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Pomoc społeczna wkracza we wszystkie obszary życia
i dotyczy wszystkiego, z czym każdy z nas ma do
czynienia: zdrowia, zatrudnienia, edukacji, relacji
międzyludzkich itd.; jest więc niezbędna. Zgłasza się
po nią coraz więcej osób, które nierzadko potrzebują
jej w szerokim zakresie i w kilku różnych dziedzinach
życia.

Wceluzwiększenia skuteczności oferowanego wsparcia,
działania trzeba modyfikować i dostosowywać do
zmieniających się warunków życia i potrzeb społecznych.
Jak należy to robić, żeby uzyskać oczekiwane efekty?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie, a później
przełożenie jej na konkretne usługi, czynności,
aktywności stanowi właśnie cel projektu „Tworzenie
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej”. Projekt dotyczący standardów realizuje
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współpracy
jedenastu organizacji pozarządowych zajmujących się
polityką społeczną. Punkt wyjścia jest taki, że działania
pomocowe mają być profesjonalne, jak najbardziej

efektywne, przeprowadzane przy współpracy różnych
instytucji i organizacji społecznych oraz z wyko-
rzystaniem lokalnego potencjału.

Co to oznacza dla konkretnych osób – tych, które
potrzebują właśnie takiego profesjonalnego wsparcia?

Kiedy standardy usług opracowane w projekcie wejdą
w życie na mocy prawa, niezależnie od tego, w której
części Polski takie osoby żyją, w dużych miej-
scowościach czy małych gminach, będą mogły liczyć
na taką samą, skuteczną pomoc. Pracownicy socjalni
zajmą się nie tylko ludźmi w różnym stopniu wy-
kluczonymi, wyłączonymi ze standardowego fun-
kcjonowania, np. niepełnosprawnymi czy bez-
robotnymi, ale również ich rodzinami i tym, jak trudna
sytuacja wpływa na całą tę grupę ludzi. Specjaliści
zaoferują wsparcie informacyjne, poradnictwo, usługi
opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania danej
osoby itd. W razie potrzeby, w sytuacji kryzysowej
będą także mogli zaproponować interwencję i inne
formy pomocy.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” obejmuje sześć zadań,
m.in. organizowanie środowiska lokalnego, gminny
standard wychodzenia z bezdomności oraz – jako jedno
z ważniejszych – opracowanie i wprowadzenie w życie

standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji
pomocy i integracji społecznej.

To ostatnie zadanie realizuje Wspólnota Robocza
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS razem ze
Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy
Społecznej FORUM i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
CENTRUM.

Opracowanie zmian w zakresie funkcjonowania
instytucji pomocy i integracji społecznej, a także
wprowadzenie nowych standardów pracy socjalnej
powinno przynieść pożądane i oczekiwane skutki wtedy,
kiedy zarówno praktycy, jak i zatrudniające ich instytucje
dostosują swoje działania do wymagań określonych
w tych standardach i modelach. Istotne jest również to,
żeby te zmiany były trwałe i powszechne oraz żeby
obejmowały rozwiązania, które wcześniej zostały
dokładnie sprawdzone w praktyce i otrzymały najlepsze
oceny.

Pomoc? Możesz na nią liczyć
Standardy działania
dla instytucji pomocy
i integracji społecznej
– to może wydawać się
czymś abstrakcyjnym,
daleko od ludzi.
Tymczasem ich
wprowadzenie
powinno przynieść
realne i odczuwalne
zmiany na lepsze;
zarówno dla osób
potrzebujących,
jak i udzielających
wsparcia.

INSTYTUCJA DLA CZŁOWIEKA

Dyskusja na Forum Współpracy Empowerment: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW i Donata Celmer, pracownik socjalny MOPS w Działdowie.
Fot. H. Gorczyca

W celu zwiększenia skuteczności
oferowanego wsparcia,
działania trzeba modyfikować
i dostosowywać do zmieniających się
warunków życia i potrzeb
społecznych.
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Zmiany są nieuchronne, konieczne i już się rozpoczę-
ły, więc trudno byłoby je zatrzymać; zresztą nie ma
powodu, żeby to robić. Opracowanie i wprowadzenie
standardów usług i modeli instytucji w obszarze pra-
cy socjalnej ma sprawić, że będzie ona bardziej efek-
tywna i łatwiej dotrze do tych, którzy jej potrzebują.

W obszarze standardów pracy socjalnej mieszczą
się standardy bardziej szczegółowe, dotyczące węż-
szych dziedzin: przemocy w rodzinie, problemów
opiekuńczo-wychowawczych, pozostawaniu bez pra-
cy, niepełnosprawności, czy specyficznych proble-
mów wynikających ze starości.

Każdy standard powinien obejmować tzw. ścieżkę
postępowania pracownika socjalnego, czyli zestaw
działań, które ma przeprowadzić, oraz narzędzia, z ja-
kich może korzystać, aby zrealizować cele określone
wspólnie przez osobę potrzebującą pomocy i pracow-
nika socjalnego.

Ścieżka postępowania pracownika socjalnego złożo-
na jest z sześciu następujących po sobie etapów:
1. diagnoza i ocena,
2. wyznaczanie celów,
3. opracowanie planu działania i budowa indywidu-

alnego pakietu usług,
4. realizacja planu działania,
5. systematyczna ewaluacja działań (monitoring i oce-

na),
6. ewaluacja końcowa.

Krok po kroku do celu
Co to oznacza z punktu widzenia konkretnego czło-

wieka, który potrzebuje wsparcia i zgłasza się po nie
do lokalnego ośrodka pomocy socjalnej? Jego wizy-
ta uruchamia realizowanie tzw. ścieżki mającej do-
prowadzić do realnych, odczuwalnych zmian.

DIAGNOZA I OCENA
Na początku trzeba poznać sytuację i postawić dia-

gnozę – z jakim problemem osoba zgłasza się do in-
stytucji pomocowej. Pracownik przeprowadza wy-
wiad, najpierw zadaje podstawowe i ogólne pytania,
później przechodzi do bardziej szczegółowych, któ-
re umożliwiają precyzyjne ustalenie, czym tak na-
prawdę trzeba się zająć.

- Zdarza się, że do ośrodka zgłasza się osoba bez
pracy, potrzebująca wsparcia, które ułatwiłoby jej zna-
lezienie zatrudnienia. W trakcie wywiadu okazuje się
jednak, że tak naprawdę problem tkwi całkiem gdzie
indziej, bo np. ta osoba doznaje w domu przemocy
– tłumaczy konieczność przeprowadzenia głębokiej
i uważnej diagnozy Katarzyna Gierczycka, specjali-
sta ds. komunikacji ze Wspólnoty Roboczej Związ-
ków Organizacji Socjalnych WRZOS.

- Pracownik socjalny nie przepytuje klienta, on z nim
rozmawia. Musi elastycznie podążać za rozmową i do-
piero, kiedy zajdzie taka potrzeba, powinien dopytać,
poruszając istotne kwestie. Zdobycie informacji nie
jest tu jednak najważniejsze. Podczas rozmowy pra-
cownik koniecznie powinien zadbać o stworzenie do-
brej atmosfery, zdobyć zaufanie klienta, bo będzie to
rzutować na dalszy przebieg pomocy – dodaje Alina
Karczewska, główny specjalista merytoryczny we
WRZOS-ie.

Po poznaniu klienta należy zbadać jego motywację
i chęć zmiany, a także możliwości, również te tkwią-
ce w jego najbliższym środowisku – bo przecież ina-
czej wyglądają one np. u osoby bezrobotnej, a inaczej
w przypadku osoby z niepełnosprawnością, podobnie
jak w każdym indywidualnym przypadku.

- To wszystko razem pokazuje, jak bardzo potrzeb-
ny jest taki pogłębiony wywiad, dzięki któremu moż-
na optymalnie dopasować pomoc i nawiązać relację
pomocową z klientem – mówi Katarzyna Gierczycka.

Ten etap powinien się zakończyć możliwie najbar-
dziej pełną oceną sytuacji i funkcjonowania osoby lub
rodziny.

CELE
Cel działań, jakie miałyby zostać podjęte, opraco-

wuje się wspólnie: pracownik socjalny razem z oso-
bą potrzebującą pomocy. Nie odbywa się to tak, że
przychodzi pracownik, kładzie przed klientem listę
celów i zarządza, że ten ma je po kolei realizować.
W tym przypadku inicjatywa musi wyjść od zgłasza-
jącego się do ośrodka – to on określa, w jakiej sytu-

acji chce się znaleźć. Rolą pracownika jest pomoc
klientowi w nakreśleniu wizji zmian.

- Bardzo ważne jest to, żeby cele były dla klienta
jasne, realne i osiągalne – zaznacza Alina Karczew-
ska. – Jeżeli ktoś na przykład przez kilka lat pozosta-
wał bez pracy, to nie można ustalić, że za trzy mie-
siące ma znaleźć stałe zatrudnienie, bo to mało realne.
Lepiej wtedy założyć, że za trzy miesiące znajdzie
miejsce, w którym będzie mógł odbyć staż. Dokony-
wanie niewielkich zmian, osiąganie małych celów na
drodze do tych większych jest dla klienta bardzo mo-
tywujące – pozwala mu uwierzyć we własne siły i da-
je chęć do dalszej pracy.

Ogromne znaczenie dla powodzenia przedsięwzię-
cia ma też relacja między klientem a pracownikiem
– oni mają być partnerami współpracującymi przy re-
alizowaniu zaakceptowanego planu. Cele nie mogą
zostać narzucone – pracownik socjalny powinien ak-
tywizować osobę potrzebującą pomocy oraz wzmac-
niać jej potencjał.

OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA
I JEGO REALIZACJA

Kiedy już wiadomo, w czym tkwi problem i jak
można byłoby sobie z nim poradzić oraz jaki efekt
mają przynieść podjęte działania, trzeba znaleźć i do-
brać takie środki, które pozwolą ten cel zrealizować.
Wspólnie należy rozważyć, co może zrobić sam klient,
jaką pomoc może otrzymać od pracownika socjalne-
go, od rodziny, jaką od sąsiadów, lokalnej grupy wspar-
cia itp. Niezbędna jest tu wiedza pracownika socjal-
nego na temat możliwości tkwiących w środowisku
klienta, relacje nawiązane z organizacjami czy kon-
kretnymi osobami, które szybko pomogą uruchomić
potrzebne wsparcie.

- Podam taki przykład: kobieta nie pracuje, bo – jak
tłumaczy – ma małe dziecko i musi się nim opieko-
wać. Rzeczywiście tak jest, ale ma też sąsiadkę, któ-
ra zajmuje się swoim dzieckiem, nie pracuje i nie chce
tego zmienić. Już jest jakiś pomysł: może sąsiadka
zechciałaby przez część dnia zająć się i drugim dziec-
kiem, o pomoc w pozostałych godzinach można po-
prosić np. matkę – Katarzyna Gierczycka wyjaśnia
mechanizm wyszukiwania sposobów, które pozwala-
ją zrealizować plan.

Albo inny przykład: osobie niepełnosprawnej żyło-
by się łatwiej, gdyby miała lepszy dostęp do pomiesz-

czeń w swoim mieszkaniu. Nie wie jednak, że może
np. dostać dofinansowanie na remont łazienki i przy-
stosowanie jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Pracownik socjalny takie rozwiązanie może jej pod-
powiedzieć.
% Według wzorca, ale elastycznie. Po wprowadzeniu
standardu każdy pracownik socjalny kontaktując się
z klientem będzie działał według tego standardu, któ-
ry pozwala jednak na dość dużą elastyczność postę-
powania – zależnie od sytuacji, potrzeb czy możliwo-
ści konkretnej osoby.

- Wystandaryzowane są ramy określające pracę pra-
cownika socjalnego: dogłębna analiza, cele pracy, re-
alizacja. Można je jednak modyfikować, jeśli wyma-
ga tego ta konkretna sytuacja – mówi Alina
Karczewska. – Wcześniej często było tak, że przycho-
dził do ośrodka klient, mówił, z czym ma problem,
a pracownik próbował mu w tym doraźnie pomóc. Nie
było czasu, żeby znaleźć prawdziwe przyczyny prob-
lemów i pracować z klientem nad długotrwałą popra-
wą sytuacji.

Przy nowych standardach ma się to zmienić.
% Specjaliści do zadań specjalnych. Na etapie reali-
zowania planu konieczna może się okazać pomoc eks-
pertów w innych dziedzinach. Pracownik socjalny mu-
si wiedzieć, jacy są na danym terenie lokalni
specjaliści, współpracować z nimi, kierować do nich
klientów, jeśli jest taka potrzeba. Zdarzają się bowiem
historie ludzkie na pierwszy rzut oka jasne i oczywi-
ste, które po dokładniejszym zbadaniu odkrywają „dru-
gie dno”, np. ktoś nie może znaleźć stałej pracy, bo
– jak się okazuje – wciąż popada w konflikty z kolej-
nymi szefami. Takiej osobie najpierw musi pomóc
psycholog.

W zależności od możliwości klienta na tym etapie
zawierana jest Umowa współpracy (z osobami mają-
cymi potencjał do większej aktywizacji) lub podpi-
sywany Plan współdziałania (w przypadkach, w któ-
rych wsparcie polega głównie na działaniach
pracownika socjalnego).
% Wsparcie dla pracowników. Ogromne znaczenie
dla powodzenia i efektywności działań pracowników
socjalnych ma ich doskonalenie zawodowe, podobnie
jak uczestniczenie w superwizjach, niezbędnych w sy-
tuacjach nagromadzenia się problemów i trudnych do
rozwiązania spraw, z którymi pracownik nie może zo-
stać sam. Nie mniej ważna jest dbałość o poziom ob-
ciążenia pracą pracowników socjalnych oraz udziela-

na przez kierowników informacja zwrotna na temat
wykonywanej pracy, która ma wzmocnić silne strony
pracownika, ale też wskazać braki i obszary do dal-
szego rozwoju zawodowego.

MONITORING I EWALUACJA
Podczas realizowania zawartych w umowie albo pla-

nie założeń i ustaleń monitoruje się je, a później oce-
nia – czy podjęte działania przybliżają do realizacji
celów.

- Jeżeli nie, znowu trzeba wrócić do etapu diagno-
zy albo do celów. Bo np. okazuje się, że klient cze-
goś ważnego nie powiedział albo pojawiły się nowe
problemy – tłumaczy Alina Karczewska. – Na samym
końcu, kiedy już osiągnie się wyznaczone cele (albo
nie), zamyka się pracę socjalną i następuje ewaluacja
końcowa, z której wynikają wnioski dla wszystkich.
Z tych ustaleń można też skorzystać wtedy, kiedy do
ośrodka zgłosi się ktoś z podobnym problemem.
W przypadku klienta zaś wnioski przydają się, kiedy
np. pojawią się nowe problemy, które trzeba samo-
dzielnie rozwiązać.

Zmiany, ale na korzyść
Czyli modele realizacji usług o określonym stan-

dardzie w gminie i mieście na prawach powiatu.
% Rozdzielenie zadań. Niezwykle istotną zmianą
wprowadzoną w rozwiązaniach modelowych było od-
dzielenie pracy socjalnej od prowadzenia postępowań
administracyjnych w sprawie świadczeń. Tam, gdzie
odbywały się pilotaże, okazało się, że taki podział bar-
dzo dobrze się sprawdza. Pracownicy socjalni mają
więcej czasu na rozwiązywanie konkretnych proble-
mów, nie skupiają się na procedurze administracyj-
nej, a to pozwala też nawiązać zupełnie inną jakościo-
wą relację pomocową z klientem, która jest podstawą
do skutecznej pracy nad przezwyciężaniem trudno-
ści.

Wcześniej, kiedy jeden pracownik zajmował się ty-
mi dwiema kwestiami, zdarzały się niezręczne, nie-
profesjonalne sytuacje; pracownicy niekiedy trakto-
wali świadczenia jako rodzaj „bata” na klientów, zaś
klienci nie potrafili się otworzyć i szczerze rozma-
wiać, bojąc się, że stracą przez to świadczenia.
% Zlecanie usług na zewnątrz. Kolejna znacząca no-
wość to mocne promowanie zlecania wykonanie usług
na zewnątrz, poza ośrodki pomocy socjalnej.

- Specjalny zespół działający przy ośrodku i zajmu-
jący się strategią rozwiązywania problemów społecz-
nych zrzesza najważniejszych przedstawicieli lokal-
nych instytucji, organizacji i mieszkańców. Zespół
odpowiada nie tylko za całościową realizację usługi,
ale też planowanie długofalowe i perspektywiczne
– ustala potrzeby w zakresie poszczególnych usług,
planuje ich elementy, ale jeśli to tylko możliwe, sa-
mo jej wykonywanie przekazywane jest na zewnątrz,
zwłaszcza organizacjom społecznym, które również
działają w oparciu o standardy – mówi Alina Kar-
czewska.

Kolejnym zadaniem zespołu jest monitorowanie
i ocena wykonywania usługi. Do tej pory często oś-
rodki robiły wszystko albo bardzo wiele, teraz funk-
cja organizacyjna ma być oddzielona od wykonaw-
czej. Wprowadza to w życie zasadę pomocniczości,
wedle której cele pomocy społecznej powinny być re-
alizowane we współpracy instytucji publicznych z or-
ganizacjami obywatelskimi, ale nie tylko. W tworze-
nie treści i formy usług powinny być także
zaangażowane osoby i rodziny, które są adresatami
pomocy.

A od strony formalnej…
% Standardy opracowano w dwóch formach. Jedna to
projekty aktów prawnych, które zostały przekazane
ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego. Druga to
tzw. publikacje rekomendacyjne, bardziej szczegóło-
we i „praktyczne”, z których już dziś korzystać mo-
gą pracownicy socjalni (opublikowane są na stronie
www.wrzos.org.pl) oraz kierownicy instytucji pomo-
cy i integracji społecznej.

% Oprócz standardów pracy socjalnej, modelu gminy
i miast na prawach powiatu, pozostałe tzw. standardy
rekomendowane obejmują: poradnictwo specjalistycz-
ne; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; inter-
wencję kryzysową; model realizacji w powiecie usług
o określonym standardzie.

Solidna diagnoza,
realistyczne cele, dobry plan
Wprowadzanie standardów pracy socjalnej ma sprawić, że każdy w każdym miejscu w Polsce, wielkim mieście i małej wsi, każda osoba lub rodzina,
które nie radzą sobie w trudnej sytuacji życiowej, będą mogły liczyć na dobrze zorganizowaną pomoc.

Alina Karczewska, główny specjalista merytoryczny we WRZOS-ie. Fot. Arch. Własne



STANDARD INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

Interwencja kryzysowa to wsparcie (psychologiczne,
socjalne, prawne, medyczne i in.) dla ludzi, rodzin, spo-
łeczności w krytycznych sytuacjach, które zapewnia bez-
pieczeństwo i zapobiega skutkom zdarzenia. Kryzys zaś
to – najogólniej mówiąc – stan nierównowagi psychicz-
nej danej osoby czy grupy spowodowany zaistniałą sytu-
acją kryzysową, np. przemocą w rodzinie, śmiercią bli-
skiej osoby, utratą pracy.

Efektem interwencji kryzysowej ma być odzyskanie
równowagi przez osobę czy grupę znajdującą się w kry-
zysie i zdolności do podejmowania takich działań, któ-
re uporządkują obecny stan rzeczy. Interwencja powin-
na się opierać na kilku sprawdzonych zasadach:

- prostota – nie należy komplikować spraw i proble-
mów;

- krótki czas trwania;
- innowacyjność – jeśli potrzebne są inne niż dotych-

czas rozwiązania, trzeba z nich korzystać;
- pragmatyzm;
- bliskość – im bliżej miejsca zamieszkania, pobytu

osoby w kryzysie, tym lepiej;
- natychmiastowość – pomoc powinna nadejść jak naj-

szybciej;
- przewidywalność – osoby otrzymujące wsparcie kry-

zysowe muszą wierzyć, że sytuacja wróci do normy.

Pomoc tu i teraz
Interwencja kryzysowa dość znacząco różni się od wie-

lu innych działań pomocowych. Przede wszystkim tym,
że nie zajmuje się analizowaniem zaistniałej sytuacji, ale
poszukuje konkretnych rozwiązań na tu i teraz. Trzeba
działać błyskawicznie, np. dając osobie w kryzysie schro-
nienie i przez cały czas być blisko niej. Ten, kto udziela
pomocy w kryzysie, musi być aktywny i niekiedy nawet
narzucać swoje rozwiązania (np. gdy zagrożone jest ży-
cie lub zdrowie).

Zwykle interwencji kryzysowej nie przeprowadza tyl-
ko jedna osoba; potrzebne może być wsparcie współpra-
cowników, specjalistów z różnych dziedzin, superwizo-
rów itp.

Sześć przykazań pomagającego
W standardzie interwencji kryzysowej ważne jest ak-

tywne współdziałanie z osobą w kryzysie. Jednak osta-
tecznie za właściwy dobór działań i ich spójność odpo-
wiada osoba interweniująca.

Jakie działania podejmuje się kolejno podczas inter-
wencji w sytuacji kryzysu?
· Rozpoznanie i ocena zagrożeń, czyli zebranie podsta-

wowych informacji o sytuacji oraz ocena, jak dana oso-
ba zareagowała na kryzys i jakie to może mieć skutki.

· Zapewnienie bezpieczeństwa, czyli minimalizowanie
fizycznych i psychicznych zagrożeń.

· Wspieranie: psychologiczne, czyli coś w rodzaju pier-
wszej pomocy, bez zagłębiania się w przyczyny i uwa-
runkowania, oraz socjalne, czyli podstawowe działa-
nia, które zaspokoją najpilniejsze potrzeby.

· Rozważanie możliwości, czyli pokazanie możliwości,

ale tylko tych, które są najlepsze w danej sytuacji.
· Planowanie, czyli wspólnie z osobą w kryzysie wybra-

nie prostych, dających nadzieję na szybką poprawę sy-
tuacji rozwiązań.

· Zobowiązanie klienta, czyli przeniesienie na osobę
w kryzysie odpowiedzialności za realizacje planu, ale
tak, żeby nie zraziła się w razie niepowodzenia pierw-
szych prób.

STANDARD USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Społeczeństwo jest coraz starsze i trzeba znaleźć takie
rozwiązania, które spowodują, że starając się zachować
jak największą samodzielność i aktywność osób niesa-
modzielnych z powodu wieku lub choroby, wskazane bę-
dzie zapewnienie im pomocy. Nie chodzi tu o wsparcie
finansowe, ale o takie, które ułatwi codzienne funkcjo-
nowanie oraz opiekę w mieszkaniu lub miejscu pobytu.
Ważne, żeby w taką pomoc zaangażować zarówno oto-
czenie osoby niesamodzielnej, jak i ją samą, nawet jeże-
li sprawi to, że prowadzenie działań okaże się nieco trud-
niejsze i bardziej czasochłonne.

Korzysta ten, kto potrzebuje
Takie usługi organizuje ośrodek pomocy społecznej,

a wykonuje specjalistyczna instytucja, np. organizacja
pozarządowa. Obejmują kilka podstawowych dziedzin:
* zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, * utrzy-
manie czystości i higieny, * pielęgnacja zalecona przez
lekarza, * zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Jak kon-
kretnie wypełniać te zadania, zależy od lokalnych po-
trzeb i możliwości.

Bardzo ważne jest to, że możliwość skorzystania z tych
usług nie zależy od dochodów, tylko od tego, czy są one
rzeczywiście potrzebne. Realizuje je osoba z odpowied-
nim przygotowaniem zawodowym (np. opiekunka śro-
dowiskowa, pielęgniarka, asystent medyczny), a to, jak
zostały one wykonane, jest bardzo dokładnie dokumen-
towane według zasad zawartych w standardzie.

STANDARD PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO, ZWŁASZCZA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Taką sytuacje zna chyba każdy – kiedy dostaje pis-
mo, a po jego kilkukrotnym przeczytaniu nadal nie do
końca wie, czego sprawa dotyczy i co trzeba dalej ro-
bić. Albo pojawia się problem i czuje się całkowitą bez-
silność, bo zupełnie nie wiadomo, jak można sobie z nim
poradzić i jakim paragrafem się wesprzeć. Pomoc praw-
nika, psychologa itp. jest zazwyczaj dość kosztowna.
Specjaliści potwierdzają: zapotrzebowanie na bezpłat-
ne poradnictwo z różnych dziedzin jest w Polsce bar-
dzo duże.

Wszystko opiera się
na czterech zasadach

Równie ważna jednak jak możliwość korzystania z bez-
płatnych porad jest ich jakość. Jak podkreśla prof. Jacek
Hołówka, nie wystarcza sam zamiar i to, że się poma-
ga. Ważne, jak się to robi i jaki jest z tego pożytek.

Żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty i zachować od-
powiedni standard usług, oferując je, trzeba się trzymać
określonych zasad. Jak to powinno działać?
· Klient jest w centrum. W praktyce oznacza to, że sam

wybiera, do kogo się zwróci po informacje, a te zosta-
ną podane bezstronnie, bez faworyzowania żadnej ze
stron. Niezwykle istotna jest też poufność i wynikają-
ce z niej poczucie bezpieczeństwa.

· Klient jest samodzielny. To on jest podmiotem, musi
więc sam zaplanować i kierować swoim życiem w ob-
szarze społecznym, psychologicznym i rodzinnym,
a także współpracować z tymi, którzy udzielają porad
i z tymi, których one dotyczą.

· Klient ma łatwy dostęp do porad. Porady mają wyjaś-
nić zawiłości prawa lub zasad świadczenia usług me-
dycznych itp. i nie mogą być równie zawiłe jak tamte.
Poza tym muszą być łatwo dostępne i osiągalne. Oso-
ba udzielająca informacji powinna zrobić wszystko,
żeby znaleźć rozwiązanie zgłoszonego problemu, tak-
że wtedy, gdy wykracza on poza jedną dziedzinę.

· Klient dostaje usługi wysokiej jakości. Informacje są
sprawdzane, wciąż aktualizowane i rozszerzane, a je-
śli podczas ich udzielania pojawi się problem lub kon-
flikt, klient ma prawo wnieść skargę.
Jak podkreślają specjaliści, „podane zasady i wartości

są kluczowe przy organizowaniu poradnictwa specjali-
stycznego, wyznaczają kierunek i stanowią podstawę or-
ganizowania i świadczenia poradnictwa”.

Niepełnosprawny to nie jest jedna osoba
Takie specjalistyczne poradnictwo – organizowane

przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie
ośrodki pomocy rodzinie we współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi – jest bezpłatne i niezależne od do-
chodów. A to oznacza, że może z niego korzystać każ-
dy, kto akurat ma jakiś życiowy problem.

Szczególną grupę potrzebującą pomocy, także w za-
kresie porad, stanowią osoby niepełnosprawne, ich ro-
dziny i ci, którzy je wspierają. Niepełnosprawność jest
zresztą w tym przypadku rozumiana znacznie szerzej
niż zwykle – dotyczy nie tylko trwałej niezdolności do
realizowania ról społecznych, ale też chwilowej, np. po
leczeniu szpitalnym, po wypadkach, w trakcie terapii
nowotworowej itp.

Również rodzina to w tym przypadku coś innego, niż
definiuje słownik, bo mieszczą się w tej definicji ci, któ-
rzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą
niepełnosprawną. Wsparcie z kolei oferują najczęściej
przyjaciele, sąsiedzi, wolontariusze. Oni wszyscy nie-
jednokrotnie nie potrafią sobie sami poradzić z zawiło-
ściami prawnymi, problemami psychologicznymi lub ro-
dzinnymi; wtedy mogą liczyć na fachowe wsparcie.

W jakich sytuacjach pomogą?
Dyżurujący w ośrodkach specjaliści (albo w wyjątko-

wych sytuacjach świadczący usługi w miejscach zamiesz-
kania niepełnosprawnych) udzielają porad z zakresu: pra-
wa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów. Doradca może
nie tylko przekazać informacje, jakie prawa w tym kon-
kretnym przypadku przysługują zgłaszającemu się, ale
też przygotowywać treść potrzebnych pism i dokumen-
tów.

Gdyby okazało się, że klient ma oczekiwania, których
nie da się spełnić, specjalista może odmówić pomocy
(podobnie jak w sytuacji, gdy został już zaangażowany
np. pełnomocnik klienta albo gdy istnieje konflikt inte-
resów, bo np. ktoś chce zaskarżyć decyzję ośrodka, któ-
ry zatrudnia specjalistę udzielającego porad), ale musi
powiadomić tę osobę, na co realnie może liczyć. Przy-
datne mogą też okazać się materiały informacyjne, ulot-
ki dotyczące przepisów i uprawnień.

Z kolei porady psychologiczne są istotne zwłaszcza
wtedy, kiedy ktoś przeżywa kryzys rozwojowy, sytua-
cyjny, ma trudności z przystosowaniem się do nowej sy-
tuacji, czuje się wyalienowany itp., zaś porady rodzinne
obejmują kłopoty związane z opieką nad niepełnospraw-
nym i często wynikającym z tego niewłaściwym fun-
kcjonowaniem całej rodziny itd.; sporo problemów spra-
wia także niepełnosprawnym seksualność.

Całe poradnictwo podlega ciągłej obserwacji, moni-
toringowi i ocenie.
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Angażują się, starają, wkładają wiele wysiłku w to, że-
by wszystko dobrze działało, żeby było dopięte na osta-
tni guzik. Osoby uczestniczące w pilotażach są bardzo
ważną częścią maszynerii, która ma doprowadzić do
poprawy funkcjonowania pomocy społecznej.

Pilotażowe wprowadzanie standardów i modeli opraco-
wanych w zadaniu „Działania w zakresie wdrażania stan-
dardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji po-
mocy i integracji społecznej” w wyłonionych w konkursie
instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i in-
tegracją społeczną miało pokazać, co działa bez zarzutu,
gdzie potrzebne są jeszcze zmiany, co trzeba zrobić, że-
by teoretyczne założenia sprawdzały się w praktyce. To
etap, w którym projekty zapisane na papierze zostają prze-
łożone na rzeczywiste działania. Jakie są efekty pilotażo-
wych działań w wybranych gminach, miastach, powia-
tach – o tym mówią zaangażowane w nie osoby.

Zgierz – rodzina zastępcza
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

ogromna większość pracowników jest dobrze przygoto-
wana do realizowania postawionych przed nimi zadań.
Jak podkreśla Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, dyrek-
tor PCPR, 80 proc. zatrudnionych wykonuje prace lub ma
wykształcenie związane z pracą socjalną. Jedną z takich
osób jest Magda Kubiak, koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej – dziewięć lat doświadczenia plus ukończone
studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowaw-
cza. Jej zadaniem jest pomoc rodzinom zastępczym i ro-
dzinnym domom dziecka, współpraca z ośrodkami adop-

cyjnymi. Koordynatorka zajmuje się też pełnoletnimi już
wychowankami rodzin zastępczych i programem ich usa-
modzielniania.

Magda Kubiak ma pod opieką 30 rodzin zastępczych
i odpowiada to modelowi.

- Wcześniej wykonywałam też prace administracyjne,
przyznawałam świadczenia finansowe, a jako pracownik
socjalny miałam pod opieką nawet 50 rodzin – mówi Ma-
gda Kubiak. – Teraz, kiedy jest ich mniej, a świadczenia-
mi zajmuje się ktoś inny, częściej mogę sobie pozwolić
na potrzebne niektórym codzienne wsparcie.

Kraków – przemoc w rodzinie
Od samego początku w pracach nad niektórymi zagad-

nieniami wchodzącymi w zakres zadania „Działania w za-
kresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjono-
wania instytucji pomocy i integracji społecznej”
uczestniczyła Józefa Grodecka, dyrektor Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Najpierw była
w zespole zajmującym się standardami pracy socjalnej
z osobami dotkniętymi przemocą. Później zaś w ośrod-
ku, któremu szefuje, te standardy były weryfikowane.

- To trudny standard, bo osoby, które doświadczyły prze-
mocy, mają kłopoty z wyrażaniem własnej woli. Wysiłek
pracy socjalnej powinien polegać na towarzyszeniu ofia-
rom, a także na wzbudzaniu w nich woli zmiany, a póź-
niej na współuczestniczeniu w naprawianiu sytuacji – wy-
licza Józefa Grodecka. – Można powiedzieć, że musimy
najpierw pomóc osobom dotkniętym przemocą uwierzyć
w to, że mają szansę.

Na krakowskim osiedlu Teatralnym zespół pracujący
z rodzinami doświadczającymi przemocy składa się z oś-
miorga pracowników socjalnych, jednego zajmującego się
świadczeniami oraz jednej osoby koordynującej wszyst-
kie działania. Tą osobą jest Irena Łanka-Fryt, starszy spe-
cjalista pracy socjalnej z rodziną: – Pracuję z osobami po-
dejrzewanymi o stosowanie przemocy oraz z tymi, które
jej doświadczają. Pracę w obszarze przemocy ciężko jest
wystandaryzować,alewartosięo topostarać.Przedewszyst-
kim dlatego, że standardy dają szansę na lepsze, bardziej
efektywne pomaganie – podsumowuje Irena Łanka-Fryt.

Kraków – poradnictwo
Okazuje się, że wiele osób w trudnej sytuacji życio-

wej potrzebuje wsparcia w różnych dziedzinach i chęt-

nie skorzystałoby z poradnictwa, jednak uniemożli-
wia im to sytuacja finansowa. W ramach wdrażania
standardów usług organizowane jest także poradnic-
two.

- Przystąpiliśmy do konkursu Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej dotyczącego pilotażowego wdrażania
standardów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opo-
wiada Diana Popik-Roczkalska ze Stowarzyszenia Do-
brej Nadziei, specjalistka do spraw wdrażania standardów.
– Mamy długie doświadczenie w pracy z niepełnospraw-
nymi, we wspieraniu ich w różnych dziedzinach, a także
biuro udzielające porad, m.in. prawnych. Zaletą uczest-
nictwa w pilotażu jest też bliższa współpraca z MOPS-
em.

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje trzy rodzaje
usług, udzielając porad w wyznaczonym stałym punkcie,
w miejscu zamieszkania oraz w miarę możliwości w pun-
ktach mobilnych. Są to porady z zakresu:

- poradnictwa prawnego;
- poradnictwa psychologicznego;
- poradnictwa rodzinnego obejmującego także zagad-

nienia związane z seksualnością niepełnosprawnych.
Zajmuje się tym dwóch prawników, dwóch psycholo-

gów i dwóch poradników rodzinnych, z których jeden jest
specjalistą seksuologiem. Oprócz tego można też skorzy-
stać z poradnictwa związanego z pisaniem pism proceso-
wych i pozwów sądowych.

- Ta szeroka oferta odróżnia działania Stowarzyszenia
od innych suchych porad świadczonych w ramach innych
projektów – podkreśla Diana Popik-Roczkalska.

To ludzie napędzają maszynerię

Ważne, jak się to robi i jaki jest z tego pożytek
Oprócz standardów pracy socjalnej pozostałe tzw. standardy rekomendowane obejmują: poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, interwencję kryzysową.

Lidia Kamińska, pracownik socjalny MOPS w Gdańsku. Fot. H. Gorczyca

Pracownicy socjalni MOPS w Krakowie,
zajmujący się standardami. Fot. H. Gorczyca
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