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WSTĘP
Osoby, które napotykają w swoim życiu na trudności, problemy, kryzysy, 

z którymi nie radzą sobie samodzielnie, potrzebują wsparcia innych ludzi. Naj-
częściej korzystają z pomocy najbliższych sobie osób – rodziny, krewnych, 
przyjaciół. Kiedy jednak sytuacje problemowe, w których się znaleźli okazują 
się długotrwałe, stają się niemożliwe do pokonania za pomocą dostępnych 
zasobów i możliwości, wymagają działania profesjonalnego, wówczas nale-
ży sięgnąć po pomoc instytucjonalną. Osoby potrzebujące zgłaszają się do 
instytucji pomocy społecznej. Instytucje powołane do pełnienia służby spo-
łecznej specjalizują się w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych. 
Potencjalni beneficjenci mają do dyspozycji instytucje państwowe – finanso-
wane z budżetu państwa oraz organizacje pozarządowe – społeczne, non-
profit, które swoją działalność finansują ze środków własnych pozyskiwanych 
w różny sposób. Jedne i drugie organizacje tworzą swoistą sieć placówek, 
funkcjonujących w jednym systemie pomocy społecznej. 

Niniejsza publikacja przedstawia zasady funkcjonowania systemu pomo-
cy społecznej w polskich warunkach, charakteryzuje najważniejsze jego og-
niwa i zwraca uwagę na jego skuteczność, szanse oraz zagrożenia.

Publikacja jest próbą przybliżenia czytelnikowi instytucjonalnej pomocy 
społecznej poprzez pokazanie jej „ludzkiej” strony. Za każdą bowiem instytu-
cją stoją ludzie, którzy swoją postawą angażują się w sprawy potrzebujących. 
Pomaganie innym to jakże szlachetne, ale bardzo trudne zajęcie. Pracownicy 
socjalni, wolontariusze zadają sobie wiele wysiłku by skutecznie pomagać in-
nym. Ten praktyczny wymiar pomocy społecznej przedstawiony został w dru-
giej części publikacji, w której prezentujemy wypowiedzi osób bezpośred-
nio zaangażowanych w działalność poszczególnych instytucji pomocowych 
z sektora pomocy społecznej. Dzięki bezpośrednim relacjom z działalności 
instytucji państwowych i pozarządowych poznajemy różnorodność działań, 
odpowiedzialność oraz strukturę administracyjną organizacji. Owa działal-
ność przedstawiona została za pomocą relacji z wybranych audycji radiowych 
z cyklu „By życie nