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Wstęp 

 

Celem ekspertyzy jest dokonanie przeglądu publikacji opisujących dobre praktyki w 

zakresie usług proponowanych przez OPS, PCPR, MOPR i NGO oraz przyjmowanych 

rozwiązań organizacyjnych umożliwiających ich udzielenie a także zakres i charakter 

współpracy między wymienionymi podmiotami w zakresie realizacji usług i pakietów. 

Drugim celem ekspertyzy jest sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących  

stosowanych standardów w pomocy społecznej i w zakresie pracy socjalnej a także 

innych usług, również wniosków zawierających uwagi na temat postaw pracowników 

socjalnych do innowacyjnych rozwiązań w pomocy społecznej. 

Trzecim celem jest przygotowanie bibliografii dokumentującej stan wiedzy na temat 

działań podejmowanych przez OPS, PCPR, MOPR i NGO wobec grup docelowych. 

Struktura ekspertyzy: 

I. Charakterystyka działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla osób bezrobotnych. 

II. Wykaz działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin z problemem przemocy.  

III. Przegląd działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla osób starszych. 

IV. Wykaz działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych. 

V. Przegląd działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Ekspertyza oparta została na publikacjach wydanych w Polsce w latach 2000-2009 w  

szczególności na; 

1) seriach wydawniczych: 

a) Biblioteka Pracownika Socjalnego, 

b) Ex Libris Pracownika Socjalnego, 

c) Wydawnictwa AKAPIT, 
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d) Zeszyty Pracy Socjalnej UJ 

2) czasopismach: 

a) „Praca Socjalna”, 

b) „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 

c) „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 

d) „Problemy Społeczne”. 

3) innych źródłach: 

a) publikacjach pokonferencyjnych wydawanych przez wydawnictwa uczelniane, 

b) publikacjach monograficznych wydawanych przez wydawnictwa uczelniane 

oraz edukacyjne, 

c) publikacjach pokonferencyjnych wydawanych przez instytucje pomocy 

społecznej, 

d) publikacjach wydawanych przez Instytut Spraw Publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Część pierwsza: Charakterystyka działań podejmowanych przez instytucje pomocy 

społecznej oraz organizacje pozarządowe dla osób bezrobotnych 

 

Jest wiele pozytywnych ocen w literaturze przedmiotu na temat aktywności instytucji 

lokalnych w rozwiązywaniu problemu bezrobocia i aktywizowaniu grup pasywnych 

zawodowo. Literatura na ten temat jest bardzo obfita. Wśród wielu artykułów informujących 

o formach pomocy bezrobotnym należy wskazać na te, które obok omawiania roli instytucji 

lokalnych w pokonywaniu barier społecznych pokazują konkretne zadania, które powinny być 

realizowane przez szkoły, kościół i rodzinę. W wielu artykułach przedstawiane są formy 

pracy komplementarne do działań ustawowych. D. Polakowski przedstawia walory jednej 

form – są to warsztaty readaptacyjne dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej 

(Polakowski 2003). M. Wolska-Długosz, omawiając różne formy pomocy dla tej grupy 

potrzebujących wskazuje, że w sieci instytucji ułatwiających znalezienie pracy i 

podpowiadających możliwości w poszukiwaniu pracy znajduje się coraz więcej pośredników 

prasowych oraz lokalnych organizacji społecznych (Wolska-Długosz 2007).  

Wśród interesujących form wspierania bezrobotnych wymienić należy również 

inicjatywę podjętą przez Caritas Polska, uwieńczoną realizacją projektu w postaci Biur 

Aktywizacji Bezrobotnych. W ramach tego projektu uruchomiona została nowa rola osoby 

wspierającej – rola akompaniatora, który towarzyszył osobie poszukującej pracę, wzmacniał 

jej działania i pomagał w odbudowywaniu wiary w siebie. Towarzyszenie osobie bezrobotnej 

aby mogła ona nawiązać relacje z innymi oraz stworzyć własny projekt zawodowy a także 

pokazać swoje zdolności można potraktować jako szczególny przykład dobrej praktyki w 

rozwiązywaniu problemu bezrobocia i wycofania z życia społecznego. Praktyka ta jest 

opisana w artykule M. Titaniec pt. Opis projektu dla bezrobotnych „Aktywizacja personalna, 

zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych. Zagrożonych marginalizacją” 

(Titaniec, 2002). 

Dobrym przykładem pomocy dla bezrobotnych kobiet jest zakres oferty jaką 

proponuje Centrum Promocji Kobiet, które przygotowuje i motywuje kobiety do świadomego 

i profesjonalnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i politycznym poprzez 

doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego a także poprzez działalność 

szkoleniową. Istotny walor tego działania sprowadza się do wspierania emocjonalnego i 

instrumentalnego oraz informacyjnego kobiet. W programach realizowanych przez Centrum 

Promocji Kobiet zwraca się szczególną uwagę na psychologiczne wsparcie służące 

budowaniu poczucia własnej wartości, motywacji w podejmowaniu trafnych wyborów oraz 
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odpowiedzialności za kierowanie własnym życiem. Programy realizowane przez Centrum 

Promocji Kobiet można potraktować jako przykład dobrych praktyk w rozwiązywaniu 

problemu bezrobocia u kobiet w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Szczegółowe 

informacje o programach są na stronie internetowej  www.promocjakobiet.pl. 

Dobre praktyki w działaniach na rzecz bezrobotnych odnotowują praktycy, dzieląc się 

doświadczeniami zawodowymi. O praktycznym i skutecznym zastosowaniu kontraktu z 

bezrobotnymi piszą m.in. Dorota Behling-Chawińska (2009), Piotr Domaradzki (2009), 

Kantowicz (2002). Według D. Behling-Chawińskiej, kontrakt socjalny jest celowy dla osób 

długotrwale bezrobotnych. Pokazuje ona, że realizowanie kontraktu socjalnego jest 

czynnością trudną i wymagającą wiele wysiłku ze strony pracownika socjalnego. Podstawą do 

zawarcia kontraktu jest umiejętne postawienie diagnozy, wydobycie z osoby bezrobotnej 

wszystkich zasobów i pokładów umiejętności które pozwolą na rozwiązanie trudnej sytuacji 

życiowej. W opinii tej autorki, dużą rolę w realizacji kontraktu odgrywają umiejętności osoby 

bezrobotnej, jej determinacja oraz chęć dokonania radykalnych zmian w swoim życiu 

(Behling-Chawińska 2009, s. 83-85).  

O katowickich doświadczeniach w działaniach na rzecz osób bezrobotnych pisze 

Beata Flak, charakteryzując szeroki projekt, który obejmował siedem zadań i oparty został na 

na dwóch narzędziach – kontrakcie socjalnym i programie aktywności lokalnej. Szczególnie 

atrakcyjna oferta była skierowana dla osób bezrobotnych. Za jej realizację odpowiedzialni 

byli pracownicy Zespołu Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Realizacja programu była 

poprzedzona spotkaniami konsultacyjnymi zespołu projektowego z superwizorem. Spotkania 

konsultacyjne służyły do opracowania dokumentacji związanej z uczestnictwem 

beneficjentów w projekcie, procedury rekrutacji, opracowaniu informatora dla pracowników 

socjalnych. Spotkania konsultacyjne służyły również omówieniu zagadnień merytorycznych 

związanych z przygotowaniem kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów wprowadzono 

innowacyjność polegającą na zastosowaniu: instrumentów aktywnej integracji, zasiłków i 

pomocy w naturze oraz wykonywaniu prac użytecznych społecznie o charakterze 

środowiskowym. Te działania – jako przykład dobrych praktyk w Katowicach opisuje Beata 

Flak w artykule „Realizacja projektu systemowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Katowicach – jako przykład innowacyjnych działań w pomocy społecznej (Flak 2009, s. 

247-258).  

Działania skierowane dla bezrobotnych absolwentów, realizowane w Koszalinie 

przedstawia Iwona Zychowicz, pokazując zakres aktywności Biura Karier i Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Pomimo 

http://www.promocjakobiet.pl/
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rozwiniętego sektora pomocy tylko nieliczni absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. Najmniej 

popularnym sposobem zatrudniania jest podjęcie działalności gospodarczej, gdyż ta forma 

wiąże się z dużymi kosztami (ZUS, Urząd Skarbowy, wynajęcie pomieszczenia, marketing, 

kredyt itp.). Autorka wyraża opinię, że przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają absolwentów, 

gdyż są oni roszczeniowi i mają zbyt małą wiedzę (Zychowicz 2006, s. 185-194).      

Dobre praktyki są opisane przez Monikę Łazarczyk, która pokazuje lokalny program 

adresowany dla bezrobotnych na Żoliborzu w Warszawie. Na podstawie analizy potrzeb i 

problemów społecznych co roku są tworzone lokalne programy. Jednym z nich jest „Program 

Pomocy Osobom Bezrobotnym i ich Rodzinom na Żoliborzu”. Program ten składa się z kilku 

elementów i stanowi ofertę dla osób bezrobotnych a szczególnie dla bezrobotnych 

„uwikłanych” w wiele innych problemów. Program zakłada współpracę z pracodawcami, 

organizacjami pozarządowymi i innymi agencjami pośrednictwa pracy. W 2005 roku OPS 

Dzielnicy Żoliborz zorganizował po raz pierwszy Targi Pracy (Łazarczyk, 2007, s. 86-104).   

Niewątpliwie do dobrych praktyk zaliczyć należy realizację programu readaptacji 

zawodowej w MOPS w Katowicach – programu adresowanego dla długotrwałych 

bezrobotnych. Program readaptacyjny zakłada wpływanie na bezrobotnego na dwóch 

płaszczyznach: 1) oddziaływanie poziomu środowiska pracy, 2)  działanie w formie zajęć 

edukacyjno-treningowych. Natomiast praca socjalna prowadzona jest w ramach zajęć 

grupowych i polega na: 1) motywowaniu do sumiennego wykonywania pracy, 2) promowaniu 

pracy jako wartości, 3) uczeniu odpowiedzialności, sumienności na stanowisku pracy, 4) 

uczeniu punktualności, 5) pomocy w podejmowaniu społecznej roli osoby pracującej, 6) 

przywracaniu poczucia społecznej przydatności, 7) udzielaniu wsparcia psychicznego, 8) 

aktywizowaniu zawodowemu poprzez uczenie i stosowanie metod poszukiwania pracy, 9) 

udzielaniu pomocy  w dotarciu do ofert pracy (Polakowski 2003, s. 87-96). 

O współpracy w realizacji programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych pisze m.in. 

W. Przybysz, informując o przebiegu programu, w którym uczestniczyło wiele podmiotów   

(17 ośrodków pomocy społecznej oraz 4 urzędy pracy). Program był adresowany dla 

bezrobotnych i ich rodzin, wzięło w nim udział 176 bezrobotnych a pracę podjęło 59 osób. 

Efektem programu było też usamodzielnienie się 20 (wszystkich) rodzin biorących udział w 

programie. Realizacja programu pozwoliła na poznanie zachowań świadczeniobiorców 

pomocy społecznej a także na znaczne ograniczenie zakresu udzielanej pomocy społecznej  

(Przybysz 2001, s. 35-39).  

O programie „Pierwsza Praca” jako instrumencie inkluzji społecznej pisze A. Bronk, 

przedstawiając przykład działań dla absolwentów na terenie województwa kujawsko-
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pomorskiego. Program oparty został na pięciu segmentach: 1) samozatrudnienie, 2) 

kształcenie, 3) kształcenie, 4) wolontariat, 5) informacja, poradnictwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy (Bronk 2005, s. 217 – 225). 

Stanisław Kawula przedstawiając rolę różnych sił społecznych we wspomaganiu 

bezrobotnych wskazuje na szereg form realizowanych w woj. warmińsko-mazurskim, m.in. 

na działania podejmowane przez Urząd Pracy w Iławie (szkolenia, propozycje pracy za 

granicą, organizacja prac interwencyjnych, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności, 

itp.) oraz działania prowadzone przez MOPS i przez GOPS (zasiłki, dopłaty, dożywianie 

dzieci, zakup niezbędnych przyborów szkolnych dla dzieci bezrobotnych osób). Specyficzną 

działalność prowadzi Dom Osiedlowy Polanka – działalność skierowaną dla dzieci osób 

bezrobotnych (Kawula 2003 s, 235-238). O udanych działaniach na rzecz bezrobotnych pisze 

E. Kantowicz, charakteryzując efekty pracy pedagogicznej z bezrobotnymi w Bartoszycach 

(Kantowicz 2002). 

Do dobrych praktyk stosowanych dla osób bezrobotnych zaliczyć można działalność 

EURES, w której zakres wchodzą takie ważne działania jak:  udzielanie poszukującym pracy 

pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, udzielanie pracodawcom pomocy w 

uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, informowanie pracowników 

publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o 

usługach EURES (Wolska-Długosz 2008, s. 232). 

W rozwiązywaniu problemu bezrobocia stosowane są najczęściej projekty socjalne. O 

jednym z nich pisze Joanna Drozdowska, wskazując na doświadczenia MOPS-u w Zielonej 

Górze. W realizacji projektu nawiązano współpracę między MOPS a Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Realizacja 

projektowanych przedsięwzięć odbywała się według scenariusza warsztatów w następujących 

modułach: Trening integracyjny, Poznanie siebie, Dokumenty aplikacyjne, Rozmowa 

kwalifikacyjna, Radzenie sobie ze stresem, Spotkanie ewaluacyjne. Od lipca 2005 do stycznia 

2006 w czasie dwóch edycji szkolenia oddziaływaniem projektowym zostały objęte 34 osoby 

bezrobotne będące stałymi świadczeniobiorcami MOPS w Zielonej Górze. Projekt „Szansa” 

oceniany jest jako sukces organizacyjny, mobilizujący naturalne zasoby instytucjonalne 

dwóch placówek. Autorka artykułu – będąca  jednocześnie specjalistą pracy socjalnej 

twierdzi, że wśród 53% uczestników projektu nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu 

społecznym beneficjentów (Drozdowska 2006, s. 92). Wymieniona autorka twierdzi, że 

diagnoza poprzedzająca uruchomienie projektu wskazała, że przeciętny klient pomocy 

społecznej nie znał aktywnych form poszukiwania pracy miał utrwaloną postawę bierności a 
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próby szukania pracy ograniczał do nielicznych zakładów w pobliżu miejsca zamieszkania. W 

jego świadomości klientów pomocy społecznej Powiatowy Urząd Pracy nie pomaga 

bezrobotnym, gdyż nie dysponuje ofertami pracy. 

  Standardowe działania na rzecz bezrobotnych podejmowane są niemal we wszystkich 

większych miastach, niektóre oferują szerszy wachlarz wsparcia i pomocy. Do takich miast 

należy Lublin, w którym pojawiły się inne, niestandardowe formy działań. Funkcjonujące tam 

Centrum Aktywności Środowiskowej, w ramach projektu „Awans” proponuje bezrobotnym 

udział w szkoleniach, świadczenia socjalne, stypendia szkoleniowe oraz pomoc w odbywaniu 

staży. Celem tego projektu jest integracja społeczna i zawodowa młodzieży. Trzy moduły 

oferowane w tym programie są adresowane do młodzieży w wieku 15-17 lat i 18-24 lat 

(Czechowska-Bieluga, Kanios, Sarzyńska 2008, s. 212-213). Wspomniane autorki 

przeprowadziły badania na podstawie których dokonały analizy kompetencji społecznych 

osób pracujących i bezrobotnych oraz opisały doświadczenia zawodowe, motywacje i 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych (Czechowska-Bieluga, Kanios, 

Sarzyńska 2009). 

Z badań A. Chudzickiej-Czupały wynika, że istotną przeszkodą w udzielaniu 

efektywnej pomocy bezrobotnym jest niewiedza o faktycznych kompetencjach osób 

bezrobotnych, co z kolei jest efektem braku badań diagnostycznych (Chudzicka-Czupała 

2004). 

Na podstawie sprawozdań z realizacji działań na rzecz bezrobotnej młodzieży wynika, 

że największą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się takie formy pomocy jak: staże 

absolwenckie, prace interwencyjne, refundacje z tytułu zatrudnienia absolwentów, szkolenia i 

roboty publiczne, ale brakuje danych jak te formy przyczyniają się do utrzymania lub 

uzyskania stałego zatrudnienia. Jak wynika z diagnozy, programy rządowe proponujące różne 

formy wsparcia subsydiowanego dla młodzieży są ciągle za mało skuteczne. Z realizacji 

programu „Pierwsza Praca” wynika, że absolwenci najczęściej wybierali staże i umowy 

absolwenckie, natomiast takie formy jak: szkolenia i własna działalność gospodarcza nie były 

popularne. Postulat upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia dla młodzieży jest jedną 

z propozycji przezwyciężenia problemu słabych szans ludzi młodych na wejście na rynek 

pracy (Giermanowska 2005, s. 64-82).  

Działania zmniejszające bezrobocie młodzieży, które winny być podejmowane przez 

wspólnoty terytorialne oraz instytucje były przedmiotem badań w trzech powiatach. Badania 

te dały podstawę do opracowania interesujących wniosków dotyczących lokalnych wzorów 

działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (Giermanowska, Racław-Markowska 2003).    
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Do dobrych praktyk w dziedzinie rozwiązywania problemu bezrobocia kobiet należą 

programy lokalne adresowane specjalnie dla nich i dostosowane do indywidualnych potrzeb 

oraz umiejętności. Przykładem takim są działania realizowane na Mazowszu w ramach 

„Strategii rozwoju województwa mazowieckiego” przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej (Gontarczyk 2001). 

Niewątpliwie do kategorii dobrych praktyk zaliczyć należy program edukacji liderów 

ekonomii społecznej, który jest ważnym elementem podprojektu realizowanego w ramach 

Inicjatywy Wspólnotowej „Equal” w Partnerstwie „Ekonomia Społeczna” w Polsce. Program 

edukacyjny jest administrowany przez fundację „Barka”. Jak twierdzi B. Sadowska, „ze 

względu na niedostateczne przygotowanie kadry organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych do nowych możliwości reintegracyjnych w ramach ekonomii społecznej, ciągle 

dominuje klientystyczny model pomagania”. Istnieje zatem – w jej opinii - potrzeba edukacji 

dla rozwoju i samokształcenie grup wykluczonych. System wsparcia inicjatyw ekonomii 

społecznej kształtuje nowe możliwości rozwoju usług we wspólnocie lokalnej. Nowatorski 

system komunikacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej poprzez wymianę usług i 

wytworów daje specyficzną wartość dla wykluczonych (Sadowska 2008, s. 67). Z 

doświadczeń Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wynika, że zajęciami zainteresowani byli: 

liderzy lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele OPS, PUP, urzędu miasta, 

sołectwa i kościołów, przedsiębiorcy lokalni, szefowie i członkowie spółdzielni socjalnych 

oraz osoby zainteresowane tworzeniem klubów integracji społecznej (tamże, s. 68). 

W opinii Grażyny Firlit-Fesnak, elastyczne miejsca pracy nie są adresowane do jakiejś 

szczególnej kategorii ludności aktywnej zawodowo a przyrost tych form zatrudnienia nie 

wpływa na polepszenie sytuacji na polskim rynku pracy. Współczynnik zatrudnienia kobiet w 

2004 roku wynosił 47,9% a współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn 62,7%. Szansą 

dla kobiet jest wybór zawodów związanych z nowymi technologiami, wspieranie kobiet w 

organizacji życia  domowego i rodzinnego (praca w niepełnym wymiarze pracy), otwarcie 

nowych sposobów na reintegrację zawodową. Elastyczne formy zatrudnienia mają wiele wad, 

gdyż nie gwarantują stabilizacji zawodowej i osłabiają prawa pracownicze i nie dają pewności 

środków utrzymania (Firlit-Fesnak 2005, s. 90-106). 

Analizy czynników utrudniających realizację programu reintegracji zawodowej 

wskazują, że „aktualnie odczuwany jest brak informacji o procesach zachodzących na 

lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Instytucje zgłaszające deficyt tego typu informacji 

związane są z rynkiem pracy oraz edukacją. Rzadko kiedy prowadzone są profesjonalnie, 
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wielopłaszczyznowe działania analityczne na lokalnych rynkach pracy” (Gawron, Pactwa 

2008, s. 211). 

Na podstawie diagnozy przeprowadzonej na dolnośląskim rynku pracy wynika, że w 

tym województwie znacznie więcej bezrobotnych niż przeciętnie w kraju (2/3 wszystkich 

aktywizowanych) objęto programami mającymi na celu podwyższenie ich kwalifikacji 

zawodowych i dostosowanie do potrzeb rynku pracy, czyli: szkoleniami, stażami oraz 

przygotowaniem zawodowym w miejscu zamieszkania. Skuteczność zatrudnieniowa tych 

programów nie była jednak zbyt wysoka (Hasińska, Gilga, Sipurzyńska-Rudnicka 2007, s. 

167-168).  

Analizując przykłady dobrych praktyk nie można pominąć krytycznych opinii na 

temat polityki socjalnej oraz działań pomocowych. Opinie te nie tylko wyrażają badacze ale 

również publicyści. Ewa Winnicka w „Polityce” z 6 września 2008 roku w artykule pt. 

„Nieratowalni” podejmuje dyskusję na temat fikcyjnej walki z bezrobociem, alkoholizmem, 

agresją i biedą. Twierdzi ona, że „w błoto idą ogromne pieniądze, teraz unijne” (Winnicka 

2008, s. 22). Przytacza ona wiele przykładów nieudolności polskiej polityki społecznej 

realizowanej przez samorządy i stwierdza, że gminne komisje społeczne cieszą się znacznie 

mniejszym poważaniem niż komisje gospodarcze decydujące o inwestycjach. Dodaje, że 

panuje stereotyp, „koledzy społeczni puszczą budżet z dymem, w przeciwieństwie do 

kolegów, którzy planują chodniki i latarnie”. Zdaniem E. Winnickiej, zajmowanie się polityką 

społeczną nie przynosi profitów z postaci reelekcji i nie daje prestiżu społecznego. Innym 

czynnikiem, obok niskiego prestiżu polityki socjalnej jest dość typowy obraz sposobu 

„zarabiania” przy okazji realizacji projektów unijnych. Zarabia na ogół rodzina burmistrza 

oraz grono znajomych, których angażuje się do różnych prac związanych z obsługą projektu. 

Jest to niewątpliwie przejawem dysfunkcji jeśli osoby niekompetentne czerpią korzyści 

materialne z faktu, że członek rodziny (burmistrz) zarządza programem. Autorka artykułu 

„Nieratowalni” przytacza przykład świadczący o dysproporcji wydawanych środków na 

reintegrację  –  w jednym z powiatów wydano 915 tys. zł z czego 4% przypadło bezrobotnym 

w formie biletów i paczek, natomiast 96% przeznaczono na wyposażenie biur i na kadrę. 

Jak wskazują polskie doświadczenia, w rozwiązywaniu problemu bezrobocia 

zrealizowano wiele standardowych ale i też sporo oryginalnych programów, które pomimo 

najlepszych intencji i dobrego przygotowania merytorycznego i organizacyjnego nie 

przyniosły zadawalających efektów. Pisze o tym Paweł Poławski, pokazując cztery przykłady 

przedsięwzięć lokalnych, które ukazały funkcjonowanie strategii nie tylko rozwiązywania 

konkretnych problemów ale również strategii zorientowanych na unikanie konfliktów z 
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władzą, wykorzystywanie protektoratu samorządowców, dywersyfikację źródeł finansowania 

i stopniową instytucjonalizację współpracy z samorządem (Poławski 2004, 147-149). 

W opinii S. Wilkanowicza w większym stopniu w rozwiązywaniu problemu 

bezrobocia winna uczestniczyć szkoła, gdyż „zadaniem szkoły powinno być należyte 

przygotowanie młodzieży do przyszłej pracy – poprzez spotkania z władzami lokalnymi i 

organizacjami społecznymi  –  aby poznać problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz 

przedstawicielami różnych zawodów  – aby wiedzieć, jakich pracowników szukają 

przedsiębiorstwa i czego się będzie od nich wymagało” (Wilkanowicz 2002, s. 20).  

Do ważnych inicjatyw realizowanych na rzecz osób bezrobotnych można zaliczyć 

działania strategiczne promujące integrację zawodową i społeczną oraz programy adresowane 

do określonych kategorii wieku. Ze względu na fakt, że są one powszechnie znane, zostały w 

tym opracowaniu pominięte. Stosunkowo małą rolę w rozwiązywaniu problemów osób 

bezrobotnych odgrywają ośrodki pomocy społecznej albowiem jak wskazują analizy zakresu 

działań w tej dziedzinie, ośrodki głównie skupiają się na udzielaniu informacji dotyczących 

konieczności rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy i aktywnego poszukiwania 

pracy we własnym zakresie (Dudek, Zięba 2007, s. 519).  

 

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie opisanych dobrych i złych praktyk w rozwiązywaniu problemu 

bezrobocia sformułować można następujące postulaty: 

1. Istnieje dalsza potrzeba prowadzenia badań diagnostycznych nad przyczynami 

bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych oraz wśród długotrwale bezrobotnych 

2. Warto propagować efektywną rolę „akompaniatora” – rolę osoby towarzyszącej w 

aktywnym poszukiwaniu pracy, szczególnie w odniesieniu do osób z małymi szansami 

na znalezienie miejsca pracy. 

3. Można zastanowić się nad nową formułą kontraktu z osobą bezrobotną – formułą 

poprzedzoną pracą socjalną opartą o nową metodę – terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach (TSR). 

4. Postulować można wprowadzenie do programu szkół średnich wiedzy na temat reguł 

rynku pracy oraz podstaw rozumienia ekonomicznych zasad gospodarki. 

5. W programach aktywizacji zawodowej silniej należy położyć nacisk na przeznaczanie 

środków na przekwalifikowanie do takich zawodów, które gwarantują zatrudnienie, 

6. Większy nacisk należy położyć na kształcenie liderów aktywizacji zawodowej w 

środowisku lokalnym. 
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7. Upowszechnić należy program edukacji liderów ekonomii społecznej jako przykład 

dobrych praktyk. 

8. W większym stopniu w polityce edukacyjnej uwzględniać należy powiązanie między 

kierunkami studiów, kierunkami kształcenia zawodowego a możliwościami 

zatrudnienia.  
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Część druga: Wykaz działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin z problemem przemocy. 

 

Większość autorów piszących o rodzinach dysfunkcjonalnych, dysfunkcyjnych czy 

wieloproblemowych wskazuje na zakres koniecznych działań jakie powinny być 

podejmowane przez instytucje pomocy społecznej oraz przez organizacje pozarządowe a 

także w ramach oficjalnej polityki państwa na rzecz rodziny. W ostatnich latach opracowano 

wiele monografii i artykułów, w których autorzy pokazują różne modele pracy socjalnej w 

rodzinie i dla rodziny ze specyficznymi problemami. W tej bogatej literaturze przedmiotu jest 

niewiele artykułów wskazujących na takie działania, które można by potraktować jako dobre 

praktyki w pracy socjalnej na rzecz tej kategorii rodzin.  

Są liczne dowody, że otrzymywanie pomocy np. z tytułu niepełności strukturalnej 

rodziny i bezrobocia zamiast stymulować do poszukiwania pracy przynosi odwrotny skutek. 

Badania prowadzone nad rodzinami niepełnymi dowiodły, że samotni rodzice nie przejawiają 

szczególnej aktywności w poszukiwaniu pracy, gdyż wyższy dochód spowodowałby 

ograniczenie w korzystaniu z pomocy społecznej (J. Zagrobelny, 2008).  

Wielu badaczy środowisk rodzin dysfunkcyjnych twierdzi wprost, że sztuczne 

podtrzymywanie statusu „samotnego rodzica” jest świadomym wyborem wielu samotnych 

matek, wyborem gwarantującym obok innych powodów, możliwość grania roli klienta 

pomocy społecznej. Również badania Z. Kawczyńskiej-Butrym ujawniły, że pomoc 

świadczona z powodu ubóstwa sprzyjała utrwalaniu postawy roszczeniowej, gdyż wielu 

klientów było zorientowanych na uzyskanie najbardziej wymiernych korzyści, 

eksploatowania systemu i za pomocą licznych zabiegów wyegzekwowania należnych w 

swoim odczuciu świadczeń (Kawczyńska-Butrym 2001, s. 153-172). 

W opiniach praktyków i teoretyków, ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych przyzwoliła na działania pozorowane, które nie rozwiązały 

problemu ubóstwa rodzin ale przyniosły nowe zagrożenia – wzrost procesów dezorganizacji 

rodzin, preferowanie samotnego rodzicielstwa i dyskryminację rodzin wielodzietnych 

(Racław-Markowska, 2005, s. 171). Zdaniem M. Racław-Markowskiej, rozbudowane 

programy wsparcia ze środków publicznych, realizowane przez służby socjalne,  zdejmują z 

klienta odpowiedzialność za własną sytuację, co jest dysfunkcjonalne z punktu widzenia celu 

pomocy społecznej, który stanowi usamodzielnienie się jednostek (Racław-Markowska, 
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Środoń, Rymsza, 2001, s. 115). Krytyczny stosunek do pomocy społecznej wobec rodzin 

dysfunkcjonalnych przedstawia Joanna Szczepaniak, która omawiając nieprawidłowości w 

zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, wskazuje na dysproporcję między zadaniami a ich 

realizacją. Autorka oparła swoje poglądy na badaniach akt sądowych w latach 2001-2002 

(Szczepaniak 2007, s. 258). 

W odniesieniu do dość rozbudowanego systemu pomocy w instytucji pomocy 

społecznej jest dość trudnym zadaniem dokonanie oceny jakości opieki, szczególnie wobec 

rodzin wieloproblemowych, w których obok przemocy występują inne zjawiska patologiczne. 

Jak twierdzi Z. Woźniak, istnieją trzy główne przeszkody w całościowej ocenie jakości: 

1) sztywne przepisy ustawowe udzielania świadczeń ograniczają ocenę trafności 

podjętych działań pomocowych, 

2) większość działań w pomocy społecznej ma charakter bardziej objawowy niż 

przyczynowy 

3) ratownictwo dominuje nad profilaktyką, a doraźny charakter działań nad 

wyprzedzaniem zdarzeń (Woźniak 2005, s. 30). 

Zdaniem Z. Woźniaka, „klienci instytucji pomocowych powracają do nich z tymi samymi lub 

spotęgowanymi potrzebami/lub problemami, tracąc w kolejnych fazach utraty bezpieczeństwa 

socjalnego zdolność samoopieki i samopomocy, co grozi wejściem w spiralę długotrwałego 

ubóstwa i bezradności (tamże, s. 30). 

O pozytywnych doświadczeniach oraz o ciekawych formach pomocy rodzinie 

dysfunkcjonalnej realizowanych w Krakowie pisze Anna Guzik, w artykule pt. „Funkcje 

stowarzyszeń i fundacji w kształtowaniu lokalnego środowiska wychowawczego” (2001, s. 

100), pokazując bardzo szeroką paletę działań podejmowanych przez Fundację „Dziecięce 

Listy do Świata” na rzecz dzieci specjalnej troski. Fundacja ta organizuje i prowadzi kluby, 

świetlice środowiskowe, ośrodki terapii i interwencji środowiskowej, prowadzi szkolenia dla 

nauczycieli, liderów organizacji społecznych i pozarządowych oraz innych osób pracujących 

na rzecz dzieci i rodziny. Jest to niewątpliwy przykład dobrych praktyk w pomocy dla rodzin 

dysfunkcjonalnych. 

Inny przykład dobrych praktyk w środowisku prezentuje Małgorzata Porąbaniec, 

opisując zrealizowany projekt utworzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcjonalnych w Kielcach. W opisie tym dostarcza szczegółowych informacji na temat 

całego programu i jego kolejnych etapów. Zakres działań realizowanych w opisywanej 

placówce może służyć jako przykład przemyślanej i dobrej formy zintegrowanych i 

niezwykle przydatnych działań w środowisku (Porąbaniec 2008a, s. 214-223). W Kielcach 
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działają kluby młodzieżowe w ramach projektu „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” i celem ich 

działalności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego sposobu spędzania czasu i 

tym samym wspomaganie rodzin zagrożonych patologią. Placówki te mają charakter 

profilaktyczno-wychowawczy i opierają się na współpracy wielu specjalistów i wolontariuszy 

(Porąbaniec 2008b, s. 240-241).   

W analizowanych źródłach informacji dość często pojawia się obraz świetlic 

socjoterapeutycznych, które realizują dość zróżnicowane programy w zależności od źródeł 

finansowania i zakresu współpracy z wieloma instytucjami. Taki pozytywny przykład 

świetlicy łączącej funkcje: profilaktyczno-terapeutyczną, resocjalizacyjną, integracyjną i 

opiekuńczo-wychowawczą powstał w Kluczborku (Dąbrowska-Jabłońska, Sypko-Kubicka 

2005, s. 211-218). 

Przykładem dobrych praktyk jest pomoc świadczona rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Centrum to prowadzi cztery główne 

obszary działalności: ośrodek interwencji kryzysowej, ośrodek promocji rodziny, dom 

samotnej matki, archidiecezjalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. W centrum prowadzona jest 

również szkoła dla rodziców i wychowawców oraz praca terapeutyczna dla małżeństw 

skonfliktowanych i w kryzysie (Spychalska, Kalembrik 2003, s. 291-299). 

O szerokim zakresie działań skierowanych dla rodziny dysfunkcyjnej świadczą 

doświadczenia Fundacji Pomocy Rodzinie „Opoka”, która koncentruje działalność na 

wspomaganiu rodziny w jej codziennym życiu, oferuje pomoc ze strony świetlicy 

środowiskowej, pomoc w formie spotkań ze specjalistami. Praca z rodziną jest oparta na 

metodzie indywidualnych przypadków i wspomagana metodą grupową (Skoczylas-

Niemielska 2005, s. 180-181). 

Działania skierowane dla rodzin dysfunkcjonalnych są wkomponowane w rutynowy 

zakres pomocy rodzinie, każdy MOPR ma swój pomysł na formy i jakość pomocy. Wskazać 

tutaj należy MOPR w Olsztynie, który organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z 

rodzin naznaczonych patologią. Organizacja tej formy oparta jest na współpracy z kilkoma 

stowarzyszeniami i organizacjami związkowymi. Dzieci z ubogich rodzin korzystają z 

bezpłatnych obiadów, otrzymują bezpłatne wyprawki. Szczególną formą działań 

pomocowych w Olsztynie jest Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA. Instytucja ta realizuje 

szeroki wachlarz usług dla dzieci z rodzin ryzyka. Arka realizuje trzy główne cele: a) 

socjalizacyjny – pokazanie „dzieciom ulicy” odmiennych wartości, 2) stworzenie możliwości 

zaspokajania potrzeb psychicznych, szczególnie miłości i przynależności, 3) stworzenie 

możliwości czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz wykazania się w 
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różnych sferach aktywności ludzkiej (Łojko, Sztachelski 2003, s. 670-672). System wsparcia 

socjalnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Olsztynie opiera się na trzech poziomach; 1) 

obejmuje oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodzinę i dzieci, 2) obejmuje 

zorganizowaną zastępczą opiekę rodzinną na szczeblu lokalnym – przy wsparciu specjalistów, 

3) obejmuje specjalistyczne instytucje profilaktyczno-opiekuńcze, które zapewniają opiekę 

dzieciom o specyficznych potrzebach opiekuńczych. (tamże, s. 667-668). Działania 

skierowane dla rodzin dysfunkcjonalnych – podejmowane przez MOPS w Olsztynie obejmują 

a) zaspokajanie potrzeb materialnych, b) zaspokajanie potrzeb kulturalno-rozwojowych, c) 

niesienie pomocy w zwalczaniu nałogów i ich skutków, d) wspieranie rodzin w przypadku 

zagrożeń dewiacyjnych i niewydolności wychowawczej, e) prowadzenie działań 

resocjalizacyjnych z nieletnimi i młodocianymi. Formy działań stosowanych przez MOPS w 

Olsztynie zostały przedstawione przez Majkę Łojko i Tomasza Sztachelskiego w artykule pt.   

„Formy i zakres działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie” (Łojko, 

Sztachelski 2003, s. 667-670). 

Rozległą działalność opiekuńczo-wychowawczą prowadzi na terenie Lublina i 

województwa lubelskiego Akademia Młodzieżowej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Formy 

działań są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci i młodzieży a każde dziecko jest otoczone 

indywidualną opieką. Akademia współpracuje również z wieloma podmiotami m. in. ze 

szkołą, MOPR i z innymi organizacjami pozarządowymi (Adamowska 2005, s. 206-210). 

Również w Lublinie funkcjonuje Centrum Aktywności Środowiskowej w ramach 

którego działa świetlica środowiskowa zaś głównym celem tegoż centrum jest zapewnienie 

pomocy rodzinie i młodzieży sprawiającym problemy wychowawcze i zagrożonej 

demoralizacją. Innym, ważnym celem jest oferowanie pomocy psychospołecznej i prawnej 

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (Czechowska-Bieluga, Kanios, Starzyńska 2008, s. 

212-213).  

W realizacji wielu form wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych istotną rolę odgrywa 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a w szczególności prowadzone przez nie środowiskowe 

ogniska wychowawcze i świetlice socjoterapeutyczne. Są to placówki dziennego pobytu 

zapewniające dzieciom obok zajęć opiekuńczych również pomoc w rozwiązywaniu trudności 

życiowych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz niezbędną pomoc 

materialną. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest środowiskowe ognisko 

wychowawcze w Olsztynie, które funkcjonuje od 1994 roku i zapewnia dzieciom z rodzin 

patologicznych, ubogich i wielodzietnych pomoc w zakresie odrabiania lekcji, pomoc w 
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rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych a także oferuje ciekawe formy spędzania 

czasu wolnego, uzupełnia braki wychowawcze, inicjuje zainteresowania kulturalne dzieci. 

Ognisko to jest czynne całodobowo, co jest bardzo istotnym rozwiązaniem dla dzieci z rodzin 

zaniedbujących obowiązki opiekuńcze. W działalność Ogniska zaangażowani są studenci 

pedagogiki, którzy szczególnie w swoich działaniach przywiązują dużą wagę do aktywizacji 

dzieci w dziedzinie kultury, sportu i czynnego wypoczynku. Ten przykład dobrej praktyki 

opisuje Monika Suska w artykule pt. „Rola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w środowiskowej 

pracy socjalnej” (2000, s. 349-353). 

W realizacji pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Zdaniem Magdaleny Rek, w polityce społecznej regularnie pomija się dzieci jako odrębną 

grupę docelową w procesie projektowania rozwiązań w z zakresu polityki społecznej. W jej 

opinii – dzieci nie są w stanie „odwdzięczyć się” politykom w trakcie najbliższych 

wyborów”, zatem brakuje długofalowej strategii zmniejszania zagrożenia dziedziczenia 

niskiego statusu społecznego (Rek 2007, s. 244). O walorach programu ograniczającego 

proces dziedziczenia wykluczenia społecznego – programu „Pewny start” pisze również P. 

Szukalski, wskazując na wymierne korzyści płynące z inwestowania przez państwo w dzieci 

(Szukalski 2008, s. 32). 

W ostatnich latach w działaniach pomocy społecznej skierowanej dla rodziny 

szczególny akcent został położony na diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. O 

trudnościach diagnostycznych pisze Dorota Zaworska-Nikoniuk, która zwraca uwagę na 

istotny problem związany z prawidłowym rozpoznaniem przemocy w rodzinie i proponuje 

stosowanie wywiadu środowiskowego według kwestionariusza własnego autorstwa. Ten 

pomysł można potraktować jako dobry przykład diagnozy, niewątpliwie jednego z ważnych 

etapów w prowadzeniu pracy socjalnej (Zaworska-Nikoniuk 2007, s. 108-113).  

Zadania jakie spoczywają na pracowniku socjalnym działającym w systemie pomocy 

rodzinie dotkniętej problemem przemocy opisuje wielu autorów, zwracając uwagę na fakt, że 

praca socjalna powinna zapewniać ofiarom przemocy poczucie bezpieczeństwa i powinna też 

być oparta na dobrej diagnozie a jednocześnie powinny być stosowane oddziaływania 

terapeutyczne na sprawcę przemocy (Pawlas-Czyż, Trawkowska 2002, s. 47-53). 

Rozpoczęcie pracy socjalnej z ofiarą przemocy jest w dużym stopniu uwarunkowane 

stworzeniem odpowiedniej atmosfery intymności, aby ofiara przemocy mogła poczuć się 

bezpiecznie i aby zechciała korzystać z pomocy psychologa i terapeuty i z całej sieci wsparcia 

(Cichla 2006, 2007). Wymieniona autorka dostrzega pozytywne strony mediacji jako metody 

pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy. Twierdzi ona, że do punktu 
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konsultacyjnego rzadko przychodzą małżeństwa, w którym zdarzają się akty przemocy. 

Opisując doświadczenia w zakresie mediacji konstatuje, że mediacja jest wciąż nową 

instytucją i jej powodzenie jest uwarunkowane faktem nie tylko chęci partnerów do spotkań 

mediacyjnych, ale faktem występowania tych partnerów na równych pozycjach. Wskazuje, że 

mediacja nie zawsze kończy się powodzeniem, ale samo uczestnictwo w mediacji niesie sporo 

korzyści (Cichla 2007, s. 32-39). 

Przykładem dobrych praktyk w zakresie pomocy udzielanej ofiarom przemocy jest 

praca Ośrodka Pomocy Psychologicznej działającego przy Polkowickim Centrum Usług 

Zdrowotnych. W tym Ośrodku funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych 

przemocą. Podstawowym zadaniem tego punktu jest wstępna diagnoza, udzielenie wsparcia 

psychicznego i informacji, pomoc w opracowaniu planu działania, porady prawne, pomoc w 

redagowaniu pism procesowych oraz przekazanie materiałów edukacyjnych na temat 

zjawiska przemocy (Cichla 2009, s. 121). Według informacji podanej przez Joannę Cichlę, w 

Ośrodku Pomocy Psychologicznej działa też grupa psychoedukacyjna dla osób dotkniętych 

przemocą a jej głównym celem jest natychmiastowe usuwanie zagrożenia życia i zdrowia 

kobiet, Grupa ta daje poczucie bezpieczeństwa i ochrony podstawowych wartości ludzkich. 

Grupa ta zapewnia wysoki poziom wsparcia i akceptację społeczną oraz kontakt z osobami 

które mają podobne przeżycia, co pozwala na pozbycie się poczucia napiętnowania i wstydu 

(tamże, s.121). Program grupy psychoterapeutycznej oparty jest na różnych technikach, 

między innymi na: wykładach, pracach indywidualnych, burzy mózgów, dyskusjach, treningu 

interpersonalnym oraz  psychoedukacji. Tematyka zajęć w ramach spotkań grupowych 

dotyczy: bieżących spraw, relacji z przebiegu spraw w sądzie, praw człowieka, komunikacji 

interpersonalnej, motywacji w działaniu. Szczegółowe informacje na temat opisanej w tym 

miejscu dobrej praktyki podaje autorka w artykule pt. „Formy pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie w kontekście teorii i doświadczeń praktycznych” (Cichla 2009, s. 107-124). 

Interwencja w sytuacjach kryzysowych jest ustawowo zawarta w zadaniach 

przypisanych wielu instytucjom i oparta na procedurach. Zgodnie z procedurą, pracownik 

socjalny podejmujący interwencję w sytuacji przemocy domowej musi posiadać określone 

umiejętności i uprawnienia (Kłos 2008, s. 57-75). Model procedury postępowania 

interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych opisuje niewielu badaczy, dlatego warto zwrócić 

uwagę na artykuł autorstwa Mirosława Przewoźnika i Ewy Kloc (2007). Wymienieni autorzy 

pokazują, że w procedurze udzielania pomocy z zakresu interwencji kryzysowej 

najistotniejszą jest szybka, odformalizowana pomoc. Organizacja pracy instytucji 

interwencyjnych polega na ich dostępności, nieodpłatności, interdyscyplinarności usług, 
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podejmowaniu działań zgodnie z prawem oraz zgodnie z wolą osób będących w kryzysie 

(Przewoźnik, Kloc, 2007, s. 76). 

W bogatej literaturze przedmiotu na temat rodzin dysfunkcyjnych jest niewiele 

tekstów opisujących pozytywne rezultaty pracy z rodzinami borykającymi się z problemem 

przemocy. O efektach pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy jest też trudno 

pisać, gdyż rezultaty są albo niewielkie albo bardzo kruche a jak wskazuje praktyka, 

rozwiązywanie tego problemu wymaga stosowania wielu metod i dość długiego czasu. 

Doświadczenia pracowników socjalnych są niestety negatywne. Wynikają one z faktu, że nie 

czują się oni kompetentni, mają poczucie lęku i bezradności i nie widzą sensu 

podejmowanych wysiłków. W opinii Izabeli Kowalskiej, czynnikami utrudniającymi 

skuteczną pracę z ofiarami przemocy są przede wszystkim: postawa ofiary przemocy i jej lęk 

przed samotnością, konieczność przebywania ze sprawcą przemocy, niechęć do opuszczenia 

mieszkania, niemożność uczuciowego i emocjonalnego odizolowania się od sprawcy 

przemocy   (Kowalska 2009, s. 57-59). Wymieniona autorka wskazuje na pozytywne strony 

pracy z rodziną doświadczającej przemocy. Doświadczenia te można określić jako przykład 

dobrych praktyk w działaniach na rzecz ofiary przemocy. Należą do nich: 1) nawiązanie 

współpracy z pedagogiem szkolnym i gronem pedagogicznym szkół, do których uczęszczały 

dzieci, z ośrodkiem socjoterapii, 2) prowadzenie rozmów z ofiarą przemocy, 3) wywołanie 

zainteresowania u matki (ofiary przemocy) problemami szkolnymi dzieci, 4) wywołanie 

zainteresowania u matki problemami zdrowotnymi swoich dzieci, 5) zorganizowanie pomocy 

w odrabianiu lekcji u dzieci ofiary przemocy, 6) spowodowanie zainteresowania formami 

pracy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiary przemocy, 7) podjęcie pracy zarobkowej przez 

ofiarę przemocy oraz tym samym dokonanie wejścia w środowisko zawodowe i wyjścia z 

zamkniętego kręgu spraw domowych (Kowalska 2009, s. 61). Te pozytywne efekty działań na 

rzecz kobiety doświadczającej przemocy opisuje Izabela Kowalska w artykule „Czynniki 

utrudniające skuteczną pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” 

opublikowanym w tomie zbiorowym pod redakcją A. Żukiewicza. 

Jak pisze E. Jarosz, „nie jest możliwe tworzenie racjonalnego oraz efektywnego 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez wielowymiarowej diagnozy 

występowania zjawiska w tym środowisku. Wszyscy uznają potrzebę badania problemów 

przemocy po to, by móc skutecznie ją ograniczać. Ale jednocześnie brak jest powszechnej 

zgody oraz wspólnej wizji, jak to zrobić…” (Jarosz 2007, s. 105). W jej opinii, w literaturze 

polskiej nie odnajdujemy w tym względzie zbyt wiele przykładów a istniejące nie znajdują 

upowszechnienia. Postuluje ona zatem stworzenie modelu badań diagnostycznych, badań 
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opartych na wystandaryzowanych wskaźnikach empirycznych i wskazuje na istniejące już 

przykłady badań. których efekty można wykorzystać i upowszechnić. Jeśli traktować 

diagnozę jako pierwszy krok w rozwiązywaniu problemów związanych ze zjawiskiem 

przemocy w rodzinie, można wskazać propozycję metodologiczną wyrażoną przez E. Jarosz 

jako przykład dobrej praktyki badawczej. Szczegółowe wskazówki przedstawione są w 

artykule „Badanie problemów przemocy w rodzinie występujących w środowisku lokalnym” 

opublikowanym w pracy zbiorowej „Rodzina jako środowisko pracy socjalnej” pod redakcją 

B. Matyjas i J. Białej (Jarosz 2007, s. 106-109). 

O pozytywnych działaniach, opartych na kilku metodach i na wyodrębnieniu grup 

zadaniowych piszą autorzy jednego z ciekawych artykułów, wskazując na działania podjęte w 

Szczecinku. Funkcjonujący tam Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie współpracuje z Urzędem Miasta, Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych. 

Zespół ten ma cztery grupy zadaniowe zajmujące się: praktyczną pomocą świadczoną 

dziecku, edukacją i profilaktyką przemocy, organizacją i funkcjonowaniem zespołu oraz 

diagnozą i interwencją (Niewczas, Wagner, Sobiech, 2003 s. 349-350). Doświadczenia tego 

zespołu można potraktować jako przykład dobrych praktyk.  

W wielu artykułach poświęconych przemocy znajdują się opisy funkcjonowania 

ośrodków interwencji kryzysowej – jako instytucji zajmującej się udzielaniem pomocy i 

świadczeniem określonego zestawu usług. Zakres działań tej instytucji jest dość typowy ale są 

przykłady świadczące o tym, że może ona poszerzać spektrum działań w zależności od 

potrzeb i natężenia zjawisk patologicznych w środowisku. Przykładem takim jest Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Elblągu, który poszerzył swoje działania przystępując do realizacji  

Programu Dzieci Ulicy. Dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych objęte zostały 

specjalnym programem pomocy pedagogicznej, mają zorganizowany czas wolny, zapewnione 

posiłki, formy zabawy oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Doświadczenia z Elbląga wskazują, 

że wśród uczestników programu zmniejszyła się liczba przestępstw, dzieci lepiej się uczą i 

zmieniły sposób zachowania wobec rodziców i nauczycieli oraz wobec rówieśników 

(Marzec-Holka 2005, s. 49-51).  

Innym przykładem dobrych praktyk w postępowaniu z osobami stosującymi przemoc 

jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. W tym podejściu przyjmuje się założenie, że 

w procesie poszukiwania rozwiązań klient może realizować założone cele. W tej metodzie 

koncentracja jest na czterech zadaniach: 1) na tym, co klient chce żeby się zmieniło, czego 

oczekuje od terapeutów, co musi zmienić w swoim zachowaniu, aby cel dla niego ważny był 

możliwy do realizacji, 2) na omawianiu jak będzie wyglądało życie klienta, gdy dana trudność 
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zostanie rozwiązana poprzez poszukiwanie jak najwięcej szczegółów i konkretnych 

zachowań, 3) na poszukiwaniu w przeszłości klienta takich okresów gdy sobie radził z tymi 

trudnościami lepiej lub gdy dana trudność nie występowała w ogóle, poprzez poszukiwanie 

sytuacji w których klient radził sobie lepiej ze złością, 4) na poszukiwaniu zasobów w oparciu 

o które klient może wprowadzać zmiany w swoim życiu a każdy konstruktywny krok klienta 

to skutek wykorzystania istniejących zasobów.  Metoda ta jest opisana przez Izabellę Warchoł 

w artykule zatytułowanym „Wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w 

pracy socjalnej  (Na przykładzie pracy socjalnej z osobami, które pomocy nie oczekują)” 

opublikowanym w pracy pod redakcją L. Misia „Praca socjalna skoncentrowana na 

rozwiązaniach” (Warchoł 2008, s. 129-138). 

Z badań M. Skwarek wynika, że ofiary przemocy domowej w pierwszej kolejności 

korzystają z nieformalnej sieci wsparcia (rodzinnej) a dopiero w drugiej, z pomocy 

instytucjonalnej. Autorka ta wskazuje, że w celu usprawnienia pomocy zorganizowano w 

Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa-Bemowo, Sekcję Pomocy Niematerialnej i w jej 

obrębie grupy o charakterze edukacyjnym, dla mężczyzn – sprawców przemocy oraz dla 

kobiet – ofiar przemocy oraz ich dzieci. Z inicjatywy członków Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołano organ pod nazwą 

„Międzyinstytucjonalna Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Rodzinnej”  (Skwarek 

2002, s. 80-93). 

W opinii D. Trawkowskiej, procedura „Niebieskiej Karty”, która dotyczy rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie nie rozwiązuje problemu i nie jest w stanie go rozwiązać, 

gdyż brakuje środków i narzędzi do ich realizacji. Ofiary przemocy muszą opuścić dom, 

zostawić swój dorobek życia i mieszkać w ośrodkach wsparcia a sprawca przemocy pozostaje 

na wolności. Sytuacja taka prowadzi do frustracji zarówno pracowników socjalnych jak i ofiar 

przemocy. D. Trawkowska, dokonując analizy działań pozornych w pracy socjalnej wskazuje 

na przykłady tkwiące w systemie pomocy na rzecz rodziny. Jej zdaniem, „oczekiwanie 

skutecznej i rzeczywistej pracy socjalnej w sytuacji pozorowanego rozwiązywania lokalnych 

problemów, graniczy z naiwnością, choć nie można wykluczać rzeczywistych sukcesów na 

poziomie mikropraktyki czyli  –  pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracy 

zespołowej, także, w zakresie tworzenia i wspierania działania grup edukacyjnych i 

samopomocowych (Trawkowska 2009). 

Na podstawie doświadczeń osób bezpośrednio zajmujących się udzielaniem pomocy 

ofiarom przemocy wynika, że prawne instrumenty oraz działania nie są wystarczające. W 

opinii pracowników socjalnych, sprawca przemocy powinien być izolowany od ofiary, 
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łącznie z nakazem opuszczenia lokalu i sąd powinien zobowiązać go do poddania się 

programowi korekcyjno-edukacyjnemu dla sprawców przemocy w rodzinie. Izabela 

Kowalska, w artykule analizującym czynniki utrudniające efektywną pracę w rodzinach z 

problemem przemocy wskazuje na kilka istotnych kwestii, m. in. na postawy ofiar przemocy, 

brak zabezpieczenia socjalnego, brak współpracy służb społecznych i instytucji w środowisku 

lokalnym. Wskazuje ona, że są jednak pozytywne efekty pracy socjalnej z ofiarą przemocy, 

pracy polegającej głównie na: 1) prowadzeniu rozmów z ofiarą  –  otwierających możliwość 

zdiagnozowania przyczyn konfliktów, 2) wielostronnej pracy wolontariuszy z dziećmi ofiary 

przemocy (głównie pracy pedagogicznej). Wymieniona autorka twierdzi, że dużym sukcesem 

w pracy socjalnej jest zmiana postawy ofiary przemocy i podjęcie przez nią pracy zawodowej 

– to warunkuje dalsze etapy pracy i udzielanie efektywnej pomocy. Praca socjalna 

prowadzona metodą indywidualnego przypadku, pomimo wielu wysiłków ze strony 

pracowników MOPS nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, szczególnie w takiej sytuacji 

gdy ofiara przemocy nie zdecyduje się na terapię dla współuzależnionych a sprawca 

przemocy nie podejmie się przymusowego leczenia (Kowalska 2009, 58-62). Nie jest to 

odosobniony przypadek. Dowodów na nieefektywność działań pomocowych podejmowanych 

przez ośrodki pomocy społecznej w tej dziedzinie jest znacznie więcej. 

Próbę podsumowania działań podejmowanych przez system instytucji pomocy 

społecznej dla rodzin doświadczających przemocy podjęła Krystyna Wyrwicka, 

charakteryzując standardy podstawowych usług wobec ofiary przemocy oraz zakres 

programów edukacyjno – korekcyjnych i funkcjonowanie procedury „Niebieska Karta”. W 

ocenie tej autorki, ustawa o przemocy w rodzinie, mimo olbrzymich kontrowersji jest bardzo 

potrzebna, bowiem ma do spełnienia trzy ważne cele: 1) wprowadzić zmianę świadomości 

społecznej, 2) sprawić, aby żadna ofiara nie była pozbawiona pomocy, 3) sprawić, aby 

sprawca poniósł konsekwencje swoich czynów ale jednocześnie miał szansę na zmianę 

swoich zachowań. Zgłasza ona ważny postulat – należy znowelizować ustawę tak, aby to 

sprawca opuszczał dom i oczekiwał na postanowienie sądu z dala od ofiary (Wyrwicka 2008, 

s. 22-23). Na konieczność izolowania sprawcy przemocy od ofiary przemocy wskazuje wielu 

pracowników socjalnych oraz pracowników policji, wytykając zbyt liberalny zapis dotyczący 

izolowania sprawcy przemocy od ofiary - zapis ten daje możliwość przebywania na wolności 

sprawcy czynu i nie gwarantuje oczekiwanego spokoju osobom poszkodowanym (Kukuła 

2008, s. 32-35). 

Próbę podsumowania słabych i mocnych stron systemu pomocy społecznej w zakresie 

pracy socjalnej z rodziną podjęła również Dobroniega Trawkowska, wskazując na osiem 
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istotnych słabości pomocy społecznej oraz sześć mocnych stron w jej funkcjonowaniu. Warto 

przytoczyć tutaj mocne strony systemu: 1) istnienie grup specjalistów dobrze przygotowanych 

profesjonalnie do pracy z rodziną, 2) na terenach dużych miast istnieją zasoby ludzkie o 

wyższym wykształceniu, 3) istnieje dobra znajomość lokalnych problemów, w tym 

problemów rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, 4) rozwijają się nowe formy pracy z 

klientami i następuje rozwój pracy socjalnej z grupą oraz pracy zespołowej, 5) następuje 

rozwój konsultacji co zachęca do prowadzenia superwizji, 6) następuje formalna 

profesjonalizacja obszaru pomocy społecznej w wymiarze edukacyjnym (Trawkowska 2007, 

s. 49-50). W innym artykule, poświęconym jakości pracy socjalnej z rodzinami 

dysfunkcyjnymi wskazuje ona, że istnieją wyraźne braki w tej dziedzinie spowodowane: zbyt 

małą grupą specjalistów, brakiem czasu na uprawianie pracy socjalnej, wyraźnymi brakami w 

zakresie infrastruktury pomocowej, brakami w zakresie umiejętności diagnozowania i 

kontraktowania pomocy oraz w zakresie ewaluacji pracy z rodziną. Do innych niedostatków 

pracy z rodziną zalicza ona problemy pojawiające się we współpracy między 

przedstawicielami edukacji, służby zdrowia i sądownictwa a także ułomności rozwiązań, 

polegające m. in. na „papierowych” strategiach i niedowładzie systemu lokalnego wsparcia 

rodziny (Trawkowska 2008, s. 105).  

W opinii Katarzyny Piątek, która dokonuje przeglądu działań i programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, „proponowane w 

programie (Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) działania 

nakierowane na sprawców przemocy są tylko jednym z elementów szerokiego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; nie zastępują one pracy terapeutycznej ani też nie 

zwalniają osób stosujących przemoc z ponoszenia odpowiedzialności, często karnej, za 

popełnione czyny (Piątek 2010, s. 59). 

W rozwiązywaniu problemu dysfunkcji w rodzinie oraz zjawisk patologicznych 

można  zaprojektować specjalną rolę  dla pracownika socjalnego  –  rolę koordynatora działań 

na rzecz rodziny dotkniętej przemocą. Pracownik socjalny grający rolę koordynatora działań  

mógłby korzystając z bogatej wiedzy o możliwościach (zdolnościach i zasobach oraz siłach) 

wszystkich instytucji i organizacji zainicjować realizację programu rozwiązywaniu np. 

problemu przemocy połączonego z programem profilaktycznym (szkoła, policja, samorządy, 

policja, organizacje samorządowe, społeczność parafialna itd.). Rola środowiskowego 

koordynatora działań na rzecz rodziny  –  to rola niezwykle elastyczna, opiera się na ciągłym 

dostosowywaniu działań do warunków i realiów występujących w środowisku. Umiejętność 

koordynowania to przede wszystkim zdolność do przekonywania partnerów do efektywnych 
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wysiłków i dbałość o unikanie zjawiska dublowania. W tej roli pracownik socjalny może 

wykazać się umiejętnością łączenia działań wcześniej przypisanych określonym instytucjom, 

grupom społecznym, organizacjom pomocowym. Dzięki koordynacji, działania owych 

podmiotów mogą komplementarnie układać się w logiczną i bardziej efektywną całość. 

Niewątpliwie, do tej roli najbardziej predestynowani są pracownicy socjalni (Kotlarska-

Michalska 2005, 2009).  

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie analizy pozytywnych doświadczeń będących udziałem pracowników 

socjalnych i pracowników służb społecznych oraz na podstawie pejoratywnych zjawisk w 

dziedzinie organizowania pomocy dla rodzin dysfunkcjonalnych oraz dotkniętych zjawiskiem 

przemocy można zaproponować działania, komplementarne do dotychczasowych a także 

promujące nowe podejście do problemu: 

1. Ważną i pilną potrzebą jest dokonanie diagnozy stanu zaspokojenia potrzeb rodzin 

dysfunkcyjnych objętych dotychczasową pomocą w celu ustalenia przyczyn nieskutecznych 

działań pomocy społecznej. 

 2. Wydaje się, że ważnym krokiem w naprawie sytuacji zastanej byłoby opracowanie sieci 

wsparcia dla rodzin patologicznych, aby rodziny te nie odczuwały wykluczenia marginalizacji 

(jest wiele dobrych przykładów do skopiowania). 

3. Warto opracować programy adresowane do rodzin patologicznych, w których rodzina 

występuje jako partner w interakcjach i jako podmiot współodpowiedzialny za realizację. 

4. Można postulować uruchomienie programów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych 

zakładających obligatoryjne uczestnictwo rodzin patologicznych. Programy mogą mieć formę 

atrakcyjnych szkoleń, spotkań grupowych oraz socjoterapii. Mogą być oparte na podejściu 

eksperymentalnym lub terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). 

5. Można zastanowić się nad nową wyspecjalizowaną rolą pracownika socjalnego – rolą 

łączącą zakres działań terapeuty, kontrolera, osoby wspierającej psychicznie oraz pośrednika 

między instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi (Kotlarska-

Michalska 2005, 2009).  

6. W środowiskach rodzin patologicznych i niewydolnych społecznie można powołać grupy 

wsparcia – na wzór AA, prowadzonych przez socjoterapeutę i psychoterapeutę oraz 

pracownika socjalnego. 
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7. Rola pracownika socjalnego jako asystenta rodziny mogłaby zostać rozbudowana o nowe 

umiejętności pozwalające na prowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach  (TSR) 

8. Można rozważyć wprowadzenie akcji np. „Pomagam sąsiadom” polegającej na włączaniu  

kręgu sąsiedzkiego do programu integracyjnego w środowisku rodzin patologicznych. 

9. W większym zakresie należy uwzględnić w programach terapeutycznych udział 

wolontariuszy z wykształceniem pedagogicznym, którzy mogliby efektywnie pomagać  

dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych i uzupełniać działania pomocowe 

pracownika socjalnego. 

Inne ważne wnioski i postulaty zawierają konstatacje cytowanych autorów i głosy 

krytyczne zawarte w przeglądzie w tej części tekstu. Ze względu na skrótowe opracowanie tej 

ekspertyzy nie chciałabym je w tym miejscu powtarzać. 
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Część trzecia: Przegląd działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej 

oraz organizacje pozarządowe dla osób starszych 

 

W literaturze przedmiotu jest wiele dowodów świadczących o szerokim zakresie 

działań skierowanych pod adresem osób w starszym wieku. Sporo artykułów zostało 

opublikowanych w monografiach oraz w materiałach pokonferencyjnych, także w 

czasopismach „Gerontologia Polska”, „Praca Socjalna” oraz w „Auxilium Sociale – Wsparcie 

społeczne”. 

W stereotypowych wyobrażeniach człowiek stary jawi się jako pasywny zawodowo. 

Współczesny rynek pracy popycha człowieka starego do pasywności, poprzez brak oferty 

szkoleniowej adresowanej dla ludzi w wieku emerytalnym i brak zachęty ze strony 

pracodawców. Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy. 

W 2002 roku średni wiek odejścia z rynku pracy w Polsce wynosił 56,9 lat a w 2004 roku 

niewiele się pod tym względem zmieniło, bowiem wynosił on 57,7 lat. Dla przykładu, w 

Szwecji wynosił on w porównywanym roku 62,8 lat (Urbaniak 2006, s. 15, Żukowski 2007, s. 

122-123). Dodatkowym czynnikiem potęgującym ten proces jest niewątpliwie brak 

odpowiednich miejsc pracy dla emerytów – nie przygotowywanie takich miejsc dla chętnych 

do podjęcia pracy już będących na emeryturze, gdyż wiąże się to z koniecznością zmian w 

systemie organizacji pracy, a jeśli pracodawca nie osiąga z tego tytułu zysków, to nie jest 

takim działaniem zainteresowany. Kolejnym czynnikiem jest brak elastycznych form pracy 

ułatwiających dostosowanie czasu emerytów do możliwości czasu pracy jednostek 

zatrudniających a także niewiele ofert na rynku pracy dla osób w wieku emerytalnym 

mających unikatowe kwalifikacje – co wiąże się ze zmieniającymi się modami na konkretne 

zawody i generalną presją na usługowe formy pracy, coraz bardziej stechnicyzowane i 

skomputeryzowane. Emeryci zmuszeni są do przerwania swojej dotychczasowej aktywności 

zawodowej doświadczając ograniczeń w możliwościach dodatkowego zarobkowania 

(Kotlarska-Michalska 2009). Zbyt niska aktywność zawodowa polskich emerytów (zaledwie 

8% pracuje etatowo) jest argumentem w traktowaniu tego faktu jako przejawu przemocy 

strukturalnej – rozumianej jako cechy systemu społecznego, która doprowadza do społecznej 

nierówności i niesprawiedliwości społecznej (Kupiec 2007, s. 311). 

Do wyraźnych przejawów dyskryminacji pod względem zawodowym zaliczyć można 

presję społeczną odchodzenia na emeryturę, niezależnie od woli pracownika, który osiągnął 
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wiek emerytalny na skutek działania „gilotyny emerytalnej” i sztywnego wieku emerytalnego. 

Rynek pracy, jak wskazują dane dotyczące okresu szczególnie wysokiej stopy bezrobocia, 

chętnie pozbywał się ludzi będących w wieku emerytalnym lub w wieku powyżej lat 50. Jak 

twierdzi E. Trafiałek, w sytuacji gdy dyskryminacja dotyka ludzi w pełni sprawnych, 

dochodzenie jakichkolwiek praw do pracy ludzi mających już uprawnienia emerytalne 

skazane jest z góry na klęskę (Trafiałek 2006, 173-174). 

Charakterystykę działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe dla osób w 

starszym wieku zawiera wiele artykułów opublikowanych w latach 2000-2009. Przeglądu 

tych działań dokonała Anna Leszczyńska-Rejchert wskazując, że istnieje pięć głównych 

typów tych organizacji, każdy typ specjalizuje się w zaspokajaniu innych potrzeb ludzi 

starych. W opinii autorki, „działania podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz 

starszej grupy wiekowej powinny być realizowane przez kompetentne osoby”. Twierdzi ona, 

że organizacje pozarządowe winny być traktowane jako ważny podmiot polityki społecznej 

(Leszczyńska-Rejchert 2009, s. 213-222). Postuluje również, aby w pracy socjalnej na rzecz 

osób w starszym wieku nie wyręczać osób starszych w zaspokajaniu ich potrzeb lecz 

pozwolić aby byli jak najdłużej kreatorami własnego życia i czuli się współodpowiedzialnymi 

za jego kształt (Leszczyńska-Rejchert, 2007, s. 172). W opinii tej badaczki, do organizacji 

najszerzej pomagającym ludziom starszym należą: Polski Komitet Pomocy Społecznej 

(PKPS), Polski Czerwony Krzyż (PCK) oraz Krajowa Centrala CARITAS. Szeroki zakres 

działań pomocowych oferowanych przez te trzy organizacje jest przykładem dobrych praktyk, 

co nie oznacza, że potrzeby seniorów są zaspokajane na poziomie optymalnym, raczej tylko te 

najpilniejsze. Z uwagi na fakt, że osoby w starszym wieku traktują ubieganie się o pomoc 

zewnętrzną jako konieczność i oznacza to dla nich przyznanie się do klęski życiowej i 

słabości, nader konieczną sprawą jest powołanie punktów informacyjno-interwencyjnych dla 

tej kategorii społecznej (Leszczyńska-Rejchert, 2005, s. 221).  

Z wielu opracowań poświęconych pomocy osobom starszym na szczególną uwagę 

zasługuje dokument opracowany przez zespół ekspertów zawierający osiem głównych 

standardów opieki nad człowiekiem starszym oraz katalog podstawowych praw ludzi 

seniorów (Woźniak, Goliński 2002, s. 64-99). Warto dodać, że w ostatnich kilku latach 

ukazało się sporo monograficznych opracowań pokazujących stan dotychczasowych form 

opieki nad osobami starszymi oraz wiele opracowań wskazujących na konieczność 

poszerzenia dotychczasowych form działań. Niektóre opracowania zawierają zbiór 

konkretnych postulatów w zakresie niezbędnych form świadczeń i pomocy oraz ułatwień w 
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życiu codziennym seniorów (Kowaleski, Szukalski 2006, Szukalski 2008a, 2008b, Balcerzak-

Paradowska 2008). 

Ogólnopolskie badania, na których wyniki warto się powołać, wskazują, że polską 

starość cechuje głównie pasywność kulturalna, towarzyska i organizacyjna. Pozwala to na 

sformułowanie wniosku, że u polskich seniorów występuje brak wykształconej potrzeby 

korzystania z instytucjonalnych form życia kulturalnego – aż 39,0 % emerytów nie ma takiej 

potrzeby ale aż 27,5% twierdzi, że nie ma w pobliżu takich placówek. Niewielu emerytów 

podróżuje, niewielu uczęszcza do kina, teatru czy innych form instytucjonalnych, głównym 

powodem jest cena biletów wstępu (pomimo zniżek) ale  też nieodpowiedni repertuar. Bardzo 

mało polskich emerytów czyta książki i prowadzi życie towarzyskie. Rzadko korzystają 

polscy emeryci z kawiarni i restauracji oraz innych punktów gastronomicznych, zaledwie 8% 

ogółu badanych w 2002 roku (Halik, 2002). Z badań nad zachowaniami konsumenckimi 

wynika, że emeryci i renciści nie w pełni uczestniczą w tym procesie jako pełnowartościowi 

konsumenci, uczestniczą oni głównie jako konsumenci określonych typów produktów 

(żywnościowe) i usług (mieszkaniowe i związane z bezpieczeństwem). To rodzi zjawisko 

nierówności i powiększa dystans między grupami społecznymi (Bylok 2006, s. 95).  

W opinii emerytów, chodzenie do lekarza jest raczej przykrą koniecznością. 

Uzależnienie od placówek medycznych jest też dużą uciążliwością odczuwaną przez 

seniorów,  im są starsi, tym bardziej są uzależnieni od systemu pomocy. Najbardziej uskarżają 

się na konieczność wczesnego wstawania i długiego oczekiwania w kolejce (57%), na 

niemożność zamówienia wizyty telefonicznie (38%) i wcześniejszego zapisania się do lekarza 

np. poprzedniego dnia (35%). Tyle samo osób starszych narzeka na kolejki do lekarza (34%) i 

limitowanie dostępności do lekarzy poprzez ograniczanie liczby wydawanych numerków 

(30%). Świadome limitowanie przyjęć do lekarza dostrzegają głównie osoby z wyższym 

poziomem wykształcenia, które mają wyższe wymagania pod adresem placówek służby 

zdrowia (Halik, 2002, s. 108). Polscy seniorzy są generalnie niechętnie nastawieni do 

instytucjonalnych form pomocy i opieki stacjonarnej, bowiem 55% nie zdecydowałoby się na 

korzystanie z usług domu pomocy społecznej, zaledwie 33% ma pozytywny stosunek do tej 

instytucji (tamże, s. 75). 

Lokalna polityka wobec osób starszych jest przedmiotem wielu artykułów. 

Zdecydowana większość autorów postuluje aby polityka ta opierała się na subsydiarności, 

kompleksowości oceny potrzeb i lokalności. Rola samorządu powinna polegać nie tylko na 

organizacji usług ale również udzielaniu świadczeń pieniężnych myślą o sfinansowaniu 

kosztów zakupu konkretnych usług a zastosowanie zasady subsydiarności jest uzasadnieniem 
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dla przenoszenia na poziom lokalny największej części działań polityki społecznej wobec 

osób starych (Błędowski 2003, s. 70-71). 

Według Krystyny Wyrwickiej, w ostatnich latach nastąpił spadek o ponad 40% 

świadczonych usług opiekuńczych wobec seniorów i zjawisko to trudno uzasadnić. Wciąż jest 

za mało miejsc w domach pomocy społecznej (zaspokojenie jest na poziomie 52%) a nowe 

formy rozwijają się zbyt wolno. Jest za mało mieszkań chronionych dla osób starszych i 

ciągle nie powstają instytucje rodzinnych domów pomocy, również zahamowany został 

proces rozwoju instytucji służących realizacji własnych planów takich jak kluby, domy 

dziennego pobytu. Autorka ta wskazuje na siedem typów działań, które mogłyby wpłynąć na 

poprawę sytuacji ludzi starych: 1) opracowanie diagnoz lokalnych i stworzenie lokalnych 

strategii, 2) uwzględnienie w narodowym planie przeciw wykluczeniu społecznemu osób 

starszych jako ważnej grupy społecznej, 3) włączenie osób starszych w działania na rzecz 

pomocy innym jako wolontariuszy, 4) stworzenie programu usług opiekuńczych z 

określeniem minimalnych standardów, 5) rozwój infrastruktury zapewniającej opiekę 

całodobową i stworzenie programu wyrównującego dostępność, 6) tworzenie mieszkań 

chronionych i rodzinnych domów pomocy społecznej, 7) prowadzenie nowatorskich 

rozwiązań na rzecz wspierania ludzi starszych (Wyrwicka 2003, s. 108-110). 

W opisie dobrych praktyk w zakresie pomocy dla seniorów wskazuje się na formę 

pośrednią między domem pomocy społecznej a opieką domową i środowiskową. Taką formą 

jest dom dziennego pobytu oferujący różne sposoby spędzania czasu wolnego, seniorzy mogą 

korzystać z zajęć rekreacyjnych, świetlicowych, uczestniczyć w zajęciach podnoszących 

sprawność fizyczną, mogą również otrzymywać szeroki zakres porad m.in. prawnych (Zych, 

2009, s. 133).  

Dobre praktyki w działaniach na rzecz osób w starszym wieku przedstawiają praktycy 

zaangażowani bezpośrednio w organizowanie instytucjonalnych form aktywizacji seniorów. 

Takiego opisu dostarcza m.in. Bernadeta Staszak, opisując działania podejmowane przez OPS 

w Środzie Wlkp. Program adresowany dla seniorów zakłada ich uczestnictwo w tworzeniu 

form atrakcyjnych dla nich oraz ich samoaktywizację w działaniach (Staszak 2002, s.134). 

Pozytywne strony instytucjonalnej formy pomocy dostrzega Iwona Bruśk, która 

analizuje postawy emerytów korzystających z oferty Klubu Seniora w Warszawie. Na 

podstawie swoich badań stwierdza ona, że uczestnictwo w życiu klubowym jest formą 

aktywności społecznej, która w opinii seniorów dostarcza im możliwości komunikacji z 

innymi ludźmi, sprzyja nawiązywaniu więzi i poszerzaniu kręgu towarzyskiego i daje radość 

z faktu przebywania wśród innych ludzi. Inne walory życia klubowego dostrzegane przez 
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badanych seniorów to: możliwość uczestnictwa w zajęciach ruchowych, gimnastyce, tańcach 

i prywatkach, możliwość wymiany poglądów, redukowanie poczucia osamotnienia a także 

okazja do pomagania i otrzymywania pomocy  (Bruśk 2006, s. 42-43). 

 Do innych dobrych praktyk zaliczyć można działalność środowiskową uprawianą na 

rzecz osób w starszym wieku w Słupsku, w którym funkcjonuje Oddział Socjalny Joannitów. 

Do priorytetów Johanniter Unfall Hilfe w Słupsku należy udzielanie wsparcia 

środowiskowego dla osób w starszym wieku, dzieci niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży. 

W latach 1995-2005 Oddział Joannitów odwiedziło 76 tys. osób potrzebujących pomocy a z 

pomocy skorzystało 5500 rodzin. Cenna dla osób w starszym wieku jest oferowana pomoc 

ambulatoryjna i domowa oraz pomoc pielęgnacyjna dla chorych i zniedołężniałych (Górska 

2006, s. 80).   

Wśród form pomocy oferowanych ludziom w starszym wieku są interesujące 

propozycje ze strony organizacji pozarządowych. Jest wiele dobrze zilustrowanych 

przykładów, trudno wymienić wszystkie ze względu na skromne ramy tego tekstu. Warto 

wskazać na działalność tych organizacji, których przydatność sprawdziła się w środowisku. 

Na uwagę zasługuje m.in. działalność Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego ze 

względu na zakres usług jakie oferuje ono na rzecz chorych i ich rodzin. Jak wskazuje Sylwia 

Bystrzycka, Towarzystwo to prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 

Chorobą Alzheimera, który oferuje specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską i 

psychologiczną a prowadzone w nim zajęcia ruchowe opóźniają rozwój choroby. To 

niewątpliwie dobry przykład do naśladowania (Bystrzycka 2003, s. 488). 

O efektywnych sposobach świadczenia pomocy i wsparcia dla seniorów pisze Ewa 

Spaczyńska (2006) prezentując funkcjonowanie Żydowskiego Centrum Wolontariatu w 

Warszawie, jego ciekawe formy działania oraz koordynację specjalnych programów i 

projektów z udziałem wolontariuszy. O zakresie działań służących aktywizacji społecznej 

seniorów w Krakowie informują badania Jadwigi Gałki, która stwierdza, że liczba klubów 

seniora w tym mieście jest niewystarczająca i nierównomiernie rozmieszczona, jest wiele 

dzielnic, które nie posiadają tego typu placówki. W jej opinii, placówki te oferują szeroki 

zakres zajęć i ciągle poszerzają ofertę, prowadząc różnego typu szkolenia jednak nie 

zapewniają dostępu do wyższych form rozrywek kulturalnych (typu teatr, opera) ze względu 

na koszty (Gałka 2008, s. 193-195).  

O zintegrowanym systemie pomocy społecznej dla osób starszych pisze wiele 

autorów. Niektóre z tych opracowań zasługują na uwagę ze względu na całościową wizję 

różnych form pomocy od pomocy domowej, poprzez system mieszkań wspólnotowych oraz 
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wspólnotowych-chronionych do formy oddziału opieki ustawicznej w domu pomocy (Wódz, 

Czekaj, Niesporek 2004, s. 303).  

Sporo miejsca w literaturze przedmiotu zajmuje kwestia przygotowania rynku pracy 

dla seniorów. Według Piotra Szukalskiego, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w 

sferze instytucjonalnej, polegających między innymi na: 1) elastycznych formach pracy i 

możliwości łączenia wynagrodzenia w ramach pracy w niepełnym wymiarze czasu z 

pobieraniem części świadczenia emerytalnego, 2) rozwijaniu usług społecznych 

umożliwiających godzenie pracy zawodowej i obowiązków wobec rodziny, 3) przekazywaniu 

z dużym wyprzedzeniem informacji o skutkach wprowadzanych zmian aby przeciwdziałać 

dezaktywizacji, 4) w projektowaniu polityki wobec cyklu życia uwzględniać instytucje 

polityki lokalnej w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, 5) sektor rynkowy powinien 

przygotować się do postrzegania wzrostu liczby seniorów jako szansy rozwojowej (Szukalski 

2008c, s. 17-19). Badacze problematyki starości wskazują również, że wraz ze starzeniem się 

populacji polskiej wzrośnie zapotrzebowanie na pewne usługi związane z opieką lekarską i 

pielęgniarską, rehabilitacyjną, fizykoterapeutyczną i edukacyjną co też stwarza możliwość 

włączania seniorów do tych sfer usług w ramach aktywizacji zawodowej (Pietruszek, 2006, s. 

196).  

Przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej podaje 

wielu autorów artykułów opublikowanych w monografii pt. Starość i starzenie się jako 

doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (Kowaleski, Szukalski 2006). Na szczególną 

uwagę zasługują dwa opracowania w tej monografii – autorstwa Katarzyny Bałandynowicz-

Panfil  –  o realizowanych programach aktywizacji seniorów w Gdańsku oraz Beaty Wolskiej  

–  prezentującej postulaty aktywizacji osób w niemobilnym wieku produkcyjnym. Według 

analizy dokonanej przez K. Bałandynowicz-Panfil, działania skierowane na zaspakajanie 

potrzeb osób starszych w ramach „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 

Gdańsku” są bardzo rozbudowane i ściśle podporządkowane głównym celom strategicznym. 

W Gdańsku w pierwszej połowie 2005 roku realizowano 57 projektów dotyczących 

aktywizacji społeczności lokalnych w tym 15 projektów skierowanych bezpośrednio do osób 

starszych. Projekty dla seniorów skoncentrowane były na następujących zadaniach: 

1) promowały zatrudnienie oraz aktywizację lokalnego rynku pracy (stworzenie wolontariatu 

osób w starszym wieku i centrum informacji o ofertach pracy dla osób starszych), 

2) zapewniały równe szanse przez ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sportu (programy 

promujące placówki edukacyjne, bezpłatne lub ulgowe bilety), 
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3) zapewniały pomoc medyczną dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem (powołanie 

poradni geriatrycznych, prowadzenie badań profilaktycznych finansowanych ze środków 

miasta), 

4) tworzyły system pomocy mieszkaniowej (osiedlowe domy pomocy społecznej, rodzinne 

domy pomocy, mieszkania wspomagane, przystosowanie mieszkań dla potrzeb i możliwości 

seniorów, bezpłatna prawno-organizacyjna pomoc w zakresie dysponowania zasobami 

mieszkaniowymi), 

5) tworzyły warunki do udziału w różnych formach życia społecznego (udział seniorów w 

tworzeniu programów, udostępnianie przez miasto lokali na kluby seniora, tworzenie systemu 

asystentury społecznej na rzecz seniorów), 

6) tworzyły zintegrowany system pomocy społecznej w Gdańsku (opracowanie standardów 

usług pomocowych w środowisku domowym osób starszych, tworzenie miejsc pobytu 

czasowego dla seniorów, tworzenie centrów wielofunkcyjnej pomocy osobom starszym, 

tworzenie systemu wsparcia i zaspokojenia potrzeb przez „społeczną alimentację” 

(Bałandynowicz-Panfil 2006, s. 63). W opinii tej autorki, jakość świadczonych usług przez 

gdański MOPS jest na wysokim poziomie,  ośrodek ten jako drugi w Polsce uzyskał certyfikat 

jakości ISO 9001:2000. Generalnie, zadania realizowane na rzecz osób w starszym wieku 

przez ten ośrodek sprowadzają się do czterech głównych form: świadczenie zasiłków, 

prowadzenie domów pomocy społecznej, domów seniora oraz rodzinnych domów pomocy, 

działania związane z aktywizacją społeczności lokalnej oraz realizacją współpracy z 

podmiotami niepublicznymi. Informacje szczegółowe działalności MOPS na rzecz 

aktywizacji osób w starszym wieku znajdują się na stronie www.mops.gda.pl. 

      Innym przykładem dobrych praktyk jest funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych 

Lublinie, które koncentruje swoją działalność w trzech podstawowych blokach: usługach 

bytowych, usługach prozdrowotnych oraz usługach wspomagających i aktywizujących. 

Usługi mają charakter półstacjonarnych w siedzibie Centrum oraz środowiskowych – w 

miejscu zamieszkania podopiecznego. Szeroko i szczegółowo pisze o tym Marta Komorska w 

artykule pt. „Wsparcie społeczne wobec osób starszych. Na przykładzie Centrum Usług 

Społecznych w Lublinie” (2006, s. 72-77). Centrum to świadczy bardzo szeroki zakres usług 

dla osób skierowanych przez MOPR i opiera zakres usług na podstawie kontraktu 

obejmującego konkretne świadczenia i wysokość odpłatności. Z opłat zwolnione są osoby 

najuboższe. Usługi wykonywane przez Centrum Usług Społecznych obejmują zabiegi 

pielęgniarskie, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także obejmują swym zakresem porady 

prawne. Terapeuci organizują uczestnikom CUS czas wolny, prowadzą zajęcia plastyczne, 

http://www.mops.gda.pl/
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muzyczne i kulinarne. Usługi są również świadczone w domu osób starszych, które ze 

względu na stan zdrowia nie mogą przychodzić do Centrum. Istotną cechą tej formy 

działalności usługowej jest traktowanie osoby starszej jako podmiotu działań, który dokonuje 

wyboru świadczeń i jest mobilizowany do samodzielnego pokonywania trudności życia 

codziennego przy minimalnej i tylko niezbędnej pomocy ze strony pracowników 

zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych (Komorska 2006, s. 75). 

       Warto omawiając dobre praktyki wspomnieć o  funkcjonowaniu Rembertowskiej 

Akademii Seniora, która postawiła sobie cztery cele: 1) przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i izolacji seniorów, 2) poprawę jakości życia osób starszych przez włączenie ich 

do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, 3) 

integrację środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, 4) integrację 

środowiska osób starszych. Ta ciekawa inicjatywa została uruchomiona w ramach programu 

„Warszawa Przyjazna Seniorom”. Program zajęć oferowany w ramach RAS był szeroki i 

obejmował: wykłady, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych, kursy komputerowe, 

kursy językowe, warsztaty malarskie i fotograficzne i inne. W opinii Jarosława Gnioski, który 

opisuje funkcjonowanie tej instytucji w artykule pt. „Rembertowska Akademia Seniora” 

„seniorzy stworzyli zintegrowaną, aktywną grupę, która potrafi określić i wyartykułować 

swoje potrzeby i oczekiwania” (Gnioska 2009, s. 67-80). 

       Seniorzy, jak świadczą wyniki badań diagnostycznych, oczekują głównie pomocy 

finansowej oraz usług pielęgnacyjnych. Jak twierdzą Jerzy Krzyszkowski i Małgorzata 

Marks, skala pomocy urzędowej świadczonej przez gminne instytucje pomocy społecznej jest 

niewystarczająca, bowiem zaledwie 16,6% badanych seniorów otrzymywało regularną pomoc 

w zakresie pielęgnacji. W opinii tych badaczy, dostęp do usług opiekuńczych na wsi jest mały 

ze względu na dochody seniorów jak i też ze względu na politykę władz gminnych 

organizujących publiczną opiekę środowiskową. J. Krzyszkowski i M. Marks postulują  

zatem, konieczność przeprowadzenia reorganizacji niewydolnego systemu opieki zdrowotnej 

i społecznej. Wskazują, że w sytuacji rozdzielonych kompetencji służby zdrowia i pomocy 

społecznej, usługi opiekuńcze nie są skoordynowane, m.in. w zakresie informacji o chorych 

opuszczających oddziały opieki krótkoterminowej do placówek opieki podstawowej i 

ośrodków pomocy społecznej (Krzyszkowski, Marks 2006, s. 121-123, ). 

       Istotnym źródłem informacji o polskich seniorach zawierającym dane o charakterze 

diagnostycznym oraz rekomendacje i wnioski mogące służyć poprawie życia tej kategorii 

wieku jest opracowanie zbiorowe wydane przez Komitet Prognoz „Polska 2000 PLUS” 

zatytułowane:  „Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i Program działania”. 



 40 

Są w nim opracowania eksperckie do których warto odwołać się opracowując projekty zmian 

oraz podejmując dalsze badania nad diagnozą stanu zaspokojenia potrzeb osób w starszym 

wieku w Polsce. 

W projektowaniu zadań przeciwdziałających procesowi wykluczenia i marginalizacji 

osób w wieku emerytalnym można rozważyć uruchomienie nowej roli pracownika socjalnego 

– roli kreatora ruchu społecznego na rzecz godnej starości. Ważnym zadaniem przypisanym 

tej roli byłoby mobilizowanie organizacji pozarządowych oraz państwowych w celu 

tworzenia przepisów prawa, przepisów chroniących i osłaniających przed marginalizacją i 

ubóstwem. Rola kreatora ruchu może być wpisana w wachlarz ról pracownika socjalnego, 

który dobrze orientuje się zarówno w potrzebach określonych kategorii społecznych, jak i 

zawiłościach procesu legislacyjnego. Rola ta, jak wskazują doświadczenia polskie, najlepiej 

komponuje się z doświadczeniami pracownika socjalnego kooperującego z organizacjami 

pozarządowymi, gdyż właśnie one najczęściej wypełniają lukę w systemie wsparcia i w 

działaniach społecznych na rzecz najbardziej dyskryminowanych i marginalizowanych 

kategorii społecznych (A. Kotlarska-Michalska, 2004, s. 218).  

 

Wnioski i rekomendacje 

 

Bogata lista postulatów i wniosków oraz rekomendacji dotyczących wszystkich 

najistotniejszych sfer życia emerytów znajduje się w monografii pod redakcją  J. T. 

Kowaleskiego i P. Szukalskiego w pracy zbiorowej: Starość i starzenie się jako 

doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (2006) oraz w pracy pod redakcją P. 

Szukalskiego pt. To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym (2008). Piotr 

Szukalski w tej pracy (na podstawie analizy stanu badań gerontologicznych) stawia 

następujące wnioski: 

 Należy przygotować prognozy ludnościowe sięgające 50-70 naprzód, co ułatwi 

przygotowanie symulacji ekonomicznych i społecznych. 

 Istotne jest rozwijanie orientacji na przyszłość wśród dorosłych Polaków, gdyż na 

razie dominuje nastawienie na teraźniejszość. 

 Konieczne jest propagowanie idei zwiększonej odpowiedzialności za siebie na starość 

i idee te należy propagować wśród ludzi w średnim wieku jak i rozpoczynających 

dorosłe życie. 
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 Niezbędne są kampanie społeczne ukierunkowane na zapobieganie i opóźnianie 

chorób cywilizacyjnych. 

 Upowszechniać należy informacje o logice i zasadach nowego systemu emerytalnego 

aby przyszli emeryci gromadzili dobrowolne oszczędności. 

 Należy promować: zarządzanie wiekiem, odpowiedzialność za siebie, dłuższą 

aktywność zawodową, pracę w niepełnym wymiarze czasu po uzyskaniu świadczenia 

emerytalnego. 

 Należy uczyć umiejętnego budowania więzi międzypokoleniowej, aby 

zminimalizować ewentualne konflikty na tle interesów ekonomicznych. 

 Konieczna jest walka z ageizmem, głównie wśród pracodawców (Szukalski 2008 b, s. 

15-19). 

Spośród wielu postulatów zgłoszonych przez autorów opisujących dobre praktyki i 

dostrzegających luki w systemie pomocy i wsparcia, wskazać można następujące: 

 1. Organizacje pozarządowe powinny systematycznie rozpoznawać potrzeby osób w 

starszym wieku i dostosowywać zakresy proponowanych usług. 

2. Zakres i formy pomocy oferowane przez wszystkie sektory pomocy powinny być 

dostosowane zarówno do potrzeb wynikających z niedostatku jak i potrzeb rozwojowych. 

3.  Działania organizacji pozarządowych powinny być realizowane przez kompetentne 

osoby, przygotowane do komunikowania się z osobami w starszym wieku. 

4. Liczba organizacji pozarządowych działających w służbie osób starszych winna się 

powiększać, szczególnie w środowiskach wielkomiejskich. 

5. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w starszym wieku winny być 

traktowane jako ważny podmiot polityki społecznej (Leszczyńska-Rejchert, 2005 s. 221-222). 

6. Budowanie polityki „otwarcia wobec starości” i stwarzanie w środowisku lokalnym 

możliwości włączania seniorów do programów aktywizacji społecznej. 

7. Zachęcanie pracodawców do rozwijania nietypowych form zatrudnienia na rynku 

podstawowym i drugorzędnym dających większą możliwość wkomponowania się emerytom 

(praca na czas określony, praca na zastępstwo, praca na wezwanie i praca domowa oraz 

telepraca). 

8. Zachęcanie pracodawców do stosowania elastycznych form zatrudnienia i 

ruchomego czasu pracy dla emerytów aby łączyć dwie ważne idee: aktywności społecznej i  

aktywności zawodowej. 
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9. Uruchamianie aktywizujących programów lokalnych adresowanych dla osób w 

starszym wieku w których można wykorzystać największe atuty starości: wiedzę, 

doświadczenie, kwalifikacje społeczne i cierpliwość. 

10. Zachęcanie emerytów do aktywności w zakresie wolontariatu,  np.  do 

uczestnictwa w programie integracji pokoleń czy do działań pomocowych na rzecz dzieci z 

rodzin patologicznych. 
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 Część czwarta: Wykaz działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej 

oraz organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych 

 

Przykłady działań podejmowanych w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych i 

chorujących psychicznie opisanych przez Huberta Kaszyńskiego można potraktować jako 

szczególną egzemplifikację dobrych praktyk. Krakowski system wsparcia dowodzi, że są 

możliwe zorganizowane i przemyślane sposoby udzielania szerokiej pomocy dla tej kategorii 

osób, sposoby chroniące przed wykluczeniem i marginalizacją. System pomocy realizowany 

w Krakowie opiera się na leczeniu, psychoterapii i rehabilitacji i uczestniczy w nim kilka 

podmiotów: Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Psychoz, Oddział Dzienny, Poradnia 

rodzin, Hotel, Warsztat Terapii Zajęciowej. Działa również Stowarzyszenie na Rzecz 
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Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, które wspólnie ze Stowarzyszeniem rodzin 

„Zdrowie Psychiczne” podjęło się misji tworzenia miejsc pracy w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej – Pensjonat i restauracja „U Pana Cogito” (Kaszyński 2005, s. 252-253).  

Interesującą formą działań, która może być przykładem dobrych praktyk w zakresie 

budowania zmian w postawach osób chorych psychicznie jest metoda ustrukturowanego 

dialogu między chorymi a specjalistami. Jak pisze Hubert Kaszyński, metoda ta zawiera kilka 

szczegółowych strategii stworzonych w celu budowania atmosfery spotkania, umożliwiającej 

przezwyciężanie uprzedzeń, stygmatyzacji i stereotypów a „w trakcie tych spotkań uczestnicy 

szkoleń dowiadują się, że różnica pomiędzy nimi a osobami chorującymi psychicznie nie 

zawsze jest wyraźna” (Kaszyński 2008, 48-49). W opinii H. Kaszyńskiego i G. Banacha, 

istnieje wiele form pracy na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie jednak stabilne 

rozwiązanie problemu braku pracy wśród osób chorujących psychicznie jest możliwe tylko w 

sytuacji zintegrowanej polityki społecznej, obejmującej zagadnienia polityki gospodarczej i 

zdrowia i rozwojem zintegrowanych działań politycznych w obszarze zdrowia psychicznego. 

Podkreślają oni, że szczególne znaczenie ma wspieranie przez środki EFS i środki krajowe 

programów przeciwko stygmatyzacji osób chorych psychicznie. Jako wzór stawiają oni 

Program „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”, który to program integruje wszystkich aktorów 

środowiska lokalnego (Kaszyński, Banach 2006, s. 102-103). 

Innym sposobem na przełamywanie barier w postaci negatywnych postaw wobec osób 

chorych psychicznie jest realizacja projektu edukacyjnego. Pisze o nim Anna Liberadzka – 

autorka projektu „Przez edukację do akceptacji”, zrealizowanego w ramach stowarzyszenia 

„Otwórzcie Drzwi” pokazującego jak poprzez szkolenie możliwa jest radykalna zmiana 

postaw wobec osób chorych psychicznie (Liberadzka 2008, 55-69). 

Dobre praktyki opisane są również przez Henryka Waszkowskiego, który zwraca 

uwagę na rolę turnusów rehabilitacyjnych w upowszechnianiu różnych form rehabilitacji 

społecznej, leczniczej i zawodowej (Waszkowski 2004). Wśród dobrych praktyk godny 

odnotowania jest fakt działalności na rzecz osób upośledzonych umysłowo zorganizowany w 

powiecie lubelskim w ramach fundacji „Między Nami” oferującej ciekawą formę pomocy – 

wspólnotę życia i pracy w ramach wspólnoty domowej prowadzącej też Warsztat Terapii 

Zajęciowej. W powiecie lubelskim działa również Fundacja Dom Dzieci „Benjamin” oraz 

ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie  

(Oleksiejczuk, 2005, s. 200).  

Ciekawą formę działań wspierających dzieci niepełnosprawne podjęto w Bydgoszczy, 

organizując warsztaty specjalistyczne w jednej ze szkół integracyjnych w ramach programu 
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„Asystent osoby niepełnosprawnej” w którym studenci pedagogiki – uczestnicy programu 

pełnili funkcję partnera w rozwiązywaniu problemów podopiecznego i pobudzali jego 

aktywność oraz inicjowali pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu 

podopiecznego oraz świadczyli pomoc w wykonywaniu czynności związanych z 

samoobsługą, nauką i rehabilitacją (Plieth-Kalinowska 2008, s. 380-384).  

Na temat różnorodnych form działań przeciwdziałających wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych psychicznie ukazało się sporo opracowań. Na szczególną uwagę zasługują 

„Domy pod Fontanną”, które nastawione są na tworzeniu warunków sprzyjających 

społecznemu i finansowemu usamodzielnieniu się oraz włączeniu się do otwartego rynku 

pracy. Szkoda, że tak niewiele jeszcze działa ich w Polsce, gdyż są przykładem dobrej 

praktyki w umacnianiu podmiotowości osób tak bardzo potrzebujących autonomii i 

zaangażowania w życie społeczne. Przykładem szerokiego zakresu działań aktywizujących 

osoby psychicznie chore jest kielecki „Dom pod Fontanną”, który został założony przez 

Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego we współpracy z 

wieloma innymi partnerami. Podstawą funkcjonowania tego domu jest zasada równości 

między członkami a personelem we wszystkich działaniach i obowiązkach. W obrębie domu 

działa kilka sekcji a każda z nich ma wypracowany system przebiegu spotkań i podejmowania 

decyzji a także przekazywania innym i dokumentowania. Koordynatorzy sekcji spotykają się 

co tydzień aby rozpatrzyć wnioski dotyczące całego domu-klubu, zaś opinie członków i 

pracowników mają taką samą wartość. Istotnym celem Domu-klubu jest wspieranie edukacji 

oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu oraz korzystaniu z dostępnych ofert szkoleniowych. 

Innym, ważnym celem jest wspieranie działań  służących zatrudnieniu na otwartym rynku 

pracy (Gościniewicz 2009, s. 238-242). Zdaniem Małgorzaty Gościniewicz, Domy pod 

Fontanną motywują i przygotowują osoby z problemami zdrowia psychicznego do podjęcia i 

kontynuowania zatrudnienia a jednocześnie przekonują i wspierają pracodawców w 

gotowości ich zatrudnienia. Członkowie Domu, którzy znajdą zatrudnienie mają nadal prawo 

do korzystania z pomocy Domu-klubu.  

Problem bezrobocia wśród niepełnosprawnych jest podejmowany przez wielu 

autorów, na uwagę zasługuje monograficzne opracowanie poświęcone analizie potrzeb 

psychicznych osób niepełnosprawnych, pokazujące związek między odczuwanymi 

potrzebami a stopniem wsparcia uzyskiwanego od najbliższych osób (Kirenko, Szarzyńska 

2010).  

Badania prowadzone nad systemem wsparcia dla osób niepełnosprawnych w 

dziedzinie zatrudnienia wykazały, że system ten jest mało efektywny. Mankamentem tego 
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systemu jest niedostosowanie przepisów obowiązujących w tej dziedzinie do realiów, niskie 

kwalifikacje i biurokratyczny styl działania kadr w instytucjach, które powinny pomagać 

osobom niepełnosprawnym, brak dystrybucji informacji dla tej kategorii osób, dość wysokie 

koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (Gąciarz 2009, s. 116-117). 

Analizując formy pomocy dla osób niepełnosprawnych nie sposób pominąć refleksji z 

badań prowadzonych nad opinią beneficjentów PCPR w zakresie pomocy świadczonej przez 

tę instytucję wobec osób niepełnosprawnych. Z badań A. Keplinger i E. Mencel wynika, że 

wprawdzie większość beneficjentów szacuje swój poziom satysfakcji z otrzymywanych usług 

dość wysoko, to jednak co czwarty beneficjent deklaruje ich bardzo niski poziom. Badania 

pokazały, że PCPR powinno zadbać o szerszą kampanię informacyjną na temat zakresu 

oferowanych usług (Keplinger, Mencel 2006). 

W literaturze poświęconej niepełnosprawności warto odnotować wartościową pod 

względem merytorycznym monografię pokazującą wiele aspektów pomocy w przygotowaniu 

zawodowym i funkcjonowaniu społecznym osób niepełnosprawnych, także pomocy w życiu 

codziennym i rodzinnym tej kategorii osób. Jest w niej opisanych kilka dobrych przykładów 

wartych rozpowszechnienia. Na szczególną uwagę zasługuje opis warsztatu terapii zajęciowej 

oraz opis szkoleń jako elementu rehabilitacji zawodowej (Kościelska, Aouil 2004). 

Na podstawie wyników badań prezentowanych przez Krystynę Marzec-Holkę można 

stwierdzić, że pomoc oferowana rodzinom posiadającym dziecko niepełnosprawne w 

środowisku wiejskim jest bardzo skromna, bowiem ogranicza się do: a) zasiłków stałych dla 

matek, b) zasiłków okresowych, c) świadczeń celowych, d) zasiłków rodzinnych i e) zasiłków 

pielęgnacyjnych. Gminne ośrodki pomocy społecznej przyznawały również pomoc w 

dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz na zakup sprzętu leczniczo-

rehabilitacyjnego. Wobec zdecydowanej większości kategorii rodzin posiadających dziecko 

niepełnosprawne świadczone są jedynie finansowe formy pomocy natomiast nie są 

realizowane usługi opiekuńcze np. zabiegi pielęgnacyjne. Zdaniem K. Marzec-Holki, w 

środowisku wiejskim brakuje agencji zatrudniających wykwalifikowane opiekunki dla dzieci 

niepełnosprawnych. W ocenie pracowników socjalnych, zdecydowana większość rodzin 

posiadających dziecko niepełnosprawne (85,4%) ma trudne warunki materialne powodujące 

niedostateczny sposób odżywiania, leczenia, rehabilitacji oraz utrudniające zakup leków i 

potrzebnego sprzętu ułatwiającego pielęgnację dziecka a także funkcjonowanie tych rodzin. 

Wyniki tych badań wskazują, że istnieje potrzeba uruchomienia indywidualnego programu 

pomocy dla rodzin (szczególnie dla samotnych matek) mających problemy z organizacją 

życia codziennego i łączenia opieki nad dzieckiem z innymi obowiązkami rodzinnymi, 
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również istnieje potrzeba udzielania wsparcia informacyjnego oraz pomocy prawnej w 

zakresie starań o alimenty (Marzec-Holka 2002, s. 221-227). 

Do dobrych praktyk zaliczyć należy realizację programu pilotażowego „Uczeń na wsi” 

finansowanego przez PFRON od 2007 roku a adresowanego do niepełnosprawnych uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ramach tego programu 

finansowane są: a) zakupy przyborów szkolnych oraz edukacyjno-terapeutycznych, b) 

uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną, c) dostęp do 

Internetu, d) kursy dokształcające w zakresie programu nauczania (kursy językowe, kursy 

komputerowe, kursy prawa jazdy, zajęcia z logopedą), e) wyjazdy organizowane w ramach 

zajęć szkolnych, między innymi; wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru i muzeum. Formy 

te charakteryzuje Halina Natora w artykule pt. „Różne programy pomocy osobom 

niepełnosprawnym w nauce, pracy zawodowej i prawidłowym funkcjonowaniu społecznym”  

(Natora 2010, s. 41-54).   

Wśród wielu źródeł informacji na temat form pomocy osobom niepełnosprawnym, 

godnym odnotowania jest fakt ukazania się kilku ważnych monografii. Na uwagę zasługuje 

praca pt. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (Kwaśniewska, 

Wojnarska, 2004), ukazująca wiele form wsparcia dla tej kategorii osób, wsparcia 

świadczonego przez formy instytucjonalne oraz przez organizacje pozarządowe. O 

specyficznych metodach pracy z indywidualnym przypadkiem – osobą niepełnosprawną oraz 

pracy z grupą – rodziną osoby niepełnosprawnej pisze Izabela Szczepaniak-Wiecha, 

charakteryzując przebieg pracy socjalnej w ramach projektu COGITO, w ramach którego 

zastosowano idee job coachingu oraz inne nowatorskie rozwiązania mające na celu szeroką 

pomoc dla osób niepełnosprawnych w szkoleniu, wyszukiwaniu pracy oraz zatrudnieniu 

(Szczepaniak-Wiecha 2007, s. 62-63). 

O ważnych działaniach sprzyjających przełamywaniu oporu w zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz o doświadczeniach w zakresie zatrudniania w polskim modelu 

aktywizacji zawodowej piszą autorzy monografii pod znamiennym tytułem: „Zatrudniając 

niepełnosprawnych” (wydanej w 2009 roku pod redakcją Beaty Gąciarz i Ewy 

Giermanowskiej) – monografii ukazującej wiedzę, opinie i doświadczenia pracodawców. W 

tej monografii pokazane są pozytywne efekty działań pracodawców ale również ujawnione są 

istniejące jeszcze wyraźne braki w tym systemie. Okazuje się, że ograniczoność zasobów 

każdej organizacji determinuje brak możliwości efektywnej, skutecznej i jednoczesnej 

realizacji strategii efektów społecznych i biznesowych a „zatrudnienie chronione i 

rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych powinny być realizowane w organizacjach, 
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których misja i cele nie są ukierunkowane na realizację strategii efektów biznesowych” 

(Barczyński 2009, s. 203-204). 

Pozytywny obraz jednej z popularnych form aktywności proponowanej dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie – Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawiają wyniki 

badań przeprowadzonych w kilku powiatach woj. warmińsko-mazurskiego przez trzech 

badaczy – Amadeusza Krause, Agnieszkę Żytę i Sylwię Nosarzewską. Uczestnicy tej formy 

zajęć zwracają uwagę na ciekawy sposób zajęć oraz integracyjny charakter placówki oraz  na 

możliwość zaspokajania wielu potrzeb. Jak wskazują autorki badań przeprowadzonych wśród 

uczestników WTZ, taka forma instytucjonalnego wsparcia jest wysoko oceniana. Do walorów 

WTZ zaliczają jej uczestnicy: a) możliwość zaspokajania potrzeby kontaktów społecznych i 

potrzeby komunikowania się z innymi osobami, b) możliwość brania udziału w ciekawych 

zajęciach (komputerowych, muzycznych), c) możliwość uczestnictwa w zajęciach 

sportowych oraz w wyjazdach, d) możliwość tworzenia przyjaźni i koleżeńskich więzi z 

innymi osobami z WTZ, e) możliwość wzrostu poczucia własnej wartości, f) okazję do 

atrakcyjniejszej formy spędzania czasu aniżeli pobyt w domu. Wyniki badań pokazują, że 

uczestnicy WTZ prezentują dość silne obawy przed pójściem do normalnej pracy, 

uzasadnione tym, że jeśli skończą się pieniądze na dany projekt w którym uczestniczą, to  

utracą pracę i nie będą mieli możliwości powrotu do WTZ (Krause, Żyta, Nosarzewska 2010, 

s. 85). Wymienieni autorzy pokazują wiele pozytywnych stron w funkcjonowaniu WTZ. 

Można na podstawie tej monografii traktować warsztaty terapii zajęciowej jako 

egzemplifikację dobrych praktyk. Z badań tych jednak wynika, że niepełnosprawni 

intelektualnie nie mają możliwości wyboru oferty, która jest zredukowana do dwóch 

głównych form  DPS albo WTZ. Jest to skutkiem blokady edukacyjnej ukształtowanej przez 

szkołę specjalną. Ścieżki nauczania  –  integracyjna oraz specjalna są postrzegane krytycznie, 

gdyż nie pozostawiają one wyboru absolwentom tych szkół. Stopień autonomii pozostawiony 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie również został oceniony krytycznie, gdyż brakuje 

form pośrednich między izolacyjnymi placówkami typu DPS a domem rodzinnym (Krause, 

2010, s. 171-181).  

Sandra Plencler w swoim artykule pt. „Rola wsparcia społecznego w przeciwdziałaniu 

izolacji społecznej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną” dokonuje 

przeglądu dobrych stron systemu wsparcia instytucjonalnego dla dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie wskazując na istotną rolę organizacji pozarządowych, których działania  

sprzyjają integracji rodziców, umożliwiają uczestnictwo w szkoleniach, dostarczają 

informacji jak radzić sobie z opieką i wychowaniem dziecka, udostępniają rodzicom fachową 



 51 

literaturę, organizują turnusy rehabilitacyjne, ułatwiają rozwiązywanie wielu problemów 

związanych z niepełnosprawnością dziecka (Plencler 2009, s. 217-218). 

Krytyczny stosunek do aktualnego systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych 

wyraża coraz więcej badaczy. Zdaniem J. Mikulskiego funkcjonalność instytucji pracownika 

socjalnego nie daje oczekiwanych efektów działania, gdyż 1) nie bada się systematycznie 

losów absolwentów i skuteczności metod, 2) nie rejestruje się rzeczywistych potrzeb w 

zakresie rewalidacji wynikających z charakteru, trudności, deficytów, dysfunkcji, 3) nie 

dokonuje się analizy obrazu czynności określonych służb oraz struktur na poziomie 

kierownictwa (Mikulski 2002, s. 199). Niektórzy badacze problematyki niepełnosprawności 

zwracają uwagę na fakt niewystarczającej sieci wsparcia dla niepełnosprawnych 

intelektualnie. Zdaniem H. Kaszyńskiego i G. Banacha, fragmentaryczność działań 

politycznych w obszarze zdrowia psychicznego służy tylko i wyłącznie oddalaniu tych 

rozwiązań, które faktycznie mogłyby przyczynić się do społecznej integracji. Oddala ona 

postawienie diagnozy dotyczącej trwałych psychicznych i społecznych konsekwencji 

pozbawienia ludzi możliwości świadczenia pracy  (Kaszyński, Banach 2006, s. 103). 

W opinii Żanety Skinder, analizującej liczne przejawy dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy,  jest kilka zasadniczych powodów tego stanu rzeczy: brak 

wiedzy u pracodawców, większość pracodawców prywatnych woli płacić kary i nie 

zatrudniać tej kategorii osób, natomiast pracodawcy państwowi nie muszą płacić kar i też nie 

są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, zaś system prawny (za sprawą 

orzecznictwa) pogłębia bierność osób niepełnosprawnych, gdyż rencistom nie opłaca się 

pracować i zawieszać renty (Skinder, 2009, s. 281-284).  

Podobne wnioski, kilka lat wcześniej sformułowały autorki badań nad osobami 

niepełnosprawnymi w Polsce (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz 2001) wskazując, że rzeczywistą 

potrzebą jest dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji o charakterze 

instruktażowym – konkretnych i ściśle powiązanych z indywidualną sytuacją danej osoby. 

Problemem jest również fakt, że osoby niepełnosprawne „przegrywają” z innymi kategoriami 

klientów pomocy społecznej. Tak twierdzą zarówno pracownicy socjalni jak i osoby 

niepełnosprawne. W opinii pracowników socjalnych, najbardziej pozytywny obraz 

funkcjonowania instytucji, które zajmują się problemami osób niepełnosprawnych mają 

organizacje pozarządowe (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz 2001, s. 137-139). 

W wielu badaniach sondujących stopień zaspokojenia potrzeb osób 

niepełnosprawnych uwaga badaczy jest skierowana na poszukiwanie optymalnego modelu 

pomocy dla tej kategorii osób. W badaniach prowadzonych przez Ewelinę Konieczną, osoby 
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niepełnosprawne wyraziły swoje oczekiwania pod adresem roli asystenta osoby 

niepełnosprawnej. W tej roli zdefiniowane zostały kompetencje organizacyjne i personalne. 

W opinii badanych, asystent osoby niepełnosprawnej powinien obok towarzyszenia poza 

domem również pełnić rolę przyjaciela oraz osoby zaangażowanej w rozwiązywanie 

bieżących problemów życia codziennego oraz wykazywać zainteresowanie swoim 

podopiecznym (Konieczna 2007, s. 101-102). 

 Między chorym psychicznie a jego światem społecznym jest przestrzeń wymagająca 

„zagospodarowania” nową rolą.  Może to być rola dla pracownika socjalnego, który w tej 

specyficznej roli mógłby wypełniać cały wachlarz działań mających na celu budowanie 

pozytywnego obrazu w świadomości osoby chorej psychicznie, osoby często osamotnionej, 

izolowanej przez rodzinę, odrzuconej przez kręgi społeczne. W tej roli, którą można nazwać 

„rolą pocieszyciela” czy rolą „podpory psychicznej” pracownik socjalny mógłby pomóc 

osobie chorej psychicznie zrekonstruować więzi rodzinne, więzi koleżeńskie, więzi 

zawodowe. Mógłby również ułatwić jej odzyskanie wiary w siebie, umocnić ją w 

przekonaniu, że świat jest otwarty dla ludzi „sprawnych inaczej” i ułatwić jej pokonywanie 

barier postawionych zarówno przez samego chorego, jak i jego dawny mikroświat społeczny, 

w którym funkcjonował wcześniej zanim wszedł w rolę chorego (Kotlarska-Michalska 2009). 

 

 

Wnioski i rekomendacje 

1. Warto kontynuować programy integracji w środowiskach lokalnych i promować 

osoby niepełnosprawne jako partnerów w realizacji zadań na rzecz środowiska. 

2. Warto prowadzić w szkołach programy tolerancji i otwartości na inność – głównie w 

szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. 

3. Warto pokazywać w środkach masowego przekazu dobre praktyki związane z 

udanymi sposobami samozatrudnienia oraz promujące aktywność zawodową 

niepełnosprawnych. 

4. Organizacje zajmujące się promowaniem środowiska osób niepełnosprawnych 

mogłyby bardziej zadbać o dobrą reprezentację swoich interesów walcząc o miejsca w 

radach, w sejmie i w senacie.  

5. W większym stopniu należy wspierać rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne w 

środowisku wiejskim m.in. poprzez tworzenie agencji oferujących opiekę 

pielęgnacyjną i usługi rehabilitacyjne 
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6. W większym stopniu winny docierać do osób niepełnosprawnych w środowisku 

wiejskim informacje o możliwościach korzystania z dofinansowania z PFRON 
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Część piąta: Przegląd działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz 

organizacje pozarządowe dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych 

i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

Na podstawie analizowanych źródeł można stwierdzić, że działaniom skierowanym na 

zapewnienie opieki zastępczej dla dzieci poświęcono bardzo wiele miejsca w analizowanym 

zakresie literatury przedmiotu – szczególnie w czasopiśmie „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”. W latach  2000 – 2009 ukazało się prawie dwieście artykułów na ten temat. 

Ograniczone ramy ekspertyzy nie pozwalają na przedstawienie wszystkich nawet 

najistotniejszych treści pokazujących dobre praktyki. W jednym tylko roku 2000 ukazało się 

16 artykułów a uwaga autorów skoncentrowana była na pięciu podstawowych zagadnieniach: 

a) analizie edukacji do zastępczego rodzicielstwa (Wiech 2000, Duda, Harzęga 2000), b) 

analizie przygotowania pracowników socjalnych do pomocy rodziny i dziecku (Kurcz 2000, 

Chełstowski 2000) c) analizie funkcjonowania rodzin zastępczych (Gancarz 2000, Pokój 

2000), d) dyskusji o nowych zasadach systemu opieki zastępczej (Andrzejewski 2000, 

Skudniewska 2000, Badora, Gołębiewski 2000), e) analizie funkcjonowania instytucjonalnych 

form opieki nad dzieckiem (Żurowski 2000, Perzanowski 2000, Stencel 2000, Łuczko-

Ciesielska 2000). W następnych latach problematyka ta była kontynuowana i poszerzana o 

prezentację doświadczeń rodzinnych i instytucjonalnych form opieki a także ich krytykę, np. 

w roku 2002 ukazało się kolejnych 25 artykułów omawiających zarówno trudny problem 

przekształcania domów dziecka jak i analizujących sukcesy i porażki w budowaniu systemu 

opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodzinami wychowanków domu dziecka. Wśród tych 

artykułów dominuje krytyczny ton w ocenie funkcjonowania zinstytucjonalizowanych form 

opieki ale są też opisane przykłady pozytywnych rozwiązań, efektywnych i spójnych 

(Grodecka 2002, Karczewska-Wypiór 2000). 

Pozytywne strony opieki zastępczej – w rodzinach zastępczych pokazuje B. E. 

Jabłońska, która twierdzi, że każda propozycja ośrodka adopcyjnego dotycząca umieszczenia 

dziecka w sąsiednim powiecie spotyka się z akceptacją PCPR, ponadto, sądy kierują do 

ośrodka adopcyjnego wszystkich kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny są 

diagnozowane i szkolone. Jednak w jej opinii, przekazywanie listy rodzin zastępczych sądom 

rodzinnym nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż sędziowie nie mają odpowiedniej wiedzy na 

temat rodzin i trudno im dokonać właściwego wyboru dla dziecka. Pozytywną stroną 

działania tej instytucji jest fakt, że sądy w Łomży i Grajewie wydają postanowienia w trybie 
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zarządzenia tymczasowego o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, dzięki temu dzieci 

nie są umieszczane placówkach, tym samym, nie przeżywają stresu. Według jej wyliczeń, 

miesięczny koszt utrzymania dziecka w państwowym domu dziecka w Łomży wynosił 1900 

zł, natomiast w rodzinie zastępczej tylko 923 zł. (Jabłońska 2004, s. 35).  

Na podstawie badań rodzin zastępczych stwierdzono, że rodziny te lepiej zapewniają 

warunki opieki i wychowania niż inne placówki. Dzieci w tych rodzinach są traktowane 

podmiotowo, mają zaspokojone potrzeby emocjonalne i mogą liczyć na  wsparcie duchowe i 

co ważne, mają pozytywną opinię o rodzicach zastępczych (Mielcarek 2008, s. 53-67). 

Pozytywne strony opieki zastępczej są postrzegane przez pryzmat pracy Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego, który przygotowuje i kwalifikuje rodziców zastępczych oraz 

przygotowuje dzieci do umieszczenia w rodzinie zastępczej. Prowadzi również pracę 

pedagogiczną z rodziną biologiczną dziecka oraz wspiera rodziny spokrewnione i 

kwalifikowane. Z doświadczeń pracowników OA-O we Wrocławiu wynika, że udział 

rodziców w grupach wsparcia oraz korzystanie z porad indywidualnych i z pomocy 

dydaktycznej ułatwia im realizację roli zastępczych rodziców (Król 2003, s. 24-25). 

W ostatnich latach powstało kilka monografii poświęconych problematyce opieki nad 

dzieckiem. W jednej z nich przedstawiono próbę podsumowania polskich doświadczeń. Jej 

autor, Zbigniew Węgierski stwierdził, że: 

a) poszukuje się alternatyw dla scentralizowanej opieki instytucjonalnej, 

b) dąży się do stałości w opiece nad dzieckiem, 

c) podkreśla się konieczność rozważania możliwości powrotu dziecka do własnej 

rodziny, 

d) dostrzega się wyraźny akcent na umieszczanie dzieci osieroconych  pod opieką 

krewnych, 

e) oczekuje się częstszego korzystania z profesjonalnych opiekunów 

f) postuluje się aby formy opieki nad dzieckiem osieroconym były zbliżone w 

strukturze i działaniu do rodziny (Węgierski 2006). 

W opinii Z. Węgierskiego, „przyjęte rozwiązania organizacyjne i prawne nie 

stworzyły warunków do realizacji modelu zdecentralizowanej polityki rodzinnej”.   

Z badań M. Rymszy wynika również, iż „polityka rodzinna rzadko była obszarem 

priorytetowym działań w powiatach oraz polem trwałego systematycznego współdziałania 

różnych szczebli samorządów i organizacji społecznych” (Racław-Markowska, Rymsza, 

2005, 3-7). Inna badaczka tego problemu, M. Racław-Markowska dokonując oceny 

funkcjonowania systemu pomocy rodzinie, stwierdza, że w opinii ekspertów system lokalnej 
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pomocy rodzinom i ich dzieciom jest wysoce niedoskonały, szczególnie niedoskonałe są 

procedury umieszczania dzieci poza domem rodzinnym, zaś interwencja służb społecznych 

występuje często w sytuacji krytycznej, pracownik socjalny jest rzadko obecny jako osoba 

organizująca i koordynująca całość działań wobec dziecka i jego rodziny (Racław-

Markowska 2005, s. 175).  

Przejawy dysfunkcji w organizowaniu pomocy i opieki dzieciom to kolejny problem 

natury instytucjonalnej. Z analizy funkcjonowania systemu opieki zastępczej 

przeprowadzonej przez M. Arczewską wynika, że system ten wykazuje wiele mankamentów 

gdyż: 1) nie jest skoordynowany i nie działa spójnie, 2) nasila się zjawisko powrotu dzieci z 

placówek do rodzin własnych pomimo, że rodziny te nie były objęte pomocą, 3) nie ma 

dobrej praktyki w zakresie współpracy instytucji należących do systemu pomocy społecznej z 

sądami rodzinnymi, 4) coraz więcej dzieci ma zaburzenia psychiczne, co stwarza problemy 

wychowawcze w placówkach (Arczewska 2005). 

Do ciekawych monograficznych opracowań problematyki sieroctwa społecznego i 

biologicznego zaliczyć należy monografię Marii Kolankiewicz, która dokonała przeglądu 

historycznych form opieki nad dzieckiem – wskazując na dobre stare praktyki w opiece nad 

dziećmi porzuconymi (Kolankiewicz 2002). W jej opinii, w ostatnich kilkudziesięciu latach 

nastąpiła wyraźna poprawa w instytucjonalnej opiece nad dziećmi, jednak mamy do czynienia 

z coraz trudniejszymi problemami rodzinnymi leżącymi u podłoża nieudolności 

wychowawczej i podejmowaniem decyzji sadowych o umieszczeniu. Dzieci rzadziej trafiają 

do swych rodzin a częściej placówka opiekuńcza jest początkiem drogi ku adopcji 

(Kolankiewicz 2002, s. 220). Według M. Kolankiewicz, zreformowany system opieki nad 

dzieckiem jest widoczny w placówkach socjalizacyjnych. Zmiany polegają na: likwidacji 

placówek i przenoszeniu dzieci do rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych, przekształcaniu 

domów małych dzieci w placówki przyjmujące również dzieci starsze, przekształcaniu 

placówek socjalizacyjnych w placówki wielofunkcyjne, tworzeniu filii przy dużych 

placówkach, likwidację grup dla małych dzieci i przekazywanie ich do rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka, przekształcaniu większych instytucji w sieć mieszkań, tworzeniu 

nowych form – ośrodków preadopcyjnych, łączeniu placówek w systemy miejskie lub 

powiatowe (Kolankiewicz 2005, s. 42-43). 

O dobrych działaniach pisze A. Guzik, charakteryzując funkcjonowanie 

Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Wskazuje 

ona na różnorodność form działalności edukacyjnej i wspierającej. Członkowie tego 

stowarzyszenia zainicjowali integrowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej takich 
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instytucji jak; sąd, MOPS, szkoła, rodzina. Zorganizowano również pomoc dla rodzin 

dysfunkcjonalnych w rozwiązywaniu trudności materialnych, zdrowotnych, edukacyjnych, 

psychologiczno-pedagogicznych., wprowadzono nowatorską metodę pracy socjalnej - treningi 

umiejętności rodzicielskich w zakresie opieki i wychowania (Guzik 2001, s. 99-100). 

O pozytywnych stronach przygotowywania kandydatów na rodziców adopcyjnych 

pisze wielu autorów wskazując na rolę i znaczenie ośrodków adopcyjnych w przygotowaniu 

do adopcji. Dobrym przykładem funkcjonowania takiego ośrodka jest m.in. ośrodek w 

Sosnowcu i w Wałbrzychu (Gralak 1999, Ciżmowska 2000) oraz inne, prowadzące autorskie 

programy przygotowujące do tej ważnej roli, jednak zauważyć należy, że ciągle za mało jest 

publikacji pokazujących dobre strony funkcjonowania rodzin adopcyjnych (Chmielewska 

2008, s 188- 190). 

Alicja Kurcz, znana badaczka tej problematyki, wskazuje na istotną rolę organizacji 

pozarządowych w propagowaniu zastępczego rodzicielstwa i tworzeniu rodzinnych domów 

zastępczych, organizowaniu profesjonalnego poradnictwa i współdziałania z powiatowymi 

centrami pomocy rodzinie. Jako szczególny przykład podaje ona Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa, które funkcjonuje od 1997 roku i ma ogólnopolski zasięg a przede wszystkim 

bardzo szeroki zakres działań pomocowych opartych na współpracy z innymi instytucjami 

(Kurcz 2005, s. 246). W opinii A. Kurcz, kluczem do rozwiązywania wielu problemów rodzin 

zastępczych jest udzielenie im pomocy w uregulowaniu złożonej sytuacji prawnej dziecka. Z 

jej badań wynika, że blisko połowa badanych pracowników socjalnych oceniła swoją 

orientację  w uregulowaniach prawnych jako niepełną. Niewiedza jest tutaj istotną przeszkodą 

w efektywnej i trafnej pomocy (Kurcz 2004, s. 32).  

Wprawdzie powiatowe centra pomocy rodzinie są zobligowane do organizowania 

szkoleń dla rodzin zastępczych, to jednak jak wskazuje praktyka, tylko nieliczne faktycznie to 

czynią. Z badań Magdaleny Joachimowskiej wynika, że programy szkolenia rodzin 

zastępczych realizuje 28,0% PCPR w Polsce, 36,1% nie realizuje, 28,0% zleca to zadanie 

organizacjom pozarządowym. Organizacje pozarządowe, są, jak wynika z jej badań, aktywną 

siłą w szerzeniu idei i edukacji w zakresie zastępczego rodzicielstwa (Joachimowska 2005, s. 

260-263). O roli szkolenia rodzin zastępczych pisze też wymieniona autorka w innych 

artykułach (Joachimowska 2003a, 2003b). 

W opiniach wielu badaczy i znawców problematyki rodzin zastępczych, rodzina ta, z 

natury rzeczy jest rozwiązaniem tymczasowym i powinna być otoczona szczególną troską ze 

strony profesjonalistów w dziedzinie wspierania opiekunów. Na taką pomoc winni liczyć 

dziadkowie i babcie, gdyż oni najczęściej występują w roli spokrewnionych zastępczych 
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opiekunów (Stelmaszczyk 2000, s. 96).  Osoby sprawujące opiekę zastępczą są coraz częściej 

traktowani jako partnerzy w systemie pomocy, nie tylko jako klienci służb społecznych, gdzie 

kontrakt stanowi podstawowe narzędzie pracy z rodziną (Joachimowska 2003c, s. 72). 

Na podstawie analizy efektywności działań systemu opieki zastępczej wynika, że 

najbardziej efektywną formą są rodzinne domy dziecka. Domy rodzinne są skuteczne pod 

wieloma względami: sprzyjają osiąganiu przez wychowanków dobrych wyników w nauce, 

służą dobremu wychowaniu i uspołecznieniu dzieci oraz lepiej przygotowują wychowanków 

do dorosłego życia (Sadowska 2003, s. 212). 

Zmienia się również stopniowo nastawienie rodziców zastępczych do systemu 

pomocy społecznej jednak, część rodziców zastępczych traktuje pracowników socjalnych 

jako urzędników, którzy wypełniają funkcje kontrolne i nadzorcze i nie oczekuje od nich 

szerszej pomocy (Raczkowska 2000).  

Innym problemem w pracy socjalnej jest zapewnienie efektywnej pomocy 

niepełnosprawnym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Problem ten jest 

dość rzadko poruszany na łamach czasopism oraz w monografiach. Autorzy opracowań 

poświęconych temu zagadnieniu wskazują na różne formy pracy służące usamodzielnieniu, 

m.in. poprzez tworzenie autonomicznych grup usamodzielnienia lub autonomicznych grup 

mieszkaniowych. W takich formach młodzież ma szanse na naukę samodzielnego 

podejmowania decyzji życiowych (Górnicka 2005, s. 151). Problem usamodzielniania 

wychowanków niepełnosprawnych może być rozwiązany poprzez uruchomienie specjalnego 

programu. Przykładem takiego jest program „rozwój pozytywnego obrazu samego siebie”, 

służący wzmocnieniu psychicznemu wychowanka i kształtowanie umiejętności dostrzegania 

własnych pozytywnych cech (Wachowicz 2003, s. 21). 

Całościowy obraz systemu organizacji wspierających rodzinę, dzieci, młodzież i 

niesamodzielnych dorosłych zawiera obszerna, niezwykle staranie opracowana monografia 

przygotowana przez zespół pedagogów z Uniwersytetu Opolskiego. Są w niej przykłady 

dobrych praktyk i wyraźne wskazania, konkretne podpowiedzi, co należy poprawić w 

zreformowanym systemie pomocy społecznej aby pomoc dla dzieci była bardziej efektywna, 

bardziej rodzinna i mniej zinstytucjonalizowana (Brągiel, Badora 2005). 

Źródłem informacji o prawnych podstawach zastępczej pieczy jest podręcznik 

„Rodziny zastępcze – problematyka prawna”, zawierający kompendium wiedzy prawnej oraz 

przykłady programów przygotowujących do zastępczego rodzicielstwa. Opisany jest w nim 

również Program PRIDE – program szkoleniowy oparty na założeniach: 1) rodzice i rodziny 

mają wpływ na rozwój dziecka, 2) utrata najbliższych jest naturalną częścią życia, 3) 
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wartością jest praca zespołowa, 4) najlepiej można pomóc dzieciom i rodzinom, gdy rola 

każdego członka zespołu jest jasno określona, zrozumiała i doceniana (Synoradzka 2006, s. 

317). Podręcznik ten winni poznać wszyscy pracownicy służb społecznych zaangażowani w 

organizowanie wsparcia i pomocy fachowej dla zastępczych rodziców. 

O potrzebie rozszerzenia dotychczasowych działań realizowanych przez pracowników 

socjalnych na rzecz rodzin zastępczych pisze wielu autorów, to jednak nie wszyscy formułują 

postulaty pod adresem polityków. Na podstawie opinii pracowników socjalnych pracujących 

z rodzinami zastępczymi, D. Trawkowska formułuje następujące postulaty: 1) potrzebę i 

konieczność podjęcia pracy socjalnej z rodzinami naturalnymi/biologicznymi dzieci (w opinii 

badanych pracowników socjalnych, „niepodejmowanie pracy z rodzinami biologicznymi to 

droga donikąd a w przyszłości krzywda dla dziecka”), 2) konieczność systematycznego 

wspierania rodzin zastępczych, 3) priorytetem powinna być poprawa komunikowania z 

partnerami rozwiązującymi (obok pracowników socjalnych) problemy rodzin biologicznych i 

zastępczych. Badania D. Trawkowskiej wskazują, że pracownicy socjalni wspierający rodziny 

zastępcze napotykają na liczne problemy w komunikowaniu się z partnerami i obserwują 

niechęć do współpracy ze strony pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz brak dostatecznej 

liczby instytucji prowadzących terapię i poradnictwo rodzinne. Również część rodzin 

zastępczych to tzw. trudni klienci (Trawkowska 2005, s. 159-161). W praktyce pracę tę 

podejmuje się wówczas gdy rodzina sygnalizuje trudności w funkcjonowaniu. Zdaniem 

Trawkowskiej, szczególnie trudna jest praca z rodzinami spokrewnionymi, które są w 

podeszłym wieku, obciążone bywają balastem własnej niewydolności w roli rodziców i mają 

niskie kompetencje. A pracownicy socjalni nie są dla nich autorytetem. 

Propozycje zmian w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi formułuje wielu 

praktyków i teoretyków pracy socjalnej. Warto przytoczyć niektóre z nich: 

I. z uwagi na instytucjonalne uwikłanie pracowników socjalnych ważną rzeczą jest 

zapewnienie superwizji oraz powołanie interdyscyplinarnych zespołów do koordynacji 

działań i wypracowanie standardów współpracy (Sobiesiak 2005, s. 166) 

II. wypracowanie systemu monitoringu w celu wczesnego wykrywania niepokojących 

sygnałów dotyczących rodziny (tamże, s. 166) 

III. zapewnienie ciągłości działań przez włączenie do zespołów członków organizacji 

pozarządowych, odpowiedzialnych zaszywka interwencję pomoc dziecku w wypadku 

ograniczania usług publicznych, np. z powodu zamknięcia świetlicy 

socjoterapeutycznej (tamże, s. 166) 
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IV. nowe rodziny zastępcze powinny być szkolone przez te już istniejące w celu 

wypracowania standardów szkoleń, 

V. powinny powstawać grupy wsparcia, „terapii” dla rodzin zastępczych organizujących  

spotkania umożliwiających wzajemne zapoznanie i wymianę doświadczeń (tamże, s. 

167) 

VI. Powinna powstać ogólnopolska organizacja rodzin zastępczych (tamże, s 167). 

Według M. Andrzejewskiego, rodziny zastępcze w trakcie swego funkcjonowania 

wchodzą ustawicznie w relacje z wieloma instytucjami, gdyż rodzina ma obowiązek 

współpracy z PCPR, sądem rodzinnym, szkołą itp. Ale głównie PCPR powinno pomagać 

rodzinie w przezwyciężaniu trudności a w skrajnych przypadkach skłonić służby socjalne do 

poinformowaniu sądu o nienależytym wywiązywaniu się przez rodzinę zastępczą ze swej 

funkcji (Andrzejewski 2006, s. 51).  

Marek Rymsza, autor wielu opracowań poświęconych opiece zastępczej twierdzi, że 

jest jeszcze sporo niedostatków w systemie tej opieki, szczególnie w zakresie pracy socjalnej 

nad rodzinami naturalnymi. W jego opinii, w tym czasie, kiedy dziecko przebywa w rodzinie 

zastępczej nikt rodzinie naturalnej nie pomaga aby mogła ona dorosnąć do swej życiowej roli 

– aby mogła przyjąć z powrotem zastępczo przez innych wychowywane dziecko (Rymsza 

2006, s, 63-64). 

 Proces usamodzielniania wychowanków jest tematem kilkudziesięciu artykułów w 

których pokazane są etapy i przebieg tego procesu oraz trudności organizacyjne z nim 

związane. Według Marioli Bieńko, proces ten odbywa się w placówkach od najmłodszych lat 

i jest wynikiem ścisłej współpracy wychowawcy, pedagoga i pracownika socjalnego. W 

pierwszym etapie jest to praca indywidualna i grupowa z 15-16 letnimi wychowankami. W 

drugim etapie 17-letni wychowankowie są przygotowywani do aktywnego poszukiwania 

pracy. Na podstawie badań własnych stwierdza ona, że w opinii wychowawców, 

przygotowanie do samodzielności w placówce jest dość trudne, gdyż nie sprzyjają temu 

zbiorowe żywienie, zbiorowe zakupy, pełna obsługa, co w konsekwencji kształtuje postawy 

roszczeniowe. Zatem,  niezbędne jest tworzenie kameralnych form opieki, zbliżonych do 

środowiska rodzinnego (Bieńko 2006, s. 130-140). 

 Na podstawie badań Anny Kwak, wynika, że wprawdzie proces usamodzielnienia 

wychowanków jest prowadzony zgodnie z wymaganymi rozporządzeniami to jednak praca z 

rodziną naturalną nie jest prawidłowa prowadzona, bowiem często w opinii badanych – nie 

jest ona możliwa (Kwak 2006, s. 114-115).  
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Proces usamodzielniania wychowanków jest krytykowany przez pracowników 

socjalnych, którzy twierdzą, że nie ma szkoleń w tym zakresie, pracownik socjalny nie 

uzyskuje wsparcia ze strony innych instytucji, nie prowadzi się superwizji i jest wiele 

niedomówień na poziomie przepisów prawnych dotyczących zakresu pomocy materialnej. 

Program usamodzielnienia wymaga udoskonalenia w dziedzinie szczegółowych przepisów 

oraz zakresu wymagań wobec instytucji zaangażowanych, czyli szkoły, PCPR i innych 

urzędów (Chojak 2008, s. 104-110). Praca socjalna z wychowankiem w procesie 

usamodzielniania jest bardzo rozbudowana (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19.10. 2007) i 

musi być prowadzona etapowo. W praktyce pracownik socjalny napotyka na wiele trudności 

w realizacji wszystkich ustawowo przewidzianych zadań (Stecz 2008, s. 90-98, Pochopień 

2004, s. 48).  

O dobrych efektach procesu usamodzielniania wychowanków domów dziecka pisze 

Janusz Wachowicz w artykule pt. Pomoc usamodzielnianym wychowankom, opublikowanym 

w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych” przedstawiając program ciekawych zajęć 

socjoterapeutycznych realizowanych dla wychowanków. Program zainicjowany został przez 

PCPR w Szczecinie i spotkał się z zadowoleniem ze strony uczestników jak i osób 

oceniających efekty tych działań (Wachowicz 2003).  

Wielu badaczy wskazuje na stygmatyzujący status społeczny dziedziczony przez 

wychowanków domów dziecka. H. Agatowska, badająca ich proces usamodzielnienia 

postuluje aby w pracy nad wychowankami położyć nacisk na kształtowanie preferencji 

zawodowych, poznanie ich własnych umiejętności i planowanie ich przyszłości; należy też 

stworzyć wychowankom warunki aby zdobyli zawód oraz wprowadzić do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych doradców zawodowych aby pomagali oni w wyborze 

racjonalnych decyzji życiowych. Według H. Agatowskiej, usamodzielnieni wychowankowie 

domu dziecka mają niekorzystną sytuację mieszkaniową, ich wykształcenie jest na ogół na 

takim samym poziomie jak ich rodziców naturalnych (Agatowska 2009, s. 429-431).  

Krytyczne uwagi pod adresem systemu opieki zastępczej przedstawia wielu badaczy 

tej problematyki. W opinii Jana Wszołka, o słabości obecnego systemu decyduje wiele 

czynników ze strony samorządów i społeczności lokalnych (GOPS, PCPR, MOPS, służby 

zdrowia, sądów, instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, fundacji, towarzystw, 

parafii itd. Twierdzi on, że z braku pomysłów, szczupłych środków finansowych i małej ilości 

fachowców, głównie pedagogów rodzinnych, doradców i terapeutów oraz trenerów 

rodzinnych a także słabej integracji całego systemu opieki, pomoc zaspokaja tylko część 

potrzeb. Uważa on, że pomoc okazywana rodzinom naturalnym odciążyłaby opiekę zastępczą 
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(Wszołek 2004, s. 35-38). Podobne postulaty związane z pracą nad rodzinami biologicznymi 

formułuje A. Dziędziura (2004) oraz wielu autorów krytycznie oceniających zaniedbania w 

tej dziedzinie (Andrzejewski 2001, 2005, Arczewska 2005, Kolankiewicz 2005, Kwak 2006). 

Istotnym problemem poruszanym przez kilku autorów jest niewystarczająca współpraca 

między pracownikami PCPR a sądami. Sądy, w opinii pracowników socjalnych są 

szczególnie trudnym partnerem we współpracy a nawet utrudniającym działania „nie traktują 

ich jako partnerów a wydawane przez nich postanowienia nie zawsze są dobre dla dziecka” 

(Kwak 2006, s. 104). Inną barierą w opiece zastępczej, szczególnie na etapie 

usamodzielniania wychowanka jest przyjęcie zasady, że proces ten przejmuje powiat do 

którego dziecko należało przed przyjściem do placówki (Kwak 2006 s. 107).  

Barier, które muszą pokonywać realizatorzy programu usamodzielniania 

wychowanków zastępczego systemu opieki jest znacznie więcej. Wśród badaczy tego 

problemu można zauważyć wyraźną inklinację do budowania długiej listy postulatów i 

wniosków. 

Wnioski i rekomendacje 

 

Na podstawie przedstawionych przykładów dobrych praktyk oraz zasygnalizowanych 

mankamentów w systemie organizacji opieki zastępczej, można stwierdzić, że:  

1. Konieczne jest dalsze doskonalenie kadr zajmujących się opieką zastępczą, głównie 

pracowników zajmujących się pośrednictwem między instytucjami i organizacjami.  

2. Potrzebny jest system szkoleń dla pracowników socjalnych pełniących rolę łącznika 

między rodziną zastępczą a instytucjami formalnymi i organizacjami pozarządowymi. 

3. Konieczna jest zmiana w prawie pozwalająca na skuteczne pomaganie wychowankom 

domów dziecka w procesie usamodzielnienia, polegająca na zniesieniu zasady, że proces ten 

przejmuje powiat, do którego dziecko należało przed przyjściem do placówki. 

4. Pilną kwestią jest opracowanie zasad i form pracy socjoterapeutycznej z rodziną naturalną 

aby rodzina ta mogła po określonym czasie „zdać egzamin rodzicielski” i przyjąć z powrotem 

oddane (lub zabrane) obowiązki opiekuńczo-wychowawcze. 

5. Sądy rodzinne powinny zatrudniać specjalistów w zakresie opieki zastępczej a sędziowie 

orzekający w sprawach dzieci powinni ukończyć specjalizację w zakresie opieki zastępczej 

6. Ważnym zadaniem jest opracowanie strategii opieki zastępczej z czytelnymi 

kompetencjami wszystkich instytucji i organizacji, strategii zakładającej partnerstwo a nie 

podległość niektórych podmiotów. 
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7. Warto opracować środowiskowy system wsparcia nastawiony na integrację rodzin 

zastępczych i wymianę doświadczeń w zakresie zastępczego rodzicielstwa. 

8. Warto premiować eksperymentalne projekty socjalne realizowane w rodzinach naturalnych  

i pokazywać efekty w środowisku, warto też organizować konkursy na takie eksperymenty.  

9. Można w większym stopniu upowszechnić  – jako metodę – terapię skoncentrowaną na 

rozwiązaniach (TSR) w programie usamodzielniania wychowanka aby otrzymał on niezbędne 

wzmocnienie przed wejściem w samodzielny etap decydowania o własnym życiu. 
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