozwinię�ą infras�r�k��rę �echniczną, co sprzyja szybkiem� rozwojowi jed-
norodzinne��o b�downic�wa mieszka�ne��o, czem� �owarzyszy �akże szybki 
rozwój hand�� i �sł���. działa�ność gminne��o ośrodka k����ry, k�óra ma 
�akże przełamywać niepożądane zjawiska w środowisk� �oka�nym (np. prze-
ciwdziałanie mar��ina�izacji seniorów), skierowana jes� do wszys�kich miesz-
kańców ��miny. jej ce�em jes� w szcze��ó�ności pob�dzanie i inspirowanie ��dzi 
w różnym wiek� do ak�ywności. tej animacji przyświeca ce� �powszechniania 
k����ry, ak�ywne��o spędzania czas� wo�ne��o, pod�rzymywania �wórczości, 
in�e��racji i ak�ywizacji jednos�ek i ��r�p społecznych. zdaniem Barbary jed-
�ewskiej12 animacja społeczno – k����ra�na dąży do pob�dzania i ożywiania 
zespołowej ak�ywności, a�e przede wszys�kim koncen�r�je się na poszcze��ó�-
nych jednos�kach i ich po�rzebach.

przykładem działań animacyjnych skierowanych do seniorów, mających 
na ce�� zaspokojenie po�rzeb społecznych �ej ��r�py i przeciwdziałających ich 
mar��ina�izacji są przedsięwzięcia rea�izowane w gminnym ośrodk� k����ry 

11 H. g�zy-s�einke, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania marginalizacji 
w �rodowisku lokalnym, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna-obszary współdziałania wobec wykluczenia 
społecznego, k. Marzec-Ho�ka, a. r��kowska, M. joachimowska (red.), Byd��oszcz 2008.

12 B. jed�ewska, Animacja jako metoda edukacji kulturalnej w społeczno�ciach lokalnych, [w:] 
Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w �rodowiskach lokalnych, j. Żebrowski (red.), gdańsk 
2003, s. 34.
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w dywi�ach. w ich ramach odbywają się między innymi zajęcia w pracow-
niach �ema�ycznych: 

zajęcia ar�ys�yczne: ��r�pa d�a dorosłych pa�e�a 1 (d�a począ�k�jących) 
i pa�e�a 2 (d�a zaawansowanych), a �akże ��r�pa p�as�yczna „picasso” dzia-
łająca przy zespo�e szkół w t�ławkach. w ramach spo�kań odbywają się �akże 
p�enery i spo�kania wyjazdowe, �czące różnych �echnik �worzenia. efek�em 
pracy 44 seniorek jes� j�ż ko�ejna wys�awa prac konk�rsowych p�. „kobiece 
impresje”. w ramach zajęć ar�ys�ycznych odbywają się �akże czwar�kowe 
warsz�a�owe spo�kania „koronczarek”, podczas k�órych �czes�niczki poznają 
różne �echniki dekoracyjne, a �akże arkana sz��ki k��inarnej. co is�o�ne, 
�czes�niczkami warsz�a�ów są nie �y�ko seniorki, a�e �akże kobie�y ak�ywne 
zawodowo. takie spo�kania sprzyjają wspó�nym rozmowom, powro�om do 
�radycji, zacieśniają więzi między mieszkańcami ��miny, k�óra jes� bardzo 
zróżnicowana k����rowo. Można dos�rzec �� ś�ady pozos�ałe po najs�arszych 
mieszkańcach pr�s a �akże repa�rian�ach z wi�eńszczyzny i ukrainy.

zajęcia w pracowni komp��erowej: f�nkcjon�je pracownia M���imedia�na 
d�a seniora, w k�órej raz w �y��odni�, pod okiem ins�r�k�ora, w ��odzinach 
przedpoł�dniowych seniorzy zdobywają �mieję�ności korzys�ania z komp��era 
i ���oba�nej sieci, a �akże poznają różne pro��ramy komp��erowe. uczes�nicy 
w ramach spo�kań mo��ą �akże korzys�ać z ofer�y gminne��o cen�r�m ksz�ał-
cenia na od�e��łość. jes� �o bardzo cenna inicja�ywa, k�óra pozwa�a seniorom 
spo�kać się z rówieśnikami i bez skrępowania, w a�mosferze wzajemne��o zro-
z�mienia, we własnym �empie poznawać nowe �mieję�ności związane z ob-
sł���ą komp��era. war�o zaznaczyć, iż jedna z seniorek dzięki działa�ności 
�ejże pracowni ��rzym�je s�ały kon�ak� on�ine z wn�czką przebywająca na 
emi��racji w wie�kiej Bry�anii. w �en sposób po�rzeba kon�ak�� z b�iskimi, 
z rodziną zos�aje zaspokajana dzięki moż�iwościom, jakie daje in�erne�. 

zaspokajani� po�rzeby przyna�eżności, rozb�dzani� po�rzeby �wórcze��o 
działania wśród najs�arszych mieszkańców ��miny, in�e��racji k����rowej spo-
łeczności �oka�nej, zacieśniani� więzi międzypoko�eniowych, sł�żył rea�izo-
wany w �a�ach �bie��łych projek� „Ś�adami szem�a”, k�óry sprzyjał dia�o��owi 
poko�eń i an��ażował seniorów mieszkających w ��minie. projek� �en o�rzymał 
ii na��rodę w konk�rsie „Małe ojczyzny. tradycje d�a przyszłości”. ce�em 
projek�� było zebranie i �dok�men�owanie wyznaczników k����ry warmiń-
skiej w obrębie gminy dywi�y. uczes�nicy projek�� wędrowa�i od dom� do 
dom� zbierając wiadomości o dawnych obrzędach, pieśniach, rzemiosłach. 
doświadczenia �ej ��r�py zos�ały wykorzys�ane przy or��anizacji spo�kań 
i działań ar�ys�ycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów mieszkających w ��minie. rea�izacja �e��o projek�� sprzyjała �em�, aby 
seniorzy cz��i się społecznie po�rzebni, jako osoby noszące w sobie wzorce, 
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k�óre się nie dewa���ją, jako s�rażnicy his�orii, �radycji, obrzędów, k�óre 
s�opniowo odchodzą w zapomnienie. ce�em projek�� było wywołanie dia�o��� 
poko�eń rea�izowane��o m.in. przy okazji cyk�� spo�kań międzypoko�eniowych 
or��anizowanych w miejscowościach ��miny. spo�kania, w k�órych �czes�niczy�i 
najs�arsi mieszkańcy wsi odbywały się przy m�zyce, poczęs��nk�, w ciepłej 
rodzinnej a�mosferze, k�óra sprzyja wspomnieniom. efek�em spo�kań była 
zor��anizowana wys�awa fo�o��raficzna seniorów, a �akże wys�awiony przez 
młodzież spek�ak� �ea�ra�ny, k�óry przy��o�owano w oparci� o zebrane wspo-
mnienia i od�warzane z pamięci pieśni. 

kon�yn�acją projek�� „Ś�adami szem�a” jes� cyk� imprez, k�óre pozos�ają 
w krę��� k���ywowania �radycji, przekazywania �mieję�ności, wspomnień. 
sł�żą �em� spo�kania z najs�arszymi mieszkańcami ��miny, k�órzy chę�nie 
dzie�ą się swoimi doświadczeniami z młodymi. prezen�acji dawnych obrzędów, 
zwyczajów, sprzyjają spo�kania z seniorami or��anizowane we wsi B�kwałd 
przez gr�pę obrzędową. w Brąswałdzie or��anizowany jes� kiermasz war-
miński – tradycyjne Świę�o p�on�, �roczys�ość związana z odp�s�ami i pie�-
��rzymkami zwanymi łosierami (odp�s�ami). współcześnie jes� ona okazją do 
spo�kania i zad�my nad mieszkańcami �ych ziem, w �rakcie k�óre��o najs�arsi 
dzie�ą się �mieję�nościami (warsz�a�y rękodzieła, haf� czepcowy, wyp�a�anie 
z wik�iny, wyrób ��rabi i powrozów). spo�kania warsz�a�owe, wspomnieniowe, 
z najs�arszymi mieszkańcami wsi or��anizowane są �akże we wsiach Frączki 
(we współpracy ze s�owarzyszeniem nasza wieś), gady, nowe włóki. 

w krę��� spo�kań przy m�zyce �radycyjnej i poczęs��nk� odbywają się 
�akże cyk�iczne spo�kania opła�kowe or��anizowane w gminnym ośrodk� 
k����ry d�a najs�arszych mieszkańców ��miny. w przypadk� seniorów, k�órym 
w do�arci� na spo�kanie nie poma��a rodzina, dojazd or��anizowany jes� przez 
gok. takie spo�kania sprzyjają zaspokojeni� po�rzeby przyna�eżności, sprzy-
jają pocz�ci� łączności z ��r�pą, są �akże okazją do rozmów i wzajemne��o 
pozy�ywne��o wzmocnienia, wsparcia ze s�rony rówieśników. takie spo�kania 
or��aniz�je również kółko różańcowe działające w parafii. 

ważną inicja�ywą jes� �akże współprac�jący z gok-iem wo�on�aria� 
ośmi� wspaniałych, w ramach k�óre��o działa „Bib�io�eka na �e�efon”. senio-
rzy, k�órzy nie mo��ą do�rzeć osobiście do bib�io�eki, �e�efonicznie z��łaszają 
chęć wypożyczenia książki, a ��imnazja�iści – wo�on�ari�sze �e książki im 
dos�arczają. Bib�io�eka na �e�efon działa we wsiach dywi�y, sę�a� i kieź�iny. 

w ramach promocji i ochrony dziedzic�wa k��inarne��o re��ion� or��ani-
zowany jes� konk�rs „o ��arniec kłob�ka”, k�óry ma sł�żyć z��romadzeni� 
wiedzy o ory��ina�nych prod�k�ach żywnościowych wy�warzanych w ��ospo-
dars�wach domowych najs�arszych mieszkańców wsi, a �akże posz�kiwanie 
prod�k�ów charak�erys�ycznych d�a re��ion� oraz k���ywowanych �radycji 
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mieszkańców gminy dywi�y. konk�rs ma na ce�� pob�dzenie ak�ywności 
sołec�w, a �akże się��nięcie do korzeni k��inarnych re��ion�. odnajdywanie 
s�arych recep��r k��inarnych sprzyja rozmowom z seniorkami, k�óre bardzo 
chę�nie dzie�ą się z najmłodszymi swoimi wspomnieniami i �mieję�nościami. 
najs�arsze ��ospodynie mo��ą wykorzys�ać swoje doświadczenie, dzięki czem� 
cz�ją się po�rzebne, co bezpośrednio związane jes� z zaspokajaniem po�rzeby 
�znania i szac�nk�. 

wymienione projek�y gminne��o ośrodka k����ry w dywizach, adreso-
wane do seniorów mieszkających na wsi, są �akże reakcją na sy��na�izowane 
przez społeczność �oka�ną po�rzeby, jak również z��łaszane przez nią pomysły. 
w sy��acji, kiedy na wsi przybywa seniorów (częs�o mieszkających samo�-
nie), kiedy współczesne rodziny nie zawsze znajd�ją czas na zaspokojenie 
po�rzeby �owarzys�wa i par�ners�wa swoim najs�arszym członkom, �akie ini-
cja�ywy zdają się być niezbędne. zwłaszcza, że w s�arszym wiek� mo�ywa-
cje do podejmowania nowych działań są mniejsze. osoby s�arsze są mniej 
skłonne do en��zjazm� i wyma��ają mocniejszych podnie�, zachę�y i pomocy 
do podjęcia nowej działa�ności. geron�o�odzy z��odnie podkreś�ają, iż zaspo-
kojenie po�rzeb społecznych w życi� osób s�arszych ma d�a jakości ich życia 
o��romne znaczenie. or��anizowane spo�kania sprzyjają kon�ak�om społecz-
nym seniorów ze swoimi rówieśnikami, k�órzy znajd�ją się w podobnej sy��-
acji, są �akże okazją do wzajemne��o wsparcia i wzmocnienia, przeciwdziałają 
samo�ności, k�óra po�ę���je pocz�cie izo�acji społecznej. oprócz po�rzeby 
�znania, przyna�eżności do ��r�py i zajmowane��o w niej miejsca, zaspokajają 
również po�rzebę bycia �ży�ecznym. działania �e��o �yp� przeciwdziałają rów-
nież samowyk��czani� się seniorów ze społeczności �oka�nej z powod� wiek� 
czy s�an� zdrowia, przeciwdziałają nieobecności najs�arszych mieszkańców 
��miny w życi� społecznym. 

4. PODSUMOWANiE

w ar�yk��e przeds�awiono wybrane inicja�ywy gminne��o ośrodka k����ry 
w dywi�ach, k�óre mają przełamywać niepożądane zjawiska w środowisk� 
�oka�nym (np. przeciwdziałać mar��ina�izacji seniorów) i równocześnie sprzyjają 
zaspokajani� po�rzeb społecznych najs�arszych mieszkańców ��miny. zwrócono 
�wa��ę na animację społeczno-k����ra�ną w ��minie, k�óra dąży do pob�dzania 
i ożywiania zespołowej ak�ywności, a�e przede wszys�kim koncen�r�je się na 
poszcze��ó�nych jednos�kach i ich po�rzebach. ukazano �akże konkre�ne przy-
kłady działań animacyjnych skierowanych do seniorów, k�óre przeciwdziałają 
nieobecności najs�arszych mieszkańców ��miny w życi� społecznym. 
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„pomysł na pomoc” – środowiskowy pro��ram 
s�owarzyszenia „serd�szko d�a dzieci”

1. WPROWADZENiE

warszawska pra��a północ �o miejsce wyją�kowe i szcze��ó�ne. to właśnie 
���aj zachował się swois�y genius loci, k�óre��o �ak drama�ycznie brak�je wie�� 
innym rejonom s�o�icy. to na pradze zachowały się a��en�yczne pamią�ki 
będące świadec�wem his�oryczne��o rozwoj� mias�a. nies�e�y archi�ek�o-
niczne zaby�ki dzie�nicy, cała jej �kanka �rbanis�yczna nie znajdowały na�e-
ży�e��o miejsca w sercach i działaniach ko�ejnych włodarzy s�o�icy. wie�o�e�nie 
zaniedbania, brak remon�ów i nowych s�ra�e��icznych inwes�ycji doprowa-
dziły do de��radacji �ej części prawobrzeżnej warszawy. w masowej wyob-
raźni mieszkańców s�o�icy, pra��a północ �o ma�owniczy skansen, do k�óre��o 
chę�nie wybra�iby się na wycieczkę, „��dyby nie było �am �ak niebezpiecznie”. 
pra��a d�a s�a�ys�yczne��o warszawiaka �o ma�ecznik – o i�e �akowy is�nieje 
– przes�ępczości, biedy i społecznej pa�o�o��ii. po przemianach po�i�ycznych, 
społecznych i ekonomicznych począ�k� �a� dziewięćdziesią�ych �bie��łe��o 
wiek� warszawska pra��a zaczyna powo�i odzyskiwać na�eżne jej miejsce na 
mapie s�o�icy. pojawiły się inwes�ycje �worzące nową jakość, jak choćby spek-
�ak��arny remon� ��icy ząbkowskiej. coraz częściej słychać ��łosy, że �o „war-
szawski Mon�mar�re”, akcen��jące fak�, iż na pradze pows�ały i pows�ają 
�iczne ��a�erie, pracownie ar�ys�yczne, k�ima�yczne p�by i kawiarnie. prze-
s�rzeń archi�ek�oniczna powo�i zaczyna się odradzać. 

jednakże sercem i so�ą �e��o miejsca są ��dzie. to oni �worzą je��o charak-
�er i b�d�ją �ożsamość. d�a nich pra��a �o nie ko�orowy fo�der ��rys�yczny, 
a miejsce codzienne��o życia. w niniejszym �ekście chcę skoncen�rować się na 
��dziach; mieszkańcach pra��i, z k�órymi od �a� prac�ję. chcę spojrzeć na �o 
miejsce „od wewną�rz”. nie mieszkam na pradze, a�e od dziesięci� �a� jes�em 
z �ą dzie�nicą związany zawodowo. zaczęło się przypadkiem – sz�kając miej-
sca do odbycia prak�yk s��denckich �rafiłem do s�owarzyszenia „serd�szko 
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d�a dzieci” – było �o ciekawe doświadczenie a z �pływem czas� przerodziło 
się w pasję i największą życiową przy��odę. s�owarzyszenie „serd�szko d�a 
dzieci” jes� or��anizacją pozarządową, k�óra od pię�nas�� �a� działa w obsza-
rze pomocy dzieck� i rodzinie na wybranym �erenie pra��i północ. począ�ek 
działania �o skromna sa�ka, w k�órej raz w �y��odni� spo�ykała się ��r�pa 
dzieciaków, obecnie s�owarzyszenie powo�i, �ecz konsekwen�nie s�aje się p�a�-
formą rea�izacji pro��ramów społecznych z zakres� profi�ak�yki, �erapii oraz 
k����ry. czasoprzes�rzeń, w k�órej f�nkcjon�je „serd�szko d�a dzieci” �o �a�a 
1995–2010 i �rójką� mias�a, �zw. „nowa pra��a”, zamknię�y ��icami wi�eńską, 
szwedzką, 11 �is�opada.

ar�yk�ł pokaz�je konkre�ny pro��ram środowiskowy s�worzony i rea�i-
zowany przez s�owarzyszenie, procesy je��o b�dowania, ewo��cji oraz prak-
�ycznej rea�izacji. p�nk�em wyjścia jes� opis pra��i północ oraz specyfika 
i charak�erys�yczne prob�emy rodzin zmar��ina�izowanych bądź za��rożonych 
mar��ina�izacją społeczną. 

2. PRAGA PóŁNOC NA TlE iNNyCH CZęśCi WARSZAWy

pra��a północ �o dzie�nica mała, zajm�je za�edwie 2,21% obszar� warszawy 
i zamieszkała jes� przez niespełna 73 �ysiące mieszkańców, co s�anowi 4,3% 
��dności mias�a. z demo��raficzne��o p�nk�� widzenia przyszłość dzie�nicy 
rys�je się mało op�ymis�ycznie: �iczba ��dności się zmniejsza, choć ��ęs�ość 
za��dnienia jes� prawie dw�kro�nie wyższa niż w całej s�o�icy. w s�os�nk� 
do innych części mias�a również ��orsze są współczynniki �rodzeń i z��onów, 
mniej jes� ��dności w wiek� prod�kcyjnym, niekorzys�ne jes� sa�do mi��racji. 
Oznacza to także, że coraz mniej będzie w tej dzielnicy rodzin z dzie��mi, a w�ród tych, 
które będą, coraz więcej tych, które będą bądź krótko na terenie dzielnicy, bądź będą pocho-
dzi�� ze �rodowisk o niskim statusie społecznym1. 

sy��ację rodzin mieszkających na pradze północ rozpa�rywać na�eży 
w szerszym kon�ekście społeczno-ekonomicznym. Prawobrzeżna Warszawa długo 
była uznawana za odrębną, gorszą niż „pańsko-mieszczański” lewy brzeg . Zawsze była 
tu gorsza zabudowa, mniej wyspecjalizowanego przemysłu, więcej ciężkich i „brudnych” 
zakładów pracy, pracujących na potrzeby „lewego brzegu” . To wszystko spowodowało 
też, że ludno��� tu zamieszkała należała do niższych warstw społecznych, była uboższa, 
gorzej wykształcona i miała dużo gorsze szanse społecznego awansu2. paradoksa�nie 

1 w. ła��odziński, Dzielnica Praga Północ na tle miasta Stołecznego Warszawa, ma�eriały gus, 
2007, s. 3.

2 ibidem, s. 2.
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swois�ym przek�eńs�wem pra��i s�ał się fak�, iż w czasie ii wojny świa�owej 
�cierpiała ona najmniej ze wszys�kich dzie�nic mias�a. praskie kamienice, 
w ob�icz� odb�dowy zr�jnowanej warszawy, nie były �wz���ędniane w żad-
nych p�anach remon�owo-renowacyjnych. po wojnie zaś �iczne przesied�enia 
��dności, �właszczenia i podziały mieszkań przyspieszyły de��radację archi-
�ek�onicznej �kanki pra��i. obecnie wie�e rodzin zamieszk�je w osyp�jących 
się przedwojennych kamienicach, ze wspó�nymi sani�aria�ami na kory�arzach 
– pokłosie dzie�enia �oka�i mieszka�nych na mniejsze – bez cen�ra�ne��o o��rze-
wania. wie�e z �ych mieszkań, pełni rea�nie f�nkcje prze��dnionych �oka�i 
socja�nych. skansen mieszkaniowy, jakim jes� �a dzie�nica �o w d�żej mierze 
�oka�e kom�na�ne (45% mieszkań na pradze). aż 13,7% o��ół� kom�na�nych 
mieszkań warszawy znajd�je się na pradze północ.

jak podaje wiesław ła��odziński, ana�iz�jąc badania przeprowadzone 
w 2007 rok� na z�ecenie gus, poziom bezrobocia na pradze północ jes� pra-
wie �rzykro�nie wyższy niż w całej warszawie, a wśród bezrobo�nych przewa-
żają osoby o niskim poziomie wyksz�ałcenia (zawodowe bądź pods�awowe). 
w cią��� os�a�niej dekady �iczba prac�jących zmniejszyła się o jedną czwar�ą, 
a �iczba bezrobo�nych wzrosła o 80%. Taka sytuacja wyraźnie wskazuje, że boom na 
rynku pracy w Warszawie po 2002 roku ominął Pragę Północ3. 

His�oryczny rozwój dzie�nicy w znaczącym s�opni� ksz�ał��je �osy jej 
mieszkańców. d�ża część ��dności �o osoby przeniesione – nie zawsze dobro-
wo�nie – z innych rejonów mias�a oraz ci, k�órzy do warszawy przyjecha�i „za 
ch�ebem” z oko�icznych wsi i mias�eczek. dzie�nica jes� mało zin�e��rowana 
społecznie. zapewnienie jej szans rozwoj� w �ym wymiarze wyma��a rea�izacji 
komp�eksowych, dł���ofa�owych projek�ów z zakres� profi�ak�yki, resocja�i-
zacji, nas�awionych na pomoc rodzinie i s�worzenie dzieciom rea�nych szans 
ed�kacyjnych i życiowych. 

3. RODZiNA PROBlEMOWA

najważniejszy i bezpośredni beneficjen� działań s�owarzyszenia „ser-
d�szko d�a dzieci” – co niedw�znacznie podpowiada nazwa – �o dziecko. 
jednak, żeby pełniej zroz�mieć po�rzeby i prob�emy młode��o człowieka spró-
b�jmy zacząć od pochy�enia się nad je��o rodziną. 

rodzina pa�o�o��iczna? dysf�nkcyjna? niewydo�na społecznie i wychowaw-
czo? jak mówić o rodzinach, k�óre sobie nie radzą? z re�acjami, wychowa-
niem dzieci, zarabianiem pieniędzy i zdobywaniem dóbr. jak mówić, żeby nie 

3 ibidem, s. 3.
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naznaczać, nie pię�nować, nie krzywdzić wreszcie, a jednocześnie wyrażać 
się precyzyjnie? w „serd�szk�” mówimy – rodzina prob�emowa. naras�ający 
w os�a�niej dekadzie proces mar��ina�izacji, wyrz�cania poza nawias ��łówne��o 
n�r�� życia społeczne��o pewnych ��r�p ��dzi, na pradze jes� bardzo widoczny. 
w dzie�nicy wyraźnie obecny jes� �zw. „s�ary mar��ines”, rodziny od poko�eń 
przekaz�jące i powie�ające pewien wzorzec f�nkcjonowania społeczne��o. nie-
pełne, rozbi�e, żyjące z dnia na dzień, dziedziczące biedę, przemoc i mode� 
życia „poza prawem”. równocześnie po �ransformacji �s�rojowej 1989 rok� 
pojawił się �zw. „nowy mar��ines społeczny”, rodziny, k�óre z ową �ransfor-
macją sobie nie poradziły. to ��dzie, k�órzy s�raci�i pracę w wynik� zwo�nień 
��r�powych, nie zdoła�i bądź nie po�rafi�i się przekwa�ifikować zawodowo, zasi-
�ając ��r�pę �rwa�e bezrobo�nych. to rodziny, k�óre na���e ��raciły środki do 
życia, s�a��s społeczny i życiowe perspek�ywy. 

w �icznych p�b�ikacjach prasowych, repor�ażach �e�ewizyjnych ze środo-
wisk wie�komiejskiej biedy, rodzice przeds�awiani są jednowymiarowo, jako 
samois�ni winowajcy zła, k�óre��o doświadczają ich dzieci. czym zasł����je się 
na e�ykie�ę pa�o�o��iczny czy dysf�nkcyjny? to przede wszys�kim ��dzie nie 
radzący sobie z pods�awowymi prob�emami codzienne��o życia. Brak�je im 
pieniędzy, żyją w �r�dnych – niekiedy eks�rema�nie – war�nkach socja�nych, 
nie korzys�ają ze sł�żby zdrowia, mają �iczne do�e���iwości zdrowo�ne wyni-
kłe z zaniedbań. zazwyczaj są �o osoby o niskich kwa�ifikacjach zawodowych, 
częs�o pracowa�i „na czarno”, nie posiadają więc świadec�w pracy i referen-
cji od pracodawcy. wychowywa�i się w rodzinie f�nkcjon�jącej ana�o��icznie 
do �ej, k�órą sami s�worzy�i. nie mają pozy�ywnych wzorców �czes�nic�wa 
w życi� społecznym, nie �mieją korzys�ać z ins�y��cji, k�óre ich przerażają 
i onieśmie�ają. nie wiedzą, jak zała�wiać sprawy �rzędowe, ws�ydzą się, że 
zos�aną ośmieszeni bądź wyszydzeni przez �rzędników. to ��dzie, k�órych 
wiedza o świecie jes� bardzo nikła. nie podróż�ją, nie znają języków obcych. 
to, co inne, nieznane, jawi im się jako wro��ie i za��rażające. ła�wo ��e��ają 
więc s�ereo�ypom, red�k�ją rzeczywis�ość do jak najpros�szych form, k�óre 
będą w s�anie przyjąć i zroz�mieć. 

d�ża ��r�pa praskich rodziców, �o ��dzie bardzo młodzi. częs�o zos�a�i 
„rodzicami z przypadk�” w wynik� �zw. „wpadki”. ta ��r�pa ma przede wszys�-
kim zasadnicze prob�emy psycho�o��iczne: niedojrzałość emocjona�na, bezrad-
ność, nie�mieję�ność dł���ofa�owe��o, p�anowe��o działania, niskie pocz�cie 
własnej war�ości, brak wiary w siebie. Mimo �e��o, że częs�o łączy ich �cz�cie 
i  si�na więź emocjona�na, �o nie po�rafią ze sobą rozmawiać. przy�łacza ich 
wie�ość prob�emów. zaczynają się wzajemne pre�ensje i obwinianie. a�mosfera 
się za��ęszcza, sy��acja się komp�ik�je, mają pocz�cie, że �racą kon�ro�ę nad 
własnym życiem. Myś�ą, iż nie ma niko��o, k�o mó��łby im pomóc. oczywiście 
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jes� �o i��zją, a�e oni ani nie po�rafią (nik� ich nie na�czył), ani nie chcą (ws�y-
dzą się) prosić o pomoc. abso���nie nie wierzą, że ich sy��acja życiowa może 
się zmienić. cz�ją się osaczeni przez mno��ość – w ich odcz�ci� – nierozwią-
zywa�nych prob�emów. cz�ją się odrz�ceni przez społeczeńs�wo. zaczynają 
�ciekać; w �za�eżnienia: a�koho�, narko�yki, �e�ewizja, nierea�is�yczne fan�a-
zje. a�e przede wszys�kim zaczynają �ciekać od siebie. nie pos�rze��ają życio-
we��o par�nera jako soj�sznika, k�óry może być wsparciem, a�e jak winowajcę 
zais�niałej sy��acji. jak ko��oś, k�o „zmarnował” im życie. jak wy���ąda ich wza-
jemna kom�nikacja? nie po�rafią sł�chać, nie mówią �y�ko krzyczą. odbywa 
się k�asyczne „przecią��anie �iny” i sprawdzanie, k�o si�niejszy. Żyją w jednym 
mieszkani�, częs�o na bardzo o��raniczonej przes�rzeni, a�e z�pełnie obok sie-
bie. sy��acja ich przy�łacza i przeras�a. uza�eżnienia, nawe� jeś�i nie wydają się 
dobrym rozwiązaniem, �o pozwa�ają oderwać się na momen� od przerażające��o 
„�� i �eraz”. jakko�wiek by �o nie zabrzmiało – dają chwi�ę wy�chnienia. zaczy-
nają więc spełniać coraz ważniejszą f�nkcję w ich życi�, zaczynają je or��ani- 
zować. 

oczywiście, sy��acja życiowa każdej rodziny jes� inna, �ak jak odmienni 
są ��dzie, k�órzy �e rodziny �worzą. jednak pewne fak�y i procesy zachodzące 
w rodzinach z mar��ines� są podobne, �ak jak podobne bywają skryp�y prze-
kazane przez rodziców, środowisko, w k�órym się wychowywa�i czy wreszcie 
– będące ich pochodną i konsekwencją – osobis�e, życiowe his�orie.

sz�kając pros�ych rozwiązań d�a za��ma�wanych spraw rodzinnych i szyb-
kich odpowiedzi na py�ania, k�óre wyma��ają zbi�ansowania ni�ansów, bardzo 
częs�o obwiniamy rodziców, bo �o „pa�o�o��ia i e�emen�”. w �ym kon�ekście 
sform�łowanie „his�oria życia”, jawi mi się jako słowo k��cz. ci rodzice mają 
swoją – częs�o drama�yczną – his�orię. najczęściej wychowywa�i się w środowi-
sk� biedy, przemocy, brak� pozy�ywnych wzorców, niedojrzałości emocjona�nej 
swoich rodziców, „z da�a od k����ry”. wychowywała ich „��ica” i rówieśnicy 
– �acy sami jak oni. ci ��dzie, nieradzący sobie z własnym życiem, przy�ło-
czeni o��romem prob�emów, k�óre ich przeras�ają i jawią się jako nierozwiązy-
wa�ne, rzeczywiście zazwyczaj nie są „dobrymi” rodzicami. nie są, bo nik� ich 
�e��o nie na�czył. nie są, bo nie wiedzą jak „zor��anizować” swojem� dzieck� 
szczęś�iwe dziecińs�wo. nie wiedzą, co �o jes�, nie mają w swoim życi� �akie��o 
doświadczenia, a bajek �eż im raczej nik� nie czy�ał. wie�� spośród nich swoje 
dziecińs�wo spędziło w różne��o rodzaj� p�acówkach opiek�ńczych i resocja�i-
zacyjnych, ��dzie o ciepło emocjona�ne i b�iskie więzi bardzo �r�dno. tam �iczy 
się jedno: prze�rwać.

rodziny prob�emowe powinny być obję�e komp�eksowym pro��ramem rein-
�e��racji społecznej, obejm�jącym pomoc socja�ną, psycho�o��iczną i wycho-
wawczą, co w po�sce wciąż jes� rzadkością ��b rea�izowane jes� w formie 
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szczą�kowej. Mówienie o rea�nej zmianie społecznej w środowiskach zmar-
��ina�izowanych bądź za��rożonych mar��ina�izacją społeczną bez sys�ema�ycz-
ne��o, dł���ofa�owe��o i profesjona�ne��o wsparcia d�a rodzin jes� fikcją. 

3.1. Sytuacja dziecka w rodzinie problemowej

w środowiskach za��rożonych demora�izacją, de��eneracją i wyk��czeniem 
społecznym praca z rodziną bio�o��iczną winna być f�ndamen�em sys�em�. 
jednak w po�skich rea�iach �aka �sł���a �o bardzo od�e��ła perspek�ywa, 
myś�enie ma��iczne i życzeniowe. Brak specja�is�ów, specyficznej, rze�e�nej 
ofer�y szko�eniowej i wysokie kosz�y sprawiają, że praca rein�e��racyjna z ro-
dzinami wyk��czonymi bądź profi�ak�yczna z rodzinami za��rożonymi mar-
��ina�izacją jes� szczą�kowa. nie jes� czynnikiem mo��ącym odwrócić proces 
społecznej de��radacji po�skich rodzin. Biorąc pod �wa��ę specyfikę f�nkcjo-
nowania rodzime��o sys�em� pomocy środowiskom za��rożonym, priory�e�em 
jes� ochrona dzieci i młodzieży przed wyk��czeniem społecznym i je��o sk��-
kami. rea�izacja komp�eksowych, dł���ofa�owych pro��ramów środowiskowych 
s�warza szansę przerwania poko�eniowej �radycji przekazywania pa�o�o��icz-
nych wzorców rodzinnych, k����rowych i społecznych.

poniżej znajd�je się charak�erys�yka dziecka wychow�jące��o się w rodzi-
nie prob�emowej na warszawskiej pradze północ. k�ien�a i bezpośrednie��o 
beneficjen�a pro��ram� środowiskowe��o, rea�izowane��o przez s�owarzysze-
nie „serd�szko d�a dzieci”. ana�o��icznie do opisywanych wcześniej rodzi-
ców, nieza�eżnie od jednos�kowej niepow�arza�ności, można wyróżnić pewien 
wspó�ny obszar prob�emów, k�órych doświadczają i z k�órymi zma��ają się 
dzieci wychowywane w rodzinach o podobnej charak�erys�yce, w �ym samym 
o�oczeni� społecznym. 

3.1.1. Dziecko w rodzinie

doras�anie w rodzinie, w k�órej rodzice nie radzą sobie z własnymi prob�e-
mami, nie kon�ro��ją własne��o życia, jes� d�a dziecka eks�rema�nie �r�dnym 
doświadczeniem. przede wszys�kim jes� �o życie w cią��łym napięci� emocjo-
na�nym, bo ni��dy nie wiadomo jak się rodzic zachowa, „w jakim dziś będzie 
h�morze”, co sk��k�je brakiem jakie��oko�wiek pocz�cia bezpieczeńs�wa. to 
e��zys�encja z dnia na dzień, a nawe� z ��odziny na ��odzinę; bynajmniej nie 
w sensie me�aforycznym. znaczna część praskich rodzin jes� wie�odzie�na: 
�roje dzieci bądź więcej. częściej więcej. zm�sza �o rodzeńs�wo do wa�ki 
o rodzicie�ską miłość, �wa��ę i czas. rodzice zazwyczaj nie są w s�anie speł-
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nić �ych oczekiwań w s�opni� chociażby zadowa�ającym. dziecko cz�je się 
zawiedzione i osz�kane. cz�je, że nie ma oparcia w rodzicach, że nie może 
na nich �iczyć. s�aje się nie�fne. ten brak dos�a�eczne��o zaopiekowania się 
nimi i �wa��i rodziców mają konsekwencje nie �y�ko psycho�o��iczne, a�e rów-
nież zdrowo�ne. dzieci z rodzin zmar��ina�izowanych mają �iczne, niezdia��-
nozowane deficy�y wzrok�, sł�ch�, nie�eczone zęby, nie są szczepione. wie�e 
chorób mają �zw. „przechodzonych” bez in�erwencji �ekarskiej, bez przyjmo-
wania �eków. zasadniczym prob�emem wie�� dzieci jes� również całkowi�y 
brak in�ymności, brak własne��o kawałka przes�rzeni; o własnym pokoj� nie 
wspominając. w mieszkani� składającym się z jedne��o wspó�ne��o pokoj�, 
w k�órym przebywa ki�ka osób, niema�że non – s�op włączony jes� �e�ewizor, 
płacze młodsze rodzeńs�wo, kłócą się rodzice, nie ma moż�iwości odrobienia 
�ekcji, swobodnej rozmowy z zaproszonym ko�e��ą czy odpoczynk�. wpływa 
�o w sposób is�o�ny na kłopo�y z koncen�racją �wa��i, nie�mieję�ność sk�pie-
nia się na zadani� i ma konkre�ne odzwiercied�enie w wynikach szko�nych 
dziecka. dzieci częs�o s�ają się swois�ą „kar�ą prze�ar��ową” w skomp�ikowa-
nych re�acjach pomiędzy rodzicami, k�órzy manip���ją nimi, „nas�awiając” 
je przeciwko par�nerowi, zm�szają do opowiedzenia się po k�órejś ze s�ron. 
sy��acja �aka po�ę���je pocz�cie brak� bezpieczeńs�wa, za���bienie, wzma��a 
nie�fność wobec rodziców. 

w praskich rodzinach dzieci rzadko �częszczają do przedszko�i, co mocno 
z�baża ich spek�r�m doświadczeń społecznych. a w szcze��ó�nej sy��acji 
s�awia najs�arsze dziecko, k�óre bardzo częs�o zm�szone jes� pełnić ro�ę 
„rodzica” d�a młodsze��o rodzeńs�wa. ro�ę z�pełnie nieodpowiednią d�a je��o 
wiek�, poziom� rozwoj� emocjona�ne��o i życiowe��o doświadczenia. ro�ę, 
k�óra pozbawia je własne��o dziecińs�wa. dziecko wychow�jące się w rodzinie 
zmar��ina�izowanej ma bardzo o��raniczone dziedzic�wo k����rowe i in�e�ek-
��a�ne. rodzice, k�órym nik� nie przekazał wzorców �czes�nic�wa w k����rze, 
�rak��ją ją jako fanaberię o bardzo nikłej war�ości �ży�ecznej. a w �ym środo-
wisk� ważny jes� pra��ma�yzm, �iczy się konkre�. odrębną kwes�ią pozos�aje 
brak środków finansowych na bi�e� do kina czy �ea�r�.

3.1.2. Dziecko w szkole

d�a dziecka wychow�jące��o się w rodzinie z mar��ines� szkoła jes� 
�ra�mą. s�ar��je ono z niższe��o poziom� niż rówieśnicy: nie �mie czy�ać, 
pisać, �iczyć, ma bardzo nikły zasób słownic�wa. t� swoje żniwo zaczyna 
zbierać brak ed�kacji przedszko�nej i zain�eresowania najb�iższe��o o�ocze-
nia in�e�ek��a�nym rozwojem dziecka we wczesnym s�adi�m życia. j�ż na 
począ�k� ods�aje od poziom� k�asy. d�a dzieci mających za sobą doświad-
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czenia przedszko�ne pewne rzeczy są kon�yn�acją �e��o, cze��o j�ż się �czyły. 
d�a dziecka z mar��ines� wszys�ko jes� abso���ną nowością. nie po�rafiąc 
bie���e czy�ać i pisać, nie roz�miejąc przerabiane��o ma�eriał�, zaczyna 
ods�awać od innych �czniów. is�o�nym deficy�em po�skiej szkoły jes� brak 
zindywid�a�izowane��o na�czania, k�óre pozwo�iłoby �czniowi ze środowiska 
zaniedbane��o wychowawczo nadrobić za�e��łości oraz wdrożyć się do sys�em� 
szko�ne��o. w wie�� przypadkach dziecko nie jes� mo�ywowane i na��ra-
dzane za chęci, s�arania i zaan��ażowanie, a�e roz�iczane wyłącznie za oceny 
i konkre�ną wiedzę. nie widząc efek�ów swojej pracy, zniechęca się. szkoła 
s�aje się miejscem, k�óre kojarzy m� się z porażką i �pokorzeniem. zaczy-
nają się wa��ary, a jeś�i j�ż �rafia do szkoły zachow�je się aro��ancko i a��re-
sywnie; �o jedyny znany m� sposób, w k�óry może zwrócić na siebie �wa��ę  
o�oczenia. 

na�czycie�e nie są przy��o�owani do pracy z �r�dnymi �czniami. rodzima 
szkoła zajm�je się wyłącznie dydak�yką, dras�ycznie o��raniczając f�nkcje śro-
dowiskowe, wychowawcze i opiek�ńcze. częs�o słabsi �czniowie ��r�powani są 
w odrębnych k�asach. wie�e dzieci ze środowisk za��rożonych pa�o�o��ią spo-
łeczną kierowanych jes� do szkół specja�nych, mimo, iż nie mają �rwa�e o��ra-
niczonych zdo�ności rozwoj� in�e�ek��a�ne��o, a jedynie �bo��ą wiedzę, brak 
nawyków i �mieję�ności wynikający z zaniedbań środowiskowych. odrębną 
kwes�ią jes� na��minne kierowanie �czniów sprawiających prob�emy wycho-
wawcze do p�acówek opiek�ńczych czy resocja�izacyjnych, k�óre nies�e�y 
w zdecydowanej większości nie spełniają f�nkcji, do k�órych zos�ały powo-
łane. są miejscem ��dzie domin�je przemoc, ��dzie wychowawcy zawierają 
ne��a�ywne kon�rak�y z �iderami „dr���ie��o życia”. po�skie p�acówki raczej 
de��ener�ją i demora�iz�ją niż resocja�iz�ją i rein�e��r�ją.

3.1.3. Dziecko – osiowe problemy

Świa� dziecka doras�ające��o w środowisk� za��rożonym mar��ina�izacją 
społeczną jes� zhomo��enizowany i płaski. ubo��i w war�ości, doznania, o��ra-
niczony do „cz�erech ścian własne��o podwórka”. niezaspokojona pozos�aje 
po�rzeba miłości, cz�łości oraz b�iskości emocjona�nej. a w sferze społecznej 
po�rzeba przyna�eżności, co jes� bardzo is�o�ne w kon�ekście myś�enia o poję-
ciach �akich jak wspó�no�a i so�idarność.

większość dzieci ma bardzo podobne, zazwyczaj ne��a�ywne doświadcze-
nia do�yczące dorosłych. rodzice zawodzą, bo nie są oparciem i nie chronią 
przed za��rażającym i z�pełnie nierozpoznanym świa�em. na�czycie�e nie są 
przewodnikami poma��ającymi �en świa� zroz�mieć, a jedynie nadzorcami 
i e��zek��orami. dziecko wychow�jące się w �akim o�oczeni� bardzo si�nie 
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doświadcza niemocy i a�ienacji. „nic ode mnie nie za�eży”, „nik� mnie nie 
roz�mie” – podświadomie każde z nich pow�arza �o jak man�rę. osiowe prob-
�emy emocjona�ne dziecka z mar��ines� �o wedł��� mnie; w wymiarze jed-
nos�kowym: brak pocz�cia mocy sprawczej i niskie (bądź chwiejne) pocz�cie 
własnej war�ości. na�omias� w sferze kon�ak�ów społecznych, dziecko f�nk-
cjon�je w swois�ym „błędnym ko�e”: niezaspokojona po�rzeba akcep�acji 
– fr�s�racja – a��resja – brak kon�ak�ów in�erpersona�nych – niezaspokojona 
po�rzeba akcep�acji. aby przerwać �en pa�o��enny przyczynowo – sk��kowy 
łańc�ch, na�eży s�worzyć dzieck� rea�ne moż�iwości sa�ysfakcjon�jących 
kon�ak�ów społecznych, a w da�szej perspek�ywie dać szansę zb�dowania  
więzi. 

4. PROGRAM śRODOWiSKOWy STOWARZySZENiA 
„SERDUSZKO DlA DZiECi” 

s�owarzyszenie pows�ało z inicja�ywy ówczesnych s��den�ów kier�nków 
społecznych uniwersy�e�� warszawskie��o, aby poma��ać w wyrównywani� 
szans życiowych i ed�kacyjnych, wspierać w rozwoj� i wyborze dro��i życiowej 
dzieci i młodzież z rodzin za��rożonych pa�o�o��ią społeczną zamieszkałych 
na �erenie �zw. „nowej pra��i”. or��anizacja „krok po krok�” ewo��owała, 
b�d�jąc swój po�encjał or��anizacyjny i mery�oryczny. zaczynając od or��a-
nizacji ki�k�dniowe��o wyjazd� d�a dzieci – wy�ypowanych przez miejscową 
parafię i ośrodek pomocy społecznej – jako dzieci „za��rożone” społecznie. 
dzieci były zachwycone, kadra podekscy�owana i pełna ener��ii do da�szych 
działań. na��ra�ną konsekwencją wyjazd� było założenie świe��icy środowi-
skowej, w k�órej dzieci spo�ykały się z wychowawcami dwa razy w �y��odni�. 
takie były począ�ki. obecnie „serd�szko d�a dzieci” prowadzi �rzy specja�i-
s�yczne świe��ice socjo�erape��yczne (dwie na pradze północ, jedną na wo�i) 
i rea�iz�je �iczne projek�y społeczno – k����ra�ne. Będąc w cią��łym procesie 
rozwoj�, we wszys�kich swoich działaniach zespół s�owarzyszenia s�ara się 
rea�izować ce� wychowania, k�óry iden�yfik�je jako nadrzędny: harmonijny 
rozwój dziecka w sferze emocjona�nej, poznawczej i społecznej. działania 
or��anizacji podzie�one są na dwa bazowe mod�ły: „sprób�jmy razem” – socjo-
�erapia i „z�pełnie inny Świa�” – k����ra. 

kadra „serd�szka” wa�czy o �o, aby podopieczni dokonywa�i a��onomicz-
nych i odpowiedzia�nych wyborów. Żeby mo���i i żeby chcie�i. Żeby móc, �rzeba 
wiedzieć, kim się jes�, cze��o się pra��nie, znać własną war�ość i wiedzieć, że 
bycie is�o�ą społeczną ma swoje konsekwencje. Żeby chcieć, �rzeba widzieć na 
horyzoncie sens i mieć pocz�cie mocy sprawczej. 
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4.1. „Spróbujmy Razem” – socjoterapia

wedł��� słownika psycho�o��iczne��o, socjoterapia to organizowanie �rodowiska 
społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdro-
wieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego (…) akcentuje znaczenie kontaktów chorego 
z osobami z jego otoczenia społecznego dla przebiegu procesu leczenia4. na�omias� 
definicja zawar�a w słownik� peda��o��icznym wskaz�je i akcen��je charak-
�er zab�rzenia, z k�órym zma��a się socjo�erapia, �j. zachowania społecznie 
niepożądane. a��or definicji pisze: socjoterapia jest jednym ze sposobów łagodzenia 
lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych5. jeszcze 
inny aspek� znaczenia socjo�erapii znajd�jemy w „Małej encyk�opedii Medy-
cyny”, k�óra wskaz�jąc na charak�er ��r�powy, defini�je ją jako zbiór metod 
socjotechnicznych, polegających na różnorodnych zabiegach korektywnych w stosunku do 
grupy . Socjoterapia zajmuje się więc przede wszystkim grupą, w odróżnieniu od psycho-
terapii, która głównie zajmuje się jednostką6. oczywiście można by jeszcze podać 
ki�ka a��erna�ywnych �jęć �e��o �ermin�, k�óre eksponowałyby różne aspek�y 
socjo�erapii jako me�ody i proces� �erape��yczne��o. jedne jako najis�o�niej-
szy wskazywałyby kon�eks� �erape��yczny, inne okreś�ałyby formy ak�ywności 
�czes�ników socjo�erapii mające charak�er �eczniczy, jeszcze inne mówiłyby 
o ��r�pie będącej zarówno przedmio�em jak i podmio�em zmiany korekcyj-
nej. najbardziej �rafiony zdaniem a��ora ar�yk�ł� jes� sposób pos�rze��ania 
socjo�erapii przez jacka s�rzemieczne��o, k�óry podkreś�a: socjoterapia polega 
na celowym stwarzaniu dzieciom warunków (do�wiadczeń społecznych) umożliwiających 
zaj�cie procesu socjoterapeutycznego (zmiana sądów o rzeczywisto�ci, sposobów zachowań 
i odreagowanie emocjonalne) . (…) Socjoterapię okre�la cel zaję�� . Je�li głównym celem 
pracy z uczniami jest stwarzanie im do�wiadczeń korygujących zaburzenia (…), to są to 
zajęcia socjoterapeutyczne7.

w działaniach s�owarzyszenia „serd�szko d�a dzieci”, socjo�erapia �o 
„słowo k��cz”. socjo�erape��yczne są świe��ice, odbywają się zajęcia socjo�e-
rape��yczne, or��anizowane są �eż ki�k�dniowe wyjazdy poza warszawę rów-
nież opa�rzone przymio�nikiem – socjo�erape��yczne. d�acze��o socjo�erapia 
jes� czynnikiem or��aniz�jącym nasz pro��ram środowiskowy i jak w prak�yce 
rea�iz�jemy jej �eore�yczne założenia? 

socjo�erapia jako forma pomocy psycho�o��icznej – w odróżnieni� od cho-
ciażby psycho�erapii czy psychoed�kacji – adresowana jes� ��łównie do dzieci 

4 Słownik Psychologiczny, s. szewcz�k (red.), wiedza powszechna, warszawa 1979, s. 274.
5 Słownik Pedagogiczny, w. okoń (red.), pwn, warszawa 1984, s. 278.
6 Mała Encyklopedia Medycyny, �. iii, pwn, warszawa 1987, s. 1146.
7 j. s�rzemieczny, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, ptp, warszawa 1993, 

s. 45.
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i młodzieży. psycho�erapia koncen�r�je się na przeor��anizowani� osobo-
wości k�ien�a, �zyskani� w���ąd� (mechanizm �erape��yczny po�e��ający na 
zroz�mieni� związków pomiędzy �przednimi doświadczeniami, a obecnymi 
przeżyciami, reakcjami i sposobem f�nkcjonowania w kon�ak�ach z innymi). 
na�omias� ce�em psychoed�kacji jes� �czenie się okreś�onych �mieję�ności 
psycho�o��icznych jak choćby kom�nikowania się, aser�ywności, ne��ocjacji czy 
samodzie�ne��o prowadzenia zajęć z ��r�pą, poprzez �czes�nic�wo w �renin-
��ach zadaniowych i warsz�a�ach kompe�encyjnych. socjo�erapia, niewą�p�i-
wie korzys�ając z doświadczeń – zarówno �eore�ycznych jak i prak�ycznych 
– wyżej wymienionych form pomocy, ze wz���ęd� na specyfikę swoich niepeł-
no�e�nich k�ien�ów, wprowadza do �erapii nowe e�emen�y. O ile podstawowym 
zadaniem psychoterapii jest leczenie, o tyle socjoterapia realizuje także cele edukacyjne 
i rozwojowe (…) W obszarze zainteresowań socjoterapii pozostają więc dzieci mające 
problemy szkolne, które związane są z licznymi deficytami, co może by�� przyczyną ich 
specyficznych zachowań na terenie szkoły, dzieci nadpobudliwe, które swoim zachowaniem 
dostarczają kłopotów dorosłym, dzieci, które mają trudno�ci w nauce nie ze względu na 
upo�ledzenie umysłowe lecz ze względu na opóźnienia szkolne i zaniedbanie dydaktyczne 
oraz dzieci agresywne wyrządzające swoim zachowaniem wiele szkód8. socjo�erapia 
zain�eresowana jes� ��r�pą nie�e�nich wyrz�conych na mar��ines życia społecz-
ne��o, ��r�pą, k�órej zachowania j�ż są – bądź w najb�iższej przyszłości s�aną 
się – nieakcep�owane przez o�oczenie społeczne. 

4.2. Zajęcia socjoterapeutyczne

podmio�em oddziaływań korekcyjnych jes� jednos�ka, czynnikiem decy-
d�jącym o zais�nieni� zmiany jes� ��r�pa. jednos�ka dokon�je zmiany w so-
bie, bowiem źródłem doświadczeń korekcyjnych jes� jej własna ak�ywność 
poznawcza i emocjona�na. wyraża się ona w �jawniani� i dzie�eni� się z in-
nymi �czes�nikami zajęć swoimi myś�ami, odcz�ciami, dążeniami, pra��nie-
niami. jednak ro�a ��r�py jes� decyd�jąca; s�warza ona po�e do �e��o rodzaj� 
zachowań, prowok�je sy��acje sprzyjające mówieni� o sobie, o własnych prze-
życiach. gr�pa s�aje się „��s�rem”, w k�órym jednos�ka przy���ąda się sobie. 
jako, że w socjo�erapii jes� �o ��r�pa rówieśnicza, wys�ęp�je – szcze��ó�nie 
ważna d�a osób w okresie doras�ania – wspó�no�a doświadczeń. d�a przebie��� 
proces� korekcyjne��o k��czowe wydają się: iden�yfikacja i �ożsamość ��r�powa 
oraz pocz�cie bezpieczeńs�wa. od �e��o czy osoby spo�ykające się na zajęciach 

8 k. sawicka, Sytuacja dzieci ze �rodowiska biedy, prob�emy opiek�ńczo-wychowawcze, 
3/1997.
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socjo�erape��ycznych będą cz�ły się częścią ��r�py, jej pełnoprawnymi człon-
kami, czy będą chciały brać odpowiedzia�ność za �o, co się w �ej ��r�pie dzieje, 
za�eży w znacznej mierze efek�ywność pracy i s�kces �erape��yczny. na�o-
mias� a�mosfera wzajemne��o za�fania – baz�jąca na wsparci� i szczerości 
– oraz pocz�cie „bycia w procesie” b�dowania więzi, wzajemnych ��łębokich 
re�acji s�warza szansę na �o, iż owy s�kces może się �rzeczywis�nić. 

zajęcia socjo�erape��yczne rea�iz�ją �rzy rodzaje ce�ów: rozwojowe, 
ed�kacyjne i �erape��yczne. ce�e rozwojowe ściś�e związane są z wiekiem 
�czes�ników. w każdej fazie ��dzkie��o życia domin�ją inne po�rzeby, k�ó-
rych zaspokojenie od��rywa k��czową ro�ę w procesie prawidłowe��o rozwoj� 
jednos�ki. u dzieci w wiek� wczesnoszko�nym domin�je po�rzeba ak�ywności 
r�chowej, zabawy, wsparcia ze s�rony dorosłych, „zachłanność” na wiedzę nie-
ma�że ze wszys�kich dziedzin życia. na�omias� d�a młodzieży najważniejsza 
jes� po�rzeba wyrażenia siebie, a��onomii, nieza�eżności, in�ymności, pocz�-
cia wspó�no�y i przyna�eżności. jes� �o czas, w k�órym młody człowiek doko-
n�je – częs�o pierwszych w swoim życi� – wyborów świa�opo���ądowych. czas 
kryzysów emocjona�nych i mora�nych. czas odkrywania i poznawania same��o 
siebie, a �akże praw rządzących rzeczywis�ością. kons�r��jąc zajęcia na�eży 
je konkre�nie adresować. adekwa�nie do wiek�, poziom� i oczekiwań ��r�py. 
ce�e ed�kacyjne wspoma��ają procesy nabywania wiedzy o sobie, o innych, 
roz�mienia świa�a społeczne��o np. �czenie się rozpoznawania emocji, pozna-
wanie mechanizmów �za�eżnień, �czenie się pełnienia okreś�onych ró� spo-
łecznych: dziecka, �cznia, ko�e��i. jednakże is�o�ą zajęć jes� rea�izacja ce�ów 
�erape��ycznych. aby zajęcia socjo�erape��yczne miały korekcyjny charak-
�er i „�zdrawiającą moc” na�eży s�worzyć �czes�nikom moż�iwość �dział� w 
sy��acjach społecznych, k�óre dos�arczą im doświadczeń przeciws�awnych 
doznanym �razom, s�warzając szansę prawidłowe��o rozwoj� emocjona�ne��o 
i społeczne��o i k�óre s�aną się b�d��cem nowych �mieję�ności psycho�o��icz-
nych, �moż�iwiających bądź �ła�wiających kom�nikację in�erpersona�ną. Bar-
dzo is�o�na jes� również moż�iwość odrea��owania napięć emocjona�nych. nie 
po�e��ająca jednak – jak ma �o miejsce w psycho�erapii – na ich ponownym 
„przeżyci�” �ecz na rozładowani� napięć poprzez różne formy ak�ywności 
powod�jące odb�okowanie i �jawnienie emocji.

4.3. świetlica socjoterapeutyczna

w zespo�e s�owarzyszenia „serd�szko d�a dzieci”, socjo�erapię roz�-
miemy znacznie szerzej niż �y�ko jako rea�izację specja�is�ycznych – socjo�e-
rape��ycznych zajęć. socjo�erapia, �o �akże sposób or��anizacji i codzienne��o 
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f�nkcjonowania świe��icy. to przede wszys�kim s�worzone wspó�nie z dziećmi 
zasady obowiąz�jące w p�acówce. zasady a��erna�ywne do �ych f�nkcjon�ją-
cych „na ��icy”.

ak��a�nie prowadzimy �rzy świe��ice: „c�kiernię” – d�a dzieci ze szkół 
pods�awowych oraz „nasz k��b” i „a�ca�raz” – k��by młodzieżowe d�a ��im-
nazja�is�ów i �czniów szkół ponad��imnazja�nych. oczywiście każda świe��ica 
ma swoją specyfikę i nieco odmienne zasady, jednak „szkie�e�” do�yczący 
re���ł obowiąz�jących w p�acówkach jes� �ożsamy. 

zasady obowiąz�jące w naszych świe��icach:
– nie �żywamy przemocy.
– nie �żywamy środków psychoak�ywnych: a�koho��, narko�yków, papiero-

sów.
– szan�jemy się wzajemnie.
– s�aramy się być d�a siebie życz�iwi.
– prób�jemy wspierać się wzajemnie.
– nie bierzemy c�dzych rzeczy bez pozwo�enia właścicie�a.
– dobra k��bowe są naszą wspó�ną własnością; szan�jemy je.

k�arowne i zroz�miałe d�a wychowanków oraz, co równie ważne, rea�i-
s�yczne zasady są f�ndamen�em pracy świe��icy środowiskowej d�a dzieci z ro-
dzin prob�emowych. wychow�ją się one zazwyczaj w rodzinach, w k�órych nie 
obowiąz�ją s�ałe i respek�owane normy. rodzice pos�ęp�ją niekonsekwen-
�nie – za „�en sam czyn” dziecko jedne��o dnia jes� na��radzane, a dr���ie��o 
dnia karcone. tak �rak�owane dziecko pos�rze��a świa� jako niezroz�miały, 
niejasny i za��rażający. Ma d�ży prob�em ze zb�dowaniem własne��o świa�a 
war�ości, z odróżnianiem „dobra i zła”. w procesie �s�a�ania i ksz�ał�owania 
się norm świe��icowych, k��czową kwes�ią jes� ak�ywny �dział �czes�ników. 
to mają być ich zasady, a�e �akże ich prawa. nie „przyniesione w �eczce” 
przez „wszys�kowiedzącą” panią peda��o��, a�e wybrane przez dzieci (bądź 
młodzież) w �ok� „b�rzy móz��ów”, rozmów, sporów i kłó�ni. ty�ko w�edy jes� 
szansa, iż nie będzie �o „mar�wa �i�era prawa”, a�e rea�na pomoc, zarówno 
d�a wychowanków jak i wychowawców. zasady – s�worzone i �wewnę�rz-
nione – przez ��r�pę s�warzają jej pocz�cie bezpieczeńs�wa i przyna�eżności, 
dają oparcie. d�a kadry zaś są bardzo �ży�ecznym e�emen�em, f�ndamen-
�em „zbior� wspó�ne��o”, do k�óre��o może odwoływać się w da�szej pracy  
z ��r�pą. 

w naszej fi�ozofii poma��ania i pracy z k�ien�em bardzo ważne słowa �o: 
wo�a i wybór. w naszym mniemani� kry�eri�m dobrowo�ne��o �dział� jes� 
pods�awą oddziaływań �erape��ycznych. prowadzone przez „serd�szko d�a 
dzieci” świe��ice są �y�ko i wyłącznie d�a �ych, k�órzy chcą �am być. chcą 
i s�arają się akcep�ować obowiąz�jące re���ły, – k�óre sami współ�worzy�i 
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– i co chyba najis�o�niejsze, za�eży im na �ym, aby pracować nad własnym 
rozwojem osobis�ym.

w po�sce w kon�ekście pracy z �zw. „�r�dną młodzieżą” wie�ką a�encją 
cieszy się streetworking czy�i „peda��o��ika ��icy”. Może �o być ważny e�emen� 
pracy w środowisk� za��rożonym pa�o�o��ią społeczną, a�e wyłącznie jako 
e�ap przejściowy, w dążeni� do s�worzenia świe��icy środowiskowej. w naszej 
fi�ozofii pracy bardzo ważne jes�: miejsce. kawałek przes�rzeni, z k�órym 
dziecko może się ziden�yfikować, o k�óry m�si się �roszczyć i być za nie��o 
odpowiedzia�ne. jeże�i przyjmiemy za sł�szny szerszy sposób pos�rze��ania 
socjo�erapii, jako proces� oddziaływania ��r�powe��o i podejmowania wspó�-
nych działań, �o własne, oswojone i przyjazne miejsce jes� częścią proces� 
korekcyjne��o. w naszych świe��icach e�emen�em socjo�erapii jes� przy��o�o-
wywanie posiłków i sprzą�anie. wychowankowie wspó�nie z wychowawcami 
��o��ją (częs�o wysz�kane i czasochłonne po�rawy), podają do s�oł�, sprzą�ają 
po posiłkach. podobnie wy���ąda kwes�ia dbania o porządek w świe��icy. dzieci 
same ��rzym�ją czys�ość, poma��ają �eż w zak�pach i pracach remon�owych. 

sposób prowadzenia i or��anizacji świe��ic „serd�szka d�a dzieci” baz�je 
na e�emen�ach �radycji społeczności �erape��ycznej. wychowankowie, wycho-
wawcy i wo�on�ari�sze �worzą społeczność korekcyjną wspó�nie form�ł�jącą 
zasady i normy pos�ępowania oraz podejm�jącą decyzje we wszys�kich is�o�-
nych d�a ��r�py sprawach. w każdym �y��odni� odbywa się spo�kanie wszys�-
kich członków, na k�órym omawiane są najważniejsze kwes�ie do�yczące 
wspó�nej koe��zys�encji, indywid�a�nych pos�ępów, konflik�ów in�erpersona�-
nych, poziom� bezpieczeńs�wa i za�fania. ponad�o w dowo�nym momencie, 
każda osoba może zwołać spo�kanie całej ��r�py, jeże�i cz�je, że ma ważny 
powód. raz w miesiąc� omawiane jes� społeczne f�nkcjonowanie �czes�ników 
oraz „p�an pracy” nad własnym rozwojem i red�kcją deficy�ów. pods�awowe 
re���ły do�yczące bezpieczeńs�wa, przes�rze��ania prawa oraz ce�ów is�nienia 
p�acówki pozos�ają w ��es�ii kadry. 

Bardzo ważną s�r�k��rą or��aniz�jącą pracę świe��icy jes� sys�em mo�ywa-
cyjny. obowiąz�ją �rzy e�apy rozwoj� i wewną�rzk��bowe��o awans�.
1. Go��� – e�ap ws�ępny �rwający miesiąc. to czas na zapoznanie się ze specy-

fiką miejsca i obowiąz�jącymi w nim zasadami. gość może brać �dział we 
wszys�kich zajęciach na �erenie świe��icy, nie �czes�niczy jednak w zaję-
ciach or��anizowanych poza p�acówką. podczas spo�kań społeczności nie 
�czes�niczy w ��łosowani� i podejmowani� decyzji. 

2. Obserwator – e�ap s�abi�izacyjny, podczas k�óre��o �czes�nik �czy się respek-
�owania i przes�rze��ania norm oraz rezy��nacji z des�r�kcyjnych sposobów 
f�nkcjonowania. e�ap bycia obserwa�orem może �rwać do �rzech mie-
sięcy.
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3. Klubowicz – najwyższy s�opień k��bowe��o „w�ajemniczenia”, właściwy e�ap 
pracy nad sobą. to czas b�dowania własnej �ożsamości, rozwijania a��ono-
mii, rozwoj� �mieję�ności społecznych, podejmowania odpowiedzia�ności. 
w naszych założeniach �o zasadniczy e�ap rozwoj� w ramach świe��ico-
wej s�r�k��ry. to czas, ��dy dziecko cz�je się j�ż pewnie, jes� „� siebie”, 
jes� częścią ��r�py. B�d�je pocz�cie własnej war�ości przyjm�jąc na siebie 
odpowiedzia�ność.

 o przejści� wychowanka na ko�ejny e�ap decyd�je cała świe��icowa spo-
łeczność. w ramach sys�em� f�nkcjon�je jeszcze jeden s�opień: 

4. Leniwiec – jeże�i k�oś ewiden�nie przes�aje pracować nad własnym zacho-
waniem, zaniedb�je obowiązki wynikające z przyna�eżności do ��r�py, 
dos�aje swois�ą „żół�ą kar�kę” – zos�aje zde��radowany do s�opnia �eniwca. 
leniwcem można być maksyma�nie przez dwa miesiące. jeże�i dziecko nie 
zamierza da�ej pracować nad własnym rozwojem, nie respek��je norm, 
des�r�kcyjnie działa na ��r�pę, zos�aje �s�nię�e z p�acówki.

4.4. „Zupełnie inny świat” – kultura

d�a dziecka z prob�emami emocjona�nymi, zaniedbane��o wychowawczo 
i ed�kacyjnie, doras�ające��o w �r�dnych war�nkach socja�nych – świe��ica 
socjo�erape��yczna �o dobre miejsce. Ma moż�iwość w przyjaznej a�mosfe-
rze i w pocz�ci� emocjona�ne��o bezpieczeńs�wa powo�i nadrabiać za�e��łości 
szko�ne, poszerzać horyzon�y, �czyć się pods�awowych mechanizmów f�nkcjo-
nowania społeczne��o. zabezpieczone są również je��o pods�awowe po�rzeby 
socja�ne i zdrowo�ne. tak, świe��ica socjo�erape��yczna �o dobry p�nk� s�ar�� 
na drodze samorozwoj� i żm�dnej pracy nad sobą. no właśnie s�ar��…

poważnym o��raniczeniem świe��icy jes� jej �abora�oryjny charak�er. „praw-
dziwe” życie �ak nie wy���ąda: nie wszyscy przes�rze��ają �ych samych zasad 
i wspierają się nawzajem. znaczny poziom szczerości i o�war�ości, k�óry na 
zajęciach socjo�erape��ycznych jes� wysoko premiowany, poza świe��icą może 
częs�o przysporzyć kłopo�ów. pierwsza i chyba najważniejsza kwes�ia �o syn-
drom swois�e��o �za�eżnienia od świe��icy. jeże�i dziecko mające d�ży ��łód 
miłości, b�iskości i akcep�acji, �rafi do miejsca ��dzie �e po�rzeby zos�aną zaspo-
kojone, w k�órym będzie się cz�ć bezpiecznie, będzie się �wórczo rozwijać, 
��dzie być może odnajdzie swoją pasję i doda�kowo o�rzyma konkre�ne profi�y 
w pos�aci odrobionych �ekcji, posiłków i nowych �mieję�ności życiowych; �o 
wyłącznie kwes�ią czas� pozos�aje, kiedy się od �e��o miejsca �za�eżni. 

syndrom �za�eżnienia wychowanka od p�acówki jes� bardzo niebezpieczny. 
zadaniem świe��icy jes� pomóc dzieck� w zb�dowani� a��onomii, wewną�rz-
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s�erowności, odpowiedzia�ności za własne wybory i decyzje. w żadnym 
wypadk� zaś s�worzenie z nie��o „wo�ne��o e�ek�ron�” wiecznie krążące��o po 
świe��icowej orbicie. sy��acja �a zasadniczo przypomina syndrom „rodzinne��o 
��niazda” i �r�dności z je��o op�szczeniem. i podobnie jak rodzic doras�ają-
ce��o dziecka, �ak i wychowawca w świe��icy środowiskowej powinien pos�awić 
sobie py�anie: d�a ko��o wychow�jemy dzieci? d�a siebie, d�a nich samych czy 
d�a świa�a? nasza fi�ozofia poma��ania i pracy z ��dźmi zm�sza nas do odpo-
wiedzi: d�a świa�a. to znaczy nie d�a własnych – wychowawcy – indywid�a�-
nych po�rzeb i zachcianek, ani �eż nie d�a je��o – wychowanka – e��ois�ycznych 
i samo��bnych dążeń, a�e do �e��o, aby wchodził w re�acje, po�rafił �worzyć 
związki, aby dawał i brał. aby był ��o�owy i o�war�y na a��en�yczne spo�kanie 
z dr���im człowiekiem. 

zas�anawiając się jak pomóc naszym wychowankom w sposób bezpieczny, 
a�e zarazem odważny wyjść z �abora�ori�m świe��icy, pos�awi�iśmy na k����rę. 
zasadnicze ce�e, k�óre s�awiamy sobie rea�iz�jąc projek�y k����ra�ne �o: eks-
presja �wórcza wychowanków, ich własne posz�kiwania, ryzykowanie, kon-
fron�acja z zewnę�rzną oceną. a przede wszys�kim por�szanie się w rea�nym 
środowisk�, a nie w rzeczywis�ości �z��odnionej p�acówki �erape��ycznej. 

4.5. Praski festiwal filmów Młodzieżowych  
„Nova Perspektywa”

zaczęło się w 2007 rok� od warsz�a�ów fi�mowych. Były one niesamowi�ą 
przy��odą zarówno d�a wychowanków jak i wychowawców „serd�szka d�a 
dzieci”. zaczę�iśmy robić fi�my. najpierw dok�men�y, później coraz śmie�ej 
również kró�kie his�orie fab��arne. obserw�jąc en��zjazm dzieci na p�anie fi�-
mowym pocz��iśmy, że „kręcenie fi�mów” �o znakomi�y sposób na �z�pełnienie 
pracy korekcyjno – �erape��ycznej. to sposób ak�ywności, k�óry do �ejże pracy 
dos�arcza mnós�wo ma�eriał�. Bo dziecko, k�óre bardzo niewie�e wie o świecie, 
robiąc fi�m, opowiada w nim o sobie. o własnych �ękach, nadziejach, marze-
niach, o swoich prob�emach osobis�ych. jednocześnie odbywa się �o w bez-
piecznej a�mosferze, is�nieje swois�a s�refa ochronna: zawsze może powiedzieć 
„przecież �o �y�ko fi�m”. włączy�iśmy fi�m w me�odo�o��ię naszej pracy. 

na��ra�ną konsekwencją była chęć zaprezen�owania fi�mów naszych pod-
opiecznych w kinie. skonfron�owanie wychowanków z zewnę�rzną oceną ich 
�wórczości. takie były bazowe założenia pierwszej edycji „novej perspek-
�ywy”. rezonans �ej imprezy zaskoczył nas wszys�kich: ponad �rzys�a osób 
na sa�i, brak bi�e�ów, ar�yk�ły w największych po�skich dziennikach, repor�aż 
�e�ewizyjny. udało się!
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Fes�iwa� w sposób na��ra�ny s�ał się p�a�formą prezen�acji ama�orskiej 
�wórczości fi�mowej dzieci i młodzieży – obecnie j�ż z �eren� całe��o kraj�. 
chcemy, aby na „novej perspek�ywie” mo���i zaprezen�ować swoje prod�kcje 
wszyscy, k�órzy nie �kończy�i osiemnas�e��o rok� życia, a parają się obrazem, 
słowem, dźwiękiem, prób�jąc łączyć �o w całość. do�ychczas odbyły się �rzy 
edycje fes�iwa��, podczas k�órych zaprezen�owanych zos�ało ki�kadziesią� 
obrazów zarówno dok�men�a�nych jak i fab��arnych. w j�ry „novej perspek-
�ywy” zasiada�i m.in. krzysz�of Majchrzak, jerzy ze�nik, Bo���sław linda, 
tade�sz sobo�ewski. Fi�my za�ważone i na��rodzone przez j�rorów por�szają 
odważnie osobis�ą �ema�ykę, por�re��ją świa� oczami nas�o�a�ków. wydaje mi 
się, iż nasz fes�iwa� wkomponował się j�ż w praski krajobraz k����ra�ny.

4.6. Kultura futbolu

jednym z ��łównych założeń naszej pracy jes� pokazywanie wychowankom 
jak zróżnicowany, a dzięki �em� nieoczywis�y i fascyn�jący jes� świa�. do 
poznawania świa�a po�rzebny jes� jednak „k��cz”; d�a nas jednym z �akich 
k��czy jes� f��bo�. projek� zakłada cyk� wyjazdów na mecze piłkarskie w różne 
zaką�ki świa�a, aby zwiedzać, przy���ądać się różnym ��r�pom społecznym, 
poznawać ��dzi. a przede wszys�kim próbować pocz�ć i zroz�mieć, co �o jes� 
pasja. Bo d�a nas f��bo� �o właśnie pasja, k�órą chcemy dzie�ić się z naszymi 
podopiecznymi. ce�em projek�� jes� rozwój: osobis�y, społeczny, poszerzanie 
horyzon�ów, przełamywanie s�ereo�ypów, spo�kanie i konfron�acja z innością. 
k��czem dobor� naszych f��bo�owych wojaży nie jes� siła i spor�owa moc ��ra-
jących dr�żyn, a�e kon�eks� his�oryczny, ��eo��raficzny, k����rowy. piłka nożna 
�o kwes�ia arcyciekawa „sama w sobie”, a�e również znakomi�y p�nk� wyjścia 
do eksp�oracji z�pełnie innych �ema�ów. chcemy, aby nasi wychowankowie 
spo�yka�i bardzo różnych ��dzi i rozmawiając z nimi o �ym, co jes� d�a nich 
ważne, ciekawe i czym �ak naprawdę żyją, konfron�owa�i �o z własnymi war-
�ościami, doświadczeniami, marzeniami. z wyjazdów przywozimy fi�my, ar�y-
k�ły prasowe i repor�aże radiowe. do �ej pory by�iśmy w rzymie, Be���radzie, 
łodzi, zabrz�, krakowie i gdyni. w najb�iższych p�anach Białor�ś i t�rcja. 
rozkręcamy się. dopóki piłka w ��rze!

4.7. Audycja radiowa „Zupełnie inny świat”

przez dwa �a�a prowadzi�iśmy wspó�nie z naszymi wychowankami co�y-
��odniową a�dycję w „radio warszawa”. cz�erdzieści pięć min�� „na żywo”, 
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o k����rze i sprawach społecznych. ce�em było s�worzenie w e�erze prze-
s�rzeni na prezen�ację prob�emów, pos�aw i po���ądów młodzieży ��imnazja�nej 
i �icea�nej. chcie�iśmy naszych podopiecznych zmobi�izować do ak�ywności, 
krea�ywności, a�e przede wszys�kim do zma��ania się z własnymi �r�dnościami 
i o��raniczeniami. prowadzenie a�dycji w profesjona�nej roz��łośni radiowej �o 
d�że wyzwanie – nie �y�ko d�a młodzieży z rodzin prob�emowych. Była �o d�a 
nich, choć a�rakcyjna w formie, ciężka praca nad sobą. zma��anie się z własną 
nie�do�nością, ws�ydem, nikłą wiedzą o świecie. przy��o�ow�jąc i rea�iz�jąc 
a�dycję �czy�i się p�anowania działań, bycia i pracy w zespo�e. loja�ności, 
konsekwencji, odpowiedzia�ności. uczy�i się �eż rozmawiać z ��dźmi, bo do 
każdej a�dycji zaprasza�iśmy ��ościa. rozmawiać „o czymś”, co wśród dzieci 
doras�ających w rodzinach zaniedbanych wychowawczo nie zdarza się zby� 
częs�o. zanim wyrz�cono nas z radia – bo by�iśmy „zby� rock’n’ro��owi, zby� 
kon�rowersyjni” – przy��o�owa�iśmy i poprowadzi�iśmy z młodzieżą b�isko s�o 
a�dycji. o pradze, prażanach, o s�owarzyszeniach, ciekawych inicja�ywach 
społecznych i k����ra�nych. Było war�o. piękna i poży�eczna przy��oda.

4.8. Pismo młodzieżowe „Zupełnie inny świat”

nasz najnowszy projek� z obszar� k����ry, k�óry niebawem się zma�eria-
�iz�je, �o czasopismo „z�pełnie inny Świa�”. w moim odcz�ci�, niewie�e jes� 
w po�sce pism młodzieżowych, k�óre swoich odbiorców �rak�owałyby poważ-
nie �zn. za�eżałoby im na rozwoj� osobis�ym młodych czy�e�ników. zdecydo-
wana większość z nich nie wykracza swoją ofer�ą poza i��s�rowane love-story, 
najnowsze p�o�ki z życia „znanych z �e��o, że są znani” czy horoskopy. na 
przeciw�e��łym bie���nie znajd�ją się nie�iczne pisma adresowane do przy-
słowiowych „k�jonów” ��b �ych, k�órym nie chce się czy�ać �ek��r szko�nych. 
ofer�ją szcze��ółowe omówienia wyma��anej w szko�e �i�era��ry i wsze�kiej 
maści k�rsy przy��o�owawcze do e��zaminów, k�asówek, kar�kówek. gdzie 
miejsce na opinie, wymianę po���ądów, spory o war�ości? gdzie młodzież może 
o �ym poczy�ać? a ��dyby k�oś z nich chciał się swoimi przemyś�eniami podzie-
�ić, �o ��dzie może o nich napisać? 

nasz pomysł na pismo jes� pros�y: ma być d�a młodzieży i przez młodzież 
robione (większość redakcji s�anowią �icea�iści). chcemy s�worzyć w prze-
s�rzeni media�nej niszę �moż�iwiającą młodym ��dziom wymianę opinii, 
prezen�ację swoich pasji, świadomy rozwój osobis�y. profi� pisma �o, szeroko 
pojmowana, �ema�yka społeczno – k����ra�na. w każdym n�merze prezen-
�ować będziemy �ema� przewodni (w pierwszym „k����ra f��bo��”) oraz 
cyk�iczny wywiad „społeczniak”, z osobą ak�ywnie działającą w przes�rzeni 
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p�b�icznej, na rzecz dobra wspó�ne��o; por�re�y wo�on�ari�szy, pracowni-
ków or��anizacji pozarządowych, anima�orów k����ry. Będą ar�yk�ły o cieka-
wych zjawiskach ar�ys�ycznych, raczej spoza mainstreamu, będzie psycho�o��ia 
i sprawy społeczne, repor�aże i wywiady z ��dźmi, k�órzy niekoniecznie są 
znani, a�e robią ciekawe i ważne rzeczy, „o coś im w życi� chodzi”.

in�e��ra�ną częścią pomysł� na „z�pełnie inny Świa�” jes� sposób je��o 
dys�ryb�cji. pismo rozprowadzane będzie m.in. przez wo�on�ari�szy, k�órzy 
o�rzymywać będą połowę ceny e��zemp�arza na rea�izację własne��o projek�� 
społeczne��o. dr���ie 50% przeznaczymy na dr�k nas�ępne��o n�mer�.

5. KADRA

F�ndamen�em dobrze f�nkcjon�jące��o pro��ram� środowiskowe��o jes� 
zespół je��o rea�iza�orów. ważne są zarówno predyspozycje i kompe�encje 
jednos�kowe jak i wypracowane w zespo�e proced�ry, a przede wszys�kim 
wspó�na wizja i fi�ozofia pracy. prac�jąc z dziećmi, k�óre mają �iczne deficy�y 
rozwojowe i ed�kacyjne, ne��a�ywne doświadczenia w kon�ak�ach z dorosłymi, 
�bo��ie dziedzic�wo k����rowe i nie radzą sobie z �r�dnymi emocjami, k�ó-
rych życie dos�arcza im w nadmiarze – decyd�jącą kwes�ią jes� zb�dowanie 
kon�ak��. a w da�szej perspek�ywie re�acji, więzi. pods�awowym narzędziem, 
k�órym w rea�izacji �e��o zadania dyspon�je wychowawca jes� je��o własna oso-
bowość.

w naszych świe��icach wychowankowie zwracają się do wychowawców 
po imieni�. chcemy jak najda�ej odejść od wzorca re�acji dorosły – dzie-
cko, k�óry nasi podopieczni doskona�e znają ze szkoły. w sy��acji szko�nej 
�czeń niejako a priori zm�szony jes� przyjąć a��ory�e� na�czycie�a wynikający 
wyłącznie z f�nkcji, co oczywiście bardzo rzadko rea�nie się �daje. w naszej 
fi�ozofii wychowawca b�d�je swoją pozycję w oczach dziecka poprzez �o, kim 
jes�, a nie jaką f�nkcję pełni. nie is�nieje oczywiście mode� wychowawcy ide-
a�ne��o, pos�aram się na�omias� wskazać cechy, k�óre �ważamy za is�o�ne 
posz�k�jąc ��dzi do pracy przy rea�izacji nasze��o pro��ram�. 

jako najważniejsze jawią mi się: o�war�ość (na ��dzi, nowe doświadcze-
nia, posz�kiwanie nowych rozwiązań), a��en�yczność i zaan��ażowanie. Żeby 
wychowawca był w s�anie s�worzyć dzieck� rea�ną a��erna�ywę d�a �e��o, co 
może zaoferować m� „��ica”, nie wys�arczą kredki i ciepły posiłek. M�si 
podzie�ić się czymś, co d�a nie��o same��o s�anowi war�ość. ważne są pasje, 
zain�eresowania, hobby. Świa� dziecka z mar��ines� jes� bardzo o��raniczony, 
ciasny i powierzchowny. jeże�i wychowawca s�worzy m� szansę na zna�ezie-
nie cze��oś, co będzie na �y�e in�ry���jące, że przyk�je je��o �wa��ę, a później 
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skłoni do po��łębiania wiedzy i doskona�enia się w �ej dziedzinie będzie �o 
is�o�ny imp��s do wyjścia z men�a�ne��o ��e��a. ważne w re�acji wychowawca 
– wychowanek jes� par�ners�wo, roz�miane jako równość praw i wspó�no�a 
ce�ów, a nie jako „k�mp�os�wo”, pobłażanie i „przymykanie ocz�”. 

praca w środowisk� zmar��ina�izowanym, będąc �r�dną i emocjona�nie 
obciążającą, wyma��a nie�s�anne��o podnoszenia swoich kompe�encji zawo-
dowych. wychowawca prac�jąc z ��r�pą powinien równo�e���e dbać o własny 
rozwój osobis�y i op�yma�izację warsz�a�� pracy. każdy, k�o chce być �zw. 
„poma��aczem” powinien odbyć pods�awowe przy��o�owanie �renin��owo – 
warsz�a�owe. ce�em dobre��o szko�enia nie jes� na�ka me�od i �echnik – �e 
każdy opierając się na indywid�a�nych predyspozycjach m�si wypracować 
sam poprzez prak�ykę i zbieranie doświadczeń, a�e poszerzenie świadomości, 
imp��s do posz�kiwań własnej dro��i rozwoj� zawodowe��o. 

Bazą dobre��o szko�enia powinien być �renin�� in�erpersona�ny. Forma 
psychoed�kacji �kier�nkowana na op�yma�izację f�nkcjonowania w ��r�-
pie i w kon�ak�ach z innymi ��dźmi. podczas �renin��� każdy z �czes�ników 
o�rzym�je wyczerp�jące informacje zwro�ne na �ema� �e��o jak jes� odbie-
rany i roz�miany przez pozos�ałych członków ��r�py, może poznać własne 
deficy�y i mocne s�rony. Ma okazję do zmierzenia się z własnymi �r�dnoś-
ciami, �ękami, �przedzeniami w kon�ak�ach in�erpersona�nych. trenin�� jes� 
również okazją do poznania procesów zachodzących w ��r�pie, jej dynamiki 
oraz �kwiących w niej moż�iwości rozwojowych. jes� doświadczeniem niezwy-
k�e o�wierającym i poszerzającym świadomość: własnych braków, wie�ości 
perspek�yw i niema�że nieo��raniczonych moż�iwości rozwojowych każde��o 
z nas. 

w późniejszej pracy wychowawcy ważne jes� również �czes�nic�wo 
w �renin��� in�rapsychicznym, k�óre��o is�o�ą jes� poszerzenie i po��łębienie 
świadomości własnych prob�emów emocjona�nych, ich przyczyn i konse-
kwencji. w czasie �renin��� ana�izowane są konflik�y wewnę�rzne do�yczące 
najważniejszych aspek�ów e��zys�encji: �ożsamości, war�ości, a��onomii, 
bezpieczeńs�wa, sprawczości czy odpowiedzia�ności. uz�pełnieniem szko-
�enia �renin��owe��o powinny być warsz�a�y me�odyczne skoncen�rowane na 
prak�ycznych ćwiczeniach w małych ��r�pach �abora�oryjnych do�yczących 
poszcze��ó�nych aspek�ów pracy wychowawczej. ważne �ema�y warsz�a�ów 
�o: praca z indywid�a�nym przypadkiem, praca z ��r�pą, dia��noza i b�dowa-
nie pro��ram� korekcyjne��o, in�erwencja kryzysowa. efek�em �czes�nic�wa 
w – rze�e�nie przy��o�owanym i prowadzonym przez fachowców – szko�eni� 
jes� przede wszys�kim większa efek�ywność i e�as�yczność w posł���iwani� 
się ��łównym narzędziem pracy czy�i samym sobą. o i�e �o moż�iwe is�o�ne 
jes�, aby wszyscy członkowie zespoł� odby�i szko�enie w podobnej �radycji. 
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poma��a �o w późniejszej pracy; dzięki wspó�nocie doświadczeń, �ożsamym 
kodzie językowym, is�nieje pods�awowa płaszczyzna poroz�mienia, k�óra 
jes� dobrym p�nk�em wyjścia do własnych posz�kiwań. zespół s�owarzysze-
nia „serd�szko d�a dzieci” w zdecydowanej większości korzys�ał ze szko�eń 
w towarzys�wie psychoprofi�ak�ycznym prowadzonym przez �e��endę or��ani-
zacji pozarządowych, Marka licińskie��o. i chociaż mamy ��łębokie pocz�cie 
podążania „własną ścieżką”, było �o d�a nas wszys�kich ważne doświadczenie 
formacyjne, zarówno w wymiarze jednos�kowym jak i z p�nk�� widzenia roz-
woj� zespoł�. 

w rea�izacji profi�ak�yczne��o pro��ram� środowiskowe��o „do��adany” 
zespół jes� war�ością bezcenną. ni��dy bowiem sy��acja w ��r�pie dzieci czy 
młodzieży, z k�órą się prac�je nie będzie �epsza niż w zespo�e rea�iza�orów. 
nierozwiązane konflik�y, brak wspó�nej wizji, wzajemna rywa�izacja pomiędzy 
kadrą ma fa�a�ne sk��ki d�a mora�e ��r�py, przyczyniając się do jej powo�-
ne��o rozkład�. nie ma szans, aby wychowawcy, k�órzy wobec siebie są „nie 
wpros�”, nie �dzie�ają sobie szczerych informacji zwro�nych, chronią �owa-
rzyskie �kłady przedkładając je nad dobro rea�izowane��o pro��ram�, by�i 
w s�anie wye��zekwować �e same rzeczy od ��r�py. d�a�e��o począ�kiem pracy 
zespołowej powinno być sform�łowanie pods�awowych s�andardów i proced�r 
zawodowych zespoł�. d�a in�e��racji i da�sze��o rozwoj� zespoł� ważny jes� 
s�ały pro��ram szko�enia wewnę�rzne��o opierający się na re����arnych zebra-
niach k�inicznych. ważne jes�, aby podczas �ych spo�kań rozwiązywać – na 
bieżąco – pojawiające się w zespo�e konflik�y in�erpersona�ne i pracować nad 
spójną wizją rea�izowanych działań; bo �y�ko �o ��waran��je efek�ywną i sa�ys-
fakcjon�jącą współpracę.

nasz zespół spo�yka się dwa razy w �y��odni� na �rzy��odzinne zebrania. 
w poniedziałki omawiane są sprawy or��anizacyjne, do�yczące p�anowanych 
działań, remon�ów i aprowizacji. na�omias� w czwar�ki koncen�r�jemy się 
na ana�izie prob�emów naszych podopiecznych, omówieni� przebie��� zajęć 
socjo�erape��ycznych oraz rozwiązywani� konflik�owych sy��acji w zespo�e. 

6. PODSUMOWANiE

w niniejszym ar�yk��e podję�o próbę przyb�iżenia założeń i rea�izacji 
pro��ram� środowiskowe��o rea�izowane��o przez s�owarzyszenie „serd�szko 
d�a dzieci” na warszawskiej pradze północ. oczywiście jes� �o zarys o��ó�ny, 
zapis przedsięwzięć rea�izowanych ak��a�nie. przez pię�naście �a� działa�-
ności or��anizacji pro��ram s�a�e ewo��ował. prób�jemy dos�osowywać ��o do 
zmian zachodzących w przes�rzeni społecznej, w rodzinach, szko�e, do �e��o 
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jak zmieniają się �czes�niczące w pro��ramie dzieci. s�aramy się „�rzymać 
rękę na p��sie”, aby �o co ofer�jemy było odpowiedzią na rzeczywis�e prob-
�emy i po�rzeby naszych beneficjen�ów, a nie zawieszoną w próżni, odcię�ą od 
rea�iów „radosną �wórczością” ��r�pki zapa�eńców. chociaż zarówno „radosna 
�wórczość” jak i „��r�pka zapa�eńców” są sform�łowaniami, k�óre w sposób 
is�o�ny rz���ją na końcowy prod�k� – nasz pro��ram środowiskowy. przy��o�o-
w�jąc i rea�iz�jąc ofer�ę baz�jemy na własnych pasjach, zain�eresowaniach, 
k�órymi dzie�imy się z naszymi podopiecznymi. i k�óre po jakimś czasie nie 
są j�ż nasze, a�e wspó�ne, „serd�szkowe”. oczywiście prac�jąc z młodymi 
��dźmi, częs�o skrzywdzonymi, cierpiącymi i za���bionymi nie wys�arczą dobre 
chęci, en��zjazm i ciekawe pomysły. aby jak naj�epiej wykonywać swoją pracę, 
czy�i poma��ać – bezwz���ędnie na�eży podnosić swoje kwa�ifikacje zawodowe, 
na�eży się profesjona�izować. i wca�e nie jes� �o równoznaczne z zas�ąpieniem 
pasji sz�ywnymi proced�ra�nymi schema�ami. wręcz przeciwnie, wychowawca, 
k�óry szko�i się zawodowo, o�rzym�je narzędzia, k�óre pozwa�ają m� pasję 
�kier�nkowywać i wykorzys�ywać znacznie efek�ywniej niż do�ychczas. nie 
„wyważa o�war�ych drzwi”, �epiej roz�mie swoich podopiecznych, bo �epiej 
roz�mie siebie. wie, jakie cechy je��o charak�er� pozwa�ają m� b�dować kon-
�ak�, a k�óre nie pozwa�ają. zna swoje psycho�o��iczne o��raniczenia i po�en-
cjały. wiedza �a może być począ�kiem posz�kiwań własne��o sposob� i form�ły 
pracy, k�órą każdy „poma��acz” winien wypracować samodzie�nie. 

w naszej fi�ozofii poma��ania da�ecy jes�eśmy od samary�ańskie��o poświę-
cenia własnej osoby „d�a sprawy”. wychowawca m�si zwracać �wa��ę na 
zaspokajanie własnych po�rzeb, dążyć do osobis�e��o szczęścia. w naszym 
mniemani� pomoc psycho�o��iczna nie po�e��a na s�worzeni� wychowankom 
idea�ne��o świa�a, na ochronie przed �r�dnościami „za wsze�ką cenę”. dążymy 
do wyposażenia naszych podopiecznych w oręż, k�óry pozwo�i im zma��ać się 
z rzeczywis�ością, a nie przed nią �ciekać. M�szą oni odkryć źródło sił �moż-
�iwiających im poradzenie sobie z życiowymi kłopo�ami. wyręczanie ich, od 
zna�ezienia �e��o źródła znacznie ich odda�a. jakież �o źródło i jaki oręż czy�i 
innymi słowy cze��o war�o �czyć młodych ��dzi? dzieci ze środowisk za��rożo-
nych pa�o�o��ią społeczną bardzo niewie�e wiedzą o sobie i o świecie. s�kce-
sywnie na�eży s�warzać im sy��acje, w k�órych mo��ą poszerzyć swoją wiedzę 
i co równie ważne zdobyć konkre�ne �mieję�ności życiowe. w wymiarze zada-
niowym ważna jes� na�ka samoobsł���i, ��ospodarowania czasem i pieniędzmi. 
na�omias� d�a właściwe��o rozwoj� osobowościowe��o: �mieję�ności społeczne, 
�mieję�ność b�dowania związków (miłość, przyjaźń, ko�eżeńs�wo) i radzenia 
sobie z kryzysami emocjona�nymi. 

skoro bazą nasze��o pro��ram� jes� socjo�erapia, opierająca się na oddziały-
waniach ��r�powych, na�eży również wskazać pozy�ywne doświadczenia s�ające 
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się �działem wychowanków dzięki byci� i pracy w ��r�pie. jako najważniejsze 
ziden�yfikowałbym wzajemną za�eżność, różniącą się zarówno od za�eżności 
jak i od nieza�eżności. kiedy ��dzie cz�ją, że ich �os jes� sprzężony z �osem 
innych, a rozwój jes� ich wspó�nym dążeniem – w�edy są współza�eżni. Bycie 
w ��r�pie �o �eż: nieza�eżność od pełnienia ro�i społecznej, pocz�cie mocy 
sprawczej, siły i moż�iwości oddziaływania na innych, �mieję�ność sz�kania 
pomocy, jej przyjmowania i dawania. uczes�nic�wo w ��r�pie �o również moż-
�iwość doświadczania i �renowania: o�war�ości, spon�aniczne��o działania, pre-
cyzyjne��o form�łowania przekazywanych kom�nika�ów. Bycie częścią dobrze 
f�nkcjon�jącej ��r�py poma��a �wierzyć w siebie i w innych. 

na końc� chyba kwes�ia najis�o�niejsza. prac�jąc z dzieckiem czy młodym 
nie�ksz�ał�owanym człowiekiem częs�o s�ajemy się d�a nie��o ważną osobą, 
czasami a��ory�e�em. na�eży pamię�ać, że ce�em pracy korekcyjno – �era-
pe��ycznej powinna być a��onomia i samodzie�ność wychowanka, a nie je��o 
�wie�bienie d�a wychowawcy i �za�eżnienie od nie��o. w codziennej, �r�dnej 
i psychicznie obciążającej pracy, is�nieje pok�sa „dro��i na skró�y”: narz�cania 
własnych decyzji, nieza�eżnie od wo�i i ��o�owości podopieczne��o, je��o wyrę-
czania, („przecież my zrobimy �o �epiej”) sk��k�jące��o �za�eżnieniem od nas. 
każdy, k�o zawodowo zajm�je się poma��aniem m�si wciąż oswajać pojęcia: 
dominacja, indok�rynacja, demora�izacja. i pamię�ać jak ła�wo można nad-
�żyć władzy bądź wzb�dzić, a później zawieść czyjeś oczekiwania.
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Badanie po�encjał� społeczności wiejskiej  
w ��minie sł�pno

1. POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZy  
GMiNy SŁUPNO

rozwój �oka�ny wiąże się z inicja�ywą i ak�ywnością mieszkańców okreś�o-
ne��o �ery�ori�m przy wykorzys�ani� miejscowych zasobów �j. s�rowców, siły 
roboczej, krajobraz� i�p. dokon�je się on cz�erech płaszczyznach: ��ospodar-
czej, społeczno-k����rowej, infras�r�k��ra�nej i środowiskowej.

gmina sł�pno �eży w poł�dniowo-zachodniej części wojewódz�wa mazowie-
ckie��o (powia� płocki) i obejm�je obszar o powierzchni 74,7 km2. pod wz���ędem 
krajobrazowo-przyrodniczym jes� niezwyk�e in�eres�jącym i ma�owniczym �ere-
nem. a�rakcyjność położenia przyczynia się do rozwoj� przedsiębiorczości. z rok� 
na rok sys�ema�ycznie spada powierzchnia ��r�n�ów �ży�kowanych ro�niczo. na 
�erenach przeksz�ałcanych pows�ają nowe osied�a domów jednorodzinnych, a na 
byłych ��r�n�ach ro�niczych �okowane są siedziby podmio�ów ��ospodarczych. 
w pozaro�niczej działa�ności ��ospodarczej domin�ją: hande� i �sł���i. 

wyją�kowym po�encjałem ��miny sł�pno jes� jej zasób ��dzki (�abe�a 1, 
wykres 1 i 2). de�ermin�je on rozwój w różnych płaszczyznach ak�ywności 
��dzkiej. tereny ��miny sł�pno zamieszk�je 5949 osób, z cze��o 23,4% �o 
dzieci i młodzież, 64,8% ��dności osią��nęło wiek prod�kcyjny, a 11,8% wiek 
poprod�kcyjny. największe sk�piska ��dności �o: sł�pno (1408 mieszkańców), 
nowe go�czewo (821 mieszkańców) i cekanowo (590 mieszkańców).

ze s�a�ys�yk wynika, iż ��mina dyspon�je znacznym po�encjałem ��dności 
��o�owej do podjęcia pracy. kwes�ią is�o�ną pozos�aje moż�iwość zapewnienia 
za�r�dnienia osobom zdo�nym i ��o�owym do podjęcia pracy.

po�encjałem gminy sł�pno jes� również dziedzic�wo k����rowe, bo��a�a 
his�oria i obiek�y war�ości his�orycznej. wśród najcenniejszych ś�adów k����ry 
ma�eria�nej na �erenie ��miny sł�pno na�eży wymienić: cmen�arz ewan��e�icko-
a���sb�rski z począ�k� XX wiek� (Bie�ino wir��inia), cmen�arz z i wojny świa�owej 
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(cekanowo), park podworski (go�czewo s�are), ��rodzisko zwane górą zamkową  
(sze�ą��i), mo��iła ofiar �error� hi��erowskie��o (sł�pno), pomnik Świę�e��o H�ber�a 
(cekanowo) i kościoły (sł�pno, Miszewko s�rzałkowskie, Święciniec).

Tabela 1. ludność w gminie Słupno w 2008 r.

liczba sołec�w 17 kobie�y 2 981

liczba miejscowości 19 gęs�ość za��dnienia    79 osób/km2

l�dność o��ółem 5 949 urodzenia żywe o��ółem 2008    64

Mężczyźni 2 968 z��ony o��ółem 2008    61

Źródło: urząd gminy sł�pno.

Wykres 1. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Słupno

1384 osoby w wieku przedprodukcyjnym

3850 osoby w wieku produkcyjnym

704 osoby w wieku poprodukcyjnym

16% 23%

65%

Źródło: urząd gminy sł�pno.

Wykres 2. Osoby w wieku produkcyjnym gminy Słupno

kobiety

mężczyźni

48%52%

Źródło: urząd gminy sł�pno.

na �erenie ��miny sł�pno znajd�je się gminny ośrodek pomocy społecz-
nej i k����ry, k�óry jes� mode�owym a zarazem innowacyjnym ośrodkiem 
pomocy społecznej prac�jącym, me�odą cal-cen�r�m ak�ywności loka�-
nej, pozwa�ającą szerzej spojrzeć na prob�emy jednos�ki w kon�ekście z całym 
środowiskiem �oka�nym. ins�y��cja wdrażająca mode� cal sł�ży b�dowani� 
dobra p�b�iczne��o i za�fania społeczne��o. opiera się na zasadach �o�eran-
cji, poszanowania praw człowieka, so�idarności społecznej, inicj�je działania 
sł�żące ak�ywizacji, ed�kacji i rozwojowi środowiska �oka�ne��o. odpowiada 
na rozpoznane po�rzeby społeczności �oka�nej, an��aż�je mieszkańców w pro-
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ces ich rozwiązywania w myś� zasady „pomóżmy ��dziom, aby pomo���i sobie 
sami”. tworzy płaszczyznę poroz�mienia i współpracy, dąży do ksz�ał�owania 
społeczeńs�wa obywa�e�skie��o.

gopsik s�opniowo zmienia w ��minie sys�em pomocy społecznej od 
pasywne��o do ak�ywne��o, wyzwa�ając w społeczności wiejskiej coraz większy 
po�encjał rozwojowy . jes� �o moż�iwe dzięki cyk�icznie podejmowanym bada-
niom ak��a�ne��o s�an� po�encjał� ��miny. narzędziami do je��o okreś�ania 
są deba�y p�b�iczne, badania ankie�owe, s�worzenie mapy zasobów i po�rzeb 
��miny sł�pno1. 

zasadniczym ce�em map zasobów i po�rzeb jes� poznanie ��dzi zamieszk�-
jących �ę przes�rzeń oraz okreś�enie, w jakim s�opni� są oni zdo�ni do bycia 
podmio�ami w jej rozwoj�, w jakim s�opni� i jakie właściwości mo��ą �ła-
�wiać, a jakie ��r�dniać �en rozwój, jakie jes� ich zaan��ażowanie na rzecz 
środowiska �oka�ne��o, czy posiadają �iderów życia społeczno-��ospodarcze��o, 
co na�eżałoby w procesie innowacyjnym bronić i k���ywować, a co osłabić, 
aby nie nar�szyć specyfiki, odrębności i rozwoj� �ej przes�rzeni. charak�er 
przyna�eżności wynika ze związków s�r�k��ra�nych i psycho�o��icznych. s�ano-
wią one pods�awę do b�dowania wspó�nych �osów, łącząc �o, co jednos�kowe, 
z �ym, co społeczne. 

w ramach opracowania map i po�rzeb zadano mieszkańcom py�anie 
o ocenę swe��o miejsca zamieszkania na ��e innych miejscowości (wykres 3). 
na �aką ocenę wpływa wie�e czynników, k�óre są zróżnicowane i za�eżą od 
czynników s�biek�ywnych i obiek�ywnych. z ana�izy danych wynika, że na ��e 
innych miejscowości zdecydowanie naj�epiej oceniają swoje miejsce zamiesz-
kania mieszkańcy liszyna, na�omias� naj��orzej – mieszkańcy Święcieńca 
i sze�i��. Miejscowości g��czewo, rydzyno, liszyno, Bie�ino, sł�pno i Boro-
wiaczki – pieńki zamieszk�je w znacznej części ��dność napływowa.

do ��łównych prob�emów społecznych zdaniem mieszkańców w/w miejsco-
wości za�iczyć można: niski poziom zain�eresowania wsią władz ��miny, brak 
form zajęć popoł�dniowych d�a dzieci i młodzieży, brak przedszko�a, brak 
miejsca spo�kań mieszkańców, bierność i oboję�ność mieszkańców, opinia 
że „nic się nie da poprawić”, brak s�r�k��r or��anizacyjnych ak�ywiz�jących 
kobie�y i seniorów. Mieszkańcy Święcieńca i sze�i�� skarżą się na prob�emy 
infras�r�k��ra�ne: brak kana�izacji, brak miejsca do se��re��acji śmieci, kło-
po�y kom�nikacyjne. głównymi powodami pocz�cia się „��orszymi” na ��e 
innych miejscowości są słaby rozwój k����ra�ny i słaba infras�r�k��ra, k�óre 
imp�ik�ją pos�awy pasywności jej mieszkańców. 

1 Badanie poprzez działanie. ana�iza porównawcze map zasobów i po�rzeb dw�nas�� 
społeczności z �eren� gminy sł�pno w �a�ach 2008–2009. 
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Wykres 3. Ocena miejsca zamieszkania na tle innych miejscowości
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Źródło: urząd gminy sł�pno.

Mieszkańcy posiadają dość dobrą znajomość newra���icznych prob�emów 
swoje��o środowiska, po�rafią �akże je hierarchizować pod wz���ędem ich waż-
ności. Świadomość prob�emów is�niejących w społeczności wyma��a również 
��o�owości do ich rozwiązywania. jak wynika z wykres� 4, najwyższe zaan-
��ażowanie w rozwiązywanie prob�emów w swojej miejscowości wykaz�ją 
respondenci z wykowa (78% badanych). nieco niższe zaan��ażowanie dek�a-
r�ją mieszkańcy Bie�ina (67%) i sze�i�� (66%). na�omias� najniższe zaan��ażo-
wanie dek�ar�ją mieszkańcy g��czewa – aż 72% badanych nie wyraziło chęci 
pomocy w rozwiązywani� prob�emów w swojej miejscowości. w pozos�ałych 
miejscowościach odpowiedzi oscy�owały od 43% do 57%.

Wykres 4.  Deklaracja zaangażowania w rozwiązywanie problemów w swojej 
miejscowości
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niezwyk�e ważnym za��adnieniem jes� �s�a�enie przyczyn is�niejące��o 
s�an�. z do�ychczasowych badań empirycznych wynika, że do �dział� na 
rzecz społeczności �oka�nej są szcze��ó�nie skłonni respondenci mieszkający 
w małych miejscowościach, przede wszys�kim na wsiach. ponad�o is�o�nym 
czynnikiem iden�yfikacji z miejscem zamieszkania jes� zakorzenienie, czy�i 
czas zamieszkiwania na danym �erenie. Mieszkańcy, k�órzy osied�i�i się, dora-
s�a�i w danej miejscowości, swobodnie por�szają się w jej �niwers�m sym-
bo�icznym. zdia��nozowanie przyczyn pasywności mieszkańców ma is�o�ne 
znaczenie d�a rozwoj� gminy sł�pno. 

w ce�ach weryfikacyjnych badanie ankie�owe zos�ało �z�pełnione o deba�ę 
społeczną przeprowadzoną wśród mieszkańców ana�izowanych miejscowości 
oraz ana�izę swot. po�rzeby wyrażone przez mieszkańców po�wierdziły �zy-
skane wyniki badań. na ich pods�awie możemy przeds�awić profi�e społecz-
ności badanych mieszkańców.
1. Mieszkańcy s�are��o g��czewa i g��czewa pgr są zin�e��rowaną społecznoś-

cią, szybko nawiąz�ją kon�ak�y. o�warci na poznawanie nowych środowisk. 
chę�ni do współpracy z władzami ��miny i or��anizacjami pozarządowymi. 

2. społeczność badane��o �eren� – miejscowości sł�pno – ��ic: topo�owa, 
Młynarska, pocz�owa jes� społecznością o�war�ą na działania, chę�ną do 
współpracy. Mieszkańcy są o�warci na in�e��rację społeczną i poznawanie 
nowych społeczności.

3. Mieszkańcy Miszewka s�rzałkowskie��o są zin�e��rowaną społecznością, 
chę�ną do działania, szybko nawiąz�ją kon�ak�y. o�warci na poznawanie 
nowych środowisk. go�owi do współpracy z władzami ��miny i or��aniza-
cjami pozarządowymi. 

4. Mieszkańcy Święcieńca są o�warci na in�e��rację społeczną. cz�ją się 
odrz�ceni i zapomniani ze wz���ęd� na położenie miejscowości na obrze-
żach ��miny. 

5. Mieszkańcy Borowiczek pieniek są społecznością o�war�ą na działania, 
chę�ną do współpracy. Mieszkańcy są o�warci na in�e��rację społeczną 
i poznawanie nowych społeczności. społeczeńs�wo badane��o �eren� bar-
dzo chę�nie korzys�a z proponowanych przez władze gminy innowacyj-
nych przedsięwzięć. wie�e osób z �eren� Borowiczek pieniek bierze �dział 
w różne��o �yp� szko�eniach proponowanych i or��anizowanych przez 
gminny ośrodek pomocy społecznej, przykładem może być �dział w zaję-
ciach prowadzonych w cen�r�m in�e��racji społecznej w sł�pnie. osoby 
z badane��o �eren� po �kończeni� szko�eń zawodowych i �renin��ach in�er-
persona�nych �samodzie�niły się społecznie i zawodowo – podjęły za�r�d-
nienie. społeczność �oka�na Borowiczek pieniek jes� zde�erminowana do 
ak�ywne��o działania na rzecz środowiska �oka�ne��o.
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 6. społeczność wykowa jes� ��r�pą społeczną wykaz�jącą chęć do współ-
pracy z władzami ��miny i or��anizacjami pozarządowymi. jak zapewniają 
respondenci, s�anowi społeczność o�war�ą na nowe inicja�ywy i działa-
nia. Mieszkańcy są chę�ni na in�e��rację społeczną, a �akże na rea�izacje 
nowych pomysłów w ce�� rozwiązania prob�emów w swojej miejscowości. 
Brak nies�e�y efek�ów dek�arowanej chęci zaan��ażowania społeczne��o. 
pożądane w przyszłości jes� zwrócenie �wa��i na zdefiniowanie przyczyn 
zais�niałej sy��acji.

 7. społeczność wsi sze�i��i jes� o�war�a na działania in�e��r�jące społeczność, 
chę�na do współpracy i świadoma swojej decyzyjności w rea�izacji działań. 
charak�eryz�je się k����rą osobis�ą, zaradnością i szac�nkiem wobec �ra-
dycji i osób s�arszych.

 8. społeczność samborza jes� społecznością o�war�ą na działania, chę�ną do 
współpracy. Mieszkańcy są o�warci na in�e��rację społeczną i poznawanie 
nowych społeczności, chę�ni pozyskiwania wiedzy i �mieję�ności związa-
nych z pisaniem projek�ów.

 9. Bie�ino �o �ypowa społeczność �oka�na wykaz�jąca cechy społeczności pod-
miejskiej. nie jes� �o społeczność zamknię�a. w na��ra�nym s�opni� jes� 
ona o�war�a na zmiany i chę�na do współpracy na rzecz rozwoj�. Bie�ino 
jes� miejscem osied�ania się nowych mieszkańców, co przemawia za �ym, 
aby ins�y��cje i or��anizacje ksz�ał��jące życie społeczne na �erenie ��miny 
zwróciły szcze��ó�ną �wa��ę na procesy związane z mi��racjami.

10. społeczność wsi liszyno jes� społecznością o�war�ą na działania, chę�ną 
do współpracy z władzami ��miny i or��anizacjami pozarządowymi. obec-
ność �oka�nych �iderów pozy�ywnie wpływa na rozwój świadomości spraw 
społecznych. Mieszkańcy są o�warci na in�e��rację społeczną i poznawa-
nie nowych społeczności. rydzyno �o przykład współczesnej społeczności 
�oka�nej f�nkcjon�jącej na ��ranicy wsi i mias�a. jej codzienności �owa-
rzyszą procesy przepływ� ��dzi z mias�a i osied�ania się na spokojnych 
i a�rakcyjnych �erenach. najprawdopodobniej �o wzb�dza si�ne pra��nienie 
mieszkańców do posiadania niena��annej infras�r�k��ry, szerokich dró��, 
chodników i�p. l�dność �a nie zapomina jednak o po�rzebach społecz-
nych, chce być si�niej zin�e��rowana, zdo�na do działania na rzecz wspó�-
ne��o dobra. Mieszkańcy chcie�iby, aby ich dzieci poży�ecznie spędzały 
czas wo�ny, a seniorzy z radością przeżywa�i jesień swoje��o życia. w �ym 
wszys�kim �rochę zapominają o sobie – ��dziach w si�e wiek�. robią �o 
pewnie nieświadomie poddając się współczesnem� n�r�owi cią��łej pracy 
i ak�ywności zawodowej. Być może wys�arczy w nich ob�dzić społeczną 
wraż�iwość. rydzyno nie jes� �o społeczność zamknię�a, wręcz odwro�nie 
jes� ona o�war�a na zmiany i chę�na do współpracy na rzecz rozwoj�.
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ana�iza swot zos�ała przy��o�owana przez zespół przeds�awicie�i ins�y-
��cji, or��anizacji społecznych i ��ospodarczych działających na �erenie ��miny 
sł�pno. tabe�a 2 pokaz�je:
– mocne/słabe s�rony – wewnę�rzne �war�nkowania o pozy�ywnym/ ne��a-

�ywnym wpływie na sy��ację społeczną,
– szanse/za��rożenia – zewnę�rzne �war�nkowania o pozy�ywnym/ ne��a�yw-

nym wpływie na rea�izację ce�ów,

Tabela 2. Analiza SWOT dla gminy Słupno

Mocne strony Słabe strony

– a�rakcyjne położenie ��miny sł�pno
– współpraca pomiędzy ins�y��cjami 

i or��anizacjami z �eren� ��miny
– ofer�a pozaszko�nych zajęć 

ed�kacyjnych d�a dzieci i młodzieży
– posiadanie środków własnych 

i pozyskiwanie środków zewnę�rznych 
(eFs)

– dobra infras�r�k��ra �echniczna
– zap�ecze kadrowe ins�y��cji 

i or��anizacji społecznych
– odpowiednie war�nki w szkołach 

(ofer�a ed�kacyjna)
– jednomyś�ność w radzie gminy 

(zaan��ażowanie),
– szeroka ofer�a �sł��� społecznych
– rozwój przedsiębiorczości
– osoby zaan��ażowane społecznie 

(soł�ysi, �iderzy �oka�ni, anima�orzy, 
wo�on�ari�sze)

– działania na rzecz in�e��racji 
społecznej,

– obecność or��anizacji �rzecie��o 
sek�ora

– doświadczenie w pozyskiwani� 
środków zewnę�rznych

– o��ó�na a�rakcyjność re��ion� 
(sieć kom�nikacyjna)

– wysoka świadomość prob�emów 
społecznych

– przyros� �iczby mieszkańców ��miny

– brak obwodnicy sł�pna
– niewys�arczająca i�ość miejsc 

or��anizowania zajęć pozaszko�nych 
d�a dzieci i młodzieży

– brak miejsc do spędzania wo�ne��o 
czas� d�a młodzieży

– brak p�nk�� rehabi�i�acji, 
przedszko�a, obiek�� rekreacyjno-
spor�owe��o

– roszczeniowość społeczeńs�wa, 
k�órem� �dzie�ono j�ż raz  
pomocy

– bierność społeczeńs�wa
– brak miejsc rekreacji oraz brak 

przewodnika ��rys�yczne��o ��miny 
sł�pno

– brak gminne��o dom� k����ry
– prob�em niezroz�mienia społeczne��o, 

brak� akcep�acji d�a inicja�yw 
społecznych

– symp�omy demora�izacji dzieci 
i młodzieży

– o��raniczona �iczba p�aców zabaw
– niski poziom in�e��racji mieszkańców
– brak koła gospodyń wiejskich 

(zrzeszonej ak�ywności kobie�)
– za��rożenia wyk��czeniem  

społecznym (pa�o�o��ia, �bós�wo, 
bezrobocie)

– nie wykorzys�any po�encjał ��dzki
– brak ofer�y d�a osób s�arszych
– niska świadomość społeczeńs�wa 

– choroby psychiczne, �za�eżnienia, 
przemoc
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– b�iskość płocka – (nowi mieszkańcy, 
inwes�orzy, wzros� war�ości ��r�n��)

– wzros� zasobów ��dzkich (nowo 
osied�eni mieszkańcy)

– pozyskiwanie środków z zewną�rz 
przez różne ins�y��cje

– is�nienie na �erenie ��miny 
przedsiębiors�wa pern „przyjaźń” 
(zbiorniki z ropą)

– zap�ecze krajobrazowo-��rys�yczne
– korzys�anie z e�ropejskie��o 

F�nd�sz� społeczne��o i ��ran�ów
– nawiązanie współpracy z innymi 

��minami
– wzros� poziom� wyksz�ałcenia 

mieszkańców oraz zwiększenie 
dos�ępności do szkół różne��o s�opnia

– rozwój przemysł�, inwes�ycji
– rozwój a��ro��rys�yki
– korzys�ne położenie re��ion� d�a 

kom�nikacji
– wzros� mobi�ności zawodowej 

i ��eo��raficznej
– is�nienie par�ners�wa pomiędzy 

władzami ��miny a or��anizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
rozwiązywania prob�emów 
bezrobocia, niepełnosprawności

– �powszechnianie prob�ema�yki 
niepełnosprawności

– wzros� społecznej akcep�acji  
i podmio�owe �rak�owanie osób 
niepełnosprawnych, s�arszych, 
samo�nych i chorych psychicznie

– prawidłowy przepływ informacji 
pomiędzy sek�orem p�b�icznym 
a pozarządowym w dziedzinie  
pomocy społecznej

– racjona�ne rozdzie�anie środków 
p�b�icznych

– wzros� znaczenia or��anizacji 
pozarządowych na rzecz dzieci 
i młodzieży

– dro��a krajowa „62” (kwes�ia 
bezpieczeńs�wa)

– b�iskość płocka, przenikanie wzorców 
pa�o�o��icznych (narko�yki)

– is�nienie na �erenie ��miny 
przedsiębiors�wa pern „przyjaźń” 
(zbiorniki z ropą) – za��rożenie 
�errorys�yczne

– pos�ęp�jąca �rbanizacja
– wzros� przes�ępczości
– niedos�a�eczne dofinansowywanie 

oświa�y i na�ki
– wzros� s�opy bezrobocia, bezrobocia 

dł���o�rwałe��o oraz dziedziczenia 
bezrobocia

– pos�ęp�jąca de��radacja war�ości 
rodziny, pos�ęp�jąca apa�ia 
i zniechęcenie oraz �padek „k����ry 
pracy”

– zła sy��acja ekonomiczno 
– ��ospodarcza kraj� ź�e wpływa na 
pomoc niepełnosprawnym

– wzros� zapo�rzebowania na 
p�acówki opieki s�acjonarnej, �sł���i 
opiek�ńcze

– rozwój zjawiska wyk��czenia 
społeczne��o niek�órych ��r�p 
społecznych

– przeciążenie pracowników socja�nych 
i�ością zadań

– is�nienie zjawiska nie�e��a�ne��o 
za�r�dnienia

Tabela 2. (cd.)
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– dos�osowanie s�andardów do 
wymo��ów ue

– cią��łe doskona�enie i podnoszenie 
kwa�ifikacji zawodowych przez kadrę 
pomocy społecznej

– współpraca fachowców różnych 
dziedzin na rzecz przeciwdziałania 
�za�eżnieniom, 

– is�nienie sys�em� wsparcia d�a osób 
z prob�emem �za�eżnienia,

– sk��eczność i efek�ywność 
podejmowanych działań na rzecz osób 
�za�eżnionych

Źródło: urząd gminy sł�pno.

2. DZiAŁANiE AKTyWiZACyJNE i USŁUGi SPOŁECZNE  
NA RZECZ MiESZKAńCóW GMiNy SŁUPNO

wprowadzanie nowych ins�r�men�ów ak�ywiz�jących zarówno zawodowo, 
społecznie, zdrowo�nie i ed�kacyjnie s�anowi nową jakość działań na �ere-
nach wiejskich. proponowane działania �moż�iwiają �czes�nikom w ramach 
Środowiskowe��o dom� samopomocy, k��b� in�e��racji społecznej, cen�r�m 
in�e��racji społecznej, wo�on�ari�szom i młodzieży, członkom ��r�p samopo-
mocowych, soł�ysom �iderom i anima�orom społecznym zwiększenie poziom� 
indywid�a�ne��o i ��r�powe��o ��ożsamiania się ze społecznością oraz świado-
mości korzyści płynących ze wspó�ne��o działania. 

w 2004 r. w ramach pracy gops-� w sł�pnie pows�ał Środowiskowy dom 
samopomocy jako p�acówka poby�� dzienne��o d�a 30 osób chorych psychicz-
nie. d�a osób z niepełnosprawnością jes� ona a��erna�ywą domowej we��e�acji, 
jaka była i jes� nada� �działem �ej ��r�py osób. osobie chorej psychicznie �wo-
rzy się w Śds �zw. „drabinę rehabi�i�acyjną”, po k�órej szczeb�ach wspina się 
aż do momen��, kiedy będzie mo��ła f�nkcjonować nieza�eżnie, w miarę swych 
po�rzeb. wie�ką za�e�ą �ej p�acówki jes� �o, że w oparci� o sys�em pomocy 
społecznej jes� ona b�iżej osoby po�rzeb�jącej niż inne ins�y��cje. pracownicy 
Śds �worzą war�nki do �samodzie�nienia się społeczne��o osób chorych psy-
chicznie, podejm�ją wczesne in�erwencje w okresie zab�rzeń zdrowia oraz 
mo�yw�ją �czes�ników do ak�ywności w pełnieni� ró� społecznych i zawodo-
wych. dom posiada wyposażone sa�e i pracownie specja�is�yczne oraz pokoje 

Tabela 2. (cd.)
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kons���acyjno-doradcze. cenne �mieję�ności naby�e w pracowniach krawie-
c�wa i ��obe�iniars�wa przez domowników Śds wykorzys�ywane są do dekoracji 
wnę�rz, kos�i�mów d�a dzieci na przeds�awienia w samorządowym przed-
szko�� w sł�pnie, dekoracji oł�arzy w parafii Św. Marcina w sł�pnie, a �akże 
w przy��o�owani� kos�i�mów �ea�ra�nych. w pracowni ar�ys�ycznej i wi�raż� 
s�ym��owane są procesy wyobraźni i �wórcze myś�enie �czes�ników. 

w pracowni s�o�arsko – rzeźbiarskiej dzięki odpowiednim ma�eriałom, 
narzędziom i �rządzeniom, �czes�nicy za��ospodarowa�i „tajemniczy o��ród” 
będący p�acem zabaw d�a dzieci. kon�ak� z przyrodą mobi�iz�je do spacerów, 
wycieczek i�p. wykorzys�anie po�encjał� �czes�ników �kaz�je innym ins�y-
��cjom i mieszkańcom sł�pna, że ich praca jes� po�rzebna, a podejmowane 
działania przynoszą korzyść wszys�kim mieszkańcom. w 2008 rok� w ramach 
współpracy z tea�rem płockim pows�ał �ea�r in�e��racyjny „a było �o �ak”. 
przedsięwzięcie �o okazało się wie�kim s�kcesem. je��o pomysłodawcami by�i 
�czes�nicy Śds. niepełnosprawni ak�orzy, k�órzy do �ej pory przy��o�owywa�i 
scenki i wys�ąpienia na wyjazdach in�e��racyjnych w innych Śds zapra��nę�i 
rozwijać się w �ym kier�nk�. spo�kania ze sz��ką przyczyniły się do ich wie-
�opłaszczyznowe��o rozwoj� poprzez poznanie własnych moż�iwości a �akże 
o�war�ości w kon�ak�ach z innymi. e�emen�y dramy i �ea�r� pob�dziły wyob-
raźnię a �akże w pewnym s�opni� zin�e��rowały osoby niepełnosprawne z o�o-
czeniem. uświadomiły, że każdy z nas jes� inny od wz���ędem społecznym, 
psychicznym czy fizycznym. w �reści scenari�szy pojawiają się ��dzkie kło-
po�y, konflik�y, �r�dności i radości. d�a domowników Środowiskowe��o dom� 
samopomocy �ea�r �o wie�ka przy��oda. warsz�a�y prowadzone są przez pio-
�ra Bałę – ak�ora tea�r� drama�yczne��o w płock�. niepełnosprawni ak�orzy 
mają moż�iwość zaprezen�owania siebie na poziomie �oka�nym i re��iona�nym. 
przedsięwzięcie �o rozwija nie �y�ko po�encjał osób niepełnosprawnych, a�e 
również in�e��r�je profesjona�nych ak�orów, inne środowiska �wórcze oraz 
��dzi dobrej wo�i i�p. sy��acja �czes�ników Środowiskowe��o dom� samopo-
mocy jes� szcze��ó�nie �r�dna w kon�ekście ich sy��acji ma�eria�nej i podjęcia 
pracy zawodowej. d�a�e��o �eż w ramach zajęć Śds prowadzone są działania 
związane z przy��o�owaniem ich do podjęcia pracy. zna�ezienie za�r�dnienia 
d�a osób chorych psychicznie odbywa się we współpracy z powia�owym urzę-
dem pracy w płock� oraz doradcą zawodowym z gops i k. 

osoby niepełnosprawne są jedną z naj�iczniejszych ��r�p k�ien�ów ośrod-
ków pomocy społecznej. aby wyjść naprzeciw po�rzebom środowiska sk�pio-
ne��o wokół osób z zab�rzeniami psychicznymi w woj. mazowieckim pows�ało 
Mazowieckie For�m Środowiskowych domów samopomocy, k�óre��o Śds 
w sł�pnie jes� członkiem. wspó�nie z innymi Śds wypracow�je par�nerskie 
inicja�ywy i poroz�mienia na poziomie �oka�nym i re��iona�nym. 
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procesy społeczno-��ospodarcze os�a�nich ki�k�nas�� �a� przeksz�ał-
ciły członków społeczności wiejskiej. anonimowość ��dzi mieszkających po 
sąsiedzk�, po��łębiające się dysproporcje między ��r�pami społecznymi, czy 
�eż �empo i s�y� życia współczesnych mieszkańców wsi nie sprzyja spo�ka-
niom, dzięki k�órym ��dzie mo���iby porozmawiać o swoich prob�emach. prze-
prowadzona przez gopsik dia��noza po�rzeb �oka�nej społeczności wskazała 
po�rzebę pows�ania ��r�p samopomocowych. tworzenie ich jes� ważnym e�e-
men�em pob�dzania ak�ywności społecznej na wsi. przyczynia się do �worze-
nia nowych re�acji i więzi między��dzkich. dia��noza po�rzeb wskazała, że 
is�nieje po�rzeba zain�eresowania prob�emami kobie� i seniorów. 

od 2007rok� w s�r�k��rach gopsik f�nkcjon�je k��b seniora. jes� 
on miejscem, k�óry �kaz�je, że jesień życie może być ciekawym okresem 
zarówno na płaszczyźnie in�e�ek��a�nej jak i ak�ywności r�chowej. obecnie 
k��b zrzesza ok.70 osób z �eren� ��miny sł�pno. d�żym zain�eresowaniem 
wśród członków k��b� cieszą się imprezy oko�icznościowe. k��bowicze chę�-
nie �czes�niczą w wydarzeniach ar�ys�ycznych tradycją s�ał się ich �dział 
w imprezie in�e��racyjnej d�a społeczności ��miny sł�pno pod hasłem „dni 
ak�ywnej społeczności”. ponad�o k��b seniora współprac�je z gminnym 
ośrodkiem pomocy społecznej, gminną Bib�io�eką p�b�iczną, Środowisko-
wym domem samopomocy, parafią rzymskoka�o�icką. 

najważniejszym efek�em działa�ności k��b� jes� �o, że jej członkowie mają 
odwa��ę wchodzić w nowe re�acje między sobą, odnowiły się wizy�y sąsiedz-
kie a codzienne życie s�ało radośniejsze. k��b s�ał się recep�ą na samo�ność 
i n�dę, wydobył również po�encjał drzemiący w seniorach. doświadczenia 
z �worzenia i prowadzenia k��b� w sł�pnie zos�ały przeniesione na nowy 
�eren. we wsi Borowiczki-pieńki pows�ał k��b Fi�ness. na zajęcia przychodzą 
zarówno kobie�y jak i mężczyźni w różnym wiek�. k��b seniora in�e��r�je 
społeczność Borowiczki-pieniek oraz nadaje przes�rzeń do wie�opłaszczyzno-
we��o rozwoj�.

na �erenie gminy sł�pno działają nieforma�ne ��r�py mieszkańców. gr�pa 
jes� si�nie związana z miejscem zamieszkania. panie wsł�ch�ją się w po�rzeby 
swoich sąsiadów i or��aniz�ją wydarzenia d�a całej społeczności np. przy��o�o-
wanie prze�worów z b�raków w ramach projek�� „ra��jmy tradycję i zdrową 
Żywność”, zajęcia z aerobik�, spo�kania z psycho�o��iem. liderki zdobywają 
wiedzę i �mieję�ności m.in. dzięki �działowi w szko�eniach �iderów �oka�nych. 
dzięki współpracy z gopsik i działającymi w re��onie s�owarzyszeniami 
��r�pa pozysk�je środki finansowe na rea�izowanie zap�anowanych przedsię-
wzięć.

gopsik w swoich działaniach przyczynia się do wzmacniania s�r�k��ry 
społecznej poprzez in�e��racje społeczną i zawodową osób za��rożonych wyk��-
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czeniem społecznym. przykładem wspomniane��o działania jes� pows�anie 
w 2006 r. cen�r�m in�e��racji społecznej.

jes� ono ��ospodars�wem pomocowym gminne��o ośrodka pomocy spo-
łecznej i k����ry podejm�jącym działania mające na ce�� ak�ywizację zawo-
dową i społeczną a �ym samym przeciwdziałanie wyk��czeni� społecznem� 
i mar��ina�izacji osób zamieszkałych na �erenie gminy sł�pno. cen�r�m in�e-
��racji społecznej w sł�pnie współfinansowane jes� ze środków e�ropejskie��o 
F�nd�sz� społeczne��o, f�nd�szy własnych gminy sł�pno i Mazowieckie��o 
urzęd� Marszałkowskie��o. 

usł���i cen�r�m in�e��racji społecznej skierowane są do osób, k�óre ze 
wz���ęd� na swoją sy��ację życiową nie są w s�anie własnym s�araniem zaspo-
koić swoich pods�awowych po�rzeb życiowych i znajd�ją się w sy��acji powo-
d�jącej �bós�wo i �niemoż�iwiającej ��b o��raniczającej �czes�nic�wo w życi� 
zawodowym, społecznym i rodzinnym. niezwyk�e ważnym zadaniem rea�i-
zowanym przez cis jes� wspomniana zmiana pos�aw życiowych �czes�ników 
oraz ksz�ał�owanie w społeczeńs�wie pos�aw zroz�mienia, akcep�acji, �o�eran-
cji i szac�nk� d�a osób z ��r�p szcze��ó�ne��o ryzyka. rea�izacja nadrzędne��o 
ce�� cis odbywa się poprzez prowadzenie działań w ramach k�órych �czes�nicy 
nabywają �mieję�ności w zakresie �eore�ycznej i prak�ycznej na�ki zawod�, 
w formie przekwa�ifikowania ��b podwyższenia kwa�ifikacji zawodowych, �mie-
ję�ności racjona�ne��o ��ospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 
uczes�nicy rozwijają swoje �mieję�ności pozwa�ające na osią��anie pozy�ywnych 
pozycji społecznych, p�anowania życia i zaspokajania po�rzeb własnym s�ara-
niem, zwłaszcza przez moż�iwość osią��nięcia własnych dochodów przez za�r�d-
nienie ��b działa�ność ��ospodarczą. uczes�nikami cen�r�m mo��ą być osoby: 
dł���o�rwa�e bezrobo�ne w roz�mieni� przepisów o promocji za�r�dnienia 
i ins�y��cjach rynk� pracy, �za�eżnione od a�koho�� po zakończeni� pro��ram� 
psycho�erapii w zakładzie �ecznic�wa odwykowe��o, �za�eżnione od narko�yków 
��b innych środków od�rzających, po zakończeni� pro��ram� �erape��yczne��o 
w zakładzie opieki zdrowo�nej, zwo�nione z zakładów karnych, mających �r�d-
ności w in�e��racji ze środowiskiem, w roz�mieni� przepisów o pomocy społecz-
nej, bezdomne rea�iz�jące indywid�a�ny pro��ram wychodzenia z bezdomności, 
w roz�mieni� przepisów o pomocy społecznej, chore psychicznie, w roz�mieni� 
przepisów o ochronie zdrowia psychiczne��o, �chodźcy rea�iz�jący indywid�a�ny 
pro��ram in�e��racji, w roz�mieni� przepisów o pomocy społecznej. 

cen�r�m in�e��racji społecznej jes� jednos�ką or��anizacyjną rea�iz�jącą 
rein�e��rację zawodową i społeczną poprzez: 
1. ksz�ałcenie �mieję�ności pozwa�ających na pełnienie ró� społecznych 

i osią��anie pozycji społecznych dos�ępnych osobom niepod�e��ającym 
wyk��czeni� społecznem�.
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2. nabywanie �mieję�ności zawodowych oraz przy�czenie do zawod�, prze-
kwa�ifikowanie ��b podwyższenie kwa�ifikacji zawodowych. 

3. na�kę p�anowania życia i zaspokajania po�rzeb własnym s�araniem, 
zwłaszcza przez moż�iwość osią��nięcia własnych dochodów przez za�r�d-
nienie ��b działa�ność ��ospodarczą. 

4. uczenie �mieję�ności racjona�ne��o ��ospodarowania posiadanymi środ-
kami pieniężnymi.
uczes�nicy cis są częs�o �za�eżnione od pomocy społecznej – nie roz�-

mieją, a częs�o nie chcą zmienić swojej sy��acji. podczas pierwszych �y��o-
dni w cis, �czes�nik jes� pod szcze��ó�ną obserwacją i opieką pracownika 
socja�ne��o, psycho�o��a i doradcy zawodowe��o. uczes�nicy zapoznają się z ak-
��a�nymi me�odami i narzędziami do badań zasobów i po�rzeb środowiska 
�oka�ne��o, jak również dos�osowania w oparci� o �e me�ody p�an� własnej 
ścieżki rozwoj� zawodowe��o. tworzony jes� indywid�a�ny pro��ram za�r�d-
nienia socja�ne��o, k�óry pozwa�a ocenić mocne i słabe s�rony, ziden�yfikować 
o��raniczenia i moż�iwości �czes�nika. Ma on na ce�� �o, aby osoba wyk��-
czona społecznie osią��nęła s�kces na rynk� pracy. pracownicy cis pełnią ro�ę 
„�renera”, asys��ją w pokonywani� �r�dności, a ich o�war�ość i dos�ępność 
d�a �czes�ników jes� bardzo d�ża. do�ychczasowe działania cis wskaz�ją, że 
powró� na rynek pracy przez osoby za��rożone wyk��czeniem społecznym �o 
proces wie�oe�apowy. uczes�nicy cen�r�m in�e��racji społecznej po�rzeb�ją 
częs�o wsparcia przez okres znacznie dł�ższy niż zakłada �o pro��ram cis, 
do czas� ich pełne��o powro�� na rynek pracy. przykładowo: osoba włączona 
w pro��ram cen�r�m, nabywa nowe �mieję�ności, kwa�ifikacje zawodowe, 
odb�dow�je kon�ak�y społeczne, bierze �dział w szko�eniach ak�ywiz�ją-
cych i ��dy po 12 miesiącach nie �daje się jej zna�eźć pracy, wraca pod opiekę 
urzęd� pracy. aby �en scenari�sz nie sprawdził się w gminie sł�pno, cis 
we współpracy z gops-em sz�ka nowych rozwiązań. cen�r�m przy��o�owało 
własnych abso�wen�ów mery�orycznie i or��anizacyjnie w zakresie �worzenia 
i f�nkcjonowania spółdzie�ni socja�nej. ak��a�nie rea�izowana jes� 5 edycja 
cen�r�m dzięki projek�owi „ nie jes�eś sam – cen�r�m in�e��racji w sł�pnie” 
współfinansowana przez unię e�ropejską w ramach e�ropejskie��o F�nd�sz� 
społeczne��o. projek� obejm�je dwie dziesięciomiesięczne edycje. głównym 
ce�em przedsięwzięcia jes� o��raniczenie zjawiska bezrobocia i wyk��czenia 
społeczne��o wśród mieszkańców ��miny oraz zwiększenie szans na zna�e-
zienie za�r�dnienia przez osoby bezrobo�ne. odbywa się �o poprzez objęcie 
�czes�ników pro��ramem rein�e��racji zawodowej i społecznej. w czasie rea-
�izacji projek�� beneficjenci odbywają cyk� szko�eń zawodowych (pracownik 
ds. kadr i płac, sprzedawca-fak��rzys�a z obsł���ą kas fiska�nych, k�charz, 
kosme�yczka, fryzjer, spawacz, florys�a, pracownik adminis�racyjno-bi�rowy, 
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krawiec, opiek�n osób s�arszych i dzieci) �renin��ów oraz warsz�a�ów z psy-
cho�o��iem, doradcą zawodowym i pracownikiem socja�nym. do końca wrześ-
nia 2009, ze wsparcia cis skorzys�ało 105 osób, a około 70% z nich �zyskało 
za�r�dnienie2.

pomocnym narzędziem �moż�iwiającym społeczności �oka�nej dos�ęp do 
nowoczesnych �echno�o��ii przekaz� informacji jes� gminne cen�r�m infor-
macji „k��b in�e��racji społecznej”. działa�ność cen�r�m opiera się na 
rozpowszechniani� informacji: o ofer�ach pracy, o moż�iwościach podjęcia 
pracy, o moż�iwościach podjęcia działań o charak�erze wo��n�arys�ycznych. 
działania kis sł�żą również ed�kacji persona�nej, zawodowej i społecznej. 
w ramach kis prowadzony jes� również pro��ram robó� p�b�icznych. dzia-
łanie �o pozwa�a z jednej s�rony wzmocnić infras�r�k��rę ��miny, a z dr���iej 
s�rony �moż�iwia �worzenie na jej �erenie nowych miejsc pracy. przy wykony-
wani� prac or��anizowanych przez ��minę, osoba bezrobo�na za�r�dniana jes� 
w okresie nie dł�ższym niż 12 miesięcy. ponad�o kis pozysk�je ofer�y pracy, 
nawiąz�je kon�ak�y z po�encja�nymi pracodawcami, inicj�je rozmowy kwa�ifi-
kacyjne, pozysk�je informacje na �ema� zakładanych firm, rozwija współpracę 
z powia�owym urzędem pracy, wojewódzkim urzędem pracy oraz innymi 
ins�y��cjami zajm�jącymi się osobami bezrobo�nymi.

kis s�ał się szansą do rozwiązania �akich kwes�ii jak: dł���o�rwałe bezro-
bocie, bezdomność, �za�eżnienie od a�koho��, izo�acja społeczna osób psy-
chicznie chorych czy zwo�nionych z zakładów karnych.

gopsik jes� miejscem, w k�órym spo�ykają się osoby po�rzeb�jące pomocy 
z �ymi, k�órzy chcą jej �dzie�ić. wo�on�ari�sze za swój ��łówny ce� pos�awi�i 
sobie pracę na rzecz społeczności �oka�nej d�a jej zrównoważone��o rozwoj�. 
do zadań wo�on�ari�szy na�eży również pisanie projek�ów i ich rea�izacja. 
udało im się pozyskać środki finansowe z F�nd�sz� loka�ne��o ziemi pło-
ckiej „Młodzi razem” w ramach pro��ram� pracownia umieję�ności na pro-
jek�y – „pełna k����rka” i „odeprzeć a�ak”. ce�em pro��ram� było �zyskanie 
przez młodzież kompe�encji społecznych – między innymi �mieję�ności pracy 
w ��r�pie, kom�nikacji in�erpersona�nej, odpowiedzia�ności czy samodzie�no-
ści. dzięki �ak �zyskanym f�nd�szom zos�ało przeszko�onych 20 dziewczą� 
w sz��ce samoobrony, sfinansowano k�rs pierwszej pomocy przedmedycznej 
i �dział w warsz�a�ach savoir-vivre’� „e�yka w dyp�omacji” – zasady k����ra�-
ne��o zachowania. Młodzież poprzez rea�izację własnych projek�ów z��odnych 

2 innowacyjność w działani�. doświadczenia gminne��o ośrodka pomocy społecznej 
w sł�pnie, s�owarzyszenie Bi�ro obsł���i r�ch� i inicja�yw społecznych Boris, warszawa 
2009.
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z zain�eresowaniami i oczekiwaniami oraz po�rzebami społeczności �oka�nej 
rozwija własne zain�eresowania

efek�em współpracy wo�on�ari�szy ze s�owarzyszeniem eko�o��iczno-k��-
��ra�nym ziarno z grzybowa był projek� „B�dowanie Mos�ów”. wśród 
30-osobowej ��r�py młodzieży z po�ski, a�banii i ukrainy by�i wo�on�ari�sze 
z gopsik. podczas prowadzonych warsz�a�ów m�zycznych zos�ała na��rana 
pły�a cd z m�zyką ze wszys�kich �rzech krajów. działa�ność wo�on�aria�� jes� 
w szcze��ó�ności propa��owana wśród dzieci z pods�awówek i młodzieży ��im-
nazja�nej. u�worzenie wo�on�aria�� w ��minie przyczyniło się do poszerzenia 
zakres� świadczonych �sł���. wo�on�ari�sze prowadzą ��r�py samopomocowe 
w społeczności �oka�nej, ak�ywiz�ją do działania innych. sami wo�on�ari�-
sze an��aż�jąc się od najmłodszych �a� wraż�iwości na po�rzeby innych, co 
ma szanse zaprocen�ować w przyszłości odpowiedzia�nymi pos�awami spo-
łecznymi. obecność wo�on�ari�szy w gopsik sprawiła, że mieszkańcy nie 
pos�rze��ają �e��o ośrodka jako „rozdawacza pieniędzy”, a�e jako miejsce 
w k�órym można o�rzymać fachową pomoc.

wsparcie d�a �oka�nych inicja�yw za��waran�ował �eż ko�ejny pomysł ��dzi 
sk�pionych wokół gminne��o ośrodka pomocy społecznej i k����ry – par�-
ners�wo loka�ne „nasza 19”. jednym z założeń jes� ��worzenie p�a�formy 
współpracy d�a wszys�kich podmio�ów, k�óre są zain�eresowane wspó�nym 
działaniem na rzecz społeczności �oka�nej. s�kcesem �e��o przedsięwzięcia 
było wspó�ne działanie na rzecz poprawy bezpieczeńs�wa na drodze krajowej 
nr 62, czy�i przechodzącej przez ��minę �rasie łączącej płock z warszawą.

loka�ne inicja�ywy, związane z gopsik �o nie �y�ko „wie�kie sprawy” 
związane ze s�ra�e��iami czy bezpieczeńs�wem �o �eż działania skierowane 
do samych mieszkańców. przykładem �akich działań jes� coroczna kampania 
„czerwiec ak�ywnych społeczności”. w jej ramach odbywają się konk�rsy, 
kiermasze, koncer�y i�p. zor��anizowanie �ej imprezy moż�iwe jes� dzięki 
��dziom, k�órzy są ��o�owi podjąć wspó�ne wysiłki na rzecz społeczności �oka�-
nych.

na �wa��ę zasł����ję również rea�izacja przez gopsik projek�� współ-
finansowane��o przez unię e�ropejską w ramach e�ropejskie��o F�nd�sz� 
społeczne��o p.n.: „dni wsi – in�e��racja społeczna na obszarach wiejskich”. 
ce�em �e��o projek�� jes� promocja in�e��racji społecznej na �erenie ��miny 
sł�pno oraz wsparcie inicja�yw �oka�nych. w projekcie weźmie �dział 17 
przeds�awicie�i sołec�w, �oka�nych �iderów ��miny sł�pno oraz mieszkańcy 
��miny sł�pno, k�órzy będą �czes�niczyć w „dniach wsi” – imprezach prom�-
jących in�e��rację społeczną or��anizowanych w 17 sołec�wach ��miny sł�pno, 
jak również w corocznej imprezie prom�jącej in�e��rację społeczną w ��minie 
sł�pno or��anizowanej w ramach kampanii czerwiec ak�ywnych społeczno-
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ści. przeds�awicie�e sołec�w, �oka�ni �iderzy bra�i j�ż �dział w projekcie „lider 
jako anima�or w środowisk� wiejskim”, k�óry zakładał pob�dzanie oddo�nych 
inicja�yw ed�kacyjnych oraz zwiększenie ak�ywności społecznej, podniesienie 
świadomości mieszkańców w zakresie korzyści płynących z ed�kacji, zwięk-
szenie wiedzy i �mieję�ności w zakresie ed�kacji środowiskowej i animacji 
społecznej wśród soł�ysów i �oka�nych �iderów. sprawdzianem wykorzys�ania 
zdoby�ych �mieję�ności jes� ich �dział w projekcie „dni wsi – in�e��racja 
społeczna na obszarach wiejskich”. projek� składa się min. z nas�ęp�jących 
działań: 
– jednodniowe szko�enie „in�e��racja społeczna na obszarach wiejskich”, 
– spo�kanie ws�ępne d�a 17 �czes�ników projek�� mające na ce�� omówienie 

szcze��ółów zor��anizowania i przebie��� „dni wsi” – imprez prom�jących 
in�e��rację społeczną or��anizowanych w poszcze��ó�nych sołec�wach ��miny 
sł�pno,

– zor��anizowanie „dni wsi”, imprez prom�jących in�e��rację społeczną 
or��anizowanych w poszcze��ó�nych sołec�wach ��miny sł�pno,

– współ�dział w or��anizacji corocznej imprezy prom�jącej in�e��rację spo-
łeczną w ��minie sł�pno, k�óra ma na ce�� ożywienie do działania i wspó�-
nej in�e��racji wszys�kie ��r�py społeczne (impreza or��anizowana jes� 
w ramach inicja�ywy „czerwiec ak�ywnych społeczności” przy wsparci� 
s�owarzyszenia cen�r�m wspierania ak�ywności loka�nej cal w war-
szawie).
rea�izacja projek�� „dni wsi – in�e��racja społeczna na obszarach wiej-

skich” w znacznym s�opni� wpłynie na in�e��rację, ak�ywizację, samoor��ani-
zację mieszkańców naszej ��miny. projek� wpis�je się w założenia pro��ram� 
operacyjne��o kapi�ał l�dzki, k�óre��o ce�em jes� �moż�iwienie pełne��o 
wykorzys�ania po�encjał� zasobów ��dzkich. szcze��ó�ny nacisk priory�e�� Vii 
położony jes� na rea�izację wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiej-
skich, ��dzie poziom rozwoj� społeczno – ��ospodarcze��o jes� znacznie niższy 
niż na �erenach miejskich. 

3. PODSUMOWANiE

po�ska wieś nada� charak�eryz�je się słabo rozwinię�ym kapi�ałem spo-
łecznym, brakiem pewne��o za�fania do współdziałania i wsze�kie��o rodzaj� 
inicja�yw oddo�nych. d�a�e��o każde podejmowane działanie powinno �wz���ęd-
niać mieszkańców wsi, k�órzy są is�o�nym składnikiem procesów rozwojowych 
na poziomie �oka�nym. gopsik w sł�pnie nie �ekceważy i nie pomija żad-
ne��o aspek�� życia, s�ara się wykorzys�ać zas�ane zasoby i pob�dzić do ak�yw-
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ności po�encjał społeczności wiejskiej. zdaje sobie sprawę jak ważna w życi� 
społeczności �oka�nej jes� ro�a inicja�orów, anima�orów, wo�on�ari�szy, �am 
��dzie jes� słabe poparcie społeczne d�a samorządów i mała iden�yfikacja ze 
swoją społecznością �oka�ną. pracy ze społecznością nie o��ranicza wyłącznie 
do rozdawania pieniędzy, or��aniz�jąc różnorodne przedsięwzięcia an��aż�jące 
społeczność sł�pna. każde swoje działanie opiera na bo��ac�wie k����rowym 
i społecznym. na własnym przykładzie pokaz�je, że praca społeczna jes� 
źródłem wspó�no�y i własnej sa�ysfakcji. 



agnieszka Badełek

innowacyjność w zarządzani� �sł���ami 
społecznymi

1. iNNOWACyJNOść W DZiAŁANiU iNSTyTUCJi  
POMOCy SPOŁECZNEJ NA POZiOMiE lOKAlNyM

gminny ośrodek pomocy społecznej i k����ry (gopsik) w sł�pnie, �o 
nie�iczna ��b jedyna w po�sce ins�y��cja pomocy społecznej, k�óra o�rzymała 
�ak �iczne na��rody w zakresie innowacyjności, zarządzania i nowa�orskich 
me�od pracy. na�eży wymienić �� przede wszys�kim cer�yfika� cen�r�m 
ak�ywności loka�nej cal, przyznany w 2005 r. (przedł�żony w 2010 r.), �y��ł 
samorządowe��o lidera zarządzania przyznany w 2007 r. w ka�e��orii „usł���i 
społeczne” w konk�rsie or��anizowanym przez związek Mias� po�skich, gmin 
po�skich rzeczpospo�i�ej po�skiej i powia�ów po�skich pod pa�rona�em amba-
sadora norwe��ii. wśród przyznanych wyróżnień znajd�je się ponad�o na��roda 
specja�na Minis�ra pracy i po�i�yki społecznej za wybi�ne, nowa�orskie rozwią-
zania w zakresie pomocy społecznej oraz na��roda w konk�rsie Polish National 
Sales Awards – profesjona�ny sprzedawca rok� 2008. ta os�a�nia przyznana 
zos�ała za całoksz�ał� działa�ności opar�y o me�odę cen�r�m ak�ywności 
loka�nej. doceniono �akże ośrodek, jako profesjona�ne��o dos�awcę �sł��� 
społecznych1. jes� �o ins�y��cja, k�óra łączy działa�ność pomocy społecznej 
i k����ry pod jednym szy�dem ins�y��cjona�nym. w niniejszym opracowani� 
opierając się na doświadczeniach i innowacyjności gopsik w sł�pnie pos�a-
ram się przyb�iżyć za��adnienie zarządzania �sł���ami społecznymi.

zarządzanie, z��odnie z definicją przyję�ą przez griffina oznacza zestaw 
działań, obejmujących: planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolę, wyko-
rzystujący zasoby organizacji – ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne z zamiarem 
osiągnięcia założonych celów . Tym samym zarządzanie jest sztuką, która obejmuje osiąg-

1 h��p://��ops.s��pno.e�/index.php?id�ar�yk��=17/ 12.10.2010.
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nięcie rezultatów poprzez pracę innych ludzi, wykorzystanie zasobów z zachowaniem efek-
tywno�ci i skuteczno�ci2. 

usł���i społeczne w kon�ekście pomocy społecznej �o działalno��� pracowników 
socjalnych i innych, polegająca na promowaniu zdrowia i dobrostanu ludzi; na pomaga-
niu ludziom, aby stali się bardziej samowystarczalni; na zapobieganiu uzależnieniu od 
pomocy (dependency); wzmacnianiu więzi rodzinnych; przywracaniu jednostek, rodzin, 
grup i społeczno�ci do pomy�lnego funkcjonowania społecznego3. roz�miejąc poję-
cie szerzej możemy przyjąć, że są �o działania skierowane na człowieka, których 
celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów społecznych, fizycznych i intelektu-
alnych4. k��czowe d�a roz�mienia znaczenia �sł��� społecznych w kon�ekście 
f�nkcjonowania pomocy społecznej, a zwłaszcza jej ins�y��cji na poziomie 
��miny, jes� przyjrzenie się f�nkcjom i konsekwencjom, k�óre wiążą się z ich 
świadczeniem. jak za�waża r. szarfenber�� �sł���i zwiększają dobroby�/
dobros�an jednos�ki, �samodzie�niają, �podmio�owiają, zwiększają moż�iwo-
ści i przywracają do pomyś�ne��o f�nkcjonowania społeczne��o. ce�em �sł��� 
społecznych jes� ksz�ał�owanie zachowań ekonomicznych, rodzinnych, obywa-
�e�skich, a �akże wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych. r. szarfenber�� 
wymienia ponad�o zaspokajanie po�rzeb społecznych, ła��odzenie nierówności 
społecznych i wyrównywanie szans życiowych5. wszys�kie wymienione wyżej 
znaczenia świadczenia �sł��� społecznych wskaz�ją na ich o��romne znacze-
nie zwłaszcza w kon�ekście zapewniania rozwoj� społeczności �oka�nych oraz 
wspierania ��r�p i osób w rozwiązywani� prob�emów.

z przyję�ych założeń �ermino�o��icznych wynika, że na po�rzeby nasze��o 
opracowania możemy przyjąć roz�mienie zarządzania �sł���ami społecznymi 
jako zes�aw działań, składających się z p�anowania, or��anizowania, mo�ywo-
wania oraz kon�ro�i zasobów or��anizacyjnych, ��dzkich, finansowych ośrodka 
zmierzających do �akie��o świadczenia �sł��� społecznych, by ksz�ał�ować 
zaspokojenie po�rzeb społeczności, poprawiać sy��ację osób i ��r�p najsłab-
szych, zwiększając ich samodzie�ność, wzmacniając więzi i dążąc do in�e��racji 
społeczności �oka�nej.

zarządzanie �sł���ami społecznymi wiąże się nierozerwa�nie z podnosze-
niem jakości świadczonych �sł���, efek�ywnością i adekwa�nością proponowa-
nej ofer�y. w przypadk� �ych świadczeń, sł�żą one całym społecznościom, a co 

2 r.w. griffin, Podstawy Zarządzania Organizacjami, wydawnic�wo na�kowe pwn, war-
szawa 1998, s. 38.

3 r. szarfenber��, Polityka społeczna i usługi społeczne – zagadnienia pojęciowe, prezen�acja 
dos�ępna na s�ronie h��p://spo�ecznieodpowiedzia�ni.p�/fi�es/fi�e/�efd77d2ix88qvisb�wr7vh8 
wm5��9v.pdf

4 M. cyrek, e. Mik�ła-Bączek, Usługi społeczne jako wyzwanie kapitału ludzkiego w kontek-
�cie…, op. ci�., s. 449.

5 r. szarfenber��, Polityka społeczna i usługi społeczne…, op. ci�.
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za �ym idzie jak podkreś�a r. szarfenber�� �rzeba zaspokajać wie�e różnych 
po�rzeb w in�eresie całości. is�o�ne w �ym zakresie wydaje się p�anowanie, 
a �akże włączanie k�ien�ów-obywa�e�i do proces� definiowania po�rzeb.

gopsik w sł�pnie, jako �ider zarządzania m�siał wykazać się szere��iem 
cech, świadczących o wysokim poziomie zarządzania �sł���ami, w zakresie 
zaspokajania po�rzeb mieszkańców. wśród f�nkcjona�nych rozwiązań wdro-
żonych w �ej ins�y��cji wymienić na�eży czy�e�ne, zop�yma�izowane kosz�owo 
i jakościowo proced�ry świadczenia �sł���, s�aranne p�anowanie i moni�orin�� 
działań. w skład czynników wchodzi ponad�o dobra or��anizacja pracy, wyko-
nywana przez wykwa�ifikowany i s�a�e poszerzający wiedzę oraz �mieję�ności 
persone�. do zarządzania �sł���ami niezbędna jes� �mieję�ność współpracy 
z innymi ins�y��cjami, sł�żąca �epszem� rozeznani� po�rzeb mieszkań-
ców i poszerzani� ofer�y świadczonych na ich rzecz �sł���. działania ins�y-
��cji m�szą być ponad�o wynikiem dobrej kom�nikacji z k�ien�ami �ych  
działań6.

na profesjona�ne zarządzanie �sł���ami składa się ki�ka e�emen�ów, k�óre 
mo��ą być rozpa�rywane na różnych poziomach. pods�awowymi e�emen�ami 
składowymi będą czynniki or��anizacyjne proces� �dzie�ania �sł���i, korzyści 
i wyniki podejmowanych działań. do ana�izy przyjąć można �akże wspó�ne 
ramy jakości �sł��� społecznych poży�k� p�b�iczne��o, sk�piające się na sys�e-
mie zapewniania jakości �sł��� społecznych, definicji, pomiar�, oceny i po-
prawy jakości. s�andard podejmowanych działań bezsprzecznie wiąże się 
z dobrym rozeznaniem po�rzeb i moż�iwości świadczenia opierających się na 
�ym działań. w przypadk� gopsik w sł�pnie �o właśnie pows�anie mapy 
zasobów i po�rzeb s�ało się pierwszym imp��sem do działania i wie�opłaszczy-
znowych zmian w ośrodk�. odwoł�jąc się do poziom� jakości proponowanych 
�sł���, widoczna jes� konieczność s�worzenia p�nk�� odniesienia, s�andaryza-
cji �sł���, jeś�i mają s�ać się czymś powszechnym, moż�iwym do przenoszenia, 
rep�ikowania w innych ins�y��cjach. propozycja, jaką daje s�osowanie me�ody 
cal, �o doskona�enie form pracy ośrodka poprzez spełnienie pewnych wymo-
��ów, niezbędnych przed nadaniem cer�yfika��.

cen�r�m ak�ywności loka�nej jes� me�odą pracy, k�óra zakłada zmianę 
ins�y��cjona�ną, prowadzącą do o�warcia ins�y��cji na społeczność. pomysło-
dawcą �e��o projek�� było s�owarzyszenie Boris, a od 2000 rok� je��o rea�iza-
cję przejęło s�owarzyszenie cen�r�m wspierania ak�ywności loka�nej cal. 
projek� �en za ce� s�awia sobie pows�anie si�nych, zin�e��rowanych społeczno-
ści �oka�nych, rozwój �oka�nej so�idarności i �worzenie więzów samopomocy. 
podejm�je s�arania o wzmacnianie in�e��racji �oka�nych ��r�p obywa�e�skich, 

6 h��p://www.zmp.poznan.p�/dane/s�yczen-09/�ider/Brosz�ra-konk�rsowa.pdf
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zak�ywizowanie �oka�nych ins�y��cji samorządowych oraz b�dowę �ożsamości 
wspó�no� �oka�nych7.

Me�odę cal mo��ą s�osować różne ins�y��cje, zarówno or��anizacje poza-
rządowe, or��anizacje spółdzie�cze, k��by osied�owe jak i ins�y��cje samo-
rządowe, domy k����ry, szkoły, ośrodki pomocy społecznej. pods�awowym 
założeniem jes� świadomość po�encjał�, jaki �kwi w społeczności, bowiem 
zin�e��rowana społeczność �o naj�epszy sys�em wsparcia i zabezpieczenia, 
zwłaszcza d�a �ych, k�órzy nie radzą sobie na co dzień. 

Wykres 1. Standardy pracy metodą CAl

Pracuje
w oparciu
o projekty

Pracuje
w oparciu
o zespoły

zadaniowe

Jest organizacją
przyjazną

wolontariuszom

Jest zarządzana
w sposób partycypacyjny

tzn. cały zespół bierze
udział w zadaniach

Jest otwarty dla
wszystkich grup

społecznych

Dostrzega ludzi
wykluczonych

z życia społecznego

W swych działaniach
kieruje się misją

obywatelską
i społecznościową

Inicjuje i wspomaga
działalność grup
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przyjęcie przez ośrodek pomocy społecznej pracy me�odą cal wyma��a 
�doskona�enia form pracy ośrodka, spełnienia okreś�onych s�andardów, k�óre 
prezen��je wykres 1. wiąże się �o przede wszys�kim ze zmianą pos�aw i my-
ś�enia pracowników socja�nych wobec k�ien�ów i o�oczenia oraz ze zmianami 
or��anizacyjnymi, sposobem zarządzania jednos�ką, jej zasobami oraz wdraża-
niem nowych rozwiązań. z��odnie z hasłem-misją: Pomóżmy ludziom, aby mogli 
pomóc sobie samym, pracę podjął się również gminny ośrodek pomocy spo-
łecznej w sł�pnie. o��romne zmiany, jakie przyniosła me�oda d�a f�nkcjono-
wania ośrodka, d�a rozwoj� społeczności sł�pna nie byłaby moż�iwa, ��dyby 

7 O�rodek Pomocy i Aktywno�ci Społecznej – renesans pracy �rodowiskowej, p. jordan (red.), s�owa-
rzyszenie cen�r�m wspierania ak�ywności loka�nej cal, warszawa 2007, s. 50.
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nie osoba joanny a����s�owskiej. dyrek�orka gopsik-�, dzięki swoim pomy-
słom, zarządzani� zespołem, an��ażowani� ��dzi, władz i o�oczenia do swoich 
działań, s�ała się ��łówną inicja�orką przemiany ośrodka, jak ��łosi mo��o: Od 
pomocy do samopomocy! Od bierno�ci do aktywno�ci! 

2. PlANOWANiE STRATEGiCZNE

pierwszym ważnym e�emen�em zarządzania, bardzo czy�e�nie prezen��-
jącym się wśród działań ośrodka jes� p�anowanie. odnajd�jemy je na ki�k� 
poziomach – makro – całej społeczności sł�pna poprzez s�ra�e��ię rozwią-
zywania prob�emów społecznych oraz �worzenie zespołów nas�awionych na 
rozwiązywanie konkre�nych prob�emów w oparci� o �worzenie �oka�ne��o par�-
ners�wa8. na poziomie or��anizacyjnym na�eży założyć szeroką zmianę s�r�k-
��ry ośrodka, k�óra �moż�iwi pracownikom socja�nym położenie większe��o 
nacisk� na świadczenie środowiskowej pracy socja�nej. tworzenie szerokiej 
ofer�y, �ak�ywnianie nie �y�ko beneficjen�ów, a�e �akże rodzin, ��r�p i spo-
łeczności. dojście do poziom� zaan��ażowania mieszkańców, władz, ins�y��cji 
i o�oczenia ośrodka w �worzenie par�ners�wa, a nas�ępnie s�ra�e��ię sł�pna 
wyma��ało na począ�k� p�anowania działań na poziomie ośrodka.

p�anowanie s�ra�e��iczne w gopsik w sł�pnie odbywa się raz do rok�. 
podczas spo�kań, k�óre łączą w sobie in�e��rację zespoł�, ewa��ację pracy 
całe��o ośrodka, przyjrzenie się odniesionym s�kcesom i porażkom wypraco-
wywane są p�any oraz o��ó�ne założenia na przyszłość d�a ośrodka. od 2009 
rok� dyrek�orka zaproponowała form�łę dw�dniowych wyjazdowych spo�kań 
połączonych z warsz�a�ami prowadzonymi przez eksper�ów ze s�owarzyszenia 
Boris. działania �e mają sł�żyć nie �y�ko ed�kacji zespoł�, a�e �akże �ep-
szem� p�anowani� działań. is�o�ą �ych spo�kań jes� zasada, że każdy z pra-
cowników nieza�eżnie od �e��o, jakie miejsce zajm�je w hierarchii sł�żbowej 
ma prawo ��łos�, moż�iwość z��łoszenia pomysł�, zaproponowania modyfika-
cji. urzeczywis�nia się �ym samym jedno z pods�awowych założeń ośrodka 
prac�jące��o me�odą cal – par�ycypacyjny charak�er kierowania p�acówką, 
k�óry przejawia się w �wz���ędniani� całe��o zespoł� w p�anowani� działań 
i ich rea�izacji. 

p�anowanie s�ra�e��iczne nie odnosi się jedynie do zespoł� pracowników 
ośrodka, obejm�je �akże zbieranie informacji od mieszkańców, or��anizowa-
nie deba� prob�emowych. k��czowe jes� odniesienie się do dia��nozy po�rzeb 
środowiska �oka�ne��o, zebranych z wykorzys�aniem narzędzia „mapa zasobów 

8 h��p://www.sieci.ca�.or��.p�/?id�ar�yk��=16/ 14.05.2010 r.
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i po�rzeb”. zespół przy��o�ow�jąc p�any na przyszłość �wz���ędnia �akże ana-
�izę dok�men�ów i informacji pochodzących z �oka�nych ins�y��cji, a �akże 
s�anowiska reprezen�an�ów różnorodnych ��r�p społecznych, zbierane pod-
czas �icznych spo�kań.

sys�em p�anis�yczny przyję�y w ośrodk� w sł�pnie prowadzi do wyzna-
czania o��ó�nych kier�nków działań, ��łównych obszarów zain�eresowania. 
kró�kookresowe p�any oraz bieżące ksz�ał�owanie harmono��ramów odbywa 
się j�ż w mniejszych zespołach, sk�pionych wokół dyrekcji gopsik-� ��b 
poszcze��ó�nych działów. raz na dwa �y��odnie odbywają się spo�kania dyrek-
�orki ośrodka z kierowniczkami działów. s�anowią one okazję do wymiany 
informacji miedzy poszcze��ó�nymi działami, przy��o�owania nowych dzia-
łań, zaakcep�owania ��b odrz�cenia pojawiających się pomysłów. informacje 
wypracowane podczas �ych spo�kań przekazywane są do poszcze��ó�nych dzia-
łów. kierownicy poszcze��ó�nych jednos�ek spo�ykając się ze swoimi zespo-
łami, nie �y�ko omawiają rez���a�y pracy zespoł� zarządzające��o, mają �akże 
moż�iwość wysł�chania swoich pracowników, zebrania od nich informacji na 
�ema� podejmowanych działań i pomysłów na �doskona�enie ��b zainicjowa-
nie nowych przedsięwzięć, nowych projek�ów. 

3. MOTyWOWANiE

par�ycypacyjny charak�er p�anowania – zarówno s�ra�e��iczne��o, jak 
i operacyjne��o – wiąże pracowników ze wspó�nie �s�a�onymi ce�ami. przej-
rzys�a i płaska s�r�k��ra, jasno okreś�one zasady ro�acji i moż�iwość awans� 
wewnę�rzne��o również może wpływać mo�yw�jąco na pracowników ośrodka. 
odwoł�jąc się do mode�� zaan��ażowania s�osowane��o w pracy środowisko-
wej, można za�ważyć, że wspomniane wyżej aspek�y częściowo jem� odpowia-
dają. na zaan��ażowanie ��dzi do działania (w �ym – do pracy) wpływ mają 
cz�ery e�emen�y obecność i świadomość wspó�ne��o ce��, pocz�cie posiadania 
wpływ�, posiadanie kompe�encji, wizja na��rody, docenienia.

wypracowywanie wspó�ne��o ce�� (podczas p�anowania) daje nie �y�ko je��o 
świadomość, a�e �eż �moż�iwia �zyskanie rea�ne��o wpływ� na je��o ksz�ał�. 
war�o �eż za�ważyć, że ośrodek pozwa�a nie �y�ko rea�izować ce�e ins�y-
��cjona�ne, a�e również osobis�e. każdy kierownik �s�a�a razem ze swoim 
podwładnym nie �y�ko zakres zadań na najb�iższy okres p�anowania (rok), 
�ecz �akże �is�ę ce�ów osobis�ych, jakie pracownik chce osią��nąć, związanych 
z podnoszeniem kwa�ifikacji, rea�izacją p�anów zawodowych. dyrekcja ins�y-
��cji zakłada, że pracownik, k�óry nie rea�iz�je swoich własnych ce�ów, nie 
będzie w s�anie odpowiednio mocno zaan��ażować się w ce�e or��anizacji.
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wpływ na ce�e pracownicy mają nie �y�ko podczas p�anowania s�ra�e��icz-
ne��o, a�e również podczas re����arnych spo�kań zespołów. doda�kowe moż�iwo-
ści s�warzają rea�izowane przez gopsik projek�y, k�óre f�nkcjon�ją – z p�nk�� 
widzenia sys�em� zarządzania – nieco obok ��łówne��o n�r�� pracy ośrodka.

kompe�encje zawodowe pracownicy ośrodka mo��ą podnosić podczas 
�icznych szko�eń, zarówno do�yczących konkre�nych �ema�ów/za��adnień 
związanych z f�nkcjonowaniem or��anizacji, jak i warsz�a�ów podnoszących 
�mieję�ności kom�nikacyjne, po�epszających or��anizację pracy. oprócz �e��o 
wszyscy pracownicy mają prawo do 50% dofinansowania kosz�ów s��diów, 
chociaż j�ż niedł���o zasady przyznawania dofinansowania zos�aną zmienione 
– doda�ek „ed�kacyjny” dos�aną �y�ko wyróżniający się pracownicy. docenie-
nie/na��roda, na jaką mo��ą �iczyć zaan��ażowani i zmo�ywowani pracownicy 
ośrodka, może przybierać różne formy niema�eria�ne: �dział w innowa-
cyjnych projek�ach, wyrazy �znania ze s�rony dyrekcji, a�e i wój�a ��b rady 
��miny, �dział w ciekawych szko�eniach, wpływ na własny rozwój zawodowy, 
zwiększenie odpowiedzia�ności, awans na wyższe s�anowisko ��b moż�iwość 
zmiany s�anowiska na �rzymiesięczny okres próbny.

w wymiarze ma�eria�nym najczęściej s�osowaną na��rodą jes� premia 
roczna, �za�eżniona od wyników pracownika. na��roda �a, co jes� nieczęs�o 
spo�ykane w �e��o �yp� ins�y��cjach, nie jes� przyznawana „a��oma�ycznie”, 
�ecz �za�eżniona jes� od rzeczywis�ych wyników. decyzję o wysokości na��ród 
podejm�ją bezpośredni przełożeni, �o znaczy: wysokość na��ród d�a kierow-
ników działów okreś�a dyrek�orka ośrodka, na�omias� podział na��ród w ra-
mach dział� �eży w ��es�ii kierownika, k�óry m�si sam zdecydować, k�o i za co 
(i w jakiej wysokości) o�rzym�je na��rodę. 

4. STRUKTURA

par�ycypacyjne b�dowanie s�ra�e��ii działania ośrodka nie byłoby moż�iwe, 
��dyby nie sprawne f�nkcjonowanie całe��o ośrodka i innowacyjna s�r�k��ra 
wprowadzona przez dyrek�orkę (wykres 2). pods�awą, k�óra wynika z przyję-
cia me�ody cal jes� praca w oparci� o zespoły zadaniowe i �ak w gopsik  
możemy wymienić nas�ęp�jące zespoły, będące jednocześnie działami 
ośrodka: pomocy rodzinie i świadczeń rodzinnych, pomocy środowiskowej, 
in�e��racji społecznej, sekcja księ��owości. do s�r�k��ry ośrodka wpis�ją się 
�akże pracownicy samodzie�ni pod�e��ający bezpośrednio dyrek�orce ��b 
pośrednio, poprzez zas�ępczynię, m.in. osoba ds. adminis�racyjno-��ospodar-
czych czy kadr oraz kierowniczka cen�r�m in�e��racji społecznej, będące��o 
��ospodars�wem pomocniczym.
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za sprawne f�nkcjonowanie całe��o ośrodka odpowiada je��o dyrek�orka, 
k�óra może �iczyć na wsparcie ze s�rony zas�ępczyni. s�anowisko �o pows�ało 
w związk� ze zwiększającą się �iczbą działań podejmowanych przez ośro-
dek, zarówno, jeś�i chodzi o �iczbę projek�ów, jak i rozszerzenie działa�ności 
o kwes�ie k����ra�ne. dyrek�orka gopsik kier�je pracą ośrodka poprzez 
swoje bezpośrednie podwładne, czy�i kierowniczki działów, na�omias� pracę 
w poszcze��ó�nych działach koordyn�ją kierownicy. co ważne, wszyscy pozo-
s�a�i członkowie działów są na równorzędnych pozycjach – nie ma zas�ępców 
kierowników, s�anowisk pośrednich między kierownikiem, a pracownikiem 
począ�k�jącym. wynikiem �ak przyję�ej płaskiej s�r�k��ry za�r�dniania jes� 
�o, że s�os�nkowo ła�wo jes� �� o awans ��b zmianę s�anowiska pracy. d�że 
moż�iwości d�a pracowników s�warza ponad�o �dział w rea�izacji poszcze��ó�-
nych projek�ów rea�izowanych przez ośrodek.

Wykres 2. Schemat organizacyjny GOPS w Słupnie
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Źródło: h��p://��ops.s��pno.e�/s��pno/index.php?id�ar�yk��=18
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5. OCENiANiE i KONTROlA

specyfika pracy ośrodka pomocy społecznej wym�sza dość ścisły sys�em 
kon�ro�i. ro�a ins�y��cji w środowisk� �oka�nym, zwłaszcza wobec bezpośred-
nich k�ien�ów, jes� �ak d�ża, że wsze�kie, nawe� drobne nieprawidłowości, 
mo��ą poważnie wpłynąć na sy��ację życiową k�ien�ów. Błędy przy podejmo-
wani� decyzji o przyznani� pomocy, nierówne �rak�owanie k�ien�ów, prob�emy 
kom�nikacyjne z k�ien�ami (a wraż�iwość por�szanych �ema�ów powod�je 
częs�e napięcia) mo��ą zdarzyć się każdem� i w każdej ins�y��cji, a�e �rzeba 
je minima�izować.

kon�ro�a odbywa się na �rzech poziomach. pierwszy poziom �o kon�ro�a 
dok�men�ów, prawidłowości forma�nej, a�e i mery�orycznej podejmowanych 
decyzji. kon�ro�ę najczęściej przeprowadzają kierownicy działów, rzadziej 
– dyrek�orka ośrodka. raz na dwa �a�a odbywa się komp�eksowa kon�ro�a 
każde��o dział�. dr���im poziomem jes� kon�ro�a re�acji z k�ien�ami. Może 
odbywać się podczas codziennej pracy – dyrek�orka ośrodka ��b kierow-
niczka dział� �czes�niczy w spo�kani� pracownika z k�ien�em, obserw�je je��o 
sposób rozmowy, zała�wiania spraw, o�war�ości na k�ien�a. dr���ą me�odą są 
rozmowy (��b ankie�y) z k�ien�ami bez obecności pracownika, sprawdzające 
je��o poziom zadowo�enia z o�rzymywanych �sł���. 

na ocenę pracowników mają oczywiście wpływ wyniki kon�ro�i, a�e nie jes� 
�o jedyny sposób, w jaki osoby za�r�dnione w gopsik sł�pno dowiad�ją się 
o jakości swojej pracy. raz do rok� odbywają się rozmowy oceniające, pro-
wadzone przez bezpośrednich przełożonych. w za�eżności od zajmowane��o 
s�anowiska i związanych z nim obowiązków, pracownicy oceniani są za s�aran-
ność wykonywanej pracy, dokładność (np. dział księ��owości), dobry, o�war�y 
i pomocny kon�ak� z k�ien�em, innowacyjność w pracy (wymyś�anie i rea�izo-
wanie nowych zadań, projek�ów, �do��odnień, m.in.), s�opień zaan��ażowania 
oraz ��o�owość do podnoszenia kwa�ifikacji.

ocenie poddawani są również przełożeni – pracownicy działów mają do 
dyspozycji form��arz anonimowej ankie�y, poprzez k�órą mo��ą ocenić sposób 
kierowania działem przez kierownika, a�mosferę w zespo�e, s�opień zadowo-
�enia z przełożone��o. ana�o��icznie ocenie szcze��ółowej poddawani są kie-
rownicy działów. spo�kania �e są również okazją do rozmowy o mode�ach 
zarządzania, s�y�ach przywódczych, codziennych prob�emach związanych 
z kierowaniem. dyrek�orka ośrodka jes� również oceniania przez swoich bez-
pośrednich podwładnych. re����acje �s�awowe narz�ciły schema� oceny okre-
sowej pracowników, propon�jąc konkre�ny form��arz, jednak w sł�pnie za 
bardziej war�ościową �waża się nie�s�r�k��ryzowaną rozmowę, dzięki k�órej 
można dokładniej przyjrzeć się każdej osobie i zas�anowić się nad konkre�-
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nymi prob�emami, posz�kać �sprawnień. ocena dokonywana na koniec rok� 
s�anowi również pods�awę do okreś�enia wysokości na��rody rocznej.

6. PARTNERSTWO

d�że znaczenie d�a gopsik w sł�pnie prac�jące��o me�odą „cen�r�m 
ak�ywności �oka�nej” ma podejmowanie współpracy z or��anizacjami pozarzą-
dowymi, �worzenie ��b współ�worzenie �oka�nych koa�icji na rzecz rozwią-
zywania prob�emów społecznych. znaczenie �akie��o podejścia może mieć 
przełożenie m.in. na par�ycypacyjne b�dowanie �oka�nych s�ra�e��ii rozwią-
zywania prob�emów społecznych i pośrednio ksz�ał�owanie �oka�nej po�i�yki 
społecznej. si�nie związana jes� z �ym f�nkcja ed�kacyjna, obejm�je ona 
zwłaszcza ed�kację nieforma�ną, wspieranie �oka�nych �iderów oraz sys�ema-
�yczne badanie �oka�nych zasobów i po�rzeb9. 

gminny ośrodek pomocy społecznej i k����ry od �a� współprac�je z ins�y-
��cjami działającymi na rzecz ��miny sł�pno, m.in.: urzędem gminy, sołe-
c�wem, parafią, szkołą pods�awową, �oka�nymi or��anizacjami pozarządowymi. 
wspó�na praca na rzecz rozwiązywania prob�emów społecznych rozwinęła się 
w szersze współdziałanie w pos�aci par�ners�wa �oka�ne��o. idea pows�ania 
�ej s�r�k��ry pojawiła się około 2005 rok� w ramach współpracy ośrodka ze 
s�owarzyszeniem Boris, k�óre poma��ało wdrażać w sł�pnie mode� pracy 
z��odny z me�odo�o��ią cal. jednym z założeń było ��worzenie p�a�formy 
współpracy d�a wszys�kich podmio�ów, k�óre są zain�eresowane wspó�nym 
działaniem na rzecz �oka�nej społeczności i ��odzą się na pods�awowe zasady 
re�����jące działanie par�ners�wa: �s�a�enie wspó�ne��o ce�� działania, dobro-
wo�ność �dział� i równoważność członków. w 2006 r. odbył się warsz�a� d�a 
zain�eresowanych powołaniem par�ners�wa, a je��o rez���a�em była „nasza 
19”. nazwa �e��o wspó�ne��o przedsięwzięcia nie jes� przypadkowa, wskaz�je 
na równorzędność podmio�ów sł�pnowskie��o par�ners�wa, a związana jes� 
z 19 miejscowościami �eżącymi na �erenie ��miny sł�pno. praca ins�y��cji, 
or��anizacji i osób zaan��ażowanych w rozwój �e��o przedsięwzięcia obejm�je 
działania na rzecz rozwiązywania konkre�nych prob�emów, �znanych przez 
społeczność za najbardziej do�k�iwe. tym samym j�ż na ws�ępnym e�apie 
pows�ały ��r�py �ema�yczne, sk�pione wokół dzieci, młodzieży, k����ry, ro�-
nic�wa, bezrobocia, osób niepełnosprawnych i osób s�arszych. pierwszymi 
członkami par�ners�wa s�ały się: gopsik, urząd gminy, szkoły. s�opniowo 
przybywało par�nerów.

9 p. jordan,p. jordan, O�rodek…, op. ci�., s. 57.
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par�ners�wo loka�ne „nasza 19” jes� s�r�k��rą nieforma�ną, nie posiada 
wybieranych władz ani re����amin�. jedynym �sys�ema�yzowanym e�emen-
�em pracy par�ners�wa jes� �zw. zespół koordynacyjny, złożony z szefów ��r�p 
�ema�ycznych. przeds�awicie�e gopsik wesz�i w skład �ych nieforma�nych 
s�r�k��r, zajm�jąc się ponad�o s�roną �echniczną i or��anizacyjną poprzez 
osobę koordyna�ora �echniczne��o – pracownika jak�ba siwka. 

da�szy rozwój par�ners�wa jes� efek�em �dział� w projekcie par�ners�wo 
loka�ne „nasza 19” w s�ronę ak�ywnej in�e��racji, k�óry zakładał spo�kania 
szko�eniowe poświęcone �ema�yce par�ners�wa, dia��nozy, pro��ram� in�e��racji 
społecznej, a �akże okreś�ania ce�ów i działań. poszerzanie wiedzy i �mieję�-
ności pracy, a �akże o��romne zaan��ażowanie członków w działania par�ner-
skie – około 40 osób z różnych ins�y��cji (�rzęd� ��miny, szkół, ocho�niczych 
s�raży pożarnych, przedszko�i, prywa�nych przedsiębiorców, księży, bib�io�eki 
��minnej, i�d.) – doprowadziły do dwóch znaczących s�kcesów.

pierwszy z nich �o przy��o�owanie gminnej s�ra�e��ii rozwiązywania prob�e-
mów społecznych. dok�men� �en pows�ał w połowie 2009 rok� i okreś�a s�ra-
�e��ię na najb�iższych 7 �a�, do 2015. kwes�ię, na k�órą zwrócono szcze��ó�ną 
�wa��ę była in�e��racja i ak�ywność społeczna mieszkańców. twórcom s�ra�e��ii 
za�eży na zwiększeni� poziom� indywid�a�ne��o i ��r�powe��o ��ożsamiania 
się ze społecznością, zwiększeni� świadomości korzyści płynących ze wspó�-
ne��o działania oraz pob�dzeni� oddo�nej ak�ywności i pows�awania inicja�yw 
społecznych. wypracowane wspó�nie p�any działań sk�piają się na or��anizacji 
imprez �oka�nych o charak�erze in�e��racyjnym, pob�dzani� oddo�nej ak�ywno-
ści i ed�kowani� społeczności �oka�nej. wskazano ponad�o �akie kwes�ie jak 
dia��nozowanie i moni�orowanie prob�emów o��ó�nospołecznych ��miny sł�pno, 
propa��owanie idei par�ners�wa �oka�ne��o czy b�dowanie sys�em� kons���acji 
społecznych z zakres� f�nd�szy i moż�iwości finansowania oddo�nych inicja-
�yw. ważnym wskazaniem w opracowanym wspó�nie dok�mencie są rea�iza�o-
rzy działań, do k�órych na�eży samorząd, gopsik, or��anizacje pozarządowe, 
parafia, szkoły, rady sołeckie oraz biznes �oka�ny.

poza o��ó�nie pos�awionymi ce�ami, do k�órych mają dążyć par�nerzy 
zap�anowano konkre�ne narzędzia i projek�y, sł�żące ich rea�izacji – czer-
wiec ak�ywnych społeczności, akcje or��anizowane w ramach o��ó�nopo�skiej 
kampanii or��anizowanej przez s�owarzyszenie cal, sł�żą in�e��racji społecz-
ności ��miny sł�pno. ko�ejnymi konkre�nymi wymiarami zapisów s�ra�e��ii jes� 
pro��ram ��r�p samopomocowych i or��anizowania r�ch� samopomocowe��o na 
�erenie ��miny sł�pno oraz projek� zakładający rozwój i wspieranie �rzecie��o 
sek�ora. w ramach �ych działań war�o wymienić jeszcze inicjowanie r�chów 
opar�ych na działa�ności kół gospodyń wiejskich, rozwijania szeroko roz�-
miane��o wo�on�aria��. odpowiedzią na prob�emy związane z wyk��czeniem 
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społecznym i bezrobociem jes� cen�r�m in�e��racji społecznej, k��b in�e��ra-
cji społecznej, projek�y zakładające rein�e��racje społeczną i zawodową.

dr���im d�żym przedsięwzięciem zor��anizowanym przez sł�pnowskie 
par�ners�wo, �wieńczone s�kcesem jes� działanie na rzecz poprawy bezpie-
czeńs�wa na drodze krajowej nr 62, czy�i przechodzącej przez ��minę �rasie 
łączącej płock z warszawą, miejsc� �icznych ko�izji i wypadków. działania pod 
nazwą „d�a bezpieczeńs�wa 62” zaan��ażowały zarówno ins�y��cje p�b�iczne, 
media �oka�ne, jak i zwykłych mieszkańców ��miny, k�órzy pocz��i, że par�ner-
s�wo dba o wspó�ne dobro, rea�iz�je wspó�ny ce�, ważny d�a całej społeczności. 
pomysłodawcy akcji pos�anowi�i wnioskować do genera�nej dyrekcji dró�� 
krajowych i a��os�rad (gddkia), o �aką przeb�dowę �rasy przecinającej 
��minę na pół, aby o��raniczyć �iczbę wypadków. pe�ycję do gddkia podpisy-
wa�i mieszkańcy ��miny między innymi w koście�e, media �oka�ne na��łośniły 
sprawę, �rząd ��miny wys�ąpił z oficja�nym pismem. wie�opłaszczyznowość, 
o��romny zasię�� pro�es�� oraz pos�awa par�nerska doprowadziła do poro-
z�mienia, k�óre��o efek�em będzie przeb�dowa dro��i finansowana w części 
przez ��minę, w części przez gddkia.

par�ners�wo loka�ne „nasza 19” jes� �eraz w ważnym p�nkcie swoje��o 
rozwoj�. skończył się projek�, k�óry w pewnym sensie re����ował je��o działa-
nie, narz�cał pewną �erminowość spo�kań, wyznaczył ce� (s�worzenie s�ra-
�e��ii). to, co będzie się z nim da�ej działo, za�eży j�ż od samych członków 
par�ners�wa, k�órzy m�szą podjąć decyzję, czy i co da�ej chcą wspó�nie wypra-
cowywać. jednym z ciekawych pomysłów na kon�yn�ację prac było �s�a�enie, 
że na każdej sesji rady gminy w sł�pnie powinien przychodzić minim�m 
jeden członek par�ners�wa – niebędący radnym, k�óre��o zadaniem byłoby 
sł�chanie i wys�ępowanie w imieni� naszej 19.

7. ZARZąDZANiE PROJEKTAMi

pods�awową zmianą w f�nkcjonowani� ośrodka jes� praca w oparci� o pro-
jek�y. obecnie �akie podejście jes� �powszechniane w związk� z dos�ępnością 
środków �nijnych i jak za�waża c. Miżejewski ...należy z dużą pewno�cią stwier-
dzi��, że działania metodą projektową, stanowi�� będą codzienny obraz polskiej pomocy 
społecznej w najbliższych latach . Nie jest to wyłącznie kwestia chwilowych trendów, ale 
codzienno���, coraz szerszych kręgów instytucji publicznych, w których pojawiła się metoda 
„nowego zarządzania publicznego”10. 

10 c. Miżejewski, Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej, �eks� dos�ępny na s�ro-
nie www.efs.mopr.zabrze,p�/ak��a�nosci-czy�nik(i�ems)�eks�-cezare��o-mizejewskie��o.h�m�, 
15.05.2010 r.
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gminny ośrodek pomocy społecznej w sł�pnie coraz więcej zadań 
(zarówno �ypowych d�a ośrodków pomocy społecznej, jak i �ych wykraczają-
cych poza ramy �s�awowe) rea�iz�je me�odą projek�ów. dzięki pozyskiwani� 
środków zewnę�rznych �dało się zrea�izować szere�� przedsięwzięć, k�órych 
nie można byłoby sfinansować ze środków samorządowych, �akich jak np.: 
wyjazdy in�e��racyjno-ed�kacyjne d�a członków par�ners�wa, wydanie książki 
i fi�m� o gops-ie, założenie i ��rzymanie �ea�r� in�e��racyjne��o. jednak 
praca me�odą projek�� wyma��ała s�worzenia odrębne��o mode�� zarządcze��o, 
dopasowane��o do jej specyfiki. w przypadk� gops-� ze sł�pna jes� �o szcze-
��ó�nie ważne, ponieważ nie jes� �o kwes�ia jedne��o projek�� społeczne��o, 
a co najmniej ki�k� w jednym czasie, o różnej war�ości i wyma��ających zaan-
��ażowania ki�k� osób-pracowników ośrodka.

najważniejszą zasadą �worzenia projek�� jes� �o, że każdy pracownik 
ins�y��cji może zaproponować, opracować, napisać, a po�em rea�izować pro-
jek�. proced�ry wymyś�ania nowych pomysłów na działania i przeksz�ałcanie 
ich we wnioski mo��ą być dwie a�bo poprzez swój dział i swoje��o kierow-
nika, a�bo bezpośrednio zwracając się do dyrek�orki. nieza�eżnie od dro��i, 
jaką pracownik obierze, dyrek�orka ośrodka m�si pomysł za�wierdzić. pod-
s�awą do podjęcia decyzji jes� przeds�awienie �zw. fiszki projek�owej, czy�i 
kró�kie��o opis� projek��, zap�anowanych działań, rez���a�ów. po o�rzyma-
ni� z��ody dyrek�orki, pomysłodawca może zająć się �worzeniem projek��, 
najczęściej w ��r�pie osób zain�eresowanych �ym działaniem. powoływane 
zespoły nie m�szą pokrywać się ze s�r�k��rą działową, wręcz przeciwnie 
pozy�ywnie rozpa�rywana jes� współpraca między działami, jako sposób na 
oderwanie się od swoje��o zespoł�, b�iższe poznanie z pracownikami – ko�e-
��ami i ko�eżankami z pracy. war�o podkreś�ić, że �dział pracownika w pro-
jekcie, nie oznacza a��oma�ycznie an��ażowania je��o przełożone��o, kwes�ia 
rodziła wie�e wą�p�iwości dopóki powszechnym nie s�ało się przekonanie, 
że pracownik z pomysłami, ener��ią i ��o�owością do działania na większą 
ska�ę nie jes� za��rożeniem d�a kierownic�wa. nie obyło się jednak bez zmian 
persona�nych w ośrodk�, ��dyż nie wszyscy chcie�i się z �ym po��odzić. od 
niedawna pomysłodawcy projek�ów mo��ą �iczyć na pomoc specja�is�y m.in. 
pozyskiwania środków zewnę�rznych – osoby, k�óra orien��je się w źród-
łach finansowania oraz sł�ży radą podczas pisania wniosków. pracownicy 
ośrodka na�czy�i się �eż korzys�ać z narzędzia, do k�óre��o każdy ma prawo, 
a�e nie każda ins�y��cja korzys�a – z pro�es�� wobec odrz�cenia wniosk�. 
po �akich pro�es�ach �dało się w końc� doprowadzić do przyznania środków 
na rea�izację �akich projek�ów, jak Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Słupno czy Za kierownicą – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy  
Słupno.
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przyję�e jes�, że w rea�izację projek�� zaan��ażowane są minim�m 3 
osoby: kierownik projek�� (najczęściej, choć nie zawsze – pomysłodawca), 
asys�en� kierownika projek�� oraz pracownik księ��owości. ważne jes� �o, 
że zespół projek�owy jes� odrębną s�r�k��rą or��anizacyjną wobec działów 
macierzys�ych d�a poszcze��ó�nych pracowników. oznacza �o, że osoba na 
s�anowisk� pods�awowym może zos�ać kierownikiem projek��, a kierow-
nik dział� może mieć s�anowisko asys�enckie – jeś�i z��odzi się wziąć �dział  
w projekcie.

oficja�ny i forma�ny nadzór nad wszys�kimi projek�ami spraw�je dyrek-
�orka ośrodka. podejmowanie nowych wyzwań, rea�izacja nowych działań 
nie może odbywać się kosz�em pods�awowej działa�ności ośrodka. d�a�e��o 
�eż wszys�kie działania „projek�owe” �rak�owane są jako nad��odziny. ozna-
cza �o, że każdy pracownik gopsik-� ma swoje pods�awowe obowiązki, 
z k�órych m�si się wywiązać. nas�ępnie pracownik może zająć się rea�izacją 
projek��. z��odę na odde�e��owanie pracownika do projek�� wyraża dyrek-
cja. w związk� z �ym, praca w projek�ach jes� pracą oddzie�nie pła�ną, na 
�mowę z�ecenia. nie oznacza �o jednak, że �wórcy wniosków mo��ą wpisy-
wać do b�dże�ów dowo�ne kwo�y na swoje wyna��rodzenie – �o gopsik re���-
��je, jakie wyna��rodzenie może o�rzymać pracownik na danym s�anowisk� 
w danym projekcie, dbając o zachowanie równowa��i. zespoły zarządzające 
dwóch projek�ów, zap�anowanych na podobną ska�ę i wiążących się z podob-
nym obciążeniem czasowym, zarobią �y�e samo. Ma �o z�ikwidować ��roźbę 
sporów na ��e finansowym, zawodów �ych, k�órzy �rafi�i do „mniej opłacane��o”  
projek��.

war�o dodać, że w b�dżecie żadne��o z projek�ów rea�izowanych, przez 
gopsik w sł�pnie nie jes� �wz���ędniona dyrek�orka ośrodka, k�óra wycho-
dzi z założenia, że dos�aje wyna��rodzenie za zarządzanie ośrodkiem, co wiąże 
się z nie�imi�owanym czasem pracy, �ym samym wyk��czającym doda�kowe 
środki z f�nd�szy projek�owych. w �a�ach 2008–2009 gops w sł�pnie zre-
a�izował ��b zaczął rea�izować około 10 projek�ów społecznych, związanych 
z różnymi obszarami działa�ności m.in.: cen�r�m in�e��racji społecznej, par�-
ners�wem loka�nym „nasza 19”, wsparciem d�a osób bezrobo�nych.

8. PRACA ZE śRODOWiSKiEM

gopsik, prac�jący me�odą cal, z��odnie ze s�andardami jes� o�war�y d�a 
wszys�kich ��r�p społecznych, zwłaszcza osób wyk��czonych ��b za��rożonych 
wyk��czeniem społecznym oraz wo�on�ari�szy. je��o zadaniem jes� inicjowanie 
i wspieranie działa�ności ��r�p samopomocowych i obywa�e�skich oraz or��a-
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nizacja działań in�e��r�jących środowisko11. in�e��racja i ak�ywizacja �oka�nej 
społeczności prowadzona jes� przez gopsik dw��orowo. z jednej s�rony są 
�o działania ściś�e związane z konkre�nymi projek�ami, z dr���iej – działania 
o�war�e, d�a k�órych projek�y są �y�ko wsparciem, �z�pełnieniem: par�ner-
s�wo �oka�ne, wspó�ne działania w ramach kampanii „czerwiec ak�ywnych 
społeczności”, i�d.

w sł�pnie odbyło się j�ż 5 edycji kampanii „czerwiec ak�ywnych społecz-
ności” akcji prom�jącej działania �oka�ne, skierowane do mieszkańców, a�e 
i or��anizowane (��b współor��anizowane) przez nich samych. trzeba zazna-
czyć, że wydarzenia w ramach „czerwca ak�ywnych społeczności”: konk�rsy, 
kiermasze, koncer�y, i�d., nie mo��łyby się odbyć, ��dyby nie szeroka współpraca 
różnych ins�y��cji �oka�nych. w or��anizację bardzo zaan��ażowane jes� m.in. 
s�owarzyszenie patron, s�owarzyszenie na rzecz społeczności loka�nej, 
a�e �akże parafia czy współfinans�jący imprezy urząd gminy sł�pno.

inną formą pomocy s�osowaną wobec osób za��rożonych wyk��czeniem 
społecznym w mode�� cal są wspomniane j�ż wyżej ��r�py samopomocowe. 
Mo��ą one być inicjowane przez pracowników socja�nych, a�e �akże przez 
samych mieszkańców w pos�aci ��r�p obywa�e�skich ��b ��r�p ed�kacyjnych.

począ�ki �worzenia ��r�p samopomocowych przez gopsik nie były ła�we, 
napo�ykały na wie�e �r�dności. dia��noza po�rzeb �oka�nej społeczności wska-
zała, że is�nieje po�rzeba zain�eresowania się prob�emami kobie� i seniorów. 
gr�pa d�a kobie� doświadczających przemocy miała s�anowić pierwszy krok� 
k� �em�, aby �czes�niczki przeciws�awiły się przemocy wobec siebie. prze-
moc ze s�rony najb�iższych jes� doświadczeniem odbierającym wiarę w siebie, 
�czącym s�rach� oraz nie�fności. jednak brak anonimowości w �ak małym 
środowisk� �oka�nym doprowadziła do rozwiązania ��r�py. doświadczenie �czy 
– próba ��worzenia ko�ejnych ��r�p samopomocowych zakończyła się nieza-
przecza�nym s�kcesem. pracownicy gopsik-� (anima�orzy) ��worzy�i dwie 
��r�py samopomocowe d�a osób bezrobo�nych zarejes�rowanych w powia�owym 
urzędzie pracy. gr�py dały moż�iwość dzie�enia się doświadczeniami, pomoc 
w rozwiązywani� prob�emów, wsparcie �czes�ników na wzajem, wymianę 
informacji między �czes�nikami. w oparci� o wzajemnie za�fanie �czes�nicy 
mo���i dzie�ić się swoimi �r�dnościami i emocjami, bo przecież inni �czes�nicy 
mie�i podobne prob�emy i doświadczenia. sprawiło �o, że członek ��r�py nie 
cz�ł się osamo�niony ze swoimi prob�emami. w ramach ��r�py nawiązały się 
przyjaźnie, wy�worzyło się pocz�cie so�idarności i wspó�no�y. gr�pa samo-
pomocy nie jes� prowadzona przez wykwa�ifikowanych �erape��ów i psycho-
�o��ów, chociaż �czes�nicy ��r�py mo��ą korzys�ać z ich pomocy w sy��acjach 

11 ibidem.
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�r�dnych. dzięki �czes�nic�w� w ��r�pach ��dzie zmieniają swoje pos�awy 
i zachowania, odzysk�ją pocz�cie kon�ro�i nad własnym życiem.

ko�ejna pows�ała w ośrodk� ��r�pa skierowana była d�a rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, dość szybko przeksz�ałciła się ona jednak w 7-osobową 
��r�pę ma�ek dzieci niepełnosprawnych. większość odpowiedzia�ności za 
wychowanie dziecka niepełnosprawne��o spoczywa na kobiecie. d�a�e��o �eż 
zwiększenie wiedzy i �mieję�ności w zakresie re�acji mama – niepełnosprawne 
dziecko, in�e��racja środowiska ma�ek, wymiana doświadczeń, a�rakcyjne zor-
��anizowanie wo�ne��o czas� s�anowią ��łówne ce�e ��r�py. podczas spo�kania 
kobie�, ich dzieci mają zapewnioną opiekę wo�on�ari�szy. większość ma�ek 
opiek�je się dziećmi przez całą dobę. is�nieje między nimi bardzo si�na więź, 
czasem współ�za�eżnienie. gr�pa ma�ek wychow�jących dzieci niepełno-
sprawne ksz�ał��je się i rozwija. jes� j�ż pomysł na wyjazd in�e��racyjny ��r�py. 
ko�ejne spo�kanie kobie�y chcą zor��anizować samodzie�nie, bez pomocy pra-
cowników gminne��o ośrodka pomocy społecznej i k����ry. zespół pracowni-
ków gopsik zajm�jących się �worzeniem ��r�p samopomocowych i wsparcia 
jes� o�war�y na nowe doświadczenia. osoby �e, chę�nie biorą �dział w war-
sz�a�ach i szko�eniach, zysk�ją nowe �mieję�ności i pomysły na rozwój samo-
pomocy w swojej ��minie.

działający od 2007 rok� k��b seniora przeciwdziała wyk��czeni� osób 
s�arszych z jakiejko�wiek dziedziny życia i pokaz�je, że osoby s�arsze nie są 
„za s�are”, by rea�izować swoje pomysły, ak�ywnie spędzać czas czy spełniać 
swoje marzenia. aby do�rzeć do �ych osób i zachęcić je do �czes�niczenia 
w or��anizowanych zajęciach, joanna gościniecka – pomysłodawczyni pows�a-
nia k��b�, pracowniczka socja�na gopsik-� w sł�pnie wysyła zindywid�-
a�izowane zaproszenia i odwiedza seniorów w ich domach. d�a nich k��b 
podejm�je działania zmierzające do �e��o, by jesień życia była okresem cieka-
wym zarówno na płaszczyźnie in�e�ek��a�nej jak i ak�ywności r�chowej . 

na pierwszym spo�kani� k��b� było ok. 15 osób, ��łównie ze wsi wykowo. 
obecnie k��b zrzesza ok. 70 osób z �eren� ��miny sł�pno. nie ma żadnych 
obowiązkowych składek członkowskich. wycieczki or��anizowane są dzięki 
zbiórce pieniędzy do „sekre�nej sakiewki”. każdy członek k��b� w miarę 
swoich moż�iwości może dzie�ić się z innymi �ym co ma. spo�kania k��b� 
seniora odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w ośrodk�. na spo�-
kaniach �s�a�any jes� pro��ram zajęć, a �akże omawiane są szcze��óły spo�-
kań wyjazdowych. d�żym zain�eresowaniem wśród członków k��b� cieszą 
się imprezy oko�icznościowe. k��bowicze chę�nie �czes�niczą w wydarzeniach 
ar�ys�ycznych.

działa�ność sł�pnowskie��o k��b� seniora nie o��ranicza się �yko do je��o 
członków. k��b współprac�je z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej 
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w sł�pnie, gminną Bib�io�eką p�b�iczną, Środowiskowym domem samopo-
mocy, parafią rzymskoka�o�icką w sł�pnie. k��b seniora or��aniz�je spo�-
kania seniorów z wo�on�ari�szami oraz dziećmi ze świe��icy środowiskowej 
w Mirosławi�, pn. „łączymy poko�enia”. 

trafionym działaniem okazała się ��r�pa samopomocowa d�a niepełno-
sprawnych seniorów, k�óra wyłoniła się z k��b� seniora. na pods�awie roz-
mów z �czes�nikami z k��b� zos�ały okreś�one indywid�a�ne po�rzeby osób 
niepełnosprawnych (w szcze��ó�ności osób s�arszych). uczes�nicy ��r�py wyra-
zi�i chęć podjęcia ak�ywności, k�óra �sprawni ich ciało, poprawi s�an psycho-
fizyczny, doda pewności siebie. wspó�ne rozmowy, dysk�sje, oparcie się na 
własnym doświadczeni� oraz wymiana, w k�órej każdy członek ��r�py zarówno 
„daje” jak i „bierze” sprawia, że �czes�nicy wzajemnie się od siebie �czą, 
posz�k�ją rozwiązań, k�óre �ła�wią im s�awienie czoła indywid�a�nym prob-
�emom w codziennym życi�.

na �erenie ��miny sł�pno działają również nieforma�ne ��r�py mieszkań-
ców. we wsi liszyno 10 kobie� spo�yka się, aby wspó�nie or��anizować czas 
wo�ny i animować działania na rzecz mieszkańców. liderki „wsł�ch�ją się 
w po�rzeby” swoich sąsiadów i s�arają się na nie odpowiadać. w rea�izację 
ich pomysłów włączają się pozos�ałe kobie�y. gr�pa sąsiedzka ma w �ym 
przypadk� charak�er mocno związany z miejscem. liderki zdobywają wiedzę 
i �mieję�ności, m.in. dzięki �działowi w szko�eniach d�a �iderów �oka�nych, 
członkos�wie w różnych s�owarzyszeniach. jedna z kobie� prezen�owanej ��r�py 
jes� soł�yską, dzięki czem� ma �eż wpływ na �worzenie po�i�yki �oka�nej. zdo-
by�ą wiedzę i doświadczenia przenoszą na ��r�n� swojej wsi. nie ma po�rzeby 
forma�izacji działań ��r�py kobie� z liszyna. dzięki współpracy z gopsik-em 
i działającymi w re��ionie s�owarzyszeniami ��r�pa pozysk�je środki finansowe 
na rea�izowane przedsięwzięcia oraz wsparcie mery�oryczne. 

w ramach pracy gopsik-� w sł�pnie is�nieje sieć wsparcia środowi-
skowe��o, w formie Środowiskowe��o dom� samopomocy (Śds �yp a) jako 
p�acówki poby�� dzienne��o d�a 30 osób chorych psychicznie. osobie chorej 
psychicznie �worzy się w Śds-ie �zw. „drabinę rehabi�i�acyjną”, po k�órej 
szczeb�ach wspina się aż do momen��, kiedy będzie mo��ła f�nkcjonować nie-
za�eżnie w miarę swoich moż�iwości. opieka dzienna – Środowiskowy dom 
samopomocy – ofer�je moż�iwość dł���ofa�owej �erapii. wie�ką za�e�ą �ej 
p�acówki jes� �o, że w oparci� o sys�em pomocy społecznej, jes� ona b�iżej 
osoby po�rzeb�jącej niż inne ins�y��cje. Można wówczas szybciej i w spo-
sób bardziej e�as�yczny rea��ować na zmieniające się po�rzeby domowników. 
przez 5 dni w �y��odni� po 8 ��odzin dziennie opiekę nad �czes�nikami Śds 
spraw�je wykwa�ifikowany zespół �erape��yczno-rehabi�i�acyjny. pracownicy 
Śds w sł�pnie �worzą war�nki do �samodzie�nienia się społeczne��o osób 
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chor�jących psychicznie, podejm�ją wczesne in�erwencje w okresie zab�-
rzeń zdrowia psychiczne��o, przeciwdziałają nawro�om społecznej dekom-
pensacji. ponad�o mo�yw�ją �czes�ników do ak�ywności w pełnieni� ró� 
społecznych i zawodowych, a �akże poma��ają w ksz�ał�owani� �mieję�ności 
samorea�izacji �czes�ników. wszys�kich pracowników łączy odpowiedzia�ność 
i �roska o domowników. dom dos�osowany jes� w pełni do po�rzeb osób nie-
pełnosprawnych, posiada bardzo dobrze wyposażone sa�e i pracownie spe-
cja�is�yczne oraz pokoje kons���acyjno – doradcze. uczes�nic�wo w zajęciach 
Środowiskowe��o dom� samopomocy jes� częściowo odpła�ne. wysokość mie-
sięcznej odpła�ności �s�a�ona jes� w za�eżności od kosz�ów ��rzymania oraz 
dochod� �czes�nika. is�o�ą pracy �erape��ycznej prowadzonej w p�acówce jes� 
s�osowanie zindywid�a�izowanej a zarazem komp�eksowej rehabi�i�acji psy-
chospołecznej. odpowiednie podejście do każde��o z �czes�ników, �moż�iwia 
op�yma�ne wykorzys�anie ich indywid�a�nych predyspozycji, zain�eresowań 
i psychofizycznych po�encja�nych moż�iwości �wórczych.

w ramach współpracy z tea�rem płockim pows�ał w 2008 rok� �ea�r 
in�e��racyjny „a było �o �ak”. e�emen�y dramy i �ea�r� sł�żą pob�dzani� 
wyobraźni, rozwojowi osobis�em� domowników, a �akże in�e��racji osób nie-
pełnosprawnych z o�oczeniem. na deskach �ea�r� niepełnosprawni są peł-
nosprawnymi ak�orami. tea�r pozwa�a zb�iżyć się do nowych ��dzi, s�awia 
w nowej sy��acji i �świadamia nam, że każdy jes� inny – społecznie, psychicz-
nie, fizycznie. w �reści scenari�szy pojawiają się ��dzkie kłopo�y, konflik�y, 
�r�dności i radości.

podczas zajęć wykorzys�ywane są różne środki sceniczne – praca nad cia-
łem i ��łosem, ćwiczenia in�erpre�acyjne, animacja przedmio��, �aniec i śpiew. 
niepełnosprawni ak�orzy mają moż�iwość prezen�acji (na poziomie �oka�nym 
i re��iona�nym) przy��o�owanych spek�ak�i. po „spo�kani�”, pierwszym pro-
jekcie i pierwszych owacjach na s�ojąco, ak�orzy obieca�i, że wrócą na scenę 
z nowym spek�ak�em. nie zawied�i i �ym razem. „anioły” �o spek�ak�, k�óry 
po pros�� �rzeba zobaczyć. zajęcia �ea�ra�ne s�anowią e�emen� ak�ywizacji 
społecznej w ramach pro��ram� ak�ywności �oka�nej (pal) w ramach rea-
�izowane��o projek�� z eFs. pro��ram daje moż�iwość nakierowania działań 
na osoby w ramach konkre�ne��o środowiska ��b członków danej społeczno-
ści. działania ak�ywizacyjne adresowane mo��ą być do ��dzi mieszkających 
na pewnej przes�rzeni mniejszej niż ��mina: dzie�nicy, osied�a, sołec�wa, wsi. 
pro��ram może objąć �akże środowisko ��r�py zawodowej, mieszkańców b�ok� 
czy nawe� ki�k� rodzin mieszkających w oko�icy. rea�izacja pro��ram� ak�yw-
ności �oka�nej przez ośrodek ma na ce�� szeroką in�e��rację. uczes�niczą 
w nim nie �y�ko osoby niepełnosprawne a�e włodarze, ak�orzy profesjona�iści 
i młodzież. 
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w Środowiskowym dom� samopomocy prowadzone jes� poradnic�wo psy-
cho�o��iczne w formie indywid�a�nych kons���acji z �czes�nikami dom�, k�ó-
rych ce�em jes� bieżące rozwiązywanie zais�niałych prob�emów i konflik�ów 
oraz wsparcie w przejści� kryzysów. poradnic�wem �akim obję�e są również 
rodziny domowników, co sł�ży zroz�mieni� przez ich członków is�o�y zab�-
rzeń psychicznych, �czeni� się kons�r�k�ywnych me�od radzenia sobie z cho-
rym i je��o zachowaniem. 

sy��acja �czes�ników Środowiskowe��o dom� samopomocy jes� szcze��ó�-
nie �r�dna w kon�ekście ich sy��acji ma�eria�nej i podjęcia pracy zawodo-
wej. d�a�e��o �eż w ramach zajęć Śds – � prowadzone są działania związane 
z przy��o�owaniem ich do podjęcia pracy zarobkowej. w dom� odbywają 
się zajęcia mające na ce��: nabycie przez �czes�ników m.in. �mieję�ności 
z zakres� kom�nikacji, pracy w zespo�e, �mieję�ności ak�ywne��o posz�kiwa-
nia pracy, kons�r�owania cV, �is�ów mo�ywacyjnych, dbania o odpowiednią 
a��oprezen�ację. zna�ezienie za�r�dnienia d�a osób chorych odbywa się przy 
współpracy z powia�owym urzędem pracy w płock� oraz doradcą zawodowym 
z gminne��o ośrodka pomocy społecznej w sł�pnie. ofer�y pracy d�a pod-
opiecznych pozyskiwane są ��łównie z gminne��o ośrodka pomocy społecznej 
i gminne��o cem�r�m informacji „k��b� in�e��racji społecznej”. zna�ezienie 
pracy d�a domownika Śds – � jes� „pomos�em” �ła�wiającym nawiązanie 
re�acji społecznych oraz moż�iwością zmierzenia własnych sił, wejścia i zaan-
��ażowania się w nową ro�ę społeczną. różnorodność proponowanych form 
rehabi�i�acji pozwa�a na pomoc w najważniejszych aspek�ach życia �czes�-
ników: osobis�ym, zdrowia psychiczne��o, życia rodzinne��o, sprawach socja�-
nych, ak�ywności społecznej i zawodowej.

9. WOlONTARiAT

pows�anie wo�on�aria�� w gopsik w sł�pnie, związana jes� z jednym ze 
zdia��nozowanych prob�emów społecznych w ��minie, a mianowicie brakiem 
za��ospodarowania czas� wo�ne��o dzieci i młodzieży, brakiem miejsc do je��o 
spędzania, a ponad�o niską ak�ywnością społeczną. imp��sem i pierwszym 
krokiem do rozwoj� �ej działa�ności była ko�eżeńska pomoc dwóch �czennic 
w nadrabiani� za�e��łości w szko�e oraz praca z niepełnosprawną młodzieżą 
podczas wyjazd� s��dyjne��o na e�ropejskie spo�kania Młodzieży taize we 
Francji. 

da�sze prace i projek�y pozwo�iły rozwinąć ��amę moż�iwości d�a mło-
dych osób włączających się w działania wo�on�ariacie. dzięki projek�owi 
w 2008 rok� �dało się s�worzyć cen�r�m wo�on�aria�� w sł�pnie pod nazwą 
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epicentruM. pomieszczenie przekazała miejscowa parafia św. Marcina, 
a prace adap�acyjne wykonała samodzie�nie młodzież. Miejsce �o s�ało się 
�oka�nym cen�r�m ak�ywności i k����ry d�a młodzieży, odbywają się �am kore-
pe�ycje d�a dzieci, spo�kania wo�on�ari�szy.

pro��ram działań wo�on�ariackich jes� ściś�e zin�e��rowany z sys�emem 
zarządzania ośrodkiem i wynika z za�wierdzonej s�ra�e��ii rozwiązywania 
prob�emów społecznych. F�nkcjon�je on przy gminnym cen�r�m informa-
cji Klubie Integracji Społecznej. wo�on�aria� w gopsik po�e��a na zrzeszani� się 
osób wyrażających chęć pomocy innym, wykraczając poza więzi ko�eżeńsko-
przyjacie�skie, rodzinne, a �akże chę�nych do pracy na rzecz wspó�ne��o dobra 
i rozwoj�. 

pro��ram �en ma okreś�oną s�r�k��rę i nadzór koordyna�ora wo�on�aria��. 
każdy z wo�on�ari�szy przechodzi indywid�a�ną rozmowę, zos�aje zapoznany 
z zasadami i war�nkami bycia wo�on�ari�szem m.in. kar�ą e�yczną wo�on�a-
ri�sza oraz re����aminem pracy wo�on�ari�sza. Finałem dopełniającym for-
ma�ności jes� zawarcie poroz�mienia wo�on�ariackie��o z dyrek�orką ośrodka. 
war�o podkreś�ić, że podobnie jak pozos�ałe działania gopsik, pro��ram �en 
�rak�owany jes� dł���ofa�owo, a wo�on�ari�sze nie o��raniczają się �y�ko do 
jednorazowych wydarzeń i akcji, �czes�niczą w pracach par�ners�wa loka�-
ne��o „nasza 19”. corocznie 40–50 osób bierze �dział ak�ywnie w akcjach  
(do 10–12 rocznie). od 2004 rok�, od kiedy rea�izowany jes� pro��ram wo�on-
�ariacki, co rok� z ośrodkiem poroz�mienia podpis�je około 50 osób.

wo�on�ari�sze za swój ��łówny ce� pos�awi�i sobie pracę na rzecz społecz-
ności �oka�nej i jej zrównoważone��o rozwoj�. do założeń wymienić na�eży 
�akże przełamywanie s�ereo�ypów pomocy społecznej, ak�ywizacja i �wór-
cze działania. pierwszym poważnym wyzwaniem s�ała się or��anizacja Dnia 
Aktywnej Społeczno�ci, obejm�jące��o oprócz ak�ywizacji społeczności, promocję 
prac osób niepełnosprawnych oraz o�warcie przy��o�owane��o przez �czes�ni-
ków Środowiskowe��o dom� samopomocy Tajemniczego Ogrodu przy gminnym 
ośrodk� pomocy społecznej i k����ry. podczas �ej imprezy do ich zadań na�e-
żało m.in. obsł���iwanie p�nk�� k��inarne��o, or��anizowanie ��ier i zabaw d�a 
dzieci, porządkowanie �eren� po imprezie. 

przy wsparci� pracowników socja�nych, wo�on�ari�sze zaczę�i poma��ać 
osobom s�arszym i niepełnosprawnym. ich zadaniem była pomoc w or��aniza-
cji i prowadzeni� zajęć d�a dzieci w świe��icach środowiskowych, prowadze-
ni� zajęć �erape��ycznych d�a chorych psychicznie – przebywających w cią��� 
dnia w Środowiskowym dom� samopomocy – or��anizacja imprez k����ra�no-
oświa�owych, zawodów spor�owych d�a dzieci oraz zajęć in�e��racyjnych d�a 
społeczności �oka�nej. 
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wo�on�ari�sze wspierają rea�izację projek�ów gopsik, a�e �akże piszą 
własne projek�y. uzyska�i m.in. środki z F�nd�sz� loka�ne��o ziemi płockiej 
„Młodzi razem”. ce�em pro��ram� było �zyskanie przez młodzież kompe�en-
cji społecznych – między innymi �mieję�ności pracy w ��r�pie, kom�nikacji, 
odpowiedzia�ności i samodzie�ności, poprzez rea�izację własnych projek�ów 
z��odnych z ich zain�eresowaniami i oczekiwaniami. jedno z przedsięwzięć 
obejmowało przy��o�owanie i przeszko�enie młodzieży z dziedziny dziennikar-
s�wa i prowadzenia pracy �oka�nej oraz �worzenia i moderowania s�ron in�er-
ne�owych. dzięki zdoby�ym �mieję�nościom �dało się s�worzyć młodzieżową 
redakcję epicen�r�m, k�óra zajęła się pows�aniem s�rony in�erne�owej poświę-
conej propa��owani� ak�ywności młodych, działa�ności wo��n�arys�ycznej.

efek�y działań wo�on�aria�� przekładają się na różne płaszczyzny. na 
poziomie samorząd� obejm�ją �worzenie sieci współpracy par�nerskiej mie-
dzy jednos�kami w ��minie (urząd, gops, szkoły), nawiązywanie kon�ak�ów 
z or��anizacjami pozarządowymi oraz parafią. w dziedzinie pomocy społecz-
nej praca wo�on�ari�szy przyczyniła się do poszerzenia zakres� świadczo-
nych przez gops �sł��� m.in. wo�on�ari�sze po przeszko�eni�, jako �iderzy 
prowadzą ��r�py samopomocowe. w środowisk� or��anizacji pozarządowych 
wo�on�ari�sze wspierają działa�ność j�ż is�niejących or��anizacji i poma��ają 
w �worzeni� nowych (s�owarzyszenie wo�on�ari�szy). 

war�ością �e��o rodzaj� pracy z młodzieżą jes� moż�iwość wpływania na 
ksz�ał�owanie się � nich pozy�ywnych wzorców zachowań. is�o�na, z poziom� 
wo�on�ari�sza jes� nie �y�ko sa�ysfakcja z pomocy człowiekowi w po�rzebie, 
a�e �akże zdobywanie doświadczenia w pracy indywid�a�nej, zespołowej, moż-
�iwość samorea�izacji, rozwoj� zawodowe��o. w gopsik przeważającą część 
wo�on�ari�szy s�anowi młodzież w wiek� do 25 rok� życia. 

profesjona�nie zor��anizowany wo�on�aria� w gminnym ośrodk� pomocy 
społecznej i k����ry s�anowi �z�pełnienie działań w zakresie in�e��racji osób 
wyk��czonych i za��rożonych wyk��czeniem społecznym, pozwa�a ak�ywizo-
wać zarówno osoby korzys�ające z pomocy jak i społeczność �oka�ną, a wie�� 
osobom �moż�iwia zaspokojenie swoich po�rzeb. działania wo�on�arys�yczne 
przyczyniają się do promocji działań pomocowych, mo�yw�ją do rea�izacji 
własnych inicja�yw. wo�on�ari�sze s�anowią o��romny po�encjał zwłaszcza 
w �akich ��minach, w k�órych nie ma p�nk�ów pośrednic�wa pracy wo�on-
�arys�ycznej. czasami wo�on�ari�sze są jedynymi osobami odpowiadającymi 
na prośby o wsparcie i pomoc. Młodzi wo�on�ari�sze, an��aż�jąc się j�ż od 
najmłodszych �a�, �czą się sys�ema�yczności, odpowiedzia�ności i wraż�iwości 
na po�rzeby innych, co może zaprocen�ować w przyszłości odpowiedzia�nymi 
pos�awami obywa�e�skimi.
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10. PODSUMOWANiE 

odwoł�jąc się do �akich war�ości jak par�ycypacja, samopomoc, empo-
werment, włączanie, par�ners�wo, współpraca gopsik w sł�pnie s�aje się 
ważnym podmio�em przeciwdziałania wyk��czeni� społecznem� poprzez 
włączanie do środowiska �oka�ne��o ��r�p defaworyzowanych socja�nie i spo-
łecznie. d�ży nacisk położony jes� na innowacyjne �sł���i społeczne, ak�ywne 
formy pomocy, wyjście ponad o��ó�nie przyję�y wizer�nek ośrodka, jako świad-
czące��o jedynie pomoc finansową. przywiąz�je się większą wa��ę do pracy 
me�odą ��r�pową oraz me�odą środowiskową. zmienia �o nie �yko kon�ak� 
między pracownikiem, a k�ien�em, a�e �akże zmienia pos�rze��anie ośrodka na 
zewną�rz. wszys�kie �e działania podejmowane są z��odnie z zasadą pomóżmy 
im, aby pomogli sami sobie.



elŻBieta pawłowska 

s�ra�e��ia rozwiązywania prob�emów społecznych 
– nowa jakość �sł��� społecznych  

w szk�arskiej porębie

1. lOKAlNA POliTyKA SPOŁECZNA – ROZWAżANiA 
TERMiNOlOGiCZNE

Miejski ośrodek pomocy społecznej w szk�arskiej porębie włącza się 
w proces kreowania �oka�nej po�i�yki społecznej poprzez współ�worzenie jej 
narzędzia – s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecznych, a nas�ępnie 
rea�izację i ewa��ację jej założeń, w �ym b�dowanie kapi�ał� społeczne��o 
i ��dzkie��o, promowanie idei społeczeńs�wa obywa�e�skie��o, wykorzys�ywa-
nie innowacyjnych me�od pracy w środowisk�. wizja f�nkcjonowania i ro�a 
ins�y��cji pomocy w środowisk� zapisana jes� w dok�men�ach s�ra�e��icznych 
��miny, s�a��cie i re����aminie ośrodka, �akże w je��o misji. Profesjonalizm, part-
nerstwo, aktywizacja, satysfakcja1 �o k��czowe słowa wy�yczające kier�nki i spo-
soby współdziałania ośrodka z wnioskodawcami, �rzędami i or��anizacjami, 
�akże pomiędzy pracownikami w dążeni� do zaspokajania zbiorowych po�rzeb 
społeczności �oka�nej oraz zała�wiania spraw indywid�a�nych w �rybie i �er-
minach okreś�onych przepisami prawa, przy ��ospodarnym wykorzys�ani� 
środków, k�órymi dyspon�je samorząd. rea�izacja misji przekłada się na 
�rzeczywis�nianie nas�ęp�jących ce�ów:
– kreowanie �oka�nej po�i�yki społecznej,
– s�andaryzacja pracy, w �ym me�odą cen�r�m ak�ywności loka�nej (��rzy-

manie cer�yfika�� cal), 

1 zob. e. pawłowska, Pracownik o�rodka pomocy jako animator zmiany w �rodowisku na przykła-
dzie Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, [w:] Samorządowa polityka społeczna . 
Rozwiązania instytucjonalno-prawne . Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, d. Moroń, k. zamorska 
(red.), wrocław 2010, s. 349–362.
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– doskona�enie or��anizacji pracy, w �ym rozwój bazy �oka�owo-�echnicznej, 
�moż�iwiającej rea�izację wszys�kich s�andardów pracy, sprawną obsł���ę 
świadczeniobiorców, a �akże op�yma�ne zarządzanie i efek�ywne wykorzy-
s�ywanie infras�r�k��ry �echnicznej oraz mają�k� wspó�no�y samorządo-
wej,

– za�r�dnianie w Miejskim ośrodk� pomocy społecznej pracowników posia-
dających kwa�ifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz 
prowadzenie szko�eń dos�osow�jących poziom ich wiedzy do wymo��ów 
wynikających z obowiąz�jących przepisów, a �akże oczekiwań wnioskodaw-
ców,

– prowadzenie działa�ności informacyjnej połączonej z promowaniem swo-
ich przedsięwzięć na zewną�rz z �wyp�k�aniem pozama�eria�nych form 
pomocy oraz pracy z ��r�pami i środowiskiem. 
nieba��a�e�ny wpływ na f�nkcjonowanie i rea�izację zadań ośrodka pomocy 

mają badania prowadzone w obszarze socjo�o��ii, peda��o��iki, po�i�yki spo-
łecznej, a �akże zmieniająca się rzeczywis�ość po�i�yczno-��ospodarcza oraz 
społeczna. kier�nki �oka�nej po�i�yki społecznej przy wykorzys�ani� s�ra�e��ii 
są wypadkową po�i�yki prowadzonej przez unię e�ropejską2, pańs�wo oraz 
wojewódz�wa i powia�y a wynikają z priory�e�ów i p�anów w zakresie zrów-
noważone��o rozwoj�, po�rzeb, zasobów i moż�iwości ��miny. nie bez znacze-
nia pozos�ają inne �war�nkowania, �akie jak: położenie ��eo��raficzne, rozwój 
�echno�o��ii, k����ra, zaan��ażowanie �rzędów, or��anizacji oraz innych pod-
mio�ów; s�r�k��ra i samoświadomość �oka�nej społeczności, zamożność k�asy 
średniej, wreszcie �radycja, pocz�cie �ożsamości i odpowiedzia�ności. nie 
na�eży zapominać o da�ekosiężnej wizji ��miny oraz o jej marce. to za�edwie 
część czynników oddział�jących na ins�y��cje3, procesy oraz „�reści” decyzji4, 
k�órych ce�em jes�: zmaksyma�izowanie ochrony przed �bós�wem w sensie 
��warancji minim�m e��zys�encja�ne��o, zapewnienie bezpieczeńs�wa w przy-
padk� przeciwności �os� ��b za��rożeń przeras�ających siły osób i rodzin, 

2 jednym z zasadniczych ce�ów po�i�yki społecznej unii e�ropejskiej jes� in�e��racja spo-
łeczeńs�wa oraz wypracowanie jedno�i�e��o s�anowiska pańs�w członków ue w dziedzinie po�i-
�yki społecznej (�akże w zakresie �jedno�icenia obowiąz�jących minima�nych s�andardów), 
przy zarysowani� jedynie ��łównych priory�e�ów i pożądanych kier�nków (modernizację �s�a-
wodaws�wa pozos�awiając pańs�wom członkowskim). 

3 sys�ema�yzacja podmio�ów ��miny z �wa��i na różne e�emen�y: charak�er i zasię�� dzia-
łania, rodzaj ins�y��cji, rodzaj szcze��ółowych po�i�yk i ich rea�iza�orów, kry�eri�m adresa�ów 
przeds�awia j. liz��, Aktywno��� instytucji polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
i podejmowania działań integrujących, [w:] Ćwiczenia z polityki społecznej, a. rejzner (red.), war-
szawa 2007, s. 33–34.

4 w. see�isch, Europa jako przestrzeń społeczna – zmiany w polityce społecznej . Przegląd sytuacji, 
[w:] Ćwiczenia z polityki społecznej, a. rejzner (red.), warszawa 2007, s. 19–34.
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zapewnienie pełne��o za�r�dnienia, kon�ro�owanie ��b zwa�czanie nierówno-
ści społecznej, zapobie��anie eksk��zji, dążenie do in�e��racji, ksz�ał�owanie 
porządk� społeczne��o i sys�em� pracy wedł��� okreś�onych koncepcji, wspie-
ranie podmio�ów w rozwijani� różnych form samopomocy i samorea�izacji. 
na�omias� celem integracji społecznej jest ustanowienie społeczeństwa dla wszystkich, w 
którym każda jednostka, ze swoimi prawami i obowiązkami, ma do odegrania czynną rolę . 
Takie integrujące (inclusive)5 społeczeństwo musi opiera�� się na poszanowaniu wszyst-
kich praw i fundamentalnych wolno�ci człowieka, różnorodno�ci kulturowej i religijnej, 
sprawiedliwo�ci społecznej i uznaniu szczególnych potrzeb grup zagrożonych i pokrzyw-
dzonych, na demokratycznym współuczestnictwie i rządach prawa6 . ważną dziedziną 
po�i�yki społecznej, szcze��ó�nie �oka�nej, jes� �worzenie społeczeńs�wa oby-
wa�e�skie��o7. 

w �i�era��rze przedmio�� zna�eźć można nas�ęp�jące okreś�enia d�a p�a-
nowanych i podejmowanych działań: po�i�yka społeczna �oka�na, re��iona�na, 
samorządowa, po�i�yka społeczna w ska�i mikro (np. rea�izowana w zbioro-
wościach okreś�onych jako jednos�ki pomocnicze samorząd� �ery�oria�ne��o 
�akich jak osied�a w mias�ach, sołec�wa we wsiach) oraz środowiskowa po�i-
�yka społeczna (rea�izowana np. w środowiskach pracy)8. wedł��� tade�sza 
Markowskie��o po�i�yka �oka�na po�e��a na p�anowanej i zor��anizowanej dzia-
ła�ności or��anów samorząd� �ery�oria�ne��o oraz podporządkowanych im jed-
nos�ek p�b�icznych. działa�ność �a po�e��a na wyborze �akich ce�ów sł�żących 
in�eresom wspó�no�y �ery�oria�nej oraz wyborze środków ich imp�emen�acji, 
k�óre doprowadzą do rea�izacji oczekiwane��o scenari�sza rozwoj�9.

na po�rzeby niniejsze��o ar�yk�ł� przyję�o �ermin lokalna polityka społeczna 
�znając je��o bezpośrednie powiązania/ink�inacje (językowe i men�a�ne) 
z �oka�ną społecznością i środowiskiem zamieszkania, jednakże bez wska-
zywania na konkre�ne��o rea�iza�ora (samorząd) czy zby�nie��o zawężania 
obszar� oddziaływania (mikro, środowiskowa – pojmowana jako np. po�i-

5 „Inclusion”, oznacza „włączanie” i jes� ideo�o��icznym „spadkobiercą” „in�e��racji”; nie-
k�óre różnice dos�rze��ane � członków danej społeczności są �znawane za pozy�ywne ��b dobre, 
inne, za ne��a�ywne ��b złe; �e os�a�nie niosą za sobą największe ryzyko bycia „napię�nowa-
nym”, np: mieszkańcy niepełnosprawni, �poś�edzeni, niedos�osowani społecznie, ze specja�-
nymi po�rzebami, mieszkańcy z �r�dnościami w zna�ezieni� i ��rzymani� pracy, bezdomni, 
�za�eżnieni, „�r�dni”. społeczność ink��zyjna �o społeczność włączająca na równych prawach 
różnorodne jednos�ki i ��r�py, zapewniająca im rea�ne �czes�nic�wo we wszys�kich obszarach 
ak�ywności �oka�nej społeczności.

6 j. t�rowski, Socjologia . Małe struktury społeczne, l�b�in 1993, s. 132. 
7 zob. p. szczepaniak, Możliwo�ci i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej, [w:] 

Ćwiczenia z polityki społecznej, a. rejzner (red.), warszawa 2007, s. 48–50.
8 zob. r. wasy�ewski, Lokalna polityka społeczna, [w:] Polityka społeczna, g. Fir�i�-Fesnak, 

M. szy�ko-skoczny (red.), warszawa 2008.
9 zob.: t. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, warszawa 1999, s. 28.
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�yka pracownicza). loka�na po�i�yka społeczna �o sekwencja działań podej-
mowanych przez podmio�y ��miny, ich decyzje oraz procesy prowadzące do 
zaspokajania szeroko roz�mianych po�rzeb indywid�a�nych i społecznych na 
poziomie sa�ysfakcjon�jącym społeczeńs�wo (je��o większość), ściś�ej ��b ��ź-
niej związanych z zakresem zadań sform�łowanych w o��ó�ny sposób w ar�. 7 
�s�awy o samorządzie ��minnym, mówiącym o zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty10. spośród wszys�kich wskazanych �am zadań można wyróżnić nas�ę-
p�jące obszary mieszczące się w sferze społecznej: ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna, ed�kacja p�b�iczna, k����ra czy po�i�yka prorodzinna. z p�nk�� 
widzenia nowej jakości �sł��� społecznych świadczonych przez ośrodki pomocy 
szcze��ó�nie ważne są: „– wspieranie i �powszechnianie idei samorządowej, 
w �ym �worzenie war�nków do działania i rozwoj� jednos�ek pomocniczych 
i wdrażanie pro��ramów pob�dzania ak�ywności obywa�e�skiej”; oraz „– współ-
praca z or��anizacjami pozarządowymi” .

na pods�awie obowiąz�jących przepisów oraz w oparci� o s�wierdzone 
po�rzeby, zasoby, moż�iwości, a �akże z �wz���ędnieniem wy�yczonych kier�n-
ków, �worzone są w ��minach s�ra�e��ie rozwoj� �oka�ne��o o różnym charak-
�erze11. ich znaczenie wynika z wizji przełożonej na język dok�men�� oraz 
z zainicjowanych w momencie rozpoczęcia prac nad jej �worzeniem proce-
sów. s�ra�e��ia (w �ym s�ra�e��ia rozwiązywania prob�emów społecznych), jak 
pisze ka�arzyna kozie�ska:
1) pozwa�a ziden�yfikować najważniejsze prob�emy ��miny oraz jej mocne 

s�rony,
2) pozwa�a wyeksponować in�eresy społeczności �oka�nej, �zyskać powszechne 

poroz�mienie – powinna być przecież dziełem naj�iczniejszej (najbardziej 
reprezen�a�ywnej) ��r�py mieszkańców ��miny, 

3) skłania do b�dowania płaszczyzny bieżącej współpracy pomiędzy rozpro-
szonymi środowiskami, co �moż�iwia poznanie (skonfron�owanie) różnych 

10 us�awa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ��minnym, �eks� �jedno�icony, s�an prawny 
na dzień 25 czerwca 2010.

11 charak�er s�ra�e��ii okreś�ają domin�jące kwes�ie i�ościowe i/��b jakościowe. e�żbie�a 
wysocka i jerzy koziński propon�ją nas�ęp�jącą ka�e��oryzację s�ra�e��ii: 1) preferencyjne – eks-
ponujące jedną ze sfer życia: proekologiczna – dążenie do zachowania �rodowiska przyrodniczego w możliwie 
niezmienionym stanie; proosadnicza – wyraźna poprawa warunków życia ludno�ci miejscowej z równoczes-
nymi, niezbędnymi gwarancjami w zakresie ochrony �rodowiska; prospołeczna – zabezpieczenie warunków 
życia i aktywizacja gospodarcza; progospodarcza – szczególnie akcentująca aktywizację gospodarczą, przy-
ciągnięcie kapitału zewnętrznego; 2) oparte o nadrzędny cel działania: awansu cywilizacyjnego – podnoszenie 
poziomu życia, wpisanie się w nowe uwarunkowania rozwoju wynikające ze zmian systemowych i zasad 
ekorozwoju; restrukturyzacyjna – prywatyzacja głównej gałęzi produkcji; aktorów ekonomicznych – dosto-
sowywanie przedsiębiorstw do nowych zadań produkcyjnych, długofalowe programy rozwoju; 3) kontrastowe 
– przeciwstawne względem sobie; zob. e. wysocka, j. koziński, Strategia rozwoju województw i gmin 
w Polsce . Teoria i praktyka, warszawa–zie�ona góra 1988, s. 47–58.
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s�anowisk oraz zwiększa prawdopodobieńs�wo �rafnych – powszechnie 
akcep�owanych rozwiązań, 

4) e�imin�je bądź ła��odzi konflik�y in�eresów, ��dyż do wy�ypowania os�a�ecz-
nych kier�nków rozwoj� dochodzi w drodze rozmów ne��ocjacyjnych i wza-
jemne��o �czenia się,

5) daje różnym podmio�om w ��minie (mieszkańcom, jednos�kom or��anizacyj-
nym ��miny, różnorodnym ins�y��cjom, inwes�orom) pocz�cie s�abi�izacji. 
wypracowana i wdrażana s�ra�e��ia s�warza ramy działania władz �oka�-
nych. okreś�a pods�awowe kier�nki po�i�yki prowadzonej przez �oka�nych 
decyden�ów, wyma��a od władzy rea�izacji sprawne��o zarządzania ��miną. 
zapisane w s�ra�e��ii p�any działania wyma��ają od adminis�racji samorzą-
dowej większej mobi�ności i sprawniejsze��o perspek�ywiczne��o działania, 

6) poma��a w �worzeni� skonkre�yzowane��o (oczekiwane��o) wizer�nk� 
��miny,

7) mobi�iz�je doda�kowe środki (wewnę�rzne i zewnę�rzne) na rozwój z zaso-
bów �oka�nych,

8) pozwa�a �bie��ać się o środki finansowe z zewną�rz (rząd, f�ndacje, pro-
��ramy i ins�y��cje krajowe i za��raniczne)12.
kazimierz w. Frieske defini�je s�ra�e��ię rozwiązywania prob�emów spo-

łecznych jako uogólnione, stosunkowo trwałe i często, – cho�� nie zawsze realizowane 
w toku działalno�ci prowadzonej przez wyspecjalizowane organizacje, wzory interwencji 
społecznych13. nieza�eżnie od �ypów s�ra�e��ii (bezpośrednie i pośrednie, in�e-
��racyjne i represyjne14) ważne w nich miejsce zajm�je – jak podkreś�a jerzy 
krzyszkowski – ewo��cja ins�y��cji pomocy społecznej, jej przejście od rea-
�izacji f�nkcji ra�owniczej do prewencyjno-�sł���owej15 oraz nas�awienie na 
ak�ywizację i ink��zję członków �oka�nej społeczności. przy��o�owanie s�ra�e��ii 
ak�ywiz�jących wyma��a �dział� władz �oka�nych i przeds�awicie�i sł�żb spo-
łecznych. zdaniem Michała porowskie��o sł�żby �e można zdefiniować jako: 
sie�� powiązanych ze sobą służbowo lub funkcjonalnie albo pozostających w układach 
komplementarnych urzędów, organizacji pozarządowych, niesformalizowanych grup zada-
niowych bądź pojedynczych osób, które z profesjonalnego obowiązku, na zasadzie wolon-
tariatu czy z własnej woli i własnym sumptem realizują w granicach swojej kompetencji, 

12 k. kobie�ska, Polityka społeczna jako obszar planowania strategicznego na poziomie lokalnym, 
[w:] Samorządowa polityka społeczna . Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym 
Śląsku, d. Moroń, k. zamorska (red.), wrocław 2010, s. 61–74. 

13 k.w. Frieske, p. popławski, Opieka i kontrola . Instytucje wobec problemów społecznych, ka�o-
wice 1999, s. 15.

14 więcej o podziałach s�ra�e��ii w. warzywoda-kr�szyńska, j. gro�owska-leder, j. krzysz-
kowski, Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie w Łodzi jako rezultat diagnozy społecznej, [w:] Przeciw 
biedzie, e. tarkowska (red.), warszawa 2002, s. 165. 

15 j. krzyszkowski, Pomoc społeczna . Szkic socjologiczny, warszawa 2008, s. 182–183.
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pod kontrolą prawa lub tylko sumienia, działania polegające na pomaganiu człowiekowi 
w odzyskaniu poczucia własnej warto�ci, unikaniu skutków bezradno�ci, usprawnie-
niu bądź odzyskaniu zdolno�ci społecznego funkcjonowania przez odpowiednio dobrane 
czynno�ci wspierające, wyręczające, ochraniające, rehabilitacyjne czy korekcyjne, a także 
tworzeniu makrostrukturalnych i �rodowiskowych warunków potrzebnych do osiągnięcia 
tych celów16. s�ra�e��ie ak�ywiz�jące opierające się na założeniach ak�ywnej 
po�i�yki społecznej17 ��miny wykorzys��ją �ożsamość jej ce�ów i ce�ów pomocy 
społecznej �o jes�: aktywno��� i samodzielno��� życiową, integrację ze �rodowiskiem, 
aktywno��� społeczną i działania samopomocowe18.

Me�odo�o��ie prac nad s�ra�e��ią mo��ą być różne, jednak najwyżej oceniany 
jes� �ryb jej opracowywania an��aż�jący władze ��miny, pracowników �rzęd�, 
jednos�ek or��anizacyjnych samorząd�, kons���an�ów zewnę�rznych oraz 
przeds�awicie�i – par�ii po�i�ycznych, s�owarzyszeń, f�ndacji, szkół, kościoła, 
�oka�ne��o biznes�, �iderów środowiskowych. uspołecznienie (par�ycypacja) 
proces� opracowywania s�ra�e��ii zwiększa s�opień zaan��ażowania podmio-
�ów w rea�izację przyję�ych zadań, a �ym samym podnosi s�opień prawdopo-
dobieńs�wa osią��nięcia rez���a�ów i zakładanych w niej ce�ów. jak zaznacza 
ka�arzyna kobie�ska podmiotem strategicznego programu rozwoju gminy (�akże 
s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecznych – dop. e.p.) jest zamieszku-
jąca na jej terytorium społeczno��� lokalna, funkcjonująca w systemie władzy poprzez swoje 
ciała przedstawicielskie i aparat administracji publicznej . Gmina jest samodzielnym pod-
miotem strategii, ponieważ to jej władze podejmują ostateczną decyzję o przystąpieniu do 
opracowania programu strategicznego rozwoju, a później przez podjęcie uchwały dokonują 
akceptacji tego opracowania19. na�omias� jej przedmio�em jes� ma�eria�na sfera 
danej jednos�ki adminis�racyjnej przeds�awiona w wymiarze przes�rzen-
nym, eko�o��icznym, społecznym i ��ospodarczym, dos�rze��ana w ka�e��oriach 
indywid�a�ne��o obywa�e�a20 oraz in�eres, k�óry dokon�je się na �ym właśnie 
ma�eria�nym zap�ecz� jednos�ki ��minnej. sfera społeczna jes� jednym z waż-
niejszych obszarów f�nkcjonowania społeczeńs�wa, k�óry w kon�ekście zrów-

16 M. porowski, Służba społeczna – zakres pojęcia, [w:] O etyce służb społecznych, w. kaczyńska 
(red.), warszawa 1998, s. 43.

17 ak�ywna po�i�yka społeczna jes� definiowana przez ryszarda szarfenber��a jako syste-
mem pozytywnych i negatywnych bodźców adresowanych do niższych warstw społeczeństwa, które mają znie-
chęca�� do życia ze �wiadczeń socjalnych i zachęca�� do aktywno�ci zawodowej i odzyskania samodzielno�ci 
ekonomicznej. zob. r. szarfenber��, Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, [w:] g. Fir�i�-Fesnak, 
M. szy�ko-skoczny, Polityka społeczna, warszawa 2008, s. 404.

18 r. szarfenber��, Rodzaje …, op. ci�., s. 411.
19 k. kobie�ska, Polityka społeczna…, op. ci�., s. 61–74. 
20 e. wysocka, j. koziński, Strategia rozwoju województw i gmin . Teoria i praktyka, warszawa-

zie�ona góra 1988, s. 22.
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noważonych procesów rozwojowych21 ana�izowany jes� równo�e���e ze sferą 
��ospodarczą i eko�o��iczną (środowiskiem na��ra�nym)22. 

na zakończenie �ej części rozważań na�eży odnieść się do roz�mienia �er-
min� społeczeńs�wo obywa�e�skie oraz definicji – b�dowa po�encjał� społecz-
ności �oka�nej. społeczeńs�wo obywa�e�skie charak�eryz�je się: �mieję�nością 
definiowania swoich po�rzeb, zasobów i ce�ów; świadomością sił �kwiących w 
��r�pie; wiedzą na �ema� moż�iwości oddziaływania na władzę i wpływania 
na �oka�ną po�i�ykę; pocz�ciem współodpowiedzia�ności za każde��o członka 
��r�py, a w szerszej perspek�ywie za „małą ojczyznę” oraz po�skę. ak�ywny, 
świadomy członek �oka�nej społeczności przes�aje być anonimowy, cz�je swoją 
war�ość, ma wiedzę (��b wie ��dzie jej sz�kać) i włącza się w zachodzące 
w ��r�pie procesy23.

us�a�enia badaczy24 na �ema� b�dowania po�encjał� społeczności �oka�-
nej25 pozwa�ają na wskazanie wspó�nych e�emen�ów różnych definicji, a wśród 
nich: 1) zasoby (począwszy od �mieję�ności ��dzi aż po prężność or��anizacji 
w pozyskiwani� kapi�ał� finansowe��o); 2) sieci re�acji (czasem akcen� pada 
na związki emocjona�ne, a czasem na re�acje �rak�owane ins�r�men�a�nie); 
3) przywódz�wo (nie zawsze dokładnie zdefiniowane); 4) wsparcie d�a proce-
sów sprzyjających an��ażowani� się członków społeczności �oka�nej we wspó�ne 
działania i rozwiązywanie prob�emów. 

2. MiEJSKi OśRODEK POMOCy SPOŁECZNEJ 
W SZKlARSKiEJ PORęBiE JAKO iNSTyTUCJA AKTyWNiE 

KREUJąCA POliTyKę SPOŁECZNą MiASTA

ce�em po�i�yki społecznej w szk�arskiej porębie zapisanym w jej Strategii 
Integracji i Aktywno�ci Społecznej jes� wypracowanie par�ycypacyjne��o mode�� 
��miny przy współ�dzia�e świadome��o i ak�ywne��o społeczeńs�wa obywa�e�-

21 t. Borys, Jak budowa�� program ekorozwoju . Informacje ogólne . Agenda 21, �om 1, warszawa–
je�enia góra 1998.

22 k. kobie�ska, Polityka społeczna…, op. ci�., s. 61–74. 
23 k. zamorska, Samorządowe podmioty polityki społecznej, [w:] Samorządowa polityka społeczna . 

Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, d. Moroń, k. zamorska (red.), 
wrocław 2010, s. 32–40. 

24 zob.: Zmiana w społeczno�ci lokalnej . Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie 
tylko, t. kaźmierczak (red.), warszawa 2007.

25 część definicji koncen�r�je się na ro�i or��anizacji, ins�y��cji, s�owarzyszeń w b�dowa-
ni� po�encjał� �oka�nej społeczności, inne na ��dziach, czy�i członkach (�iderach, anima�orach, 
świadomych obywa�e�ach par�ycyp�jących w b�dowie demokracji) �ejże społeczności; inne na 
emocjona�nych związkach, war�ościach, �ożsamości; ko�ejne na procesach par�ycypacji, an��a-
żowania, kreowania, pob�dzania, zmiany, b�dowania i rea�izacji różnorodnych s�ra�e��ii.
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skie��o wspó�nie rea�iz�jące��o pro��ramy i projek�y na rzecz jej mieszkańców. 
nacisk kładzie się na s�ałe wzmacnianie po�encjał� społeczne��o prowadzą-
ce��o jej członków do samodzie�ne��o przezwyciężania �r�dnych sy��acji życio-
wych oraz do podejmowania działań na rzecz dobra wspó�ne��o. dzieje się �o 
w oparci� o rozwiązania sys�emowe, k�óre na równi s�awiają projek�y rozwią-
zywania is�niejących prob�emów społecznych z p�anami profi�ak�yki w zakre-
sie opieki nad dzieckiem i rodziną, oraz pro��ramami ak�ywizacji i in�e��racji 
wszys�kich środowisk szk�arskiej poręby. przy rea�izacji �ych zadań konieczna 
jes� wzajemna współpraca na zasadzie par�ners�wa: jednos�ek samorząd�, 
sek�ora ��ospodarki, ins�y��cji, or��anizacji pozarządowych, s�owarzyszeń, 
kościołów i związków wyznaniowych, ��r�p i podmio�ów nieforma�nych, osób 
fizycznych i prawnych.

przed opisem sposobów współkreowania przez ośrodek pomocy �oka�nej 
po�i�yki społecznej (�akże poprzez współ�worzenie Strategii) war�o przeds�a-
wić prak�ykę podejmowania �chwał re�����jących zasady, or��anizację i f�nk-
cjonowanie ��miny. jednos�ki or��anizacyjne samorząd� przy��o�ow�ją na 
pods�awie obowiąz�jących przepisów projek�y �chwał, k�óre prezen�owane 
są przez kierowników ins�y��cji na spo�kaniach z komisjami rady. po �zy-
skani� pozy�ywnej opinii prawnika oraz członków wszys�kich komisji (finan-
sowej, społecznej, rozwoj� ��ospodarcze��o, rewizyjnej) projek� �chwały jes� 
poddawany pod ocenę mieszkańców ��b �rafia bezpośrednio na sesję rady 
miejskiej, do ewen��a�nej os�a�ecznej akcep�acji. prak�yka przy��o�owywania 
�chwał przez za�r�dnionych w jednos�kach specja�is�ów jes� wypadkową ich 
profesjona�izm�, wiedzy i doświadczeń, wynika �akże z zasad ekonomii, co ma 
szcze��ó�ne znaczenie w małych i średniozamożnych ��minach. przy��o�owanie 
dok�men�ów �wz���ędniających s�worzenie rozwiązań sys�emowych powierza 
się specja�is�om z różnych jednos�ek or��anizacyjnych samorząd�, żywo zain-
�eresowanych b�dowanym pro��ramem.

prace nad przy��o�owaniem s�ra�e��ii rozwiązywania prob�emów społecz-
nych rozpoczę�o w październik� 2006 rok� od badań ankie�owych, zawie-
rających py�ania o pos�rze��anie o�oczenia przez mieszkańców. pracownicy 
Miejskie��o ośrodka pomocy społecznej w szk�arskiej porębie w 2007 rok� 
kon�yn�owa�i dia��nozowanie przy wykorzys�ani� własnych obserwacji, 
doświadczeń oraz ko�ejnych kwes�ionari�szy, �ym razem rozprowadzonych 
wśród przeds�awicie�i sł�żb społecznych. proszono ich o opis i indywid�a�ną 
ocenę prob�emów doskwierających rodzinom i osobom z �eren� szk�arskiej 
poręby. e�emen�em proces� form�łowania s�ra�e��ii był zainicjowany przez 
kierownika ośrodka pomocy cyk� spo�kań eksper�ów, k�órzy w �ok� dysk�-
sji okreś�a�i najważniejsze kier�nki i ce�e p�anowanej po�i�yki z perspek�ywy 
zajmowane��o s�anowiska i wykonywanych obowiązków sł�żbowych. doda�-
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kowo d�a s�worzenia pełne��o obraz� zasobów i po�rzeb, szans i za��rożeń, 
si�nych i słabych s�ron, wykorzys�ano wyniki badań ankie�owych przepro-
wadzonych wśród młodzieży ��imnazj�m oraz �ice�m. anonimowe ankie�y 
rozprowadzone wśród �czniów dały odpowiedź na py�anie o za��rożenie �e��o 
środowiska �za�eżnieniami. uzyskane w �rakcie spo�kań, w wynik� dysk�sji 
i ana�iz zebrane��o ma�eriał� dane pierwo�ne �z�pełnione danymi w�órnym 
(ze sprawozdań Mpips 01 i 03, ze sprawozdań z do�ychczasowej działa�no-
ści Mkrpa i p�nk�� kons���acyjne��o oraz z refera�� ewidencji l�dności 
urzęd� Miejskie��o w zakresie s�r�k��ry ��dności), złożyły się na obraz sy��-
acji różnych ��r�p wiekowych mias�a. ko�ejnym krokiem było zebranie ma�e-
riał� w całość i poddanie dok�men�� pod społeczną dysk�sję. w szk�arskiej 
porębie Strategia, jako narzędzie po�i�yki społecznej, przy��o�owana zos�ała 
przez zespół w składzie: inspek�or ds. oświa�y, k����ry i zdrowia; zas�ępca 
kierownika refera�� or��anizacyjne��o uM i kierownik Miejskie��o ośrodka 
pomocy społecznej, powołany zarządzeniem B�rmis�rza szk�arskiej poręby 
nr 0151/328/08 z dnia 06 sierpnia 2008. przy os�a�ecznym ksz�ał�owani� Stra-
tegii odnoszono się do is�niejących j�ż dok�men�ów okreś�ających kier�nki 
po�i�yki pańs�wa, wojewódz�wa, powia��. szcze��ó�nie b�iska była członkom 
zespoł� do�noś�ąska s�ra�e��ia in�e��racji z �wa��i na war�ość mery�oryczną 
oraz bezpośrednią za�eżność, a �akże sposób form�łowania ce�ów i zadań 
(w pozy�ywach, z naciskiem na zapobie��anie i wzmacnianie, a nie w ne��a�y-
wach, jako reakcji na pojawiające się prob�emy, in�erwencje w przypadkach  
kryzys�). 

społeczne kons���acje przeprowadzano na ki�k� płaszczyznach: projek� 
dok�men�� zamieszczono na s�ronach in�erne�owych urzęd� Mias�a a zapro-
szenie do wyrażania �wa�� i opinii wraz z adresem, pod k�óry na�eżało je prze-
syłać, zaprezen�owano w Bip, na s�ronie ośrodka pomocy oraz w Biuletynie 
„Pod Szrenicą” – nieodpła�nej ��azecie �rzęd� rozprowadzanej wśród mieszkań-
ców. ponad�o informację o projekcie oraz zachęcenie do społecznej dysk�sji 
rozesłano pocz�ą e�ek�roniczną do wszys�kich �rzędów, ins�y��cji, or��aniza-
cji, s�owarzyszeń z �eren� ��miny; zor��anizowano �akże deba�ę przeds�awi-
cie�i sł�żb społecznych z �eren� mias�a nad os�a�ecznym ksz�ał�em Strategii, 
nas�ępnie przeds�awiono projek� dok�men�� b�rmis�rzowi i radnym. po 
okresie społecznej dysk�sji (około miesiąca) �formowano os�a�eczny ksz�ał� 
Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008–2015 
przyję�y uchwałą nr XXViii/316/08 rady Miejskiej w szk�arskiej porębie 
z dnia 29 października 2008 r.

przy��o�owane w �en sposób narzędzie po�i�yki społecznej mias�a zwięk-
sza zasadniczo prawdopodobieńs�wo osią��nięcia ce�ów, zapewnia racjona�ne 
podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia, efek�ywne wykorzy-
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s�anie czas� sł�żb społecznych i po�encjał� społeczności. jej kompa�ybi�ność 
z obowiąz�jącymi dok�men�ami unii e�ropejskiej, pańs�wa, wojewódz�wa, 
powia�� i innymi s�ra�e��iami ��miny (m.in. Strategią zrównoważonego rozwoju 
Gminy Szklarska Poręba przyję�ą �chwałą nr XXVii/389/01 z dnia 29 maja 
2001 r.) oraz z wizją o��ó�ne��o rozwoj� mias�a, zapewnia spójność i sys�emo-
wość wie�orodnych oraz wie�oe�apowych działań. 

3. CEl, PRZEDMiOT i ZADANiA STRATEGii MiASTA 
W ZAKRESiE POliTyKi SPOŁECZNEJ

Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008–2015  
składa się z �rzech ��łównych części. pierwsza z nich s�anowi syn�e�yczny 
obraz sy��acji mieszkańców w wybranych obszarach życia społeczne��o. ana-
�izą obję�o nas�ęp�jące obszary: s�r�k��ra ��dności i war�nki życia, oświa�a 
za�r�dnienie, rynek pracy, bezrobocie, niepełnosprawność, profi�ak�yka �za-
�eżnień, pomoc społeczna, oraz po�encjał społeczności, w �ym ak�ywność 
obywa�e�ska. część dr���a zawiera ce�e s�ra�e��iczne i priory�e�y w sześci� 
pods�awowych obszarach po�i�yki społecznej: 
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – red�kowanie niekorzys�nych zja-

wisk �niemoż�iwiających jednos�kom i ��r�pom zaspokajanie ich po�rzeb 
życiowych,

– integracja społeczna �rodowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia – wspie-
ranie osób za��rożonych mar��ina�izacją; �worzenie war�nków wzmacniają-
cych po�encjał społeczności,

– krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego 
modelu gminy – pob�dzanie ak�ywności obywa�e�skiej mieszkańców szk�ar-
skiej poręby, wzmacnianie po�encjał� środowisk pozarządowych, działania 
na rzecz społeczności �oka�nych, wspieranie przedsięwzięć o charak�erze 
�oka�nym, rozwijanie i �macnianie współpracy jednos�ek adminis�racji 
p�b�icznej z sek�orem pozarządowym, kreowanie opinii i świadomości 
społecznej oraz zmiana s�ereo�ypów na �ema� k�ien�ów ośrodka pomocy; 
zwiększanie wiedzy obywa�e�i w zakresie przysł����jących im praw, a�e 
i odpowiedzia�ności wobec słabszych członków społeczności,

– podnoszenie jako�ci usług społecznych – rozwój po�encjał� kadr sł�żb społecz-
nych, �worzenie moż�iwości nabywania nowych kwa�ifikacji i �mieję�ności; 
inspirowanie i wdrażanie nowa�orskich rozwiązań w zakresie po�i�yki spo-
łecznej we współpracy z par�nerami społecznymi,

– tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu – z akcen�owaniem różnorodnych 
działań profi�ak�ycznych, szcze��ó�nie wśród młodzieży,
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– tworzenie warunków sprzyjających edukacji – z �wz���ędnieniem ed�kacji niefor-
ma�nej w okresie dorosłości i w s�arszym wiek�.
tak sform�łowane priory�e�y po�i�yki społecznej mias�a �z�pełniono 

poprzez wskazanie: 
– obszaru oddziaływania – opisanie odbiorców przedsięwzięć rea�izowanych 

w danym obszarze prob�emowym,
– celów oraz spodziewanych rezultatów, 
– partnerów – podmio�ów, z k�órymi współpraca podniosłaby efek�ywność każ-

de��o z rea�izowanych zadań, 
– zadań – k�órych rea�izacja przyczyni się do osią��nięcia zamierzonych ce�ów,
– wskaźników efektywno�ci – �moż�iwiających ocenę sk��eczności podejmowa-

nych działań. 
trzecia część dok�men�� okreś�a sposób kon�ro�i oraz oceny proces� 

wdrażania Strategii . d�a zapewnienia je��o cią��łości B�rmis�rz szk�arskiej 
poręby powołał zarządzeniem zespół ds. oceny i ewa��acji s�ra�e��ii złożony 
z przeds�awicie�i sł�żb społecznych szk�arskiej poręby, prac�jących w oparci� 
o nas�ęp�jące kry�eria:
– skuteczno�ci – czy i w jakim s�opni� zrea�izowano zakładane ce�e,
– efektywno�ci/wydajno�ci – czy działania zrea�izowano z��odnie z założonym 

p�anem, a wykorzys�ane zasoby �ży�o w ekonomicznie �zasadniony spo-
sób,

– odpowiednio�ci – na i�e założone ce�e i cała zap�anowana in�erwencja jes� 
z��odna ze ziden�yfikowanymi po�rzebami mias�a,

– użyteczno�ci – na i�e działania skierowane do wszys�kich ��r�p społecznych 
okażą się �ży�eczne,

– trwało�ci – na i�e efek�y działań będą �rwałe w średniej i dł���o�erminowej 
perspek�ywie, oraz czy sk��ki będą odcz�wa�ne w przyszłych �a�ach.
pierwszop�anową ro�ę w dokonywani� oceny pos�ęp� rea�izacji zap�ano-

wanych w Strategii działań mają jednos�ki bezpośrednio odpowiedzia�ne za 
ich rea�izację. są one odpowiedzia�ne za bieżącą i okresową kon�ro�ę oraz 
zawarcie jej wyników w sprawozdaniach (półrocznych i rocznych), poddawa-
nych nas�ępnie obserwacji, analizie, ocenie . sform�łowane przez zespół wnioski 
i rekomendacje przekazywane są b�rmis�rzowi i radzie miejskiej do �wz���ęd-
nienia przy p�anowani� ko�ejnych przedsięwzięć.

w kon�ekście niniejszej pracy szcze��ó�nie in�eres�jące (poza oczywis�ymi 
jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie warunków sprzyjających zdro-
wiu czy budowanie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie 
warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia wraz z aktywizacją spo-
łeczną i rozwijaniem indywidualnych zainteresowań młodzieży) wydają się nas�ęp�-
jące ce�e Strategii:
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3.1.	Integracja	społeczna	środowisk	i	osób	wymagających	szczególnego	wspar-
cia.

 3 .1 .1 . Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych .
 3 .1 .2 . Doskonalenie systemu opieki nad dzie��mi i rodziną .
 3 .1 .3 . Aktywizacja społeczna osób starszych .
 3 .1 .4 .  Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz przedstawicieli różnych �rodo-

wisk .
3.2.	Krzewienie	idei	społeczeństwa	obywatelskiego	i	upowszechnianie	party-

cypacyjnego	modelu	gminy.
 3 .2 .1 .  Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych uwzględniających zasady pomoc-

niczo�ci i partnerstwa oraz umacnianie i rozwój współpracy samorządu z or-
ganizacjami sektora pozarządowego . 

 3 .2 .2 . Aktywizacja społeczno�ci lokalnych .
 3 .2 .3 .  Kreowanie opinii społecznej w celu eliminacji negatywnych stereotypów 

w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promowa-
nie pozytywnych przykładów w�ród przedstawicieli �rodowiska .

3.3.	Podnoszenie	 jakości	 usług	 społecznych	 i	 tworzenie	 zintegrowanego	
systemu	pomocy	społecznej.

 3 .3 .1 .  Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wolontariuszy oraz 
kadr kierowniczych służb społecznych .

 3 .3 .2 .  Zmiana priorytetów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Miejskiego O�rodka 
Pomocy Społecznej . 

 3 .3 .3 . Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój wolontariatu . 
 3 .3 .4 .  Ulepszanie istniejących i wprowadzanie nowych metod pomocy – zintegro-

wany system pomocy społecznej .
 3 .3 .5 .  Współpraca z partnerami lokalnymi, z terenu kraju oraz zagranicznymi 

i opracowywanie nowych, wspólnych rozwiązań z zakresu polityki społecz-
nej .

przy �ak sform�łowanych ce�ach k��czowe wydaje się animowanie i facy-
�i�owanie koa�icji, sieci, par�ners�w, szcze��ó�nie w obrębie podmio�ów zaan-
��ażowanych w sprawy społeczne, k�órych s�a���owa działa�ność wpis�je się 
w po�i�ykę mias�a. ponad�o niezmiernie is�o�ne jes� przywoływanie s�ra�e��ii 
w przy��o�owywanych na jej pods�awie dok�men�ach: �chwałach, obwieszcze-
niach o konk�rsach, sprawozdaniach26.

26 prak�yką Miejskie��o ośrodka pomocy społecznej w szk�arskiej porębie jes� np. �worze-
nie sprawozdań w �aki sposób, że opis każde��o z ko�ejno podejmowanych działań rozpoczyna 
się cy�a�em ze Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej, do k�óre��o się odnosi. prak�yka �a 
ma z jednej s�rony przypomnieć pracownikom ośrodka o f�nkcjonowani� w pewnym sys�emie 
�wz���ędniającym wy�yczone kier�nki i ko�ejne zadania a czy�ającym dok�men� (b�rmis�rzowi, 
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omawiając nową jakość �sł��� społecznych świadczonych przez Miejski 
ośrodek pomocy społecznej w sk�arskiej porębie na zasadzie oddziaływania, 
na�eży wskazać dwie ��łówne dziedziny s�ym��owane do ewa��acji: po�i�yka 
mias�a oraz pro��ram rozwoj� ins�y��cji pomocy. w ob� ściś�e ze sobą powią-
zanych obszarach pods�awą jes� rze�e�na dia��noza a nas�ępnie p�anowanie, 
w �ym wy�yczenie priory�e�ów �ransformacji i okreś�enie sposobów rea�izacji 
przyję�ych założeń. w prak�yce oddziaływanie na po�i�ykę wyraża się projek-
�ami �chwał wprowadzającymi nas�ęp�jące dok�men�y: wspomnianą wyżej 
Strategię; przy��o�owaną wspó�nie z urzędem Mias�a dok�men�ację powoł�jącą 
do życia Miejski ośrodek k����ry, spor�� i ak�ywności loka�nej czy rokrocz-
nie opracowywany Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. ponad�o w po�i�ykę mias�a wpis�ją się 
przy��o�owane na pods�awie Strategii �chwały poświęcone rea�izacji poszcze-
��ó�nych projek�ów, np. Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej; Jestem, działam, 
umiem; Razem damy radę czy Program Aktywno�ci Lokalnej. w dok�men�ach �ych 
wskazywano na spójność ze Strategią Integracji i Aktywno�ci Społecznej poprzez 
przywoływanie konkre�nych jej zapisów. opinie pracowników ośrodka brane 
są pod �wa��ę podczas przy��o�owania pro��ram� współpracy z or��anizacjami 
pozarządowymi oraz przy o��łaszani� konk�rsów z �s�awy o poży�k� p�b�icz-
nym i wo�on�ariacie.

inny, re�ewan�ny obszar wpływów ośrodka na po�i�ykę mias�a wyznaczają 
zainicjowane i podpisane poroz�mienia par�nerskie z �rzędami, ins�y��cjami, 
s�owarzyszeniami, przeds�awicie�ami sł�żb społecznych oraz osobami fizycz-
nymi. wśród nich znajd�ją się poroz�mienie par�nerskie „zdo�na do�na”, 
k�óre��o ce�em jes� zin�e��rowanie rozproszonych do�ychczas działań samo-
rząd�, przedsiębiorców i or��anizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, na 
rzecz rozwoj� re��ion�, przycią��nięcia w �o miejsce inwes�orów, podniesienia 
jakości życia mieszkańców i s�worzenia spójne��o pro��ram� d�a zrównoważo-
ne��o rozwoj� rejon� szk�arskiej poręby do�nej. poroz�mienie �o przeksz�ał-
ciło się w 2008 rok� w s�owarzyszenie „zdo�na do�na” działające na rzecz 
�oka�ne��o środowiska. 

ko�ejne zainicjowane przez Miejski ośrodek pomocy społecznej i podpi-
sane przez przeds�awicie�i 12 podmio�ów (w �ym 7 s�owarzyszeń i or��anizacji 
pozarządowych, 3 �rzędy i jednos�ki or��anizacyjne samorząd�, 1 ��r�pę oby-
wa�e�ską, 1 s�owarzyszenie chrześcijańskie) par�ners�wo loka�ne „wspó�nie 
d�a szk�arskiej poręby”, swym obszarem zain�eresowań obejm�je wsze�kie 
inicja�ywy ak�ywiz�jące i in�e��r�jące �oka�ną społeczność oraz poprawiające 

członkom rady, sekre�arzowi, skarbnikowi, �rzędnikom, wreszcie mieszkańcom) ma przyb�iżyć 
pos�ęp w rea�izacji założeń dok�men�� (a niejednokro�nie przypomnieć o je��o is�nieni�).
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jakość życia wszys�kich ��r�p z �eren� szk�arskiej poręby, w �ym b�dowanie 
społeczeńs�wa obywa�e�skie��o, promowanie in�e��racji społecznej, zmniej-
szenie obszar� wyk��czenia społeczne��o, pomoc ��r�pom defaworyzowanym 
na rynk� pracy, wspieranie ak�ywizacji młodzieży, osób s�arszych i niepełno-
sprawnych. par�ners�w� b�iski jes� rozwój k����ry, spor�� i ��rys�yki, a �akże 
społeczna odpowiedzia�ność biznes� oraz kooperacja zmierzająca do wzros�� 
konk�rencyjności szk�arskiej poręby. 

w prak�yce podpisane poroz�mienia sk��k�ją współpracą przy rea�izowa-
ni� przedsięwzięć na s�ałe wpis�jących się w działania samorząd� (or��ani-
zacja miejskich imprez, fes�ynów, �roczys�ości pańs�wowych i koście�nych), 
współdziałanie w sy��acjach doraźnych i kryzysowych, �dział w pracach róż-
nych zespołów, komisji społecznych, przy��o�owywanie pro��ramów i projek�ów 
oraz b�dowanie koa�icji na rzecz rozwiązywania konkre�ne��o prob�em�. nie-
k�óre z korzyści wynikających z podpisania �mów par�nerskich:
– dla partnerów, dla miasta i lokalnej społeczno�ci – poprawa sk��eczności działań 

każde��o z podmio�ów; s�osowanie innowacyjnych rozwiązań w podejści� 
do pojawiających się prob�emów; �epsze wykorzys�anie is�niejących zaso-
bów; zwiększenie szybkości przepływ� informacji oraz jej zakres�; wzros� 
rep��acji i wiary��odności każde��o z par�nerów; wzros� wzajemne��o za�fa-
nia; zwiększenie a�rakcyjności i konk�rencyjności szk�arskiej poręby; 
ksz�ał�owanie się przyjazne��o do życia o�oczenia; odb�dowa ak�ywności 
obywa�e�skiej; rekons�r�kcja za�fania społeczne��o; zwiększenie świa-
dome��o �dział� podmio�ów w ksz�ał�owani� o�aczającej rzeczywis�ości; 
wzmocnienie po�encjał� �oka�nej społeczności i wzmocnienie sieci oparcia 
społeczne��o,

– dla o�rodka pomocy (ponad�o co zos�ało wyżej wymienione) – zwiększenie 
szybkości podejmowania działań in�erwencyjnych; wypracowanie mecha-
nizmów i s�r�k��r oddziaływania na środowisko – szcze��ó�nie w sy��a-
cjach kryzysowych; wzmocnienie kapi�ał� k�ien�ów ośrodka pomocy, �akże 
poprzez zacieśnienie sieci osób wspierających; wzros� zroz�mienia � par�-
nerów d�a sy��acji k�ien�ów, a �akże sposobów oraz ce�ów i moż�iwości 
działania pracowników socja�nych; �mocnienie re�acji par�nerskich z róż-
nymi przeds�awicie�ami podmio�ów – członków „wspó�nie d�a szk�arskiej 
poręby”; zwiększenie za�fania władz do pracowników ośrodka, sk��k�jące 
akcep�acją d�a s�osowania różnorodnych form wsparcia, w �ym wprowa-
dzania innowacyjnych me�od pracy; podniesienie pres�iż� zawodowe��o 
pracownika socja�ne��o; aproba�a i niejednokro�nie da�eko idące poparcie 
d�a podejmowanych działań wynikających z �rzeciej me�ody pracy socja�-
nej – or��anizacji środowiska �oka�ne��o; współpraca par�nerów przy wyko-
nywani� części obowiązków s�a���owych oraz wynikających ze Strategii.
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Miejski ośrodek pomocy społecznej w szk�arskiej porębie kier�jąc się 
przywoływaną na ws�ępie misją obywa�e�ską i społecznościową, wynikającą 
z kier�nków po�i�yki społecznej mias�a i wpis�jącą się w kier�nki rozwoj� 
ins�y��cji wdraża opisane przez pawła jordana27 s�andardy pracy me�odą 
cal. ośrodek pomocy:
– systematycznie bada problemy i okre�la potrzeby lokalnej społeczno�ci – co dos�rzec 

można zarówno w opisie sposob� przy��o�owania Strategii, jak i w załącz-
nik� do lpr na �a�a 2010-2013 (przywołanym da�ej), 

– jest otwarty dla wszystkich grup i dostrzega ludzi wykluczonych z życia społecznego 
– w obrębie zain�eresowań ośrodka znajd�je się każda z ��r�p wiekowych, 
bez wz���ęd� na s�an zdrowia, pełnione ro�e społeczne i osią��any dochód; 
wspierane są: dzieci ze środowisk za��rożonych wyk��czeniem społecznym 
w dwóch prowadzonych przez ośrodek świe��icach – środowiskowej „p��s” 
i środowiskowo-�erape��ycznej „ce��iełka”; dzieci a��ys�yczne i z zespołem 
downa wraz z ich rodzicami zor��anizowanymi w ��r�pę samopomocową; 
młodzież i doroś�i objęci projek�ami sys�emowymi i konk�rsowymi dofi-
nansowanymi z pokl; s�arsi włączeni zarówno do b�dowania od pods�aw 
uniwersy�e�� trzecie��o wiek�, jak i później objęci je��o działa�nością, 
a �akże wie�oma innymi inicja�ywami ośrodka i par�ners�w, 

– współpracuje i wspiera działania organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, ini-
cjuje oraz pomaga w działaniach grup samopomocowych i obywatelskich – wdraża-
nie �e��o s�andard� po�e��a na: podejmowani� przedsięwzięć z par�nerami 
w ramach „zdo�nej do�nej” i „wspó�nie d�a szk�arskiej poręby”, z parafią 
Boże��o ciała i Św. Maksymi�iana, ze s�owarzyszeniem cyk�is�ów, loka�ną 
or��anizacją t�rys�yczną i innymi; na wspierani� radnych oraz �iderów 
i anima�orów środowiskowych, 

– (współ)tworzy z nimi koalicje na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów oraz 
organizuje działania integrujące �rodowisko – �� zarówno �iczne, przy��o�o-
wywane cyk�icznie i na s�ałe wpis�jące się w harmono��ram szk�arskiej 
poręby imprezy oraz �roczys�ości, a �akże jednorazowe akcje socja�ne, 

– jest organizacją przyjazną wolontariuszom – efek�em wprowadzenia �e��o s�an-
dard� jes� ��worzenie w październik� 2007 k��b� wo�on�ari�sza, �pra-
womocnione��o zapisami w s�a��cie ośrodka i w Strategii; nieza�eżnie od 
rozwijania idei nieodpła�nej pracy na rzecz innych w oparci� o własny 
po�encjał, ośrodek pomocy od 2007 rok� s�a�e współprac�je z wo�on�aria-

27 por. p. jordan, O�rodek Pomocy i Aktywno�ci Społecznej – do�wiadczenia Centrum Aktywno�ci 
Lokalnej, [w:] O�rodek pomocy i aktywno�ci społecznej – rekonesans pracy �rodowiskowej, warszawa 2007, 
s. 46–47.
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�em s��denckim or��anizowanym przez s�owarzyszenie klanza z l�b-
�ina,

– jest zarządzany w sposób partycypacyjny tzn . cały zespół bierze udział w zadaniach 
oraz pracuje metodą projektową w oparciu o zespoły zadaniowe – za�r�dnieni 
w ośrodk� pracownicy, bez wz���ęd� na s�anowisko, pełnioną f�nkcję, dział 
czy jednos�kę, prac�ją w oparci� o s�ałe ��b powoływane doraźnie zespoły. 
pracownicy wspó�nie p�an�ją przedsięwzięcia na cały rok, a na co�y��odnio-
wych spo�kaniach dokon�ją bieżącej oceny ich przebie���. wynikiem wciąż 
zacieśnianej współpracy jes� wie�e projek�ów wspomnianych wyżej oraz 
pro��ramy przy��o�owywane przez wychowawców świe��ic, koordyna�ora 
i �idera kis d�a dzieci i ich rodzin, a �akże d�a ��r�p i środowisk za��rożo-
nych wyk��czeniem społecznym ze wz���ęd� na niepełnosprawność, wiek, 
�za�eżnienia. 
w krzewieni� idei społeczeńs�wa obywa�e�skie��o i �powszechniani� par-

�ycypacyjne��o mode�� ��miny Mops bierze �dział poprzez przy��o�owanie 
kampanii społecznych oraz informowanie �oka�nej społeczności o podejmo-
wanych p�anach i działaniach. o�brzymie znaczenie d�a zwiększenia wiedzy 
społeczności o po�rzebach różnych jej członków ma bieżące informowanie 
o f�nkcjonowani� ośrodka, �akże przy wykorzys�ani� co�y��odniowych rapor-
�ów �mieszczanych w ��azecie, na s�ronach in�erne�owych i wysyłanych do 
władz mias�a. ki�k��e�nia j�ż prak�yka i re����arność w informowani� o za-
daniach zaowocowała s�worzeniem w prywa�nej ��azecie in�erne�owej „głos 
szk�arskiej poręby” nieodpła�nie ��rzymywanej s�rony poświęconej sprawom 
społecznym i ins�y��cji pomocy. k��b in�e��racji społecznej, jednos�ka or��ani-
zacyjna ośrodka, bierze ak�ywny �dział w b�dowani� społeczeńs�wa par�ycy-
pacyjne��o i obywa�e�skie��o inicj�jąc, inform�jąc o spo�kaniach i or��aniz�jąc 
deba�y samorząd� oraz środowisk i ��r�p mieszkańców. w kis znajd�je się 
fi�ia p�nk�� informacji obywa�e�skiej, dyż�ry pełni dzie�nicowy, odbywają 
się spo�kania członków k��b� wo�on�ari�sza oraz zebrania s�owarzyszeń 
„Świa�ełko” i „zdo�na do�na”. wzbo��acono �akże ofer�ę p�nk�� informa-
cyjno-kons���acyjne��o o poradnic�wo prawne �dzie�ane przez lidera szk�ar-
skoporębskiej gr�py obywa�e�skiej w ramach projek�� s�owarzyszenia 
liderów loka�nych gr�p obywa�e�skich. od 2007 rok� f�nkcjon�je wciąż 
dos�osow�jący się do prawnej i społecznej rzeczywis�ości in�erdyscyp�inarny 
zespół przy Punkcie Interwencji Kryzysowej, którego głównym celem jest wspieranie 
osób zagrożonych wykluczeniem. pomieszczenia pik �dos�ępniono �akże na sie-
dzibę i re����arne, co�y��odniowe narady: zarządowi loka�ne��o koła po�skie��o 
komi�e�� pomocy społecznej, zarządowi koła emery�ów i rencis�ów, zarzą-
dowi związk� komba�an�ów rzeczypospo�i�ej po�skiej i Byłych więźniów 
po�i�ycznych, wreszcie zarządowi po�skie��o związk� wędkarskie��o. 
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wśród zasadniczych ce�ów przyświecających ośrodkowi pomocy jako cen-
�r�m ak�ywności loka�nej zna�azły się: wspoma��anie rozwoj� społeczności, 
ak�ywizowanie, inspirowanie do pozy�ywnych zmian, b�dowanie więzi mię-
dzy��dzkich, in�e��rowanie ��r�p mieszkańców, wymiana i przepływ informa-
cji o zachodzących w środowisk� zdarzeniach i procesach, b�dowanie sieci, 
koa�icji, par�ners�w na rzecz rozwiązywania prob�emów i wspierania danej 
społeczności. wszys�kie wynikają bezpośrednio ze Strategii Integracji i Aktywi-
zacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby i przekładają się na pro��ramowane zadania 
�ję�e �akże w załącznik� do Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2010-2013 . we 
ws�ępie do Załącznika podkreś�ony zos�aje ce� or��anizowania środowiska oraz 
je��o oparcie w obowiąz�jących dok�men�ach ksz�ał��jących po�i�ykę mias�a. 
zaakcen�owane zos�ają in�ensywne działania ośrodka w obszarze aktywizacji 
i integracji lokalnego �rodowiska, w zakresie poprawy wizerunku oraz zmian wewnątrz 
samej jednostki . ins�y��cja permanentnie podnosi kwalifikacje i kompetencje pracowni-
ków mające na celu lepszą organizację pomocy społecznej w Szklarskiej Porębie, większą 
optymalizację wydawanych �rodków finansowych na realizację zadań z tego zakresu, lep-
szą jako��� usług społecznych, większą skuteczno��� pracy, sprawniejsze przystosowywa-
nie się do zachodzących zmian w systemie prawnym . Aktywizuje zawodowo i społecznie 
�rodowiska bierne, także zagrożone wykluczeniem społecznym w celu: wszechstronnego 
wykorzystania kapitału ludzkiego Szklarskiej Poręby; ograniczenia zagrożeń prowadzą-
cych do wykluczenia społecznego; dostosowania polityki społecznej państwa i miasta do 
oczekiwań i możliwo�ci mieszkańców . Kreuje postawy i popiera zachowania okre�lane 
jako pro publico bono28 . 

w ramach zadań �s�awowych, �ję�ych w Strategii oraz s�a���owych, w okre-
sie od 2010 do 2013 rok� Miejski ośrodek pomocy społecznej w szcze��ó�ności 
przewid�je:
 –  Inicjowanie i koordynowanie działań planistycznych na rzecz rozwiązania prob-

lemów społecznych przez reorganizację istniejących instytucji społecznych bądź 
organizację nowych (w my�l zasady, że planowanie społeczne jest inicjatywą insty-
tucjonalną, podejmowaną przez służby społeczne we współpracy z samorządem 
lokalnym i opartą na działaniach ekspertów), w tym:

1 . Diagnozy kolejnych �rodowisk;
 –  Badanie, analizę oraz stworzenie Mapy zasobów i potrzeb Osiedla Huty – 

2010/2011;
 –  Badanie, analizę oraz stworzenie Mapy zasobów i potrzeb Białej Doliny –

2010/2011 .

28 Fra��men�y z załącznika do ak��a�izowane��o Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Szklarskiej 
Poręby na lata 2010–2013 – w ma�eriałach urzęd� Mias�a szk�arska poręba.
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2 . Podjęcie działań wynikających z przygotowanych map, w ramach zdefiniowanych 
potrzeb, przy współpracy instytucji, organizacji, stowarzyszeń, a przede wszystkim 
przy współudziale zmotywowanych i zaanimowanych społeczno�ci – 2011/2013 .

3 . Ewaluację działań wynikających z przygotowanej w 2007 roku Mapy zasobów i po-
trzeb dla Szklarskiej Poręby Dolnej . 

4 . Rozwijanie współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego .
5 . Rozwijanie form działalno�ci Klubu Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej .
6 . Ewaluację Strategii w kontek�cie współpracy międzyinstytucjonalnej .
7 . Wzmacnianie zasobów społecznego zaufania oraz własnego kapitału społecznego 

w postaci sieci pozytywnych i trwałych kontaktów, norm i relacji społecznych, w tym:
 –  kontynuację współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, ko�ciołami (Światełko, 

Zdolna Dolna, PKPS, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Parafia Ojców Fran-
ciszkanów, Parafia p .w . Św . Maksymiliana, Caritas, Monar, RCWIP) w zakresie 
realizacji programów i projektów, także współfinansowanych z ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie,

 –  kontynuację współpracy w ramach formalnych i nieformalnych koalicji, sieci, part-
nerstw (networking),

 –  tworzenie grup samopomocowych w oparciu o rozpoznane potrzeby – 2010/2013,
 –  rozwijanie współpracy z PKPS w ramach projektu – dożywianie najuboższych 

mieszkańców Szklarskiej Poręby w oparciu o artykuły spożywcze z europejskiego 
programu pomocy żywno�ciowej PEAD,

 –  animowanie i integrowanie lokalnego �rodowiska poprzez organizację imprez, uro-
czysto�ci, festynów itd .,

 –  edukowanie społeczno�ci, także w zakresie rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego,
 –  wzmacnianie kapitału ludzkiego, czyli profesjonalnie przygotowanych zasobów 

ludzkich zdolnych do realizacji pracy socjalnej oraz budowy kapitału społecznego 
organizacji pomocy społecznej i jej klientów, poprzez:

  •  stałe podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników o�rodka przez uczestnictwo 
w studiach podyplomowych, szkoleniach, treningach, konferencjach, wyjazdach 
studyjnych itd .,

  •  standaryzację działań podejmowanych przez pracowników Miejskiego O�rodka 
Pomocy Społecznej . 

8 . Realizację kolejnych wniosków objętych projektem systemowym w okresie 2010–2013, 
w tym Programu Aktywno�ci Lokalnej przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/562/2010 
w sprawie zatwierdzenia Programu Aktywno�ci Lokalnej, realizowanego w 2010 roku 
w ramach projektu systemowego „ Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji 
i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze �rodków Unii 
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki .
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wdrażanie wynikających ze Strategii zadań, podejmowanych w obszarach 
szcze��ó�nie is�o�nych d�a prawidłowe��o pełnienia f�nkcji, jakich się oczek�je 
od �oka�nych społeczności, jes� efek�ywne, ��dy �sankcjonowany prawnie pro-
ces zmiany rozpocznie się od ośrodka pomocy społecznej. przywoływany wyżej 
paweł jordan wymienia �rzy nieodzowne e�emen�y ewo��cji wewnę�rznej 
ośrodków pomocy: 1) włączenie działań środowiskowych w s�r�k��rę or��ani-
zacyjną; 2) wsparcie �wórczych pracowników; 3) �worzenie środowiska �cze-
nia się. przeobrażenia Miejskie��o ośrodka pomocy społecznej w szk�arskiej 
porębie rozpoczęły się z chwi�ą: przy��o�owania i wprowadzania s�andardów 
i proced�r w niek�órych obszarach f�nkcjonowania ośrodka; sform�łowania 
i przyjęcia misji; wy�yczenia kier�nków rozwoj� ośrodka; re����arne��o p�a-
nowania zadań, a �akże wprowadzenia do zakres� obowiązków wszys�kich 
pracowników zapis� o działaniach me�odami cen�r�m ak�ywności loka�nej; 
�drożnienia kanałów informacyjnych wewną�rz zespoł� poprzez �s�anowie-
nie co�y��odniowych spo�kań wszys�kich je��o członków; podkreś�enia ro�i każ-
de��o członka zespoł�; zwiększenia swobody pracowników w podejmowani� 
decyzji, a�e i ponoszenia za nie odpowiedzia�ności; niwe�owania anonimowo-
ści w pracy29. tworzenie środowiska �czenia się w ośrodk� odbywa się wie-
�opłaszczyznowo: indywid�a�nie i ��r�powo, w zakresie doskona�enia wiedzy 
specja�is�ycznej oraz poprzez poszerzanie perspek�yw, prezen�ację najnow-
szych osią��nięć, przy���ądanie się nie��zinkowym rozwiązaniom, s�perwizji 
indywid�a�nej i ��r�powej. 

wszys�kie wymienione wyżej działania prowadzą do b�dowania kapi�ał� 
społeczne��o i ��dzkie��o jednos�ki or��anizacyjnej samorząd� oraz (pośrednio 
i bezpośrednio) do wzmacniania po�encjał� społeczności �oka�nej roz�mia-
nej jako �mieję�ność wy�yczania własnych ce�ów, podążania w ich kier�nk� 
przy wykorzys�ani� indywid�a�nych i zbiorowych zasobów, doświadczeń, moż-
�iwości, �mieję�ności �kwiących w s�owarzyszeniach, ins�y��cjach, a �akże 
w poszcze��ó�nych jej członkach oraz pomiędzy nimi . na�eży przy �ym pamię-
�ać o zasadniczych d�a powodzenia p�an� rozwoj� e�emen�ach: akcep�acji 
nie�chronnych �r�dności i z��ody na ewen��a�ne zmiany kadrowe; akcep�a-
cji okresowe��o, a niejednokro�nie s�ałe��o zwiększenia zakres� obowiązków 
oraz je��o res�r�k��ryzacji � każde��o z pracowników; włączenia w proces 
�ransformacji wszys�kich członków zespoł� od pracownika ��ospodarcze��o do 
dyrek�ora; wspó�ne��o wypracowania ce��, kier�nków przemian i sposobów 

29 zob. e. pawłowska, Pracownik o�rodka pomocy jako animator zmiany w �rodowisku na przykła-
dzie Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, [w:] Samorządowa polityka społeczna . 
Rozwiązania instytucjonalno-prawne . Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, d. Moroń, k. zamorska 
(red.), wrocław 2010, s. 349–362.
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ewa��acji, a �akże �s�a�enia osób odpowiedzia�nych za ich rea�izację; wprowa-
dzenia po�i�yki informacyjnej wewną�rz i na zewną�rz ośrodka. 

charak�eryz�jąca ośrodek równowa��a pomiędzy s�abi�nością (bezpieczeń-
s�wem i pewnością pracy, zroz�mieniem i akcep�acją war�ości oraz zasad 
ksz�ał��jących wewnę�rzną or��anizację pracy podmio��) a zmianą, cią��łym 
przeobrażaniem (roz�mianym jako proces ewo��cji, �nowocześniania, dos�o-
sowywania me�od pracy do nowych koncepcji, zbierania doświadczenia wyni-
kające��o zarówno z obserwacji jak i z prak�yki, samorozwój) sprzyja s�ałej 
poprawie jakości świadczonych �sł���, profesjona�izacji, wprowadzani� inno-
wacyjnych me�od oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym osią��ani� 
sa�ysfakcji z pracy i zmniejszani� za��rożenia wypa�eniem zawodowym. zespół 
Miejskie��o ośrodka pomocy społecznej w szk�arskiej porębie, pomimo wpro-
wadzonych j�ż innowacyjnych rozwiązań do bieżącej pracy, ma świadomość 
za�edwie począ�k� proces� przemian i wydaje się być na nie ��o�owy.

4. PODSUMOWANiE

w ar�yk��e podję�o próbę skonfron�owania ak��a�nych �endencji szcze-
��ó�nie w obszarze samorządowej po�i�yki i pomocy społecznej z prak�yką 
współ�worzenia po�i�ycznej i społecznej rzeczywis�ości małych miejscowości. 
przykład szk�arskiej poręby sł�ży jako pods�awa do refleksji nad bezpośred-
nią za�eżnością pomiędzy �normowaniami prawnymi zawar�ymi w ��minnych 
s�ra�e��iach rozwiązywania prob�emów, a nową jakością �sł��� społecznych. 
z��odnie z �ezą ar�yk�ł�, współ�dział przeds�awicie�i sł�żb społecznych w kre-
owani� �oka�nej po�i�yki społecznej oraz w �worzeni� jej narzędzia – s�ra�e-
��ii (od fazy dia��nozowania środowiska do ewa��acji działań i przeds�awiania 
rekomendacji), przekłada się na zwiększenie zaan��ażowania w jej wdrażanie, 
wzros� pocz�cia odpowiedzia�ności za rea�izację jej pos�anowień, zacieśnia 
współpracę pomiędzy podmio�ami oraz s�ym���je ins�y��cje pomocy do roz-
woj�. ta �ransformacja przyczynia się do: doskona�enia jakości świadczonych 
�sł���, rozszerzania ka�a�o��� form �dzie�ane��o wsparcia, �epsze��o wykorzy-
s�ania zasobów środowiska i je��o po�encjał�. 
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praca środowiskowa w prak�yce re��iona�nej 
po�i�yki społecznej

1. WSTęP: RAZEM i OSOBNO

na pierwszy rz�� oka – ka�e��orie: „praca środowiskowa” i „po�i�yka spo-
łeczna” wydają się być rozłącznymi pod wz���ędem zakres� zain�eresowań. 
pierwsza – zarówno na poziomie me�odo�o��icznym jak i wdrożeniowym 
– związana jes� operacyjnie z k�ien�em (�� roz�mianym jako in�eresari�sz 
proces�), wyma��a pracy or��anicznej, w wynik� k�órej zmienia się człowiek 
i je��o o�oczenie (środowisko). po�i�yka społeczna zaś �o rodzaj działa�ności, 
k�órej obszarem zain�eresowań jes� co prawda środowisko i wykonywane 
w nim zadania społeczne, jednak ��łównym jej ce�em jes� opisywanie �e��oż 
środowiska (mechanizmów je��o f�nkcjonowania), przewidywanie za��ro-
żeń i szans rozwoj�, p�anowanie najsk��eczniejszych sposobów rea��owania 
na wspomniane za��rożenia oraz przy��o�owywanie kadr ��o�owych do zadań 
operacyjnych. praca środowiskowa i po�i�yka społeczna �o dwie płaszczyzny 
równo�e��łe, k�órych s�yk po�e��a na zasi�ani� wzajemnym w informacje, wie-
dzę, wnioski z doświadczanej rzeczywis�ości, dane i�ościowe i jakościowe, 
w ma�eriał do badań oraz ma�eriał do działań. w �ym kon�ekście – praca 
środowiskowa i po�i�yka społeczna są ze sobą sprzężone i, na swój sposób, 
�za�eżnione od wyników ob� działa�ności. praca środowiskowa jes� �worzy-
wem po�i�yki społecznej (w �jęci� wańkowiczowskim), k�óre zarówno pod�e��a 
oddziaływaniom prze�warzającym je, jak i samo �worzy mechanizmy zmiany 
i moż�iwą do �zyskania jakość (życia). prob�em k��czowy d�a poniższe��o roz-
ważania o po�i�yce społecznej i pracy środowiskowej do�yczy więc nie �y�e 
same��o związk� między nimi, i�e kwes�ii bardziej szcze��ółowych:
1. co wyróżnia owo „�worzywo” (pracę środowiskową) spośród innych ins�r�-

men�ów oddziaływania na o�oczenie człowieka i jakość je��o życia?
2. jak, z pozycji re��ion�, można s�ym��ować s�osowanie me�ody pracy środo-

wiskowej w procesach rewa�idacji społecznej? 
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2. PRAKTyKA A JęZyK TEORii

porządk�jąc ma�eriał seman�yczny, niezbędny do rozważań, opar�o się 
na wzorcach i opisach zaproponowanych przez franc�ską szkołę animacji 
społecznej oraz animacji społeczno-wychowawczej, �j.: debesse i Mia�are�a, 
a �akże – przez język peda��o��iki społecznej, rozwijanej z powodzeniem w sze-
rokim, po�skim n�rcie na�k peda��o��icznych – od czasów rad�ińskiej, kor-
czaka po Żebrowskie��o. 

Mówiąc o pracy środowiskowej, rea�izowanej w ce�� wywołania ak�ywności 
�oka�nej i �r�chamiania procesów in�e��racji, będziemy rozważać przenika-
jące się me�ody peda��o��iki społecznej oraz pracy socja�nej, a �akże, mało 
akcen�owanej w prak�yce, ed�kacji środowiskowej. te �rzy e�emen�y łącznie 
składają się na pakie� pracy środowiskowej, adresowanej do spek�r�m spo-
łeczności �oka�nej, jej bezpośrednie��o o�oczenia, k�órej ce�em będzie �o, co 
d�a po�i�yki społecznej najcenniejsze – pro��ramowanie i wdrażanie niezbęd-
nych, społecznych zmian. 

pojawia się wą�p�iwość: czy na�eży w o��ó�e zmiany społeczne pro��ramować 
i przeprowadzać, czy �eż nie na�eżałoby środowisk pozos�awić samych sobie, 
pozwa�ając im w sposób na��ra�ny rea��ować na przemiany po�i�yczo-��ospo-
darcze, cywi�izacyjne i k����rowe? (�aki n�r� myś�enia w po�i�yce rozwija się, 
a w niek�órych środowiskach nawe� domin�je.) jeś�i �znać jednak, że śro-
dowisko społeczne, jako przes�rzeń war�nk�jąca wzros� i op�yma�ny rozwój 
człowieka, jes� szcze��ó�nym przypadkiem środowiska na��ra�ne��o (swois�ym 
ekosys�emem ��dzkim), odpowiedzi na �o py�anie zapewne na�eżałoby sz�kać 
w na�kach przyrodniczych, szcze��ó�nie w sozo�o��ii czy eko�o��ii. do�ychcza-
sowa, si�na in��erencja człowieka w środowisko na��ra�ne sprawiła, iż ��iną dziś 
��a��nki zwierzą� i roś�in, a nawe� całe ekosys�emy. tak samo „ekosys�emy” 
��dzkie, poprzez zby�nią forma�izację życia, akce�erację pos�ęp� �echno�o-
��iczne��o, odrz�cenie norm ��rwa�onych, na��ra�nych i wym�szenie innych, 
włączenie do życia bodźców obniżających po�encjał człowieka i rodziny – ��e-
��ły de��radacji i ��racie najcenniejsze��o czynnika rozwoj� – ener��ii społecz-
nej. przyb�iżony schema� �r�chamiania owej ener��ii, a nawe� syner��ii, można 
przeds�awić nas�ęp�jąco: 

emocje ➡ doświadczanie po�rzeb ➡ więzi ➡

�mieję�ność wspierania się ➡ bezpieczeńs�wo ➡ współpraca

ta ważna ze społeczne��o p�nk�� widzenia �mieję�ność ma szansę s�ać 
się war�ością dodaną d�a wyższych s�anów emocjona�nych jak sa�ysfakcja, 
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pocz�cie spełnienia, odcz�wa�na jakość życia. dziś, �ak samo jak w ochronie 
środowiska na��ra�ne��o, w środowisk� społecznym na�eży pi�nie opracowy-
wać i �r�chamiać pro��ramy odnowy, od�warzania „��a��nk�”, rewi�a�izacji 
k�ima�� i �ym podobnych procesów.

wedł��� p. Besnarda, praca środowiskowa, ze wszys�kimi jej komponen-
�ami, s�anowi mocne antidotum wobec patologii życia społecznego, która wynika 
z zerwania komunikacji z innymi ludźmi, z izolacji jednostki, utraty tradycyjnych norm 
odniesienia i wszelkich gwarancji metaspołecznych, co zapewniało egzystencjalne bezpie-
czeństwo człowieka1.

pods�mow�jąc �ę część ana�izy prob�em�, można pos�awić nas�ęp�jącą 
�ezę: ��dzie sami doprowadzają do de��radacji środowiska, w nas�ęps�wie 
cze��o padają ofiarami pa�o�o��ii, co z ko�ei wyma��a zas�osowania szere��� 
in��erencji naprawczych. o i�e w środowisk� na��ra�nym, w sy��acjach pa�o-
wych, ��dy e�emen�y na��ra�ne całkiem wy��inęły, można je od�worzyć choćby 
przy pomocy kod� dna, ewen��a�nie zas�ąpić pewne �kłady – syn�e�ycznymi, 
o �y�e społeczny „ekosys�em” nie zniesie pro�ez w pos�aci syn�e�ycznych 
więzi, re�acji, czy �ym bardziej �cz�ć. Brak kom�nikacji, izo�acja, a�omiza-
cja, osamo�nienie, działania obniżające jakość kapi�ał� ��dzkie��o (m.in.: �za-
�eżnienia, słaby s�an zdrowia, czasem wą�p�iwy poziom ed�kacji), powod�ją 
konieczność ich poprawy poprzez od�warzanie na��ra�nych więzi, poprzez 
b�dzenie prawdziwych emocji, zaan��ażowanie i empa�ię, poprzez b�dzenie 
na nowo po�rzeb poznawczych i w o��ó�e – ciekawości świa�a i życia. nie ma 
innej szansy na odzyskanie kondycji społecznej. s�ym��owanie odnowy więzi 
i współdziałania w środowisk� jes� moż�iwe, jednakże wyma��a �r�chomienia 
złożonych procesów, nazywanych łącznie „pracą środowiskową”, a zaczerp-
nię�ych ze wspomnianej j�ż me�odyki peda��o��iki społecznej, pracy socja�-
nej oraz ed�kacji środowiskowej. szeroki i złożony proces odb�dowy więzi 
i b�dzenia po�encjał� ��dzi powinien być skierowany do wszys�kich miesz-
kańców dane��o środowiska, �worzących na��ra�ną wspó�no�ę �oka�ną (np.: 
wieś, osied�e, ��ica). Można w�edy mówić o �r�chomieni� zin�e��rowane��o 
proces� rewi�a�izacji społecznej. oznacza �o, że rewi�a�izacja nie jes� adreso-
wana do konkre�nej ��r�py odbiorców (dzieci, młodzież, osoby do�knię�e cho-
robą a�koho�ową, seniorzy), a�e obejm�je całą społeczność, bez wz���ęd� na 
indywid�a�ne cechy, ewen��a�ne deficy�y. nie chodzi o odnowę więzi w jakiejś 
konkre�nej ��r�pie społecznej, �ecz w środowisk�, k�óre �worzą rodziny, osoby 
samo�ne, młodzi, s�arzy, niemow�ę�a, ��dzie �wikłani w �za�eżnienia, z defi-
cy�ami zdrowia oraz ci, k�órych kondycja pozos�aje bez zarz���. d�a prak�yki 

1 p. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, [w:] Rozprawy o wychowaniu, 
M. debesse, g. Mia�are� (red.), pwn warszawa 1988, za: www.ca�.or��.p� 
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zarządzania po�i�yką społeczną, mode� pracy środowiskowej nas�awiony na 
rewi�a�izację danej społeczności, s�anowi op�yma�ny ins�r�men� rozwiązywa-
nia prob�emów społecznych i co najważniejsze – �akże włączania czynników 
chroniących przed nimi na przyszłość. 

3. ZACHODNiOPOMORSKiE DOśWiADCZENiA

z pozycji zarządzania rozwojem re��iona�nym można ziden�yfikować �rzy 
najczęściej spo�ykane sposoby pracy, wpływające na ożywienie społeczne 
całych środowisk: 
1. działania inicjowane, wdrażane i nadzorowane przez dona�ora – samo-

rząd �oka�ny (ce� zewnę�rzny, pos�awiony przez darczyńcę).
2. działania inicjowane przez �idera środowiskowe��o (ce� �s�a�ony jednooso-

bowo, wynikający z obserwacji i znajomości prob�emów środowiska).
3. działania inicjowane przez ��r�pę środowiskową, wzmocnioną o po�encjał 

zewnę�rzne��o anima�ora (ce� �s�a�ony wspó�nie jako efek� dysk�sji, kon-
s���acji).
przykładami pierwsze��o �yp� działań są od��órnie �s�a�ane w �rzędach 

��min konk�rsy na zadania z�ecane or��anizacjom pozarządowym. większość 
��min w wojewódz�wie zachodniopomorskim f�nkcjon�je w �ym właśnie 
mode��. nawe� w sześć �a� po wprowadzeni� zasad współpracy samorząd� 
z or��anizacjami pozarządowymi zdarzają się jednak �akie ��łosy, k�óre w �s�a-
wie o or��anizacjach poży�k� p�b�iczne��o i wo�on�ariacie �pa�r�ją zamach� 
na samodzie�ność władz i nieza�eżne dysponowanie środkami finansowymi 
na zadania społeczne. Mimo is�nienia w wie�� ��minach rad or��anizacji 
pozarządowych, ich wpływ na �s�a�anie priory�e�ów zadań z�ecanych bądź 
powierzanych jes� nikły. w �akich przypadkach, bardzo częs�o ce�e, jakie 
w prak�yce rea�iz�ją or��anizacje pozarządowe, nie są ce�ami wynikającymi 
z rea�nych po�rzeb środowiska, �ecz niejednokro�nie ce�ami po�i�ycznymi, 
wyznaczonymi przez �oka�ne władze. na szczęście prak�yka �a jes� coraz 
rzadsza, a or��anizacje pozarządowe po�rafią j�ż sk��ecznie doma��ać się swo-
ich praw, łączyć siły i zasoby, cze��o przykładem może być choćby powołanie 
i ak�ywność zachodniopomorskie��o For�m or��anizacji socja�nych (zaFos), 
k�órem� zdarzało się zabierać ��łos w sprawach i in�eresach swoich or��anizacji  
członkowskich. 

dr���ie podejście spo�yka się w �ych środowiskach, w k�órych �jawniła się 
osobowość �idera na��ra�ne��o. nieza�eżnie od działań adminis�racji �oka�nej, 
osoba �aka, mając wiedzę o po�rzebach i moż�iwościach społeczności �oka�nej, 
jednoosobowo wyznacza ce�e. a��ory�e� i za�fanie pozwa�ają jej przez dł�ższy 
czas osią��ać ce�e, zmieniać o�oczenie i wpływać na jakość życia mieszkańców 
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danej społeczności. an��aż�je przy �ym ener��ię własną jak i osób, k�óre podej-
m�ją z nim (z nią) współpracę. w wojewódz�wie zachodniopomorskim mode� 
�en był wyraźnie obserwowany na począ�k� XXi wiek� w ��minie go�eniów. 
idea �a miała swoje źródło w założeni� władz samorządowych, mówiącym, iż 
najefek�ywniejszym sposobem na ożywienie środowisk (szcze��ó�nie wiejskich 
i peryferyjnych mias�a) będzie wyłonienie ze społeczności osób o na��ra�-
nych predyspozycjach do f�nkcji �idera, objęcie ich pa�rona�em, wsparciem, 
szko�eniem i �ą dro��ą – wpływanie na ożywienie wspó�no� o kapi�a�e do�ych-
czas �śpionym. założenie �o przyniosło oczekiwane rez���a�y, między innymi 
w miejscowościach: imno (mała wieś ro�nicza), danowo (średnia wieś, s�ano-
wiąca nie��dyś e�emen� wiodące��o pgr Mos�y), k�iniska wie�kie (d�ża wieś 
związana z nad�eśnic�wem i ��ospodarką �eśną). si�ne osobowości �iderów 
(imno – krys�yna Bie�ecka-za��órna, danowo – krys�yna woźniak, k�iniska – 
Mieczysław Bździ�ch), wspar�e a��ory�e�em władzy �oka�nej, naprawdę zmie-
niły obraz o�oczenia społeczne��o �ych miejscowości. w dwóch z nich powołane 
zos�ały �oka�ne s�owarzyszenia, w jednym (imno) – nieforma�ne więzi miesz-
kańców wys�arczają do rea�izacji zadań zbiorowych. Mode� �en wydaje się być 
op�yma�nym d�a środowisk biernych, a�e nieobarczonych pię�nem zbiorowych 
pa�o�o��ii, jak �o bywa w przypadk� większości wsi pope��eerowskich. Środo-
wisko �ypowo zde��radowane, naznaczone syndromem pope��eerowskim, pod-
dane oddziaływaniom „własne��o” �idera, można obserwować we wsi kory�owo 
(��mina i powia� choszczno). w �ej miejscowości ro�ę �idera przyjął ksiądz, 
k�óry poznał dobrze prob�emy mieszkańców, dzięki osobis�em� zaan��ażowa-
ni� s�ał się d�a nich za�faną osobą i podjął �r�d przeb�dowy środowiska „od 
wewną�rz”. rozpoczynając pracę od wiejskiej świe��icy d�a dzieci i młodzieży, 
poprzez p�nk� pomocy socja�nej i opiek�ńczej, nas�ępnie p�nk� poradni-
c�wa rodzinne��o, ks. sławomir kokorzycki s�worzył wie�of�nkcyjną p�acówkę 
pomocy i samopomocy, ośrodek wspierania rodziny „cari�as”, opar�ą na 
ak�ywności mieszkańców wsi i swojej własnej. w przypadk� kory�owa nie 
można mówić o wspoma��ani� przez władze ��minne. to a��orska inicja�ywa 
i rea�izacja d�że��o, zin�e��rowane��o projek�� przeb�dowy świa�a war�ości 
mieszkańców poprzez e�apowe zaspokajanie po�rzeb i b�dzenie coraz wyż-
szych pokładów moż�iwości ��dzi, nas�awiony przede wszys�kim na ochronę 
przed sk��kami de��radacji – najmłodszych mieszkańców wsi. 

ponieważ jednak zmiany środowiskowe łączą się ze zmianami w sposobie 
myś�enia mieszkańców, odcz�wania i wyrażania po�rzeb, z wyższym pozio-
mem aspiracji i oczekiwań, na pewnym e�apie sys�em opar�y na �iderze może 
nie pozwo�ić j�ż da�ej rozwijać się społeczności. o��raniczenia wiążą się �eż 
z samym �iderem, k�óry niekoniecznie m�si posiadać �mieję�ności mene-
dżera pracy zespołowej czy wręcz – działań par�nerskich. a k� �em� zmie-
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rzają po�rzeby środowisk rozwijających się, �czących się, opar�ych na wiedzy 
i działani�. czy więc ro�a �iderów kończy się wraz z rozb�dzeniem ak�yw-
ności mieszkańców i po�rzeby współpracy? to j�ż za�eży od nich samych jak 
i od świadomie przyję�ych kier�nków rozwoj� społeczne��o w ��minie. Można 
�e same osoby wykorzys�ać jako �iderów przy��o�owania nas�ępnych osób do 
�akiej ro�i, być może j�ż nie w �ej miejscowości, a�e w ko�ejnych, wyraźnie 
ods�ających od średniej ak�ywności w środowisk� �oka�nym. Można �e osoby 
wykorzys�ać do ro�i eksper�ów w dia��nozie społecznej ��miny, do ro�i men-
�orów projek�ów społecznych i socja�nych. is�o�ne, by ich kapi�ał rep��acji, 
za�fania i krea�ywności nie ��e��ł wypa�eni� czy �śpieni�. zmęczenie ro�ą 
i pocz�cie ods�awienia na boczny �or bywa ��roźne �ak d�a same��o �idera jak 
i je��o o�oczenia, wobec k�óre��o s�aje się częs�o kry�ykiem i opozycjonis�ą. 
słaby kapi�ał społeczny w naszym re��ionie nie może pozwo�ić sobie na s�ra�y 
i samode��radację. 

trzeci z wymienionych sposobów pracy nad ożywieniem społecznym po�e��a 
na świadomym wprowadzeni� do środowiska osoby zewnę�rznej, k�óra wnosi 
doń świeży o���ąd �r�dności i szans, nie jes� obarczona sk��kami konflik�ów, 
ocen persona�nych, �kładów czy choćby wiedzą o je��o przeszłości. pojawienie 
się „obce��o”, a�e przyjazne��o i �wórcze��o „czynnika”, działa ożywczo i nie-
rzadko inspir�jąco. ten mode� w wojewódz�wie zachodniopomorskim można 
odna�eźć przede wszys�kim w powiecie kosza�ińskim, sławieńskim i po�ickim. 
od niedawna wdrażają ��o �akże pracownicy socja�ni ��min: go�eniów, Biały 
Bór i s�are czarnowo. w jednym podejści� do pracy środowiskowej dos�rzec 
można jednak dwie różne szkoły animacji:
– w powiecie sławieńskim, w miejscowościach pod��órki, sierakowo, dąbrowa, 

iwięcino czy papro�y, źródłem wsze�kich zmian była (jes�!) osoba anima�ora 
zewnę�rzne��o, obdarzone��o bardzo wysokim poziomem za�fania i a��ory-
�e�� – dr wacława idziaka. dokonał się więc �� proces asymi�acji persona�-
nej, dzięki k�órem� moż�iwe s�ało się �r�chomienie, niema� od począ�k�, 
ener��ii wspó�nej dwóch s�ron proces� zmiany. proces �en jes� nas�awiony 
na dł���o�e�nie oddziaływania. t� nie ma mowy o presji czas�, presji zasad 
narz�conych (np. przez adminis�rację samorządową czy war�nki projek��). 
zmiany �oczą się z��odnie z �empem „b�dzenia się” ��dzi. w �ym przy-
padk� anima�or (a��ory�e�) podąża za ich odkryciami do�yczącymi świa�a 
i ich samych, wiąże ich po�rzeby z moż�iwościami i szansami na zaspokoje-
nie. kier�je bardziej żm�dnym procesem odkrywania za�eżności i szans niż 
kier�je procesem zmiany. cz�wanie nad ��dźmi i nad ce�em zmiany jes� �� 
priory�e�owe i pozwa�a im pocz�ć się od począ�k� „właścicie�ami” wsze�kich 
pomysłów, p�anów i zadań. niewą�p�iwą war�ością �akie��o podejścia jes� 
�rwałość efek�ów działań – �ak w sferze men�a�nej, w sferze or��anizacyjnej 
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społeczności jak i całej jej s�r�k��rze. tr�dnością bywało za każdym razem 
indywid�a�ne �empo pracy, �empo przyswajania „nowe��o” i okres poja-
wiania się efek�ów. jeś�i jednak j�ż się pojawią, są �rwałe, bowiem sys�em 
społeczny ��e��ł przewar�ościowani� i zmianie – swoją własną siłą (ener��ią 
do�ychczas �śpioną).

– w �ym samym podejści� do pracy środowiskowej, przynajmniej w woje-
wódz�wie zachodniopomorskim, wyróżnić można inną „szkołę”, opar�ą 
na me�odzie cen�r�m ak�ywności loka�nej, wdrażaną przede wszys�kim 
siłami re��iona�nych anima�orów: Bea�y pawłowicz oraz dr zbi��niewa 
ł�kaszewskie��o. różnica między �ym, a wcześniej opisanym mode�em 
pracy animacyjnej (z perspek�ywy obserwa�ora procesów zmian w re��io-
nie) po�e��a na wprowadzeni� do wcześniej rozpoznane��o, profesjona�nie 
zdia��nozowane��o środowiska, mechanizm� działania par�nerskie��o. od 
same��o począ�k� pracy ze środowiskiem, anima�orzy zaszczepiają w nim 
nowe war�ości, oswajają �czes�ników proces� ze zmianą. sk�pienie na 
procesie, me�odzie i ce�� niesie war�ość s�os�nkowo szybkie��o efek��, 
zaan��ażowania zbiorowe��o i, co bardzo ważne, moż�iwości pow�arzania 
proces� w ko�ejnych środowiskach. Można pok�sić się o �ezę, że przy��o�o-
wanie profesjona�nych anima�orów, poprzez szko�enia i warsz�a�y, pozwo�i 
me�odę wdrażać zarówno �am, ��dzie is�nieje po�rzeba in��erencji w ska-
żone s�r�k��ry społeczne, jak i �am, ��dzie przewid�jąc �r�dności, war�o 
zadziałać �przedzająco, prewencyjnie. takie podejście do pracy środowi-
skowej, podjęły w re��ionie ośrodki pomocy społecznej w po�icach, go�enio-
wie, Białym Borze czy s�arym czarnowie.
Me�odę pracy środowiskowej od innych me�od pracy socja�nej (bądź z jej 

po��ranicza) wyróżnia �o, że: 
– obejm�je wpływem (procesem zmiany) człowieka z je��o o�oczeniem – 

b�iższym (rodzina, sąsiedz�wo) i da�szym (kościół, ins�y��cje, or��anizacje 
na danym �erenie).

– wprowadza nowe war�ości do środowiska – sz��ka, kreacja, es�e�yka o�o-
czenia, sa�ysfakcja z �worzenia i przeksz�ałcania świa�a. 

– ujawnia wiedzę �kry�ą jednos�ek i pozwa�a na dzie�enie się nią oraz na jej 
wspó�ne wykorzys�ywanie.

– umoż�iwia zawiązywanie się ��b/i odnawianie więzi społecznych w o�ocze-
ni� da�szym – jako efek� m.in. par�nerskie��o działania.

– włącza, ��łównie wobec dzieci i młodzieży, czynniki chroniące przed zacho-
waniami ryzykownymi – więzi, kon�ro�ę społeczną, ak�ywność w czasie 
wo�nym, sa�ysfakcję z działania, z życia.

– wzb�dza przemianę społeczności zdezin�e��rowanej w „społeczeńs�wo 
wychow�jące”. 
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– ur�chamia mechanizmy ed�kacji nieszko�nej (równo�e��łej) w środowisk�2.
– pozwa�a b�dować hierarchię war�ości wspó�nych d�a ��r�py (społeczności)3.
– wzb�dza „rezonans społeczny” – reakcję na zmiany w s�r�k��rze danej 

społeczności (władza, adminis�racja, ins�y��cje �oka�ne m�szą �iczyć się 
z nowymi po�rzebami i oczekiwaniami, np. wspieranie projek�ów ��r�p nie-
forma�nych, powołanie rady osied�a, s�owarzyszenia, zespoł� kons���acyj-
ne��o i�p.).

– zwiększa po�e doświadczeń życiowych �czes�ników przy niekoniecznym 
zwiększeni� po�a pomocy forma�nej, w �ym finansowej (czasem nawe� przy 
je��o o��raniczeni�).
wyróżniki me�ody środowiskowej nie wyma��ają obrony ani �zasadniania. 

jako przyb�iżone cechy i procesy każde��o zdrowe��o „ekosys�em�” ��dzkie��o, 
s�anowią s�r�k��rę niezbędną do b�dowania kapi�ał� pomos�owe��o danej 
społeczności. praca środowiskowa, nie s�os�jąc sposobów �wardej in��eren-
cji w życie jednos�ki czy rodziny, wpływa na nią poprzez przeb�dowę całe��o 
o�oczenia. tworzy więc war�ość dodaną o zasię��� niewyobraża�nym i nieopi-
sywa�nym, ��dyż wykraczającym poza widoczną s�r�k��rę społeczną, wnika-
jącą w ��łąb re�acji, emocji, �cz�ć, zachowań i pos�aw, by do�knąć wreszcie 
świa�a war�ości – najwyższe��o poziom� po�rzeb człowieka i de�erminan�y 
je��o zachowań społecznych.

to właśnie odróżnia pracę środowiskową od wszys�kich innych sposobów 
in�erwencji i pracy socja�nej, jakie s�os�je się wobec osób za��rożonych mar��i-
na�izacją ��b �eż j�ż wyk��czonych. jej złożoność, poziom �s�r�k��ryzowania 
me�odo�o��iczne��o (��b psycho�o��iczne��o – w przypadk� sposob� opar�e��o 
o a��ory�e� osobowy anima�ora) powod�je, iż nie jes� �o me�oda powszechna, 
dos�ępna d�a każde��o środowiska i wszys�kich kadr peda��o��iczno-socja�-
nych. wyma��a profesjona�ne��o przy��o�owania, ��łębokiej wiedzy psychoso-
cjo�o��icznej, doświadczenia oraz kompe�encji osobis�ych (jak i zawodowych) 
anima�orów zmiany. to właśnie powod�je, iż jes� ważnym �worzywem po�i-
�yki społecznej, cennym ze wz���ęd� na przynoszone efek�y oraz ho�is�yczne 
podejście do człowieka i je��o o�oczenia – na każdym e�apie proces� zmiany. 
ponad�o, przenosi wie�e cennych informacji do sfery po�i�yki (�oka�nej i re��io-
na�nej):
– dane dia��noz�jące poszcze��ó�ne środowiska społeczne obejmowane 

me�odą,

2 k. pią�ek, Relacje między edukacją szkolną, a edukacją nieszkolną w obszarze pracy socjalnej, [w:] 
Edukacja nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce, e. trempała (red.), wsp Byd��oszcz 
1994, s. 292–293.

3 M. kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, cak warszawa 1993, s. 22–29.
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– sprawozdania końcowe (rapor�y) opis�jące efek�y „in�erwencji” w środo-
wisko,

– informacje me�odo�o��iczne do�yczące �r�dności, sposobów pokonywania 
barier, 

– informacje na �ema� war�nków wpływających na sk��eczność me�ody.
najważniejsze, by is�niało poroz�mienie pomiędzy ins�y��cjami po�i�yki 

społecznej a środowiskiem anima�orów – czy �o z ramienia cen�r�m ak�yw-
ności loka�nej, konkre�ne��o ośrodka pomocy społecznej czy pojedynczych 
�iderów środowiskowych. wspó�na misja w zakresie pro��ramowania i pro-
wadzenia zmian społecznych, wspó�na fi�ozofia �ej zmiany i war�ości, mo��ą 
wpłynąć na większe zaan��ażowanie s�ron proces�, ła�wiejszy dos�ęp do nie-
zbędnych ins�r�men�ów i zasobów wszys�kich �r�chamianych procesów. 

po�i�yka społeczna powinna przede wszys�kim dos�arczać środowisk� i de-
cyden�om wiedzy o �ym, jak jes� oraz jak powinno być, a co za �ym idzie 
– wyznaczać kier�nki i s�andardy działania. w zakresie posiadanych �praw-
nień i moż�iwości, wiedzę �ę można �powszechniać na ki�ka sposobów:
– or��aniz�jąc szko�enia i seminaria środowiskowe na �ema� sk��ecznych 

me�od pracy ze środowiskiem,
– opis�jąc i p�b�ik�jąc badania własne do�yczące środowisk, po�rzeb zmian 

oraz sk��eczności wdrażanych me�od,
– prom�jąc dobre prak�yki, a �akże rozwiązania innowacyjne i mode�owe, 

pośrednicząc w wymianie doświadczeń, 
– inicj�jąc par�ners�wa i przys�ęp�jąc do par�ners�w �oka�nych w ce�� wspar-

cia ins�y��cjona�ne��o i mery�oryczne��o,
– wspierając rozwiązania innowacyjne, nies�andardowe w re��ionie, sł�żące 

podniesieni� efek�ywności procesów in�e��racji społecznej (m.in. poprzez 
animację społeczną, społeczno-wychowawczą, k����ra�ną).
samorząd wojewódz�wa zachodniopomorskie��o, chcąc oddziaływać na 

proces rewi�a�izacji społecznej re��ion�, cze��o wyrazem było zor��anizowanie 
w dniach 28–29 września 2010 r. konferencji pod nazwą „spójność społeczna 
– od �eorii do prak�yki”, jes� zain�eresowany przycią��nięciem do re��ion� 
wsze�kich form ak�ywnej pracy ze środowiskiem, szcze��ó�nie wzmacniającym 
społeczny kapi�ał pomos�owy i spójność społeczną. re��iona�ny ośrodek po�i-
�yki społecznej w szczecinie od dwóch �a� wprowadza me�ody pracy środowi-
skowej do ka�a�o��� oficja�nych i wspieranych przez samorząd ins�r�men�ów 
pracy społecznej i socja�nej. jes� �o moż�iwe dzięki rea�izacji projek�� sys�e-
mowe��o w ramach pokl, ze ścieżki finansowej priory�e�� Vii – in�e��racja 
i ak�ywizacja społeczna. projek� sys�emowy przewid�je przy��o�owanie profe-
sjona�nych anima�orów me�ody środowiskowej cen�r�m animacji loka�nej 
w ramach ośrodków pomocy społecznej. do cyk�� szko�eniowe��o rekr��owany 
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jes� ośrodek pomocy, a nie – pojedyncze osoby. sposób �en pozwa�a na świa-
domy wybór me�ody przez kadrę ośrodka. dyrek�or/kierownik ops kier�je 
okreś�one osoby, posiadające predyspozycje do �akie��o działania na szko�enie 
i odpowiada za wdrożenie me�ody w środowisk�. przez około pół rok� przysz�i 
anima�orzy przy��o�ow�ją się �eore�ycznie i prak�ycznie do nowych zadań, 
a w nas�ępnym rok�, ośrodki i pracownicy podejm�jący działania o�rzym�ją 
wsparcie s�perwizorów cal. ur�chamia �o doda�kową mo�ywację i mobi�i-
z�je do rozpoczęcia działań w środowisk�. wsparcie na e�apie wdrażania jes� 
bardzo ważne, ��dyż �korzenia �mieję�ności abi��rien�ów szko�eń, daje im 
pocz�cie bezpieczeńs�wa obrane��o kier�nk� i decyzji, kory���je, ��dy zachodzi 
po�rzeba i wzmacnia psychicznie. 

na zakończenie dr���iej edycji szko�eń anima�orów cal, w wojewódz�wie 
zachodniopomorskim:
– 20 ��minnych ośrodków pomocy społecznej posiada co najmniej dwóch 

pracowników socja�nych przy��o�owanych do pracy środowiskowej me�odą 
cal.

– 15 ��min prac�je me�odą środowiskową w ramach własnych zadań bądź 
w ramach prowadzonych projek�ów sys�emowych pokl (nie �y�ko cal…).

– 2 ��miny posiadają cer�yfika� cal (po�ice – ops, go�eniów – dom k��-
��ry).
jeś�i chodzi o pierwsze, szcze��ółowo opisane podejście do pracy środowi-

skowej, �osobione w a��ory�ecie pana wacława idziaka, �r�dne jes� do powie-
�enia w innym miejsc�, ��dyż wiąże się �y�ko i wyłącznie z osobą a��ory�e��. 
podję�o j�ż jednak dysk�sję nad moż�iwościami pozyskiwania osób o podobnej 
charyzmie i sposobie działania z ��dźmi, ich szko�enia i b�dowania sys�em� 
„cierp�iwej zmiany”, opar�ej o zasoby, �śpioną ener��ię i wyraźne deficy�y (sic!) 
środowiska. Byłaby �o dr���a ścieżka dochodzenia do efek�� rewi�a�izacji spo-
łecznej w re��ionie, b�dowana równo�e���e do cal-owskiej, inna w sposobie 
pracy, a więc dos�ępna d�a �czes�ników proces� zmiany o innych po�rzebach 
i dys�ynkcjach społecznych. 

4. PODSUMOWANiE

praca środowiskowa, jako �worzywo po�i�yki społecznej, jes� w niej nie-
�s�annie obecna. s�anowi nie �y�ko środek do ce��, a�e �akże obiek� badań 
i dociekań – w zakresie sk��eczności, efek�ywności i ekonomiczności me�ody. 
ponad�o, jes� czynnikiem de�ermin�jącym zmiany w samym ośrodk� pomocy 
społecznej, przeksz�ałcającym ins�y��cję o biernym i s�ałym charak�erze 
adminis�racyjnym w nowoczesną or��anizację �czącą się. 
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d�a wojewódz�wa zachodniopomorskie��o, re��ion� o najbardziej złożonej 
(rozłożonej?) s�r�k��rze społecznej, o bardzo słabej si�e kapi�ał� pomos�o-
we��o, zróżnicowanej pod wz���ędem ma�eria�nym, zdrowo�nym, wyksz�ałce-
nia, po���ądów, pochodzenia, a�e przede wszys�kim – wyznawanych war�ości 
i życiowych aspiracji – najważniejszą sprawą s�aje się wzb�dzanie po�rzeby 
�ożsamości �oka�nej. pocz�cie �ożsamości daje bowiem szansę na rozwój 
kapi�ał� wiążące��o wśród małych wspó�no�. ożywienie środowisk, wywoła-
nie wspó�nych po�rzeb, sposobów ich zaspokajania, czy �o z wykorzys�aniem 
ener��ii własnej społeczności, czy �eż poprzez włączenie zewnę�rzne��o s�ym�-
�a�ora owej ener��ii, jes� więcej niż po�rzebą re��ion�, jes� koniecznością, a�e 
i wie�kim wyzwaniem d�a po�i�yki społecznej. 



piotr Henzler

pro��ram ak�ywności loka�nej (pal) 
w szopienicach jako przykład wykorzys�ania 

narzędzia sys�emowe��o  
w środowiskowej pracy socja�nej

1. WPROWADZENiE

Po okresie przemy�leń i przygotowań przyszedł czas na wytężoną pracę . Program Cen-
trum Aktywno�ci Lokalnej w Szopienicach działa już pełną parą, sukcesywnie reali-
zując elementy swojej oferty . A ta, przypomnijmy, jest bogata i interesująca1 – w �en 
sposób rozpoczyna się �eks� zachęcający mieszkańców ka�owickiej dzie�nicy 
do włączenia się w działania związane z �oka�nym pro��ramem ak�ywności  
�oka�nej. 

z cze��o może skorzys�ać i kim jes� ��r�pa odbiorców �e��o sys�emowe��o 
projek�� rea�izowane��o przez Miejski ośrodek pomocy społecznej (Mops) 
w ka�owicach? to mieszkańcy ki�k� zaniedbanych osied�i w szopienicach, 
k�órzy mo��ą dołączyć np. do ��r�py �oka�nych �iderów, przechodzących cyk� 
in�e��racyjno-szko�eniowy przy��o�ow�jący ich do pracy w ich środowisk� �oka�-
nym. Ma�ki samo�nie wychow�jące dzieci mo��ą dołączyć do ��r�py samopo-
mocowej sk�piającej �akie osoby. najmłodsi mo��ą wziąć �dział w cyk�� zajęć 
„z Mopsikiem bezpieczniej”, podczas k�óre��o poznają sposoby na ciekawe, 
a�e i bezpiecznie spędzania wo�ne��o czas�, a �rochę s�arsi – zapraszani są na 
spo�kania d�a mieszkańców, podczas k�órych dysk��owane są ważne �ema�y 
do�ykające całą społeczność dzie�nicy – np. prob�em za��ospodarowania prze-
s�rzenne��o w rejonie zwanym Ba��no czy sposoby wa�ki z a�koho�izmem. 
d�acze��o dołączyć? Bo szopienicki pro��ram ak�ywności loka�nej nie jes� 
jednorazową akcją, nas�awioną na „za�iczenie pala”. to część wie�o�e�nie��o 

1 Fra��men� ar�yk�ł� „nie n�dzimy się wcale, a wcale”, ma�eriały s�owarzyszenia 
cal.
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projek�� sys�emowe��o, k�óry zap�anowany zos�ał na okres 2008–2013 i jako 
�aki zos�ał przyję�y przez radę Mias�a ka�owice do rea�izacji (oczywiście 
pojedyncze wnioski/projek�y do�yczą poszcze��ó�nych �a� ka�endarzowych, a�e 
w rzeczywis�ości s�anowią wycinki całe��o, komp�eksowe��o pro��ram� nas�a-
wione��o na ak�ywizację i rozwiązywanie prob�emów �oka�nych).

w zakończonym w 2009 rok� projekcie rocznym, odbyło się na �erenie 
szopienic mnós�wo imprez, spo�kań, wydarzeń ed�kacyjnych i in�e��racyjnych, 
wspó�nych przedsięwzięć i inicja�yw: pows�ał k��b wo�on�ari�szy „szansa”, 
zaina����rowane zos�ały spo�kania ��r�p samopomocowych d�a �oka�nych 
�iderów i ma�ek samo�nie wychow�jących dzieci (panie z �ej ��r�py wkró�ce 
napisały samodzie�nie projek� do konk�rs� „ak�ywna wiosna”), młodzieży 
w wiek� 15–19 �a�, r�szyło poradnic�wo specja�is�yczne. w cią��� jedne��o 
miesiąca (w czerwc�) ��r�pa �ea�ra�na odbyła tournee po dzie�nicy, wys�awia-
jąc 6 razy spek�ak�e w p�acówkach ed�kacyjnych. w �ym samym miesiąc� 
mieszkańcy ��icy Morawa �rządzi�i d�a siebie „dzień sąsiada”, a na „Ba��-
nie” odbył się rodzinny fes�yn �rzeźwościowy. Miesiąc później – impreza d�a 
mieszkańców ��icy krakowskiej w s�y�� Bo��ywood. pojawiły się �eż działania 
niezwiązane bezpośrednio z projek�em, �ecz zainicjowane przez osoby ��b 
ins�y��cje w nim �czes�niczące, np. młodzież ��imnazja�na rozpoczęła akcję 
zbierania i wydawania odzieży.

to �y�ko część działań, k�óre odbyły się w pierwszej połowie 2009 rok�. 
sform�łowanie „odbyły się” nie jes� przypadkowe, bo na pewno nie można 
powiedzieć, że wszys�kie one były „zor��anizowane” przez pracowników 
ośrodka pomocy społecznej. „Bo��ywoodzką” imprezę zor��anizowała młodzież 
z k��b� Młodzieżowe��o (ze wsparciem rea�iza�orów pro��ram� ak�ywności 
�oka�nej), imprezę na ��icy Morawy zainicjowała i ��łówny ciężar or��anizacji 
wzięła na siebie gr�pa liderów loka�nych (��worzona w ramach pal-a), 
dzięki czem� doprowadzi�i do spo�kania in�e��racyjne��o d�a ponad 300 
mieszkańców. przeds�awicie�ka gr�py podkreś�ała: Jeste�my zgrani, otwarci, 
nie mamy nic przed sobą do ukrycia . Staramy się robi�� jak najwięcej dla dzieci, bo one 
są tu w Szopienicach najważniejsze…2. pewne zobowiązania wzięła �eż na sie-
bie młodzież �czes�nicząca w spo�kaniach ��r�py wsparcia d�a osób w wiek�  
15–19 �a�. wspó�nie z opiek�nką ��r�py poma�owała drzwi do basen� na 
�erenie ��imnazj�m nr 13 – jednej z mocno zaan��ażowanych w rea�izację 
pro��ram� ins�y��cji, przy k�órej również działa „wspó�ny”, szopienicki wo�on-
�aria�, k�óre��o ak�ywni członkowie współprac�ją i ze szkołą, i z ośrodkiem 
oraz z innymi ins�y��cjami �oka�nymi.

2 M. nowak, Siła jest w nas, sprawozdanie z „e�ropejskie��o dnia sąsiada” na Morawy, 
2009.
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te wszys�kie działania, o k�órych więcej można przeczy�ać na s�ronie 
ka�owickie��o Mops-� ��b zapoznając się z �reścią �chwały (a zwłaszcza 
załącznikiem do niej) rady Mias�a ka�owice na s�ronach �rzęd�, mają �ak 
naprawdę jeden ce�: �moż�iwić �aką pracę z mieszkańcami, (w szcze��ó�ności 
osobami będącymi k�ien�ami ośrodka pomocy społecznej i/��b za��rożonymi 
wyk��czeniem społecznym), k�óra zaowoc�je zmobi�izowaniem ich do działa-
nia, pozwo�i nabyć im pewne kompe�encje społeczno-zawodowe pozwa�ające 
na powró� (��b wejście) na rynek pracy, doprowadzi do �samodzie�nienia się 
i wzmocnienia psychiczne��o, in�e��racji z sąsiadami. dadzą im �zw. empower-
ment, wzmocnienie kompe�encyjne i psychiczne, do wzięcia odpowiedzia�ności 
za siebie, swoje rodziny, swoje o�oczenie i środowisko, k�óre jednak nie poja-
wia się z�pełnie z zewną�rz, a jes� wynikiem doświadczeń (np. wspó�nej pracy, 
wspó�ne��o osią��ania s�kces�, i�p.) osobis�ych i ��r�powych.

nie sposób �e��o zrobić �y�ko siłami ośrodka pomocy społecznej. trzeba 
zaan��ażować do �e��o również inne podmio�y. w szopienicach, oprócz wspo-
mniane��o ��imnazj�m nr 13, są �o również: k��b seniora, ośrodek pro-
fi�ak�yczno-wychowawczy, dom k����ry. narzędzie, jakim jes� pro��ram 
ak�ywności loka�nej, jes� sposobem – finansowym i forma�nym – na zwró-
cenie większej wa��i i położenie nacisk� na środowiskową pracę socja�ną 
jako na �ę me�odę pracy, k�óra wyma��a wprawdzie wysiłk� i nakładów, a�e 
k�órej efek�y są naj�rwa�sze z p�nk�� widzenia zarówno bezpośrednich 
odbiorców, k�ien�ów pomocy społecznej, jak i całym środowisk, w k�órych  
f�nkcjon�ją. 

2. PAl A śRODOWiSKOWA PRACA SOCJAlNA

Środowiskowa praca socja�na przez dł���ie �a�a pos�rze��ana była jako 
doda�kowa forma �sł��� świadczonych przez ins�y��cje pomocy społecznej. 
priory�e�em była praca indywid�a�na, chociaż rea�izowane były również dzia-
łania nakierowane na ��r�py. rzadko kiedy – z różnych przyczyn, nie �y�ko 
związanych z brakiem świadomości znaczenia �ej formy pracy, a�e i z o��ra-
niczeniami sys�emowymi (środki finansowe, o��raniczenia czasowe i kom-
pe�encyjne) – ins�y��cje korzys�ały z pracy środowiskowej. od ki�k� �a� �o 
się zmienia i znajd�je również odzwiercied�enie w rozwiązaniach do�yczą-
cych ksz�ał�owania po�i�yki społecznej i wdrażania rozwiązań sys�emowych. 
w 2008 rok� po raz pierwszy ins�y��cje pomocy społecznej mo��ły rea�izować 
(w roz�mieni� – �bie��ać się o finansowanie działań pod �ą nazwą) pro��ramy 
ak�ywności loka�nej – projek�y, k�órych jednym z ��łównych założeń było 
spojrzenie na k�ien�a pomocy społecznej nie jak na wyabs�rahowaną ze swo-
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je��o środowiska jednos�kę, a�e jak na członka społeczności, w k�órej żyje. i, 
co się z �ym wiąże, również po�rak�owanie �ej społeczności jako „zbiorowe��o 
k�ien�a” ins�y��cji pomocy społecznej, do k�óre��o również powinny kierowane 
być działania wspierające – z poży�kiem zarówno d�a bezpośrednich, „�rady-
cyjnych” k�ien�ów, jak i d�a całe��o środowiska.

podejście �o nie jes� nowe – baz�je na nim cała idea pracy środowiskowej 
– jednak po raz pierwszy zos�ało ono wyraźnie �re����owane i s�worzony zos�ał 
mechanizm zachęcający do wdrażania �akiej formy pracy. Bazą �eore�yczną 
d�a �e��o �yp� rozwiązań są koncepcje związane z ed�kacją środowiskową, ideą 
wskaz�jącą na ścisły związek między sy��acją społeczno-ed�kacyjną jednos�ki 
a środowiskiem, w jakim żyje. i ważne są nie �y�ko cechy �e��o środowiska, a�e 
również re�acje między jednos�ką a środowiskiem.

pro��ram ak�ywności loka�nej nie jes� nową koncepcją pracy w społecz-
nościach �oka�nych, a�e nowym narzędziem �ej pracy. różne ins�y��cje �aką 
pracę j�ż wykon�ją. nieza�eżnie, czy mają pieniądze z pal-a, czy �dało im 
się je wy��ospodarować w inny sposób, prac�ją z całym środowisk� j�ż od �a�. 
d�a nich – ka�owicki Miejski ośrodek pomocy społecznej jes� przeds�awi-
cie�em �ej ��r�py – projek� sys�emowy jes� �y�ko narzędziem, k�óry �ła�wi im 
�aką pracę, �porządk�je or��anizacyjnie, a�e nie będzie nowością. d�a innych 
ins�y��cji pal może okazać się pre�eks�em do rozszerzenia działań na inne 
formy pracy w swoich środowiskach �oka�nych.

3. PROGRAM AKTyWNOśCi lOKAlNEJ  
– GŁóWNE ZAŁOżENiA SySTEMOWE

pro��ram ak�ywności �oka�nej �o narzędzie ak�ywnej in�e��racji, �kier�n-
kowane na ak�ywizację społeczno-zawodową osób za��rożonych wyk��czeniem 
społecznym (��b j�ż wyk��czonych) oraz ich o�oczenia. opiera się ono na 
założeni�, że nie można rozwiązywać prob�emów jednos�ek w oderwani� 
od ich środowiska �oka�ne��o. d�a�e��o �eż jednym z wyróżników �e��o narzę-
dzia jes� �o, że wprawdzie ��łównymi beneficjen�ami działań są osoby będące 
k�ien�ami ins�y��cji pomocy społecznej, za��rożone wyk��czeniem społecznych 
(��b j�ż wyk��czone), a�e podejmowane działania ak�ywiz�jące powinny być 
kierowane również do ich o�oczenia – roz�miane��o zarówno jako o�ocze-
nie najb�iższe, jak rodzina, a�e i nieco da�sze – społeczność �oka�na, sąsiedzi 
z b�ok�, ��icy, osied�a.

narzędzie �o zos�ało wprowadzone do projek�ów sys�emowych d�a ośrod-
ków pomocy społecznej i powia�owych ośrodków pomocy rodzinie w ramach 
pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki, priory�e� Vii – promocja in�e��racji 
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społecznej, działanie 1 – rozwój i �powszechnianie ak�ywnej in�e��racji, pod-
działanie 1 – projek� sys�emowy w zakresie rozwoj� i �powszechniania ak�yw-
nej in�e��racji przez ośrodki pomocy społecznej i poddziałanie 2 – projek� 
sys�emowy w zakresie rozwoj� i �powszechniania ak�ywnej in�e��racji przez 
powia�owe cen�ra pomocy rodzinie3. pro��ram ak�ywności loka�nej jes� jed-
nym z �rzech narzędzi – obok kon�rak�� socja�ne��o oraz pro��ram� in�e��racji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, – k�óre mo��ą być rea�izo-
wane w ramach �ych poddziałań. z��odnie z wy�ycznymi ��łównymi odbiorcami 
mają być osoby pozos�ające poza rynkiem pracy, będące w okresie ak�ywno-
ści zawodowej, korzys�ające ze świadczeń pomocy społecznej. oznacza �o, że 
��łównymi odbiorcami nie mo��ą być np. seniorzy czy dzieci. te ��r�py, podob-
nie jak i inne osoby, z k�órymi ośrodki pomocy społecznej chciałyby pracować, 
mo��ą być włączane do pal-a jako o�oczenie ��łównych odbiorców. projek� 
pal może �rwać do rok�, a z re���ły kończy się po ki�k� miesiącach, co znacz-
nie może o��raniczyć wpływ działania na �oka�ną społeczność.

w ramach pro��ram� ak�ywności loka�nej beneficjen�om mo��ą być zapro-
ponowane konkre�ne działania podnoszące ich kompe�encje społeczne i za-
wodowe oraz wspierające ich rozwój. na po�rzeby pal zos�ała s�worzona �is�a 
dos�ępnych ins�r�men�ów ak�ywnej in�e��racji, podzie�onych na cz�ery ��r�py 
�ema�yczne. 
– Instrumenty aktywizacji zawodowej, m.in. �czes�nic�wo w zajęciach cis i kis 

czy �sł���i wspierające ak�ywizację zawodową (np. za�r�dnienie �renera 
pracy).

– Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, m.in.: �z�pełnianie wyksz�ałcenia, zaję-
cia podnoszące k��czowe kompe�encje zawodowe, sfinansowanie s��diów 
i s�opnia d�a osób op�szczających p�acówki opiek�ńczo-wychowawcze.

– Instrumenty aktywizacji zdrowotnej, m.in. badania profi�ak�yczne i specja�i-
s�yczne, �erapia psycho�o��iczna i psychospołeczna. 

– Instrumenty aktywizacji społecznej, m.in. finansowanie �czes�nic�wa w zaję-
ciach w ośrodkach dzienne��o wsparcia, świe��icach i k��bach, or��aniza-
cja i wspieranie �sł��� wspierających animację �oka�ną, w �ym kosz�y 
za�r�dnienia anima�ora �oka�ne��o czy streetworkera, or��anizacja i kosz�y 
wo�on�aria��, w �ym za�r�dnienia osoby prowadzącej k��b wo�on�ari�sza, 
or��anizacja k��bów i ��r�p samopomocowych, finansowanie �renin��ów 
kompe�encji społecznych.

3 zasady przy��o�owania, rea�izacji i roz�iczania projek�ów sys�emowych ośrodków 
pomocy społecznej, powia�owych cen�rów pomocy rodzinie oraz re��iona�ne��o ośrodka 
po�i�yki społecznej w ramach pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki 2007–2013, warszawa 
1 s�ycznia 2010 rok�, s. 5–6.
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war�o dodać, że ins�r�men�y ak�ywnej in�e��racji nie są jedynymi form-
ami działań, jakie mo��ą być rea�izowane w ramach pro��ram� ak�ywności 
loka�nej. jednak żaden pal nie o�rzyma dofinansowania, jeś�i nie będzie 
przewidziane w nim wykorzys�anie minim�m cz�erech ins�r�men�ów ak�yw-
nej in�e��racji (w całym projekcie, na jedne��o beneficjen�a – minim�m jeden 
ins�r�men�). pozos�ałe formy pracy, jakie mo��ą być s�osowane, �o: zasiłki 
i pomoc w na��rze, środowiskowa praca socja�na (działanie rea�izowane przez 
pracownika socja�ne��o ��b inną osobę, mające na ce�� pomoc osobom i rodzi-
nom w środowisk� we wzmacniani� ��b odzyskiwani� zdo�ności do f�nkcjono-
wania w społeczeńs�wie poprzez pełnienie odpowiednich ró� społecznych oraz 
�worzenie war�nków sprzyjających �em� ce�owi), prace społeczno-�ży�eczne 
oraz działania o charak�erze środowiskowym (np. przy��o�owanie działań indy-
wid�a�nych i ��r�powych, badanie prob�emów i po�rzeb środowiska �oka�ne��o, 
ed�kacja społeczna i obywa�e�ska, np. spo�kania, deba�y, imprezy i spo�kania 
d�a mieszkańców o charak�erze in�e��racyjnym, ed�kacyjnym, spor�owym oraz 
inne działania in�e��racyjne wynikające z �s�awy o wychowani� w �rzeźwości, 
przeciwdziałani� a�koho�izmowi i przeciwdziałani� narkomanii)4. 

jak widać z powyższe��o zes�awienia, pro��ram ak�ywności loka�nej 
pozwa�a �zyskać dofinansowanie na wszys�kie k��czowe działania związane 
z prowadzeniem pracy środowiskowej w społeczności �oka�nej, pozwa�a nie 
�y�ko skierować konkre�ną ofer�ę wsparcia do k�ien�ów pomocy społecznej, 
a�e również zająć się całym środowiskiem – zbadać je��o po�encjał i po�rzeby, 
pracować na rzecz ak�ywizacji całej społeczności, �r�chomić działania in�e-
��racyjne d�a wszys�kich mieszkańców, �worzyć ��r�py samopomocowe czy r�ch 
wo�on�ariacki. tym samym, dzięki pro��ramowi ak�ywności loka�nej (biorąc 
pod �wa��ę zas�rzeżenia związane z zawężeniem ��r�p doce�owych i o��rani-
czenia czasowe), można rea�izować pełną form�łę pracy me�odą cen�r�m 
ak�ywności loka�nej (cal), s�warzając całej społeczności moż�iwość in�e-
��racji i rozwoj�, a jej szcze��ó�nie za��rożonym wyk��czeniem członkom dać 
doda�kowe wsparcie, związane z zas�osowaniem ins�r�men�ów ak�ywnej in�e-
��racji. 

4. PROGRAMy AKTyWNOśCi lOKAlNEJ W PRAKTyCE

pro��ramy ak�ywności loka�nej są, jak zaznaczono wcześniej, narzędziem 
s�osowanym od niedawna (od 2008 rok�), brak�je więc ��łębszej ana�izy sk�-
�eczności i charak�er� �e��o narzędzia. na �wa��ę zasł����ją �s�a�enia Barbary 

4 ibidem, s. 18–19
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Bąbskiej ze s�owarzyszenia cal, k�óra poddała ana�izie 53 pro��ramy ak�yw-
ności �oka�nej, do k�órych do�arła na począ�k� 2010 rok� (pal-e rea�izowane 
były w �a�ach 2008–2009). Biorąc pod �wa��ę cechy charak�eryz�jące poszcze-
��ó�ne projek�y, podzie�iła je na �rzy ka�e��orie.
– pierwszą ��r�pę s�anowiły pro��ramy, skierowane do społeczności �oka�-

nej w roz�mieni� obszarowym, mieszkańców okreś�one��o �eren�: ��miny, 
osied�a, ��icy, nieza�eżnie od �e��o, w jakiej ��r�pie społecznej się znajdo-
wa�i – kry�eri�m s�anowiło �� miejsce zamieszkania. takie pro��ramy s�a-
nowiły około 30% przebadanych projek�ów. 

– kry�eri�m „��eo��raficzne” �owarzyszyło �eż dr���iej ��r�pie projek�ów, a�e 
�z�pełnione było również o okreś�enie precyzyjnie ��r�py doce�owej – np. 
młodzież z osied�a X, samo�ne ma�ki ze wsi y. tak wąsko okreś�onych 
projek�ów było około 12%. 

– naj�iczniejszą ��r�pę pal-i s�anowiły �e, k�óre ��r�pę odbiorców definio-
wanych nie przez �oka�izację ich miejsca zamieszkania, (chociaż oczywi-
ście forma�nie �en aspek� we wniosk� m�siał się pojawić), a�e poprzez 
przyna�eżność do okreś�onej ��r�py: bezrobo�nych, niepełnosprawnych, i�d. 
w �ym przypadk� nie można mówić o �oka�nym charak�erze pro��ram�, 
��dyż okreś�any w projekcie obszar pozyskiwania beneficjen�ów znacznie 
przekraczał ramy „społeczności �oka�nej”. takie projek�y s�anowiły aż 58% 
wszys�kich rea�izowanych pal-i.
przeds�awione przez Barbarę Bąbską s�a�ys�yki mo��ą wprowadzać pewien 

niepokój – czy naprawdę możemy mówić o pro��ramie ak�ywności loka�nej, 
jeś�i ponad połowa �ych pro��ramów nie ma charak�er� �oka�ne��o? czy można 
�iczyć na �o, że – z��odnie z ideą wy�ycznych do pal-i – �da się poprzez �akie 
działania ożywić społeczność �oka�ną? uda się włączyć bezpośrednich odbior-
ców do życia społeczne��o? is�nieje poważne ryzyko, że „ponad�oka�ny” cha-
rak�er większości pal-i, w połączeni� z o��raniczeniem czasowym rea�izacji 
projek�� (do jedne��o rok�), nie będzie miał bezpośrednie��o przełożenia na 
środowiskowe rez���a�y pracy ośrodków pomocy społecznej.

5. PROGRAM CENTRUM AKTyWNOśCi lOKAlNEJ 
– SZOPiENiCKi PROJEKT SySTEMOWy

pro��ram cen�r�m ak�ywności loka�nej w szopienicach jes� częścią pro-
jek�� sys�emowe��o „damy radę – pro��ram ak�ywizacji zawodowej i spo-
łecznej w ka�owicach” i współfinansowany przez unię e�ropejską w ramach 
e�ropejskie��o F�nd�sz� społeczne��o (poddziałanie 7.1.1). pro��ram jes� przy-
ję�y �chwałą rady Mias�a ka�owice i je��o rea�izacja w ramach projek�� sys�e-
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mowe��o przewidziana jes� do 2013 r. pro��ram obejm�je cz�ery dzie�nice, na 
�erenie k�órych rea�izowane są oddzie�ne „pale”. pal „szopienicki” obejm�je 
�iczącą około 18 �ysięcy mieszkańców dzie�nicę, będącą przedmio�em szcze-
��ó�nej �roski pracowników socja�nych jako miejsce zaniedbane i zamieszkane 
przez d�żą ��r�pę ��dzi będących k�ien�ami pomocy społecznej, z prob�emami 
– a�koho�owymi, bezrobocia, niskimi kompe�encjami społecznymi i ed�kacyj-
nymi. to nasycenie cech prowadzących do wyk��czenia społeczne��o sprawiło, 
że re��ion �en był jedną z części ka�owic pozos�ających pod szcze��ó�ną obser-
wacją pracowników socja�nych, k�órzy wprowadza�i w szopienicach różne��o 
rodzaj� działania pomocowe i ak�ywiz�jące – dzięki �em�, przys�ęp�jąc do 
przy��o�owywania �e��o projek��, mie�i j�ż wie�e informacji na �ema� rea�nych 
prob�emów i po�rzeb zamieszk�jącej �� społeczności.

ce�em o��ó�nym projek�� było podniesienie poziomu aktywno�ci mieszkańców 
Szopienic oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych, w szczególno�ci problemów dotykających osoby dorosłe oraz dzieci 
i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym5. w prak�yce oznaczało �o prowa-
dzenie działań, k�óre pozwo�iłyby ��rzymać �zyskany j�ż poziom zaan��ażo-
wania części mieszkańców, a �akże do�rzeć do ko�ejnych odbiorców, k�órzy 
mo���iby s�ać się beneficjen�ami zap�anowanych przedsięwzięć. trzymając się 
nomenk�a��ry projek�owej, byłby �o ins�r�men� ak�ywnej in�e��racji (or��ani-
zacja i finansowanie ��r�py samopomocowej, or��anizacja i finansowanie ��r�py 
wsparcia d�a młodzieży, poradnic�wo specja�is�yczne oraz or��anizowanie �re-
nin��ów �mieję�ności społecznych i wychowawczych) oraz – w znacznie szer-
szym zakresie – działanie o charak�erze środowiskowym: opracowanie mapy 
zasobów i po�rzeb ko�ejnych rejonów osied�a, wsparcie inicja�yw prowadzą-
cych do or��anizacji wydarzeń in�e��racji (wsparcie ��r�p mieszkańców i innych 
�oka�nych ins�y��cji), wspieranie inicja�yw mieszkańców na rzecz rozwiązy-
wania �oka�nych prob�emów, ed�kacja społeczna poprzez deba�y i spo�kania, 
opracowanie „informa�ora loka�ne��o”, pro��ramy profi�ak�yczne (d�a dzieci 
– „z Mops-ikiem bezpieczniej”, d�a dzieci i młodzieży z prob�emami ed�ka-
cyjnymi – „szansa”), promocja wo�on�aria��.

twórcy pro��ram� zap�anowa�i, że je��o rea�izacja składać się będzie z ki�k� 
e�apów: badań środowiska �oka�ne��o, spo�kań z przeds�awicie�ami ins�y��cji 
�oka�nych, z k�órymi podejmowane są wspó�ne inicja�ywy, oraz zor��anizowa-
nia spo�kań ��r�py samopomocowej. ponad�o podję�o działania stricte ed�ka-
cyjne, jak �renin��i �mieję�ności społecznych czy spo�kania profi�ak�yczne 
d�a dzieci i młodzieży, a �akże wsparcie oddo�nych inicja�yw mieszkańców, 

5 „pro��ram cen�r�m ak�ywności loka�nej w szopienicach”, załącznik do �chwały rady 
Mias�a ka�owice nr XXXiX/807/09 z 23 marca 2009 r.



Piotr Henzler328

zarówno poprzez bezpośrednią pomoc przy or��anizacji wydarzeń in�e��ra-
cyjnych, jak i pośrednią, po�e��ającą na prowadzeni� ��r�py rozwojowej d�a 
�iderów �oka�nych. te wszys�kie przedsięwzięcia miały doprowadzić do zak�y-
wizowania mieszkańców, ze szcze��ó�nym �wz���ędnieniem nabycia przez nich 
pocz�cia sprawczości i wpływ� na �o, co się dzieje w ich środowisk� �oka�nym. 
dzieci i młodzież miały również nabyć �mieję�ności kons�r�k�ywne��o spędza-
nia wo�ne��o czas�, doroś�i mieszkańcy – �zyskać pocz�cie bezpieczeńs�wa. 
wszyscy chę�ni – podnieść swoje �mieję�ności i kompe�encje społeczne. Bene-
ficjen�em �ych działań miał być �eż ośrodek pomocy społecznej – rea�iza�orzy 
�iczy�i, że dzięki szeroko prowadzonej pracy w środowisk� �oka�nym zmieni 
się �eż wizer�nek ins�y��cji, zarówno w oczach k�ien�ów, jak i ich o�oczenia.

6. PAl – NADZiEJE i ZAGROżENiA

Można za�ważyć, że zap�anowane działania z jednej s�rony wydają się bar-
dzo różnorodne, z dr���iej jednak – �kładają się w jedną całość, wzmacniającą 
po�encjał społeczności szopienic, �ła�wiające im zarówno an��ażowanie się 
„bierne” w podejmowane działania (�czes�nic�wo w imprezach, wydarzeniach 
in�e��racyjnych), jak i „czynne” – współ�dział w or��anizacji przedsięwzięć, 
wspó�ne myś�enie nad przyszłością dzie�nicy, podejmowanie samodzie�nych 
prób rozwiązywania prob�emów �oka�nych. czy można w związk� z �ym powie-
dzieć, że narzędzie – pro��ram ak�ywności loka�nej – jes� idea�nym rozwią-
zaniem, dzięki k�órem� można rozwiązać wszys�kie prob�emy na poziomie 
�oka�nym, związane z brakiem in�e��racji, ak�ywności społecznej, pocz�ciem 
za��rożenia, wyobcowania, i�d.? oczywiście, że nie jes� �o moż�iwe. 

Mops ka�owice i koordyna�orka pro��ram� a��nieszka rzepecka przyję�i 
mode� baz�jący na mode�� pracy w środowisk� �oka�nym zwanym mode�em 
cen�r�m ak�ywności loka�nej (cal). Mode� �en �o od ponad dziesięci� �a� 
rozwijany pro��ram pracy z �oka�nymi społecznościami, zaprojek�owany przez 
s�owarzyszenie cal i z powodzeniem s�osowany przez coraz większą �iczbę 
ins�y��cji w różnych środowiskach �oka�nych. pro��ram cal zakłada komp�ek-
sową pracę ins�y��cji �oka�nej, nas�awioną na rozwiązywanie prob�emów spo-
łeczności �oka�nej. a właściwie �o nie pracę ins�y��cji, a pracę zainicjowaną 
przez jedną ins�y��cję/or��anizację, k�óra s�aje się ins�y��cjona�nym anima�o-
rem społecznym, zapraszającym do wspó�ne��o działania na rzecz środowiska 
�oka�ne��o zarówno inne ins�y��cje, jak i or��anizacje oraz ��r�py mieszkańców 
– z��odnie z zasadą empowerment, mówiącą o �ym, że �y�ko oddo�ne działania, 
wspó�ne inicja�ywy, mo��ą doprowadzić do �rwałych zmian – w pojedynczych 
osobach i w całym środowisk�.
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na mode� pracy me�odą cal składa się ki�ka e�emen�ów: rozpoznanie 
po�encjał� i po�rzeb środowiska �oka�ne��o, nawiązanie par�ners�wa na rzecz 
rozwiązywania prob�emów/wykorzys�ywania po�encjał�, pracę z ��r�pami 
mieszkańców („z” ��r�pami, a nie „d�a” ��r�p, �o bardzo ważna różnica”), 
rozwijanie wo�on�aria��, �worzenie ��r�p samopomocowych d�a różnych ��r�p 
(i o�warcie na propozycje oddo�ne), działania rea�izowane me�odą projek-
�ów6. jak można za�ważyć, idea pro��ramów ak�ywności loka�nej w bardzo 
d�żym s�opni� odzwiercied�a założenia me�ody cal (zresz�ą, nazwa nie 
jes� przypadkowa). wys�arczy zresz�ą spojrzeć na opisane wyżej działania 
ka�owickie��o Mops-�, aby za�ważyć, że w ich pal-� zna�azły się wszys�kie 
e�emen�y me�ody cal. wie�e innych ośrodków również prac�je �ą me�odą 
– s�owarzyszenie cal przyznaje „cer�yfika�y jakości pracy me�odą cal” i do 
�ej pory o�rzymało je około 60 ins�y��cji, w d�żej mierze – ośrodków pomocy 
społecznej. a ki�kase� innych ins�y��cji s�os�je w swojej pracy wybrane e�e-
men�y �ej me�ody7.

nie można przyjąć, że rea�izacja pro��ram� ak�ywności loka�nej oznacza 
pracę me�odą cal. i �o z ki�k� powodów. jednym z nich są jednak pewne 
różnice, k�óre mo��ą wydać się niewie�kie, a�e jednak mają o��romne znacze-
nie. po pierwsze – pal jako pojedynczy projek� sys�emowy p�anowany jes� na 
maksyma�nie rok, prak�ycznie – na ki�ka miesięcy. niesie �o ze sobą poważne 
za��rożenie, o k�órym mówi również a��nieszka rzepecka: Nasz program zapla-
nowany jest na pię�� lat . Przez ten czas można naprawdę sporo zrobi�� dla naszych miesz-
kańców i wspólnie z nimi . Mamy czas, żeby stopniowo wprowadza�� pewne zmiany, 
realizowa�� nowe pomysły, bada�� ich potrzeby i stara�� się wspólnie je rozwiązywa�� . Ale 
przecież wcale nie musiało by�� tak . Mogli�my, jak wiele innych o�rodków, zaprojektowa�� 
jednego PAL-a . Projekt, który trwałby kilka miesięcy . Zorganizowaliby�my kilka szko-
leń, kilka grup samopomocowych a po zakończeniu projektu mogli�my powiedzie��, że to 
już koniec, do widzenia, radźcie sobie sami . Zostawiliby�my tych ludzi z rozbudzonymi 
potrzebami i nadziejami . 

inne za��rożenie wynika z fak��, że pro��ram ak�ywności loka�nej jes� bar-
dzo e�as�yczną form�łą. wy�yczne pozwa�ają zarówno na zap�anowanie bardzo 
szeroko poję�ych działań środowiskowych (jak w szopienicach), jak i skon-
cen�rowani� się na wybranych (minim�m cz�erech) ins�r�men�ach ak�ywnej 
in�e��racji, o��raniczając zakres pro��ram� do różne��o rodzaj� szko�eń i dofinan-
sowań. obie formy działania na pewno dadzą efek� i mo��ą wesprzeć benefi-
cjen�ów i (czasem) ich środowiska. a�e czy w równym s�opni�? czy sk�pianie 

6 więcej o me�odzie cal na: www.ca�.or��.p�
7 więcej na �ema� pracy ośrodków pomocy społecznej w�� me�ody cal zna�eźć można w: 

O�rodek pomocy i aktywno�ci lokalnej – renesans pracy �rodowiskowej, paweł jordan (red.), s�owarzy-
szenie cal, warszawa 2007.
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się na wdrażani� ins�r�men�ów ak�ywnej in�e��racji i rezy��nacja z działań śro-
dowiskowych nie byłoby w pewnym s�opni� marnowaniem szansy, jakie daje 
pal? czy jes� jakieś inne, równie ła�we w pozyskani�, źródło finansowania 
�akich działań jak spo�kania d�a mieszkańców, badanie ich po�rzeb, deba�y na 
ważne �oka�nie �ema�y?

7. PODSUMOWANiE

każda inicja�ywa, każde przedsięwzięcie, ma swoje słabsze s�rony. pal 
�akże. a�e nie można zapominać, że jes� �o jedna z nie�icznych form, pozwa-
�ających na skierowanie działań nie �y�ko na bezpośrednich odbiorców, k�ien-
�ów ośrodków pomocy społecznej czy powia�owych cen�rów pomocy rodzinie, 
a�e �akże na ich o�oczenie, środowisko, w k�órym żyją, aby s�worzyć im �epsze 
war�nki do rozwiązania ich prob�emów, powro�� do życia społeczne��o, odzy-
skiwania wiary w swoje moż�iwości i swój po�encjał. F�nd�sze unii e�ro-
pejskiej (e�ropejskie��o F�nd�sz� społeczne��o) pozwa�ają rea�izować �akie 
działania – częs�o niedoceniane przez �oka�ne władze – bez wkład� finan-
sowe��o ze s�rony jednos�ek prowadzących, co może być dobrym ar���men-
�em przekon�jących miejscowych decyden�ów do za�wierdzenia projek�ów. 
a koronnym ar���men�em powinno być �o, że poprzez rea�izację pal-a można 
osią��nąć w środowisk� �oka�nym �aką zmianę, k�óra spowod�je, że �oka�ne 
prob�emy społeczne może nie znikną, a�e będą słabsze, że ��dzie będą się 
cz�ć bardziej odpowiedzia�ni za siebie i swoją społeczność, a całe środowisko 
będzie bardziej zin�e��rowane ze sobą i zadowo�one, jeś�i nie z poziom� życia 
(pal nie jes� �ekars�wem na wszys�kie bo�ączki), �o przynajmniej z o�oczenia, 
w jakim żyją, swoich sąsiadów, działających ins�y��cji, środowiska.
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ed�kacja środowiskowa małych dzieci  
na �erenach wiejskich 

1. EDUKACJA śRODOWiSKOWA

ce�em wsze�kich działań peda��o��icznych jes� wspoma��anie rozwoj� jed-
nos�ki. w procesie wzmacniania po�encjał� jednos�ki is�o�ną ro�ę od��rywa 
nie �y�ko ak�ywność własna czy wrodzone predyspozycje ��ene�yczne, a�e 
również środowisko, w k�órym ona przebywa. is�nieją różne definicje poję-
cia „środowisko”, w za�eżności od przyję�e��o p�nk�� rozważań. jes� środowi-
sko: społeczne, wychowawcze, życia, s�biek�ywne, obiek�ywne, �oka�ne, i�p. 
w ar�yk��e p�nk�em wyjścia rozważań jes� środowisko życia jednos�ki roz�-
miane jako zespół warunków, w których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej 
osobowo���, oddziaływujących stale lub przez dłuższy czas1. Środowisko w �ym �jęci� 
jes�:
– Strukturą zewnętrzną wobec jednostki – w zakres pojęcia wchodzi pewna prze-

s�rzeń �ery�oria�na, w k�órej przebywa jednos�ka (mias�o, wieś), �rozmai-
cona przez krę��i środowiskowe (rodzina, przedszko�e, szkoła, i�p.), które są 
swoistym �rodowiskiem funkcjonalnym2 danej jednos�ki.

– Strukturą współtworzoną – przez różne systemy wpływów zewnętrznych zamierzo-
nych i niezamierzonych, dzięki którym człowiek rozwija się i kształtuje swoją osobo-
wo���, doskonali swój system współdziałania z otoczeniem3 . 

– Systemem dialektycznym – co oznacza, że w �ym �kładzie jednos�ka ksz�ał��je 
się pod wpływem is�niejących w nim war�nków, a�e jednocześnie może 
je zmieniać nadając im nowy ksz�ał�. charak�er oddziaływania wpływów 
środowiska na jednos�kę jes� w d�żej mierze �za�eżniony od: (a) obiektywnej 
siły bodźca – (np . z inną siłą będą oddziaływały na ucznia niepowodzenia szkolne 

1 H. rad�ińska, Pedagogika społeczna, warszawa, 1961, s. 20.
2 e. Marynowicz-He�ka, Pedagogika społeczna, warszawa 2007, s. 55.
3 d. la�ak, t. pi�ch, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, warszawa 1999, s. 297.
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typu sporadyczne oceny niedostateczne a z inną drugoroczno���); (b) trwało�ci bodźca 
– (np . długotrwała rozłąka z rodzicami jest silniejszym bodźcem niż krótki wyjazd 
jednego z nich); (c) charakteru bodźca (np . dziecko często krytykowane będzie miało 
niską samoocenę; (d) znaczenie dla życia jednostki – (klęska nieurodzaju dotyka przede 
wszystkim osoby utrzymujące się z rolnictwa)4.
skoro środowisko jes� przes�rzenią życiową jednos�ki o charak�erze dia�ek-

�ycznym, najis�o�niejsze wydają się dwie kwes�ie. po pierwsze, dos�rzeżenie 
wzajemności oddziaływań konfiguracji elementów �rodowiska, które zawsze są złożone 
w sposób jednostkowy i niepowtarzalny oraz tych elementów osobowych jednostki, które 
orientują jej stosunek do �rodowiska5. po dr���ie, przyjrzenie się sposobom or��a-
nizowania, ksz�ał�owania, przeksz�ałcania, ��epszania �oka�ne��o środowiska 
społeczno – k����ra�ne��o, w k�órym żyje jednos�ka a więc ed�kacji środowi-
skowej. 

ed�kacja środowiskowa jes� przedmio�em zain�eresowań wie�� różnych 
na�k, w szcze��ó�ności społeczno-peda��o��icznych i przyrodniczych. samo połą-
czenie pojęć ed�kacja i środowisko wskaz�je na �aki rodzaj ed�kacji, k�óra 
dzieje się w środowisk� i poprzez nie. Bardzo wąskie pojmowanie pojęcia ed�-
kacji środowiskowej sprowadza się do roz�mienia jej jako ksz�ał�owania, prze-
�warzania, ��epszania środowiska przyrodnicze��o. innym rodzajem zawężania 
pojęcia ed�kacji środowiskowej jes� ��ożsamianie jej �y�ko z edukacją skupioną 
na poznawaniu, nauczaniu i popularyzowaniu – w toku nauki szkolonej i pozaszkolnej 
– wiedzy o �rodowisku miejscowym, jego życiu społecznym, kulturalnym i przyrodniczym6. 
takie pojmowanie �ermin� sprowadza ed�kację środowiskową do za��adnień 
�eore�ycznych obję�ych pro��ramem na�czania, co pozbawia jej prak�yczne��o 
oraz społeczne��o wymiar�. d�a�e��o bardziej adekwa�ne d�a po�rzeb niniej-
sze��o opracowania wydaje się szersze �jęcie ed�kacji środowiskowej, �rak�o-
wanej jako nieformalna edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, związaną z realizacją 
potrzeb �rodowiska czy społeczno�ci lokalnej . Mogą to by�� potrzeby indywidualne, grupowe 
czy zbiorowe a w�ród nich – potrzeby ekonomiczne, kulturalne, polityczne7. 

uży�eczność ed�kacji środowiskowej wiąże się z rea�izacją nas�ęp�jących 
ce�ów8:
– zaspokajanie po�rzeb ekonomicznych, k����ra�nych i po�i�ycznych społecz-

ności �oka�nej,

4 d. la�ak, Środowisko, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, �. Vi, s. 407.
5 e. Marynowicz-He�ka, Pedagogika społeczna, warszawa 2007, s. 56.
6 M. winiarski, Edukacja �rodowiskowa, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, �. i, 

s. 979.
7 t. theiss, Edukacja �rodowiskowa . Zarys problematyki, [w:] prob�emy opiek�ńczo-wycho-

wawcze, nr 10/1996, s. 4.
8 M. winiarski, Edukacja �rodowiskowa, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, �. i, 

s. 980.
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– ksz�ał�owanie podmio�owości osób, ��r�p, społecznych, całe��o środowi-
ska,

– urzeczywis�nianie idei demokracji (�czes�niczącej i pośredniej) oraz kon-
cepcji społeczeńs�wa obywa�e�skie��o.
is�o�a me�ody środowiskowej �kwi w za�eżnościach: środowisko – dziecko 

– ed�kacja. Można spróbować wyjaśniać je z perspek�ywy ���oba�nej, �ecz jes� 
�o bardzo �r�dne z �wa��i na złożoność procesów, a�bo wycinkowo, sk�piając 
się na je��o jakimś e�emencie. chcąc przyjrzeć się �sł���om społecznym jako 
„narzędziom” ed�kacji środowiskowej w niwe�owani� nierówności społecz-
nych przyję�o warian� węższy, sk�piony na e�emencie, jakim jes� ed�kacja 
małe��o dziecka. to za��adnienie wydaje się szcze��ó�nie ważne, ��dyż wiek 
przedszko�ny i wczesnoszko�ny jes� bardzo zaniedbanym obszarem po�i�yki 
społecznej i ed�kacyjnej. 

s�an wiedzy na �ema� sy��acji małych dzieci w po�sce jes� nada� niewys�ar-
czający, przy czym za��adnienie �o jes� częs�o �rak�owane jako mało znaczące 
z p�nk�� widzenia sys�emowych rozwiązań. Badania9 wskaz�ją, iż ed�kacja 
małe��o dziecka jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelowa�� 
różnice wynikające z wpływu �rodowiska, w jakim przebywa dziecko. a jak podkre-
ś�a M. zahorska dążenie do wyrównania szans ma wymiar nie tylko moralny, związany 
z respektowaniem warto�ci sprawiedliwo�ci społecznej, ale i pragmatyczny . Chroni przed 
stratą potencjału intelektualnego, jaki pozostaje niewykorzystany w jednostkach, które 
nie wejdą na �cieżkę edukacyjną10. war�o zwrócić �wa��ę na jeden z k��czowych 
e�emen�ów do�yczących nierówności ed�kacji małe��o dziecka, a mianowicie 
różnicy między mias�em a wsią. na wsi11 mieszkają ��orzej wyksz�ałceni i za-
rabiający ��dzie. Badania z końca �a� dziewięćdziesią�ych XX w. pokazały, że 
9% rodzin f�nkcjonowało poniżej minim�m e��zys�encji. spośród o��ół� osób 
�znanych za �bo��ie aż 60% żyło na wsi, z �e��o ponad połowę s�anowiły dzieci 
i młodzież do �a� 19. są obszary „depresji biedy”, �ereny najmocniej nazna-
czone przez braki socja�ne. na o��ół �akimi miejscami są środowiska „pope��e-
erowskie”, z bardzo widocznym zjawiskiem dziedziczenia biedy i bezrobocia. 
Biorąc pod �wa��ę wyksz�ałcenie osób mieszkających na wsi, sy��acja jes� rów-

 9 po�ska w zakresie jakości ed�kacji wczesnej p�as�je się na 13. miejsc� pośród 16 krajów 
e�ropejskich, k�óre obję�e są porównaniem. oznacza �o, że w odniesieni� do �ej części społe-
czeńs�wa, od k�órej za�eży nasza przyszła zdo�ność do rozwoj� i konk�rowania, pozos�ajemy 
w �y�e za większością krajów ue. na �o niekorzys�ne miejsce w is�o�nym s�opni� wpływają 
między innymi: niska par�ycypacja 4-�a�ków w ed�kacji, s�os�nkowo wysoki wskaźnik �mie-
ra�ności dzieci poniżej 5. rok� życia, niski odse�ek �czniów dek�ar�jących zain�eresowanie 
przyszłą pracą związaną z na�ką (rapor� „o kapi�a�e in�e�ek��a�nym po�ski” 2008 rok).

10 M. zahorska., Edukacja przedszkolna w Polsce, warszawa 2003, s. 7.
11 l. Frąckiewicz, Polityka społeczna . Zarys wykładów wybranych problemów, ka�owice 2002, 

s. 216.
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nie drama�yczna. ponad połowa (55%) osób �e��i�ym�je się wyksz�ałceniem 
pods�awowym (wskaźnik w �a�ach 90-�ych) oraz zawodowym (28%); 11% nie 
�kończyło szkoły pods�awowej. w �a�ach 90. �bie��łe��o s���ecia wyksz�ałcenie 
wyższe miało 3% mieszkańców wsi, przy wskaźnik� 11% d�a mieszkańców 
mias�a i 7,8% d�a pop��acji całe��o kraj�. s��denci pochodzenia wiejskie��o 
s�anowi�i za�edwie 2%, przy �ym wskazywano, że �y�ko co 130–140 dziecko 
z rodziny chłopskiej podejmowało s��dia wyższe. rodzice przekazywa�i swoim 
dzieciom niższe aspiracje edukacyjne, odmienne, często niewystarczające umiejętno�ci, 
uboższą wiedzę,12 co prowadziło do �rwałej mar��ina�izacji jednos�ek, ��r�p spo-
łecznych. niedorozwój społeczny po�skiej wsi obejm�je również s�refę k����ry 
i oświa�y. zła sy��acja finansowa rodzin wiejskich z jednej s�rony, z dr���iej 
– zmniejszające się wyda�ki na k����rę oraz ��enera�nie niższy niż w mieście 
poziom szko�nic�wa na wsi w widocznym s�opni� o��raniczają dos�ęp do k��-
��ry oraz moż�iwości ed�kacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej13. oznacza �o, że 
najmłodsi mieszkańcy wsi wie�okro�nie, aż do czas� pójścia do ��imnazj�m nie 
s�ykają się osobiście z �ea�rem, kinem ��b ��a�erią, co s�awia je j�ż w ��orszym 
położeni� niż dzieci zamieszk�jące na �erenach miejskich. Młode poko�enie 
wsi spo�yka się z barierami ed�kacyjnymi na każdym szczeb�� drabiny szko�-
nej. w raporcie najwyższej izby kon�ro�i z sierpnia 2004 r., przy��o�owanym 
na pods�awie badań w 40 ��minach z ośmi� wojewódz�w, w �ym w 24 ��minach 
wiejskich, wskazano, że za�edwie połowa dzieci w wiek� 3–6 �a� �częszcza do 
przedszko�a, a�e jeszcze ��orzej jes� na wsi, ��dzie aż 80% dzieci do przedszko�a 
nie �częszcza. taka sy��acja nie �y�ko ��r�dnia s�ar� w szko�e, a�e może rz�-
�ować na cały przebie�� ed�kacji. 

prowadzona po�i�yka ed�kacyjna powinna nie �y�ko wyrównywać szanse 
ed�kacyjne dzieci i młodzieży z różnych środowisk, a�e �akże pomóc najzdo�-
niejszym s�warzając im war�nki do rozwoj�. ed�kacja środowiskowa może 
za�em, s�ać się czynnikiem przełam�jącym zjawisko „błędne��o koła” nierów-
ności społecznych, k�óre do�ykają dzieci z �erenów wiejskich: z powodu niż-
szego statusu społecznego osób ze �rodowisk zaniedbanych, wychowujące się w nich dzieci 
potrzebują szerokiego dostępu do edukacji elementarnej i wyższej jej jako�ci, ma to bowiem 
kompensowa�� braki w rozwoju dzieci w do ich zadbanych rówie�ników, zwłaszcza tych 
z dużych miast14.

12 t. sz�endak, Raport Małe dziecko w Polsce, warszawa 2000, s. 32.
13 ibidem, s. 9.
14 ibidem, s. 32. 
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2. USŁUGi SPOŁECZNE JAKO OBSZAR KREOWANiA 
JAKOśCi EDUKACJi śRODOWiSKOWEJ

sam �ermin „�sł���i społeczne” wywodzi się z �eorii ekonomicznych, 
��dzie pod �ym pojęciem roz�mie się wsze�kie czynności poży�eczne zwią-
zane z pracą nieprod�kcyjną, w odróżnieni� od czynności prowadzących do 
prod�kcji dóbr ma�eria�nych. adam smi�h �rak�ował �sł���i jako czynności 
poży�eczne związane z pracą nieprod�kcyjną, �zn. nie pomnażającą bo��ac�wa 
narodowe��o15. we współczesnej ekonomii domin�je po���ąd, iż �sł���i są swo-
is�ymi dobrami ekonomicznymi, na�eży jednak pamię�ać, że chociaż każda 
�sł���a jes� dobrem niema�eria�nym, �o nie wszys�kie dobra niema�eria�ne są 
�sł���ami16. roz�mienie �sł��� społecznych jako pewnej działa�ności podejmo-
wanej na rzecz dr���iej osoby, jes� widoczne w na�kach społecznych. Maksy-
mi�ian pohori��e �rak��je �sł���i społeczne jako jedną z form �wiadczeń społecznych 
ze społecznego funduszu spożycia, który stanowi sumę różnych funduszy publicznych, fun-
duszy organizacji społecznych i socjalnych funduszy zakładów pracy17. 

wedł��� B. sza��r-jaworskiej �sł���i społeczne �o forma świadczeń, k�órą 
charak�eryz�ją nas�ęp�jące cechy18:
1. są czynnościami podejmowanymi w ce�� bezpośrednie��o zaspokojenia 

��dzkich po�rzeb i nie po�e��ają na wy�warzani� dóbr ma�eria�nych.
2. sł�żą zaspakajani� indywid�a�nych po�rzeb jednos�ek i rodzin, choć ich 

jakość i dos�ępność mają wpływ na f�nkcjonowanie szerszych zbiorowości 
i ��r�p społecznych.

3. Mo��ą być finansowane, or��anizowane i dos�arczane zarówno przez ins�y-
��cje p�b�iczne, jak i niep�b�iczne (prywa�ne).

4. uzyskiwane są bezekwiwa�en�nie, częściowo odpła�ne ��b w pełni 
odpła�ne.
a. j. kahn zaproponował wyróżnienie dwóch zakresów pojęcia �sł��� spo-

łecznych (social services) wymieniając:
– usł���i, k�óre ze wz���ęd� na o��romną ska�ę i złożoność �zyskały swois�ą 

a��onomię i w związk� z �ym nie są zazwyczaj (np. w usa) �znawane za 
e�emen� �sł��� społecznych (do�yczy �o przede wszys�kim oświa�y, finan-
sowej pomocy, sł�żby zdrowia i p�b�iczne��o b�downic�wa mieszkanio-
we��o).

15 B. rysz-kowa�czyk (red.), Leksykon Polityki Społecznej, warszawa 2002 s. 281.
16 ibidem, s. 281.
17 B. sza��r-jaworska, Służba społeczna, Służby społeczne, Usługi społeczne – zagadnienia termi-

nologiczne, wykład 2009.
18 ibidem.
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– pozos�ałe �sł���i społeczne, s�anowiące obszar o płynnych ��ranicach 
i obejm�jące zarówno pro��ramy „samodzie�ne”(p�b�iczne formy opieki 
nad dzieckiem, pomoc rodzinie), jak i �e �sy��owane w innych ins�y��-
cjach (praca socja�na w szkołach, praca socja�na w sł�żbie zdrowia, �sł���i 
społeczne w pro��ramach b�downic�wa socja�ne��o, pro��ramy pomocy 
w zakładach pracy i�d.). efek�em świadczenia �sł��� społecznych nie są 
bezpośrednio mają�kowe, fizyczne war�ości �ży�kowe. rez���a� �ak okre-
ś�onej działa�ności ma charak�er niema�eria�ny i może nim być np. wie-
dza, kwa�ifikacje zawodowe, informacja, porada, przeżycia, sa�ysfakcja, 
odprężenie psychiczne, pocz�cie bezpieczeńs�wa. 
jedną z najważniejszych �sł��� społecznych są �sł���i ed�kacyjne. Można 

za�iczyć je do składowej po�i�yki ed�kacyjnej, k�órej ��łównym ce�em jes� 
wyrównywanie różnic ed�kacyjnych ��dzi na różnych e�apach rozwoj�, ze 
szcze��ó�nym �wz���ędnieniem osób i środowisk do�knię�ych mar��ina�izacją 
społeczną i �bós�wem19. 

3. PRAKTyCZNE PRZyKŁADy USŁUG SPOŁECZNyCH  
NA RZECZ MAŁEGO DZiECKA 

różne formy �sł��� świadczonych na rzecz małe��o dziecka i je��o rodziny 
podejm�je w po�sce wie�e podmio�ów i p�acówek. przykładem mo��ą być: 
żłobki (Minis�ers�wo zdrowia), przedszko�a, poradnie psycho�o��iczno-peda��o-
��iczne (Minis�ers�wo ed�kacji narodowej i spor��) oraz ins�y��cje opiek�ń-
czo-wychowawcze (Minis�ers�wo pracy i po�i�yki społecznej). d�żą pomocą 
w pracy z małym dzieckiem i je��o rodziną jes� działa�ność or��anizacji poza-
rządowych (s�owarzyszeń, f�ndacji i�p.).

in�e��racja �sł��� zdrowo�nych, ed�kacyjnych oraz psycho�o��iczno-peda��o-
��icznych rea�izowana jes� ��łównie w ramach ins�y��cjona�nej opieki nad dzie-
ckiem or��anizowanej w żłobk� i przedszko��. p�acówki �e or��aniz�ją różne 
formy wspierania i wspoma��ania rozwoj� małe��o dziecka oraz je��o rodziny, 
łącząc �mieję�nie pracę na�czycie�i, peda��o��ów, psycho�o��ów, �o��opedów, 
rehabi�i�an�ów i innych specja�is�ów zajm�jących się prob�emami najmłod-
szych. poniżej przeds�awiono �sł���i społeczne w wybranych ��minach na �ere-
nach wiejskich w wojewódz�wie mazowieckim.

19 l. Frąckiewicz, Polityka społeczna . Zarys wykładów wybranych problemów, op. ci�., s. 216.
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Garbatka Letnisko
jes� �o miejscowość ��minna położona w powiecie kozienickim w wojewódz-

�wie mazowieckim. liczba mieszkańców w 2008 rok� wynosiła 3295. p�acówki 
oświa�owe działające na �erenie �o: p�b�iczna szkoła pods�awowa im. par�y-
zan�ów ziemi kozienickiej, gimnazj�m im. kró�owej jadwi��i oraz zespół 
szkół ponad��imnazja�nych. p�acówką �kier�nkowaną na małe dziecko jes� 
przedszko�e samorządowe. w miejscowości działa �eż Świe��ica gminna, 
w k�órej dzieci przebywają w czasie rok� szko�ne��o jak również w czasie 
wo�nym od szkoły (wakacje, ferie). dzieci chę�nie �czes�niczą w zabawach, 
konk�rsach (gminny t�rniej tenisa s�ołowe��o, konk�rs p�as�yczny), przed-
s�awieniach, wieczorkach poe�yckich, wi��i�ijnych czy innych �roczys�ościach. 
p�acówka or��aniz�je na�kę �ańca �owarzyskie��o. najmłodsi mają moż�iwość 
wyjazdów na basen do pływa�ni w kozienicach (miejscowość położona 17km 
od ��miny). szkoły or��aniz�ją również zajęcia poza�ekcyjne (kółka �ema-
�yczne) oraz pomoc na�czycie�i w odrabiani� prac domowych w świe��icach. 
szkoła pods�awowa or��aniz�je ��r�powe dożywianie, dzięki czem� dzieci mo��ą 
zjeść obiad w szko�e. w p�acówce �ej wychowankowie �czes�niczą w różne��o 
rodzaj� akcjach chary�a�ywnych czy zawodach pierwszej pomocy or��anizo-
wanych przez po�ski czerwony krzyż. w miejscowości znajd�je się również 
Bib�io�eka p�b�iczna zawierająca szeroki asor�ymen� �i�era��ry d�a najmłod-
szych. gmina doposażyła oddział 0, k�asy i–iii i świe��icę szko�ną w zespo�e 
szkół samorządowych, jak również dba o zaopa�rzenie w niezbędny sprzę� 
komp��erowy, opro��ramowanie i akcesoria, dowóz dzieci do szkół z pob�iskich 
miejscowości ��minnych oraz da�szy rozwój przedszko�a. 

Gmina Garbata
jako mała miejscowość prężnie poma��a w rozwoj� �sł��� społecznych 

nas�awionych na małe dziecko, a�e również na s�arsze dzieci i młodzież. 
poprzez dofinansowanie przedszko�i, szkół, świe��ic oraz bib�io�ek dzieci 
i rodzice mo��ą �iczyć na dos�ępność i odpowiednie przy��o�owanie �ych p�a-
cówek. 

Gmina Olszynka
gmina, do k�órej na�eży 18 wiosek, położona jes� we wschodniej części 

wojewódz�wa mazowieckie��o (powia� łosicki). jes� �o �eren �ypowo ro�niczy, 
k�óre��o znaczną część (94%) zajm�ją �ży�ki ro�ne i �asy. w związk� z fak�em, 
iż nie ma w pob�iż� d�żych zakładów prod�kcyjnych ani przemysł�, ��dność 
��rzym�je się z pracy na ro�i. liczba mieszkańców wynosi 3239 osób. na 
�erenie ��miny f�nkcjon�ją cz�ery szkoły pods�awowe, w �ym jedna niep�b-
�iczna, jedno ��imnazj�m, jedno niep�b�iczne przedszko�e i �rzy bib�io�eki. 
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w szko�e �czy się łącznie ok. 350 dzieci, k�óre dowożone są z oko�icznych 
wiosek. poza rodziną, szkoła jes� ��łównym or��aniza�orem życia dzieci na wsi 
i spełnia zadania wie�of�nkcyjne: na�czycie�e or��aniz�ją dzieciom zajęcia 
poza�ekcyjne (p�as�yczne, m�zyczne, na�kę obsł���i komp��era, korepe�ycje 
d�a dzieci mających prob�emy w na�ce), a wspó�nie z gminnym ośrodkiem 
k����ry: zabawy, o�impiady, ��rnieje z różnych dziedzin, or��aniz�ją wyjazdy 
i wycieczki. gminny ośrodek pomocy społecznej zapewnia pomoc finansową 
rodzinom naj�boższym np. w formie zwro�� pieniędzy za bi�e�y na przejazd 
do szkoły, dożywianie dzieci i�p. 

usł���i społeczne d�a małe��o dziecka na �ym �erenie świadczy również 
s�owarzyszenie na rzecz rozwoj� wsi wspierane przez Federację inicja�yw 
oświa�owych współfinansowane przez unię e�ropejską ze środków e�ropej-
skie��o F�nd�sz� społeczne��o. s�owarzyszenie jes� or��anem prowadzącym 
szko�ę i przedszko�e niep�b�iczne na �erenie ��miny, pozysk�je środki z pro-
��ram� „szkoła równych szans” oraz wspiera szkołę, działania na�czycie�i 
i rodziców poprzez porady, pomoc w prowadzeni� dok�men�acji i mediacjach 
z różnymi ins�y��cjami. poza �ym or��aniz�je imprezy d�a dzieci i ich rodzin. 
or��anizacja zapewniła dzieciom z �eren� ��miny dos�ęp do in�erne�� w szko-
łach i bib�io�ekach.

działa�ność na rzecz dziecka podejm�je również jednos�ka ocho�niczej 
s�raży pożarnej (osp), k�óra prowadzi �zw. młodzieżówki, �worząc dziecięce 
i młodzieżowe ��r�py s�rażackie. ta forma or��anizowania czas� wo�ne��o 
�czy zdrowe��o współzawodnic�wa, �mieję�ności współżycia, współpracy i sa-
mopomocy w ��r�pie. osp or��aniz�je również zawody i fes�yny d�a dzieci, 
pokrywając z własnych środków kosz�y �bior� i sprzę�� przeznaczone��o do 
korzys�ania przez dzieci. ważną ro�ę w świadczeni� �sł��� na rzecz małe��o 
dziecka od��rywa parafia, k�óra w ramach kółka minis�ranckie��o i or��aniz�je 
d�a dzieci imprezy k����ra�ne i rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne oraz zimowe 
ze szcze��ó�nym naciskiem na rodziny �bo��ie. usł���i zdrowo�ne świadczone 
są w formie bezpła�nej opieki medycznej przez przychodnię na �erenie  
��miny. 

władze gminy o�szanka s�arają się zaspokajać po�rzeby dzieci i rodzin, 
wykaz�jąc inicja�ywę w działani�. ofer�ją różne moż�iwości rozwoj�, �dział 
w pro��ramach pozarządowych i o�aczają opieką �e dzieci, k�óre szcze��ó�nie 
�e��o po�rzeb�ją. Bardzo ważną i doniosłą ro�ę w świadczeni� �sł��� na rzecz 
małe��o dziecka od��rywają or��anizacje pozarządowe, ins�y��cje oświa�owe 
oraz gminny ośrodek k����ry, k�óre wspó�nie z władzami samorządowymi 
zapewniają najmłodszym rozwój oraz profesjona�ną opiekę, a �akże poszerze-
nie zain�eresowań i rozwój poprzez zajęcia poza�ekcyjne, koła zain�eresowań, 
zajęcia rekreacyjno-spor�owe. 
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Gmina Izabelin
gmina, k�órą zamieszk�je ponad 9500 osób, składa się z siedmi� sołec�w: 

izabe�in poł�dniowy i północny, tr�skaw, sieraków, laski, Hornówek, Mości-
ska, położonych wśród �asów p�szczy kampinoskiej, na północny zachód od 
warszawy. na �erenie ��miny znajd�ją się dwa przedszko�a p�b�iczne, k�óre 
zapewniają około 120 miejsc d�a dzieci oraz jedno niep�b�iczne z około 60 
miejscami. w przedszko�ach p�b�icznych prowadzone są zajęcia doda�kowe, 
m.in.: ��imnas�yka z e�emen�ami korek�ywy; ry�mika; język an��ie�ski; re�i��ia, 
finansowane przez ��minę. zajęcia fak���a�ywne �akie jak �aniec, opłacane są 
indywid�a�nie przez rodziców. oprócz �e��o ��mina zapewnia w �ych przed-
szko�ach zajęcia z �o��opedą, opiekę peda��o��a i psycho�o��a. w przedszko�� 
niep�b�icznym powadzone są zajęcia doda�kowe �yp�: języka an��ie�ski, �m�-
zyka�niająco-r�chowe „��imnas�yka smyka”, czy warsz�a�y ��o�owania „k�ch-
cikowo”, opłacane przez rodziców. przedszko�e or��aniz�je „baśniowe sobo�y” 
(rodzice mo��ą oddać na ki�ka ��odzin swoje pociechy), zajęcia popoł�dniowe 
oraz „radosne wieczorki” – za doda�kową opła�ą. pła�ne są również �sł���i 
peda��o��a i psycho�o��a dziecięce��o. na �iczbę dzieci, k�óre zamieszk�ją �eren, 
�aka �iczba miejsc w przedszko�ach jes� wys�arczająca. 

gmina posiada �y�ko jedną p�b�iczną szko�ę pods�awową. w każdym rocz-
nik� są cz�ery k�asy, a do szkoły �częszcza około 600 dzieci. w szko�e znajd�je 
się świe��ica d�a k�as 1-3, w k�órej dzieci mo��ą odrabiać prace domowe. Mają 
również zapewniane obiady, k�óre są opłacane przez rodziców (d�a dzieci z ro-
dzin �boższych posiłek zapewnia ��mina). or��anizowane są również zajęcia 
poza�ekcyjne �akie jak: koła ma�ema�yczna; przyrodnicze; języka po�skie��o; 
bib�io�eczne; �ea�ra�ne; spor�owe – sks oraz chórek szko�ny. na miejsc� 
można skorzys�ać z porady psycho�o��a i peda��o��a. 

na �erenie ��miny znajd�je się gminny ośrodek zdrowia oraz „ j�niper�s” 
– specja�is�yczna przychodnia lekarska in�ernis�yczno-pedia�ryczna, ��dzie 
�sł���i finansowane są przez narodowy F�nd�sz zdrowa, w ramach k�órych 
dzieci mają zapewnioną między innymi opiekę pedia�ry, s�oma�o�o��a. poza 
�ym is�nieje zakład rehabi�i�acji w izabe�inie, k�óry zapewnia pomoc przy 
różnych �razach oraz schorzeniach, �akże ref�ndowanych przez narodowy 
F�nd�sz zdrowia. ważnym miejscem w ��minie izabe�in są laski, ��dzie znaj-
d�je się „towarzys�wo opieki nad ociemniałymi”. 

gminny ośrodek pomocy społecznej w izabe�inie �moż�iwia rodzinom, 
zwłaszcza z małymi dziećmi, przezwyciężanie �r�dnej sy��acji życiowej. 
cen�r�m k����ry izabe�in świadczy �sł���i z zakres� k����ry, rekreacji czy 
wypoczynk�, or��aniz�jąc wie�e imprez k����ra�nych: wernisaży, koncer�ów, 
kabare�ów oraz imprez p�enerowych. w cen�r�m działają pracownie �ema-
�yczne, k��b fo�o��raficzny, zajęcia �wórcze, �aneczne, re�aksacyjne d�a dzieci, 
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młodzieży, dorosłych oraz seniorów. or��anizowane są również imprezy oko-
�icznościowe �akie jak: andrzejki; mikołajki; wi��i�ia, a w porach ciep�ejszych 
pikniki oraz spacery ed�kacyjne d�a dzieci po p�szczy kampinoskiej. zimą 
wy�ewane jes� �odowisko przy szko�e jak również odbywają się k��i��i.

Gmina Błędów
gmina Błędów położona jes� w poł�dniowo-zachodniej części Mazowsza, 

w powiecie ��rójeckim. gmina jes� �ypowym rejonem sadowniczym, posiada 
największy procen�owy �dział w prod�kcji owoców w rejonie ��rójecko-ware-
ckim. przecię�na powierzchnia ��ospodars�wa ro�ne��o wynosi 4,30 ha. liczba 
��ospodars�w – 2 000, zaś �iczba podmio�ów ��ospodarczych s�anowi �iczbę 356. 
s�opa bezrobocia w ��minie w s�os�nk� do osób czynnych zawodowo wynosi 
5%, na�omias� w s�os�nk� do o��ó�nej �iczby mieszkańców ��miny wynosi 3%. 

w �ej ��minie �sł���i społeczne d�a dziecka od �rodzenia do wiek� przed-
szko�ne��o, czy�i do 3 rok� życia raczej nie wys�ęp�ją, ponieważ rodzice wycho-
w�ją je sami. osoby, k�óre prac�ją poza swoim ��ospodars�wem, pozos�awiają 
dzieci pod opieką najczęściej dziadków. rodzice mieszkający na wsi mają 
większe szanse na wykorzys�anie w opiece nad dziećmi własnej rodziny, przy-
jaciół, sąsiadów niż rodziny mieszkające w obszarach miejskich. od �rzecie��o 
rok� życia dzieci mo��ą �częszczać do przedszko�i. na �erenie ��miny f�nkcjo-
n�je jedno przedszko�e samorządowe w Błędowie. Mieści się w pię�rowym 
b�dynk� będącym w dość dobrym s�anie �echnicznym o dos�a�ecznym wypo-
sażeni�. do przedszko�a na�eży również o��rodzony �eren zaadop�owany na 
p�ac zabaw. do przedszko�a �częszcza 49 dzieci. z pełne��o wyżywienia korzy-
s�a 43 dzieci. na �erenie p�acówki prowadzone są zajęcia doda�kowe z języka 
an��ie�skie��o i ry�miki, k�óre finans�ją rodzice. oprócz przedszko�a na �erenie 
��miny f�nkcjon�ją oddziały przedszko�ne (k�asy „0”), dwa w b�dynk� przed-
szko�a samorządowe��o oraz cz�ery przy p�b�icznych szkołach pods�awowych. 
łącznie w oddziałach przedszko�nych �czy się 95 dzieci. 

jednym z ce�ów reformy sys�em� ed�kacji jes� zwiększenie i wyrównanie 
szans dos�ęp� do ed�kacji na wszys�kich jej poziomach. w ��minie Błędów 
w miarę moż�iwości dos�osowano sieć szkół oraz ich wyposażenie do obowią-
z�jących s�andardów. we wszys�kich p�acówkach oświa�owych są odpowiednie 
war�nki do ksz�ałcenia wszys�kich dzieci z �eren� ��miny. 

na �erenie ��miny f�nkcjon�je pięć szkół pods�awowych. w szkołach pod-
s�awowych prowadzonych przez ��minę w rok� szko�nym 2007/2008 �czyło 
się w 6 oddziałach 130 �czniów. wszys�kie szkoły �s�awicznie są wzbo��acane 
w odpowiednie pomoce na�kowe. u�worzono i wyposażono w odpowiednie 
pro��ramy ed�kacyjne cz�ery pracownie komp��erowe i dwie pracownie języ-
kowe. we wszys�kich p�acówkach wprowadzono na�kę języka an��ie�skie��o 
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od i k�asy szkoły pods�awowej. F�nkcjon�ją koła zain�eresowań d�a �czniów 
�zdo�nionych. dzieci z rodzin biednych i za��rożonych pa�o�o��ią korzys�ają 
nieodpła�nie z obiadów ��b dr���ich śniadań. Mają zapewnione podręcz-
niki oraz s�ypendia. zapewnia się �czniom dowożenie do szkół. na�czycie�e 
za�r�dnieni w ��minie Błędów posiadają odpowiednie kwa�ifikacje. 

w czasie wakacji d�a dzieci or��anizowane są dw��y��odniowe „wesołe 
wakacje” w p�b�icznej szko�e pods�awowej w lipi�. w rok� szko�nym w �ej 
szko�e, we współpracy z po�ską F�ndacją dzieci i Młodzieży w warszawie, 
działa „k��b rodzinny – jabł�szko”. uczes�nicy k��b� mają do dyspozycji 
sa�ę ��imnas�yczną, świe��icę i sa�ę komp��erową. or��anizowane są zajęcia 
p�as�yczne, spor�owe i m�zyczne oraz spo�kania z ciekawymi ��dźmi. coraz 
bardziej w działa�ność k��b� włączają się młodzi wo�on�ari�sze. z okazji 
dnia dziecka or��anizowane są wycieczki finansowane z ��miny. w �ym rok� 
dzieci młodsze wyjechały do sa�i zabaw „usza�ek” w grójc�, a dzieci s�arsze 
do Bał�owa – krainy dinoza�rów. w przedszko�� zawsze 15 maja or��anizo-
wany jes� dzień po�skiej niezapominajki, k�óry rozpoczyna ko�orowy �ydzień 
(dzieci przychodzą w ko�ejne dni w �brani� w odpowiednim ko�orze). or��a-
nizowane są również pikniki rodzinne, w k�órych �czes�niczą dzieci rodzice  
i na�czycie�e.

we wszys�kich szkołach ze środków samorząd� ��minne��o or��anizowane są 
zajęcia poza�ekcyjne w kołach zain�eresowań. dzieci przejawiają d�że zain-
�eresowanie �akim rodzajem spędzania czas� wo�ne��o. na �erenie ��miny 
f�nkcjon�je k��b spor�owy „sadownik”, w ramach k�óre��o działa sekcja piłki 
nożnej. dr�żyna „sadownika” bierze �dział w roz��rywkach piłkarskich w k�a-
sie okrę��owej, prowadzonej przez radomski okrę��owy związek piłki nożnej. 
Mecze �ej dr�żyny roz��rywane są na boisk� szko�nym w Błędowie.

w ��minie f�nkcjon�je gminna Bib�io�eka p�b�iczna �sy��owana w Błę-
dowie oraz dwie fi�ie w lipi� i wi�kowie. posiadają one około 40 000 wo��-
minów, w �ym bardzo d�ży wybór �ek��r szko�nych. są dobrze zaopa�rzone 
w księ��ozbiór podręczny i pop��arno-na�kowy. ze zbiorów bib�io�ecznych 
korzys�a około 1 000 czy�e�ników. d�żym powodzeniem cieszą się czasopisma 
d�a dzieci, młodzieży i dorosłych, pren�merowane przez bib�io�eki. p�acówki 
�e współprac�ją ze szkołami, odbywają się �am �ekcje bib�io�eczne z �dzia-
łem dzieci i młodzieży. Bib�io�eki cieszą się d�żym powodzeniem, ponieważ 
książki d�a nich zak�pywane są wedł��� zapo�rzebowania i zain�eresowań czy-
�e�ników. pieniądze na �en ce� pozyskiwane są z urzęd� gminy.

na �erenie ��miny proponowane są jeszcze inne �sł���i społeczne d�a dzieci 
do 12 rok� życia:
– uczniowski ludowy klub sportowy – mieszczący się w psp w Błędowie. Mo��ą 

na�eżeć do nie��o dzieci ze szkoły pods�awowej i mieszczące��o się nieopo-
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da� ��imnazj�m. umoż�iwia �o dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia poza-
szko�ne min. zawody spor�owe w różnych dyscyp�inach,

– organizacja choinki dla dzieci – co rok� na �erenie psp w Błędowie oraz 
w oko�icznych wsiach or��anizowane są choinki d�a dzieci czy�i ba�e, na 
k�órych dzieci mo��ą się pobawić,

– chór szkolny – mo��ą do nie��o na�eżeć wszys�kie dzieci z przedszko�a i szkoły 
pods�awowej. wys�ęp�ją na różne��o rodzaj� przeds�awieniach w szko�e 
i poza nią, również w kościołach parafia�nych,

– SKS – szko�ny k��b spor�owy prowadzony przez na�czycie�i wychowania 
fizyczne��o. przy��o�ow�je dzieci do zawodów spor�owych or��anizowanych 
na �erenie szkoły, jak i również wyrabia � dzieci sprawność fizyczną,

– zajęcia rekreacyjne – w ramach �ych zajęć dzieci wychodzą na różne��o rodzaj� 
wycieczki krajoznawcze np. do �as� i�p.,

– kółko miło�ników przyrody – są �o zajęcia, w k�órych dzieci �czą się i poznają 
środowisko w k�órym żyjemy,

– kółko plastyczne – zajęcia or��anizowane są raz w �y��odni� – w ich ramach 
dzieci rozwijają swoje �a�en�y p�as�yczne,

– kółko języka angielskiego – poma��a �czniom nie radzącym sobie z zajęciami 
w na�ce języka,

– zajęcia wyrównawcze – or��anizowane są d�a dzieci ze szkoły pods�awowej, 
k�óre nie radzą sobie z na�ką. są pomocą d�a �ych dzieci, aby �epiej roz�-
miały ma�eriał �ekcyjny,

– kółko informatyczne – �czy dzieci obsł���i komp��era i wszys�kie��o w czym 
może być on pomocny,

– działalno��� drużyny harcerskiej – w psp w Błędowie działa szczep zHp, k�órej 
członkami są �czniowie szkoły pods�awowej i ��imnazj�m,

– wypoczynek letni – ��mina or��aniz�je d�a dzieci wyjazdy wakacyjne, a za 
nied�żą opła�ą rodziców dzieci mo��ą odpoczywać przez dwa �y��odnie pod 
dobrą opieką,

– pomoc żywno�ciowa – dzieci z rodzin najbiedniejszych dos�ają obiady w szko�e 
oraz paczki na świę�a, i�p.,

– usługi opiekuńcze – dzieci po �rodzeni� aż do 1 rok� życia pod�e��ają opiece 
pie�ę��niarek z poszcze��ó�nych ośrodków zdrowia na �erenie ��miny. pie-
�ę��niarki środowiskowe, re����arnie odwiedzają rodziny nowo narodzonych 
dzieci,

– zawody i konkursy – w szkołach w całej ��minie i w innych ��minach or��anizo-
wane są różne��o rodzaj� zawody spor�owe i in�e�ek��a�ne.
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4. PODSUMOWANiE

współczesna ��mina wiejska spo�yka się z coraz większymi wyma��aniami 
jej mieszkańców, do�yczy �o również �sł��� skierowanych do jej najmłodszych 
mieszkańców. jes� �o szcze��ó�nie is�o�ne z �wa��i na obserwowaną emi��rację 
młodych ��dzi do większych mias�. aby za�rzymać �en proces, na�eży nie �y�ko 
s�worzyć miejsca pracy, a�e również zapewnić dobre war�nki rozwoj� �sł��� 
społecznych, �yp�: żłobki, przedszko�a oraz dobre szkoły pods�awowe, ��im-
nazja. zaprezen�owane w rozdzia�e ��miny s�arają się w miarę posiadanych 
środków finansowych zapewnić pomoc młodym rodzicom, a �akże młodym 
mieszkańcom �ak, aby miały one dobry s�ar� w życie. oczywis�ym jes�, iż 
posiadane środki nie są w s�anie zapewnić doskonałych i różnorodnych �sł��� 
społecznych. pomocą d�a obszarów wiejskich są pro��ramy współfinansowane 
z f�nd�szy e�ropejskich, z k�órych ��miny wiejskie s�arają się skorzys�ać.





Mirosław grewiŃski,  BoHdan skrzypczak 

zakończenie

Środowiskowe �sł���i społeczne, k�óre próbowano zdefiniować i opisać w �ej 
p�b�ikacji wymykają się schema�ycznym podejściom z różnych powodów, a�e 
jeden powód, ar�yk�łowany w �reści pracy, ma znaczenie zasadnicze. o�óż 
na�eży zdawać sobie sprawę, że ak�ywizowanie czy �eż or��anizowanie spo-
łeczności �oka�nej �rzeba �rak�ować jako dł���ofa�owy proces �podmio�owie-
nia ��dzi, �worzenia sieci współpracy i �oka�nych s�r�k��r, k�óre na s�ałe będą 
wspierać rozwój �ej społeczności, jej zdo�ności do rozwiązywania prob�emów, 
�worzenia środowiska zmiany i b�dowania po�encjałów zarówno ��r�p jak i ca-
łej społeczności d�a po�epszenia jakości życia ��dzi �am mieszkających. 

anima�or społeczności �oka�nej �r�chamiając proces zmiany wspiera ��o do 
momen�� ��worzenia �akich s�r�k��r, k�óre przejmą je��o f�nkcje i zapewnią 
samos�anowienie �ej społeczności w myś� zasady od pomocy do samopomocy. 
ty�ko praca w społeczności w oparci� o war�ości empowermentu, samopomocy 
i zaan��ażowania daje rea�ną szansę na �rwałą zmianę i poprawę jakości życia 
��dzi, a�e nie daną przez „ko��oś” ��b „coś”, �y�ko wypracowaną przez nich 
samych. konieczne jes� odwrócenie parady��ma�� od pracy „d�a” ��dzi do 
pracy „z” ��dźmi i „przez” ��dzi. 

pods�awą �sł���i środowiskowej jes� podejście do człowieka jako podmio�� 
oraz �znanie, że w procesie zmiany nie można ��o pos�rze��ać w oderwani� od 
je��o środowiska życia, k�óre ma zasadniczy wpływ na je��o f�nkcjonowanie. 
widzenie człowieka jako podmio�� działania we własnej sprawie wyma��a od 
środowiskowej pracy socja�nej/or��anizowania społeczności �oka�nej przejścia 
od perspek�ywy k�ien�a do perspek�ywy par�nera. to ważna zmiana pos�rze��a-
nia ��dzi z ich deficy�ami i prob�emami, nie jako przedmio�� oddziaływania, 
a�e przyjęcia re�acji par�nerskiej z jej konsekwencją b�dowania s�os�nków 
na pozy�ywnych i mocnych s�ronach oraz wzajemnym szac�nk�. or��anizo-
wanie społeczności �oka�nej opiera się na jej zdo�nościach do samokreacji 
i samopomocy. umieję�nie prowadzony proces działania baz�jący na pozy�y-
wach, b�d�je wiarę ��dzi w moż�iwość zmiany ich położenia. w or��anizowa-
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ni� społeczności �oka�nych ważne jes� aby proces or��anizowania społeczności 
�oka�nej, był nas�awiony na zmianę rzeczywis�ości społecznej, i bazował na 
po�encja�e i ak�ywności mieszkańców. pods�awowym zadaniem or��aniza�ora 
społeczności �oka�nej jes� rozpoznanie sił i moż�iwości mieszkańców, a na-
s�ępnie ich ak�ywizacja, �kier�nkowana na �wórcze kreowanie nie �y�ko życia 
własne��o, a�e �akże środowiska, w k�órym ono się �oczy. takie działania są 
szcze��ó�nie znaczące w odniesieni� do osób, ��r�p oraz społeczności za��ro-
żonych społecznym wyk��czeniem ��b do�knię�ych �ym zjawiskiem. proces 
zmiany w danym miejsc� zamieszkania zachodzi w oparci� o ziden�yfikowane 
po�rzeby. 

z �reści ar�yk�łów zamieszczonych w �ej książce, a�e �akże z dysk�sji jakie 
�oczy�iśmy podczas spo�kań naszej ��r�py roboczej w �rakcie rea�izacji projek��, 
można pok�sić się o konk��zje, k�óre do�yczą: po pierwsze – za��adnień związa-
nych z �eorią i sys�emowymi rozwiązaniami s�osowanymi w naszym kraj�; po 
dr���ie – z procesem prowadzonych badań i prak�yką społeczną, szcze��ó�nie 
w aspekcie prezen�acji dobrych, sprawdzonych przykładów działań. 

jeś�i chodzi o sprawy �eore�yczne i sys�emowe �o z �reści książki wynikają 
nas�ęp�jące wnioski. 

Po pierwsze – pomimo że proces �ransformacji �s�rojowej w po�sce �rwa 
j�ż ponad 20 �a� w da�szym cią��� nie s�worzono sys�emowo komp�eksowej 
ofer�y środowiskowych �sł��� społecznych, prowadzonych w sposób zin�e��ro-
wany przez różnorodne ins�y��cje i or��anizacje, zarówno p�b�iczne jak i nie-
p�b�iczne. wprawdzie w os�a�nich �a�ach w ramach ki�k� d�żych projek�ów 
finansowanych ze środków e�ropejskich ��b Bank� Świa�owe��o prób�je się 
wspierać rozwój �sł��� środowiskowych �o jednak brak�je dł���ofa�owej kon-
cepcji wprowadzenia odpowiednich rozwiązań w sys�emie pomocy i in�e��racji 
społecznej, k�óre miałyby charak�er �rwałych ins�r�men�ów. 

Po drugie – wie�e �sł��� środowiskowych, jeś�i są j�ż rea�izowane, jes� dos�ar-
czanych bez ich wcześniejsze��o rozpoznania w zakresie po�rzeb i prob�emów, 
bez profesjona�ne��o przy��o�owania, bez spełniania wymo��ów jakości i pod-
s�awowych s�andardów. szcze��ó�nie jes� �o widoczne w wie�� ins�y��cjach 
pomocy społecznej, k�óre nie są przy��o�owane do rea�izacji środowiskowych 
�sł��� społecznych. wprawdzie w niek�órych projek�ach sys�emowych finanso-
wanych z pro��ram� operacyjne��o kapi�ał l�dzki 2007–2013 mamy do czy-
nienia w �sł���ami środowiskowymi (np. w ramach pro��ramów ak�ywności 
�oka�nej pal), �o jednak nie są �o �sł���i powszechnie s�osowane, brak�je 
�akże koncepcji jak je pod�rzymać po zakończeni� finansowania z e�ropej-
skie��o F�nd�sz� społeczne��o. 

Po trzecie – p�b�iczne podmio�y pomocy społecznej (ops, pcpr) oprócz 
deficy�� rozwinię�ych �sł��� socja�nych borykają się cały czas z niedos�a�-
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kiem pracy socja�nej i środowiskowej. w da�szym cią��� brak�je pracowników 
socja�nych, odpowiednio przy��o�owanych do rea�izacji �sł��� środowiskowych, 
a ci k�órzy są, z��łaszają prob�emy do�yczące brak� czas� na rea�izację pracy 
środowiskowej, ��dyż są oni przeciążeni przy��o�owywaniem sprawozdań. 
prob�emem po�skich p�b�icznych ins�y��cji pomocy społecznej jes� brak roz-
różnienia na „�erenowych” (środowiskowych) pracowników socja�nych i pra-
cowników adminis�racyjnych, zajm�jących się prowadzeniem dok�men�acji. 
szko�enia pracowników socja�nych w ramach pokl, pomimo ak��a�nie spo-
rych nakładów, są częs�o nieprzemyś�ane i doraźne i nie prowadzą w d�żej 
części do komp�eksowe��o podwyższenia kwa�ifikacji i �mieję�ności w s�oso-
wani� nowych me�od pracy socja�nej i środowiskowej. pod nowymi nazwami 
pow�arzane są s�are i nieak��a�ne �reści. wprawdzie, po 2007 r. wydawało 
się, że szansą na najb�iższą przyszłość d�a ins�y��cji pomocy społecznej jes� 
ak�ywne �czes�nic�wo w projek�ach sys�emowych i konk�rsowych pro��ram� 
operacyjne��o kapi�ał l�dzki na �a�a 2007–2013, �o jednak coraz więcej 
sy��nałów dochodzących z całej po�ski wskaz�je, że d�że środki e�ropejskie 
pe�ryfik�ją ź�e działające jednos�ki i cały sys�em pomocy społecznej.

Po czwarte – �radycyjny mode� świadczenia �sł��� daje indywid�a�nym oso-
bom i ��r�pom działającym w społeczności jedynie niewie�kie moż�iwości 
wywierania wpływ� na priory�e�y władz miejscowych i cen�ra�nych, iden�yfiko-
wanie k��czowych prob�emów czy wybieranie rozwiązań i me�od podejścia do 
prob�em�. s�worzona na szczeb�� władz cen�ra�nych koncepcja o��ół� społe-
czeńs�wa jako “k�ien�a”, domin�je w sposobie roz�mowania władz �oka�nych, 
a nawe� s�anowi pods�awę modernizacji sys�em� pomocy i in�e��racji społecz-
nej. Brak�je za�em par�ycypacyjne��o i de�ibera�ywne��o mode�� kreowania 
�oka�nej po�i�yki społecznej. niezbędne s�aje się wzmocnienie sfery in�er-
wencji po�i�yki społecznej o parady��ma� ak�ywnej ed�kacji środowiskowej 
skoncen�rowanej na kompe�encjach społecznych. taka konk��zja kon�eks�� 
środowiskowych �sł��� społecznych o�wiera po�rzebą nowe��o odczy�ania idei 
i dorobk� po�skiej peda��o��iki społecznej. 

Po piąte – or��anizowanie społeczności �oka�nej na�eży �rak�ować jako dł���o-
fa�owy proces �podmio�owienia ��dzi, �worzenia sieci współpracy i �oka�nych 
s�r�k��r, k�óre na s�ałe będą wspierać rozwój �ej społeczności, jej zdo�ność do 
rozwiązywania prob�emów, �worzenia środowiska zmiany i b�dowania po�en-
cjałów zarówno ��r�p jak i całej społeczności d�a po�epszenia jakości życia. 
działania kró�ko�rwałe pozwo�ą na zb�dowanie ak�ywnej społeczności �oka�-
nej.

Po szóste – w da�szym cią��� brak�je w po�sce odpowiednie��o pro��ramo-
wania, zarządzania i koordynowania �sł��� społecznych i środowiskowych na 
poziomie re��iona�nym ��b s�bre��iona�nym. takich f�nkcji nie pełnią ani 
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re��iona�ne ośrodki po�i�yki społecznej ani wydziały po�i�yki społecznej przy 
�rzędach wojewódzkich ani powia�owe cen�ra pomocy rodzinie. Brak szer-
sze��o widzenia spraw powod�je, że ��miny są skazane przede wszys�kim na 
własne zasoby i know how w zakresie kreowania �oka�nych �sł��� społecznych, 
w �ym środowiskowych, k�óre �o w przypadk� biedniejszych i mniejszych ��min 
nie są nies�e�y d�że. 

Po siódme – �sł���i środowiskowe są w po�sce znacząco opóźnione ze wz���ęd� 
na fak�, że po�ska praca socja�na jes� da�eko w �y�e za �ym co dzieje się np. 
w usa i w niek�órych krajach e�ropy zachodniej1. Brak�je w po�sce �zw. k�i-
nicznej pracy socja�nej (podejście mikro), k�óra jako prak�yka obejm�je sze-
re�� mode�i oddziaływań in�erwencyjnych (�erape��ycznych), adresowanych do 
indywid�a�nych osób, doświadczających �r�dności życiowych i mających prob-
�emy w f�nkcjonowani� społecznym. Brak�je �akże pracy socja�nej w ska�i 
makro, roz�mianej jako or��anizowanie społeczności �oka�nej, ��dzie k�ien�em 
pracy socja�nej jes� �� nie jednos�ka czy rodzina, a�e cała społeczność. w na-
szym kraj� domin�je od �a� s�r�k��ra�ne �sy��owanie pracownika socja�ne��o 
jako o��niwa pośredniczące��o pomiędzy k�ien�ami a sys�emami dyspon�ją-
cymi zasobami niezbędnymi do zaspokojenia ich po�rzeb. jednakże w �akim 
mode�� najbardziej rozwinię�ą form�łą powinien być �zw. case management, 
k�óry jes� s�osowany w odniesieni� do osób/rodzin doświadczających wie�� zło-
żonych prob�emów i w związk� z �ym zm�szonych do korzys�ania z wie�� form 
�sł���, k�óre mo��ą mieć bardzo zróżnicowany charak�er, pochodzić z różnych 
sys�emów, posiadających swoje własne re���ły f�nkcjonowania i finansowania. 
pracownik socja�ny jako case manager powinien zapewniać k�ien�owi dos�ęp/
korzys�anie z �sł���, k�órych po�rzeb�je w odpowiednim czasie i odpowiedniej 
jakości. w po�sce nies�e�y nie rea�iz�jemy case management’u. 

Po ósme – jak wynika z �reści pracy – rozwoj� pracy środowiskowej nie 
da się zadekre�ować; żeby on nas�ępował, konieczne jes� jej prak�ykowanie 
codzienne, czasem żm�dne, nie zawsze zakończone s�kcesem, zwłaszcza 
szybkim. taki oddo�ny sposób b�dowania własne��o know-how, dopasowane��o 
do po�skiej k����ry i �radycji z jednej s�rony, z dr���iej – do is�niejące��o ład� 
ins�y��cjona�ne��o, wydaje się być w dł�ższej perspek�ywie czas� jedyną dobrą 
s�ra�e��ią. nie wyk��cza ona rzecz jasna korzys�ania z c�dzych inspiracji i do-
świadczeń; jes� �o bardzo cenne i wskazane, może �eż być bardzo pomocne, 
a�e nie zas�ąpi własne��o wysiłk�. 

1 więcej na �en �ema� pa�rz: t. kaźmierczak, Czy praca socjalna we współczesnej Polsce jest 
nowoczesna?, [w:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, w. szymczak (red.), tn kul, l�b-
�in, 2009. 
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Po dziewiąte – jak wynika z przeds�awionych w książce dobrych prak�yk 
do działań środowiskowych i rozwoj� �sł��� socja�nych po�rzebni są �iderzy 
– osoby dobrze wyed�kowane, mające �oka�ny a��ory�e�, będący przedsię-
biorczymi i innowacyjnymi, nie bojący się wyzwań i przeciwności. wprawdzie 
można �znać, że współczesny świa� jes� idea�ny d�a działań ak�ywis�ów, �o jed-
nak bardzo częs�o krea�ywność i dążenia �iderów są p�b�icznie dezaw�owane, 
bywają niezroz�miane, ośmieszane, �mniejszane. społeczny podziw miesza 
się z ��dzką zazdrością, nadzieja na zmianę z brakiem za�fania, dobre życze-
nie z bezwz���ędną kry�yką. samo�ność �idera społeczne��o bywa nie mniej 
bo�esna niż samo�ność ��dzi za��rożonych wyk��czeniem z powod� mniejszych 
moż�iwości ak�ywne��o �dział� w zmianach społecznych. tymczasem po�skie 
społeczności �oka�ne po�rzeb�ją �iderów, przywódców, men�orów i prek�rso-
rów zmian społecznych. Bez �e��o nie będzie można rozwijać środowiskowych 
�sł��� społecznych. 

Po dziesiąte – środowiskowe �sł���i społeczne mo��łyby się rozwijać spraw-
niej jeś�i na poziomie �oka�nym �macniany byłby mode� �oka�nej po�i�yki 
społecznej, zor��anizowany w d�ch� governance, czy�i sys�em� współrządzenia, 
współzarządzania i współ�czes�niczenia w procesach decyzyjnych i rea�iza-
cyjnych wie�� różnych in�eresari�szy re��iona�nych i �oka�nych, k�órzy by�iby 
współodpowiedzia�ni za dobroby� i rozwój społeczny. pro��ramowanie po�i-
�yki �oka�nej poprzez s�ra�e��ie, dos�arczanie i prod�kcja �sł��� społecznych, 
nadzór i kon�ro�a procesów po�i�yki społecznej, nie byłaby �� zadaniem �y�ko 
władz samorządowych i sek�ora p�b�iczne��o, a�e różnorodnych podmio�ów 
społecznych, prywa�nych, koście�nych, nieforma�nych, k�órzy mie�iby in�eres 
we wspó�nym rozwiązani� prob�emów społecznych (welfare pluralism). aby jed-
nak rea�izować idee governance w po�skim sys�emie pomocy i in�e��racji spo-
łecznej na�eżałoby jak najszybciej dokonać wie�� zmian or��anizacyjnych, ��dyż 
współczesny sys�em nie do końca jes� przys�osowany do rea�iów czasów, w k�ó-
rych żyjemy. or��anizacja sys�em� pomocy społecznej, pows�ała na począ�k� 
�a� 90. XX wiek�, nie odpowiada ak��a�nie współczesnym rozwiązaniom s�o-
sowanym w pańs�wach zachodnich. jedno�i�ość ins�y��cjona�na na poziomie 
całe��o kraj�, o��ó�nopo�ska �s�awa o pomocy społecznej bez re��iona�nych 
zróżnicowań w zakresie rozwiązań, słabość zap�ecza i infras�r�k��ry w wie�� 
��minach, deficy� pracy socja�nej i środowiskowej, pozorowane par�ners�wa 
p�b�iczo-społeczne, słabość kadr i brak sys�emów mo�ywacyjnych, po�aryzacja 
na ośrodki wiejskie i miejskie – wszys�ko �o w porównani� z wie�oma krajami 
zachodnimi s�anowi s�a��nację sys�em� pomocy społecznej. 

wnioski jakie płyną z proces� prowadzonych badań nad prak�yką spo-
łeczną oraz w aspekcie prezen�acji dobrych, sprawdzonych przykładów dzia-
łań, są nas�ęp�jące: 
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Po pierwsze – efek�ywne i sk��eczne działanie w społecznościach �oka�nych 
nie jes� moż�iwe bez ich dokładne��o o���ąd�, bez rozpoznania, jakie one są, 
jakie prob�emy są d�a nich najbardziej dok�cz�iwe, jakie po�rzeby nie są 
zaspokojone i w końc�, jaki drzemie w nich po�encjał, k�óry s�anowił będzie 
podwa�inę działań �kier�nkowanych na zmianę społeczną. Badania dia��no-
s�yczne w społecznościach �oka�nych nie m�szą mieć oczywiście charak�er� 
stricte socjo�o��iczne��o, a�e m�szą być prowadzone w sposób cią��ły, w oparci� 
o okreś�ony schema�, z wykorzys�aniem różnych, is�niejących me�od i �echnik 
badawczych. nies�e�y �ak pojmowana dia��noza jes� rzadko obecna w prak�yce 
społecznej.

Po drugie – jeś�i j�ż prowadzone są badania dia��noz�jące, �o �rak��je się 
je w sposób odrębny, nie łącząc ich bezpośrednio z działaniami, a przecież 
�o zin�e��rowane „badanie i działanie” jes� pierwszym e�emen�em proces� 
zmiany, o k�órą chodzi w pracy ze społecznościami, zwłaszcza w kon�ekście 
przeciwdziałania społecznej mar��ina�izacji i wyk��czeni�. 

Po trzecie – ak�ywizowanie społeczności �oka�nych opiera się o sieci powią-
zań i kon�ak�y ��r�powe, a przede wszys�kim o wspó�ne działanie oraz mobi-
�izowanie ��dzi, wyzwa�anie i wzmacnianie ich po�encjał�. działania �e mają 
zmierzać do poprawy sy��acji społeczności �oka�nej, zaspokojenia indywid�-
a�nych i zbiorowych po�rzeb jej mieszkańców. war�nkiem �ak roz�mianej 
in�erwencji jes� jednak oparcie jej o zasadę pomocniczości, co w działaniach 
podmio�ów p�b�icznych zby� częs�o jes� zas�ępowane ap�ikowaniem przez 
sł�żby społeczne „��o�owej recep�y”.

Po czwarte – wyraźną słabością w projek�ach ak�ywiz�jących jes� momen� 
�samodzie�nienia ��r�py/środowiska, do k�órej (k�óre��o) kierowa�iśmy pomoc. 
najczęściej nie są one odpowiednio przy��o�owane do samoor��anizacji, a czę-
s�o jes� nawe� ��orzej, ��dyż ��r�py �e s�ają się �za�eżnione od „ak�ywiz�jącej 
pomocy”. 

Po piąte – deficy�em obserwowanych „dobrych prak�yk” �oka�nych jes� ich 
wycinkowy, częs�o przypadkowy charak�er, a przecież in�e��racja �o proces 
�worzenia (się) całości z mniejszych e�emen�ów (sca�anie). wyraźnie pomija 
się zadanie łączenia e�emen�ów w jedną całość (społeczności). zby� rzadko 
można �eż zobaczyć w prak�yce świadomość ce�owe��o powoływania do życia 
wspó�nych ins�y��cji roz�mianych jako sposób na kreowanie wspó�nych war-
�ości, wzorców działania, po���ądów i in�eresów. 

Po szóste – k��czowym narzędziem in�erwencji jes� ed�kacja, podczas k�órej 
��dzie poprzez dia�o�� dochodzą do iden�yfikacji po�rzeb, �s�a�ania p�an� dzia-
łania, je��o rea�izacji, pods�mowania i refleksji. jes� �o b�iskie pojęci� ed�ka-
cji środowiskowej wywodzącej się z peda��o��iki społecznej, k�óra podkreś�a 
mechanizm wzajemne��o �czenia się w społeczności �oka�nej. Mieszkańcy 
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�czą się od siebie nawzajem dzie�ąc się swoim doświadczeniem, dysk���jąc 
i spierając się dochodzą do wspó�nych decyzji. ksz�ałcą w sobie �r�dną sz��kę 
sz�kania kompromis�, ��dzie m�si być brane pod �wa��ę zdanie dr���ie��o czło-
wieka. or��aniza�or społeczności �oka�nej s�aje się modera�orem, facy�i�a�o-
rem proces� �czenia. 

Po siódme – w procesie or��anizowania społeczności �oka�nej specja�ną �wa��ę 
na�eży zwróć na ro�ę ed�kacji nieforma�nej. jej pro��ram powinien być �wo-
rzony o ziden�yfikowane po�rzeby i prob�emy d�a poszcze��ó�nych ��r�p spo-
łecznych, �akich jak np.: samo�ne ma�ki, bezrobo�ni, rodziny wie�odzie�ne, 
młodzież, seniorzy. szcze��ó�nie is�o�ny jes� aspek� rozwoj� osobis�e��o: b�do-
wania do siebie za�fania, przekraczania ��ranicy niemożności, �czenia się 
odpowiedzia�ności za siebie i swoich b�iskich. dopiero w da�szej ko�ejności 
jes� miejsce na �czenie �mieję�ności i kompe�encji np. wychowawczych, 
por�szania się na rynk� pracy, obsł���i komp��era i�p.

Po ósme – f�ndamen�em myś�enia o środowiskowej �sł�dze m�si być świa-
domość, że ce�em jej rea�izacji jes� nie �y�ko s�worzenie opis�, dok�men�a-
cji, sprawne wyda�kowanie środków i osią��nięcie zakładanych wskaźników 
zmiany, a�e przede wszys�kim zaan��ażowanie k�ien�a/par�nera w jej współ-
�worzenie. 

dokonany w �ej p�b�ikacji prze���ąd �eore�yczno-badawczych posz�kiwań 
i inspiracji, płynących szeroko z prak�yki społecznej, pozwa�a na �o��ó�nienie, 
że wspó�ną perspek�ywą, obecną w kreowani� środowiskowych �sł��� o cha-
rak�erze socja�nym, jes� animacja społeczna. to właśnie ona jes� „ożywiającą” 
me�odą działania, po�e��ającą na stymulacji do aktywnego zachowania zarówno zbio-
rowo�ci terytorialnej (społeczno�ci lokalnej), jak i małej grupy, do działania mającego na 
celu ulepszenie życia społecznego �rodowiska poprzez ukazywanie wizji owych ulepszeń 
i stymulowania ludzi do ich realizacji, bądź też działania wydobywającego potrzeby, zain-
teresowania, motywacje w�ród członków danej grupy społecznej, indywidualnych osób2. 
animacja społeczności s�aje się rea�nym i sk��ecznym ins�r�men�em po�i�yki 
społecznej, zwłaszcza na poziomie �oka�nym. włączenie animacji społecznej 
w obszar �sł��� społecznych niesie jednak konieczność s�andaryzacji i s�wo-
rzenia dos�osowanych do specyfiki proced�r zarządzania. 

przy�oczone w niniejszym �omie przykłady �poważniają do s�wierdzenia, 
że s�ym��owanie w ramach po�i�yki społecznej odnowy więzi i współdziała-
nia w środowisk� jes� moż�iwe, wyma��a jednak b�dzenia po�encjał� ��dzi 
i d�a�e��o powinno być skierowanie do wszys�kich mieszkańców dane��o śro-
dowiska, �worzących na��ra�ną wspó�no�ę �oka�ną (np.: wieś, osied�e, ��ica), 

2 j. kar����, Animacja społeczno-kulturalna, [w:] Pedagogika społeczna, t. pi�ch, i. lepa�czyk 
(red.), warszawa 1995, s. 274.
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a nie �y�ko k�ien�ów pomocy społecznej. nie chodzi przecież o odnowę więzi 
w jakiejś konkre�nej ��r�pie społecznej, �ecz w środowisk�/społeczności, k�órą 
�worzą rodziny, osoby samo�ne, młodzi, s�arzy, ��dzie �wikłani w �za�eżnie-
nia, z deficy�ami zdrowia oraz ci, k�órych kondycja pozos�aje bez zarz���. d�a 
prak�yki zarządzania s�bre��iona�ną ��b �oka�ną po�i�yką społeczną, mode� 
pracy środowiskowej nas�awiony na rewi�a�izację/odnowę danej społeczności, 
s�anowi op�yma�ny ins�r�men� rozwiązywania prob�emów społecznych i co 
najważniejsze – �akże włączania czynników chroniących przed nimi na przy-
szłość.



Mirosław grewiŃski,  BoHdan skrzypczak 

conc��sions

comm�ni�y work and socia� services, which �he a��hors a��emp�ed �o 
define and describe in �his p�b�ica�ion, fa�� o��side �he schema�ic approaches 
for vario�s reasons, however, one of �hem is of f�ndamen�a� impor�ance. one 
sho��d rea�ize �ha� ac�iva�in�� or comm�ni�y or��anizin�� m�s� be �rea�ed as 
a �on��-�erm process of peop�e’s empowermen�, coopera�ive ne�workin�� and 
�oca� s�r�c��res crea�in�� �ha� wi�� permanen��y s�ppor� �he deve�opmen� 
of �he comm�ni�y, i�s abi�i�y �o so�ve prob�ems, crea�e an environmen� for 
chan��e and �o b�i�d �he po�en�ia� of ��ro�ps and �he en�ire comm�ni�y �o 
improve �he q�a�i�y of �ife of peop�e �ivin�� �here.

s�ar�in�� �he process of chan��e, an anima�or of �oca� comm�ni�y s�ppor�s 
i� �n�i� �he comp�e�ion of s�r�c��res �ha� wi�� ass�me his f�nc�ions and ens�re 
�he comm�ni�y se�f-de�ermina�ion, in accordance wi�h �he princip�e from aid 
�o se�f-he�p. on�y work in a comm�ni�y, based on �he va��es of empowerment, 
se�f-he�p and invo�vemen� offers �he ac��a� chance for permanen� chan��e 
and improvemen� of �he q�a�i�y of h�man �ife, however, i� is no� a chance 
��iven by “someone” or “some�hin��”, b�� �he one deve�oped by �hemse�ves. 
i� is necessary �o reverse �he paradi��m of work “for” peop�e �o work “wi�h” 
and “by” �he peop�e.

the basis for comm�ni�y service is �he approach �o individ�a�s as 
s�bjec�s and �he ass�mp�ion �ha� in �he process of chan��e �hey canno� be 
viewed in iso�a�ion from �heir comm�ni�y, which has a si��nifican� impac� 
on �heir f�nc�ionin��. perceivin�� �he individ�a�s as s�bjec�s ac�in�� for 
�hemse�ves req�ires �ha� comm�ni�y socia� work/�oca� comm�ni�y or��anizin�� 
chan��e from c�s�omer’s perspec�ive �o �he perspec�ive of a par�ner. this 
is an impor�an� chan��e �o perceive individ�a�s wi�h �heir deficiencies and 
prob�ems, no� as objec�s of ac�ion, and �o accep� �he par�nership re�a�ion wi�h 
�he conseq�ence of b�i�din�� �he re�a�ions on �he posi�ive sides and s�ren���hs, 
and m���a� respec�. comm�ni�y or��anizin�� depends on i�s capaci�y for 
se�f-crea�ion and se�f-he�p. a ski�f���y cond�c�ed process of ac�ion �ha� is 
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based on posi�ive aspec�s b�i�ds peop�e’s fai�h in �he possibi�i�y �o chan��e 
�heir posi�ion. in or��anizin�� �oca� comm�ni�ies, i� is impor�an� �ha� �he 
process aim �o chan��e �he socia� rea�i�y, and be based on �he po�en�ia� and 
ac�ivi�y of �he inhabi�an�s. the basic �ask of a �oca� comm�ni�y or��anizer is 
�o iden�ify �he s�ren���hs and abi�i�ies of inhabi�an�s, and �hen, �o ac�iva�e 
�hem �o crea�ive�y shape no� on�y �heir own �ives, b�� a�so �he comm�ni�y 
where �hey �ive. s�ch ac�ivi�ies are par�ic��ar�y si��nifican� when referred �o 
individ�a�s, ��ro�ps, and comm�ni�ies a� risk of socia� exc��sion or affec�ed 
by �his phenomenon. the process of chan��e in a p�ace of residence occ�rs on 
�he basis of �he iden�ified needs.

accordin�� �o �he ar�ic�es in �his book and �he disc�ssions we had in o�r 
workin�� ��ro�p mee�in��s d�rin�� �he projec�, one may draw conc��sions on: 
firs��y – �he iss�es re�a�ed �o �he �heory and sys�emic so���ions �sed in o�r 
co�n�ry; second�y – �he process of research and socia� prac�ice, especia��y �he 
presen�a�ion of ��ood, verified examp�es of ac�ivi�ies.

as for �heore�ica� and sys�emic iss�es, �he fo��owin�� conc��sions may be 
drawn.

Firs��y – despi�e �he fac� �ha� �he process of po�i�ica� �ransforma�ion in 
po�and has been in pro��ress for over 20 years, s�i�� �here is no comprehensive 
sys�emic offer of comm�ni�y socia� services, carried o�� in an in�e��ra�ed 
manner by vario�s ins�i���ions and or��aniza�ions, bo�h p�b�ic and priva�e. 
a��ho���h in recen� years, severa� �ar��e projec�s f�nded by �he eu or �he 
wor�d Bank have a��emp�ed �o s�ppor� �he deve�opmen� of comm�ni�y 
services, s�i�� �here is no �on��-�erm concep� of in�rod�cin�� re�evan� so���ions 
�o �he sys�em of socia� assis�ance and in�e��ra�ion, which wo��d be permanen� 
ins�r�men�s.

second�y – many comm�ni�y services, if a�ready bein�� imp�emen�ed, are 
provided wi�ho�� any prior iden�ifica�ion of needs and prob�ems, wi�ho�� 
professiona� prepara�ion, wi�ho�� f��fi��n�� �he q�a�i�y req�iremen�s or basic 
s�andards. this is par�ic��ar�y eviden� in many socia� we�fare ins�i���ions, 
which are no� prepared �o carry o�� comm�ni�y socia� services. a��ho���h 
in some sys�emic projec�s financed by �he H�man capi�a� opera�iona� 
pro��ramme 2007–2013 �here are comm�ni�y services (e.��. in �oca� ac�ivi�y 
pro��rams – pla), �hese services are no� common, a�so �here is no concep� 
of how �o main�ain �hem af�er �he e�ropean socia� F�nd financin�� has been 
comp�e�ed.

third�y – �he p�b�ic en�i�ies of socia� assis�ance (ops, pcpr), apar� 
from �he defici� of advanced socia� services, cons�an��y face �he �ack of 
socia� and comm�ni�y work. there is s�i�� a shor�a��e of socia� workers 
adeq�a�e�y prepared �o imp�emen� comm�ni�y-based services, and �he 
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ones avai�ab�e comp�ain abo�� �ack of �ime �o carry o�� comm�ni�y work 
since �hey are overb�rdened wi�h repor�in��. the prob�em of po�ish p�b�ic 
we�fare ins�i���ions is no division in�o “�oca�” (comm�ni�y) socia� workers 
and adminis�ra�ive s�aff in char��e of doc�men�a�ion. trainin��s for socia� 
workers wi�hin �he Hcop, in spi�e of considerab�e financia� o���ays, are of�en 
i��-considered and shor�-�erm, and mos��y fai� �o raise q�a�ifica�ions and ski��s 
in app�yin�� new me�hods of socia� and comm�ni�y work. new names are ��iven 
�o o�d and o��da�ed con�en� �ha� is repea�ed. a��ho���h af�er 2007 i� seemed 
�ha�, in �he near f���re, �he chance for socia� assis�ance ins�i���ions is ac�ive 
par�icipa�ion in sys�emic and compe�i�ion projec�s of �he H�man capi�a� 
opera�iona� pro��ramme for 2007–2013, �here are more and more si��na�s 
comin�� from �he en�ire po�and which poin� �ha� considerab�e e�ropean 
f�nds are so�idifyin�� �he ma�f�nc�ionin�� �ni�s and �he en�ire sys�em of socia� 
assis�ance.

Fo�r�h�y – �he �radi�iona� mode� of service provision ��ives individ�a�s and 
��ro�ps ac�ive in a comm�ni�y on�y sma�� chances �o infl�ence �he priori�ies of 
�oca� and cen�ra� a��hori�ies, and �o iden�ify key prob�ems or se�ec� so���ions 
and me�hods �o respond �o prob�ems. deve�oped a� �he cen�ra� �eve�, �he 
concep� of �he ��enera� p�b�ic as �he “c�s�omer” is dominan� in �he reasonin�� 
of �oca� a��hori�ies, and is even �he basis for modernizin�� socia� assis�ance and 
in�e��ra�ion sys�em. th�s, wha� is missin�� is a par�icipa�ory and de�ibera�ive 
mode� of crea�in�� �oca� socia� po�icy. i� is necessary �o s�ren���hen �he 
sphere of socia� po�icy in�erven�ion wi�h �he paradi��m of ac�ive comm�ni�y 
ed�ca�ion, foc�sed on socia� compe�ences. s�ch a conc��sion on �he con�ex� 
for comm�ni�y socia� services res���s in �he need for a new comprehension 
of ideas and achievemen�s of �he po�ish socia� peda��o��y.

Fif�h�y – comm�ni�y or��anizin�� m�s� be �rea�ed as a �on��-�erm process of 
peop�e’s empowermen�, coopera�ive ne�workin��, and crea�in�� �oca� s�r�c��res 
�ha� wi�� permanen��y s�ppor� �he deve�opmen� of �he comm�ni�y, i�s abi�i�y 
�o so�ve prob�ems, crea�e condi�ions for chan��e and �o b�i�d po�en�ia�s of 
��ro�ps and �he en�ire comm�ni�y �o improve �he q�a�i�y of �ife. shor�-�erm 
ac�ivi�ies wi�� he�p �o b�i�d an ac�ive �oca� comm�ni�y.

six�h�y – in po�and, �here is s�i�� no proper pro��rammin��, mana��emen� 
and coordina�ion of socia� and comm�ni�y services on �he re��iona� or 
s�bre��iona� �eve�s. s�ch f�nc�ions are performed nei�her by re��iona� socia� 
po�icy cen�res nor depar�men�s of socia� po�icy in �he voivodeship offices or 
povia� fami�y assis�ance cen�res. lack of a broader perspec�ive res���s in 
m�nicipa�i�ies bein�� forced �o primari�y �se �heir own, of�en scarce, in �he 
poorer or sma��er ones, reso�rces and know-how in deve�opin�� �oca� socia� 
services, inc��din�� �he comm�ni�y ones.
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seven�h�y – comm�ni�y services in po�and are very m�ch de�ayed as �he 
po�ish socia� work is far behind �he c�rren� si��a�ion for examp�e in �he 
u.s. and some wes�ern e�ropean co�n�ries1. in po�and, �here is no so-ca��ed 
c�inica� socia� work (micro approach), which as a prac�ice inc��des a n�mber 
of mode�s of in�erven�ions (�herape��ic) for individ�a�s who experience �ife 
diffic���ies and prob�ems in socia� f�nc�ionin��. a�so, �here is no socia� work 
a� �he macro �eve� which is �nders�ood as �oca� comm�ni�y or��aniza�ion in 
which �he socia� work c�s�omer is no� �he individ�a� or fami�y, b�� �he en�ire 
comm�ni�y. in o�r co�n�ry, wha� has been dominan� for years is �he s�r�c��ra� 
posi�ionin�� of �he socia� worker as �he in�ermediary be�ween �he c�s�omers 
and sys�ems wi�h reso�rces necessary �o mee� �heir needs. However, in s�ch 
a mode�, �he mos� advanced form��a sho��d be �he so-ca��ed case management 
app�ied �o individ�a�s/fami�ies who experience a ran��e of comp�ex prob�ems 
and, �h�s, have �o �se many forms of services, which can be diverse, come 
from differen� sys�ems, or have �heir own r��es of opera�ion and f�ndin��. 
the socia� worker as a case manager sho��d provide c�s�omers wi�h �he access 
�o/�se of �he services �hey need, which wo��d be �ime�y and of appropria�e 
q�a�i�y. unfor��na�e�y, in po�and, case management is no� imp�emen�ed. 

ei��h�h�y – as �he book proves – �he deve�opmen� of comm�ni�y work 
canno� be performed �hro���h a decree; in order �o ens�re i�, i� is necessary 
�o prac�ice i� dai�y, some�imes �aborio�s�y, and i� does no� a�ways end in 
s�ccess, especia��y �he q�ick one. s�ch a bo��om-�p me�hod of b�i�din�� own 
know-how, �ai�ored �o �he po�ish c����re and �radi�ion on �he one hand, on �he 
o�her – �o �he presen� ins�i���iona� order, seems �o be �he on�y ��ood s�ra�e��y 
in �he �on�� r�n. obvio�s�y, i� does no� exc��de �sin�� o�hers’ inspira�ions and 
experiences, which is mos� va��ab�e and desirab�e, and i� can a�so be very 
he�pf�� b�� canno� s�bs�i���e own effor�.

nin�h�y – accordin�� �o ��ood prac�ices presen�ed in �he book, comm�ni�y 
ac�ivi�ies and socia� services deve�opmen� req�ire �eaders – individ�a�s who 
are we�� ed�ca�ed, have �oca� a��hori�y, are en�reprene�ria� and innova�ive, 
no� afraid of cha��en��es and adversi�y. a��ho���h i� can be ass�med �ha� �he 
modern wor�d is idea� for ac�ions by ac�ivis�s, very of�en �he crea�ivi�y and 
aspira�ions of �he �eaders are p�b�ic�y rep�dia�ed, some�imes mis�nders�ood, 
ridic��ed, diminished. socia� admira�ion mixes wi�h h�man envy; hope for 
chan��e wi�h �ack of �r�s�, wishin�� we�� wi�h r��h�ess cri�icism. the �one�iness 
of a socia� �eader is some�imes no� �ess painf�� �han �he �one�iness of peop�e 

1 More on �his �opic see: t. kaźmierczak, Czy praca socjalna we współczesnej Polsce jest nowo-
czesna?, [in:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, w. szymczak (ed.), tn kul, l�b�in, 
2009.
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a� risk of exc��sion beca�se of sma��er chances for ac�ive par�icipa�ion in 
socia� chan��e. Meanwhi�e, po�ish �oca� comm�ni�ies need �eaders, men�ors, 
and prec�rsors of socia� chan��es. wi�ho�� i�, i� wi�� be impossib�e �o deve�op 
comm�ni�y socia� services.

ten�h�y – comm�ni�y socia� services co��d deve�op fas�er if a� �he �oca� 
�eve� a mode� of �oca� socia� po�icy was s�ren���hened, or��anized in �he 
spiri� of governance, �ha� is a sys�em of join� ��overnmen�, mana��emen� and 
par�icipa�ion of many differen� re��iona� and �oca� s�akeho�ders in decision-
makin�� and imp�emen�a�ion, who wo��d share �he responsibi�i�y for we�fare 
and socia� deve�opmen�. pro��rammin�� �oca� po�icy via s�ra�e��ies, �he s�pp�y 
and prod�c�ion of socia� services, �he s�pervision and con�ro� of socia� po�icy 
processes, wo��d no� be �he �ask of �oca� ��overnmen� and p�b�ic sec�or on�y, 
b�� of a varie�y of socia� en�i�ies, priva�e, re�i��io�s, informa�, who wo��d share 
�he in�eres� �o join��y so�ve socia� prob�ems (welfare pluralism). However, �o 
imp�emen� �he ideas of governance in �he po�ish sys�em of socia� assis�ance and 
in�e��ra�ion, i� wo��d seem necessary �o make a �o� of or��aniza�iona� chan��es 
as soon as possib�e since �he modern sys�em is no� q�i�e adj�s�ed �o �he 
rea�i�ies of �he �imes we �ive in. the or��aniza�ion of �he socia� we�fare sys�em 
was fo�nded in �he ear�y 90’s of �he �as� cen��ry, and does no� correspond 
wi�h c�rren� so���ions �ha� are �sed in �he wes�ern co�n�ries. ins�i���iona� 
�niformi�y a� �he �eve� of �he en�ire co�n�ry, a na�ion-wide �aw on socia� 
assis�ance wi�ho�� any re��iona� differences in so���ions, �he weakness of 
faci�i�ies and infras�r�c��re in many m�nicipa�i�ies, �he defici� of socia� and 
comm�ni�y work, pre�ended p�b�ic-socia� par�nerships, s�aff weakness and 
�ack of incen�ive schemes, �he po�ariza�ion of r�ra� and ci�y cen�res – a�� 
�hese, as compared �o many wes�ern co�n�ries, con�rib��es �o �he s�a��na�ion 
of �he socia� assis�ance sys�em.

the conc��sions �ha� are drawn from �he research on socia� prac�ice and 
on presen�in�� ��ood, verified examp�es of ac�ivi�ies are as fo��ows:

Firs� of a�� – effec�ive and efficien� ac�ivi�y in �oca� comm�ni�ies is no� 
possib�e wi�ho�� �heir �horo���h examina�ion, wi�ho�� iden�ifyin�� wha� �hey 
are, wha� prob�ems are mos� �ro�b�esome for �hem, wha� needs are no� 
me�, and fina��y, wha� po�en�ia� �ies in �hem, which wi�� be �he fo�nda�ion of 
ac�ivi�ies aimed a� socia� chan��e. dia��noses of �oca� comm�ni�ies do no� have 
�o be of a p�re socio�o��ica� na��re, b�� m�s� be cond�c�ed in a con�in�o�s 
manner, based on a se� sched��e, �sin�� vario�s exis�in�� research me�hods 
and �echniq�es. unfor��na�e�y, s�ch dia��nosis is rare�y presen� in socia� 
prac�ice.

second�y – if dia��nos�ic research is cond�c�ed, i� is �rea�ed in a specific 
manner, and no� �inked direc��y wi�h ac�ions, and ye� i� is �he in�e��ra�ed 
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“research and ac�ion” �ha� is �he firs� e�emen� of �he process of chan��e, which 
is �he p�rpose of work wi�h comm�ni�ies, especia��y in con�ex� of comba�in�� 
socia� mar��ina�iza�ion and exc��sion.

third�y – �he ac�iva�ion of �oca� comm�ni�ies depends on ne�works and 
��ro�p con�ac�s, and above a��, common ac�ion and s�im��a�in�� peop�e, 
�ri����erin�� and s�ren���henin�� �heir po�en�ia�. these ac�ivi�ies are �o improve 
�he si��a�ion of �oca� comm�ni�y, �o mee� individ�a� and co��ec�ive needs of 
�heir inhabi�an�s. However, �he condi�ion for s�ch an in�erven�ion is �o base 
i� on �he princip�e of s�bsidiari�y, which, in �he ac�ivi�ies of p�b�ic en�i�ies, is 
�oo of�en rep�aced wi�h app�yin�� “ready so���ion” by socia� services.

Fo�r�h�y – an eviden� weakness in ac�iva�ion projec�s appears �o be 
�he momen� of se�f-empowermen� of �he ��ro�p/comm�ni�y �o which �he 
assis�ance was direc�ed. Freq�en��y, �hey are no� adeq�a�e�y prepared for se�f-
or��aniza�ion, and of�en i� is even worse as �hese ��ro�ps become dependen� 
on �he “ac�iva�in�� assis�ance.”

Fif�h�y – �he defici� of �he observed �oca� “��ood prac�ice” is �heir 
fra��men�ary and of�en random na��re, ye� in�e��ra�ion is �he process of 
formin�� a �ni�y from sma��er e�emen�s (mer��er). c�ear�y i��nored is �he �ask 
�o combine �he e�emen�s in�o one who�e (comm�ni�y). too rare in prac�ice is 
�he aware and p�rposef�� fo�nda�ion of join� ins�i���ions, as a way �o crea�e 
common va��es, pa��erns of ac�ion, opinions and in�eres�s.

six�h�y – a key �oo� of in�erven�ion is ed�ca�ion, where �hro���h dia�o���e 
peop�e iden�ify needs, decide abo�� ac�ion p�an and i�s imp�emen�a�ion, 
s�mmary, and reflec�ion. i� is c�ose �o �he concep� of comm�ni�y ed�ca�ion 
derived from socia� peda��o��y which emphasizes �he mechanism of m���a� 
�earnin�� w�hin �oca� comm�ni�y. inhabi�an�s �earn from one ano�her by 
sharin�� �heir experience; disc�ssin�� and ar���in��, �hey reach common 
decisions. they deve�op �he diffic��� ar� of compromisin��, where o�hers’ 
views m�s� be �aken in�o acco�n�. the �oca� comm�ni�y or��anizer becomes 
a modera�or, faci�i�a�or of �he �earnin�� process.

seven�h�y – in �he process of or��anizin�� �oca� comm�ni�y, specia� a��en�ion 
m�s� be paid �o �he ro�e of non-forma� ed�ca�ion. i�s pro��ram sho��d be 
crea�ed on �he basis of iden�ified needs and prob�ems of individ�a� socia� 
��ro�ps, s�ch as e.��. sin���e mo�hers, �he �nemp�oyed, �ar��e fami�ies, yo��h, or 
seniors. par�ic��ar�y impor�an� is �he aspec� of persona� deve�opmen�: b�i�din�� 
se�f-confidence, ��e��in�� beyond inabi�i�y, �earnin�� �he responsibi�i�y for onese�f 
and �he �oved ones. on�y �hen one can �earn ski��s and ��ain compe�encies, e.��. 
in ed�ca�ion, mobi�i�y on �he �abo�r marke�, comp��er, e�c.

ei��h�h�y – fo�ndamen�a� �o �hinkin�� abo�� comm�ni�y service m�s� be 
�he awareness �ha� �he p�rpose of i�s imp�emen�a�ion is no� on�y �o crea�e 
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descrip�ion, doc�men�a�ion, �o efficien��y �se f�nds and achieve �he ass�med 
ra�es of chan��e, b�� above a��, �o invo�ve �he c�s�omer/par�ner in i�s co-
crea�ion.

the overview of �heory and research findin��s and inspira�ions in �his 
p�b�ica�ion, res���in�� from broad socia� prac�ice, a��ows one �o ��enera�ize 
�ha� �he common perspec�ive in crea�in�� socia� comm�ni�y service is 
socia� anima�ion. this is �he “en�ivenin��” me�hod of ac�ivi�y, dependin�� 
on stimulating both the territorial (local) community and the small group to active 
behaviour, to action aimed at improving community social life by visualizing these 
improvements and encouraging people to implement them, or to activities revealing the 
needs, interests, motivations of a social group members or individuals2. comm�ni�y 
anima�ion becomes a rea� and effec�ive ins�r�men� of socia� po�icy, especia��y 
a� �he �oca� �eve�. However, �he inc��sion of socia� anima�ion in �he area of 
socia� services en�ai�s �he need �o s�andardize i� and crea�e mana��emen� 
proced�res adj�s�ed �o �he specific needs.

examp�es ci�ed in �his book a��ow one �o s�a�e �ha� i� is possib�e �o 
s�im��a�e �he renewa� of �ies and coopera�ion wi�hin �he comm�ni�y in socia� 
po�icy, �ho���h, i� req�ires �he awakenin�� of �he po�en�ia� of �he individ�a�s 
and, �h�s, sho��d be direc�ed �o a�� inhabi�an�s who crea�e a na��ra� �oca� 
comm�ni�y (e.��. a vi��a��e, a ho�sin�� es�a�e, or a s�ree�), and no� j�s� �o 
socia� we�fare c�s�omers. the ma��er is no� a renewa� of �ies in a par�ic��ar 
socia� ��ro�p, b�� in �he environmen�/comm�ni�y formed by fami�ies, sin���e 
peop�e, �he yo�n��, �he o�d, �he addic�ed, peop�e wi�h disabi�i�ies and �hose 
whose condi�ion is flaw�ess. For �he prac�ice of s�b-re��iona� or �oca� socia� 
po�icy mana��emen�, �he mode� of comm�ni�y work aimin�� a� �he reviva�/
re��enera�ion of �he comm�ni�y appears �o be �he op�ima� ins�r�men� for 
addressin�� socia� prob�ems, and mos� impor�an��y, a�so for in�e��ra�in�� fac�ors 
pro�ec�in�� a��ains �hem in �he f���re.

2 j. kar����, Animacja społeczno-kulturalna, [in:] Pedagogika społeczna, t. pi�ch, i. lepa�czyk 
(ed.), warszawa 1995, p. 274.
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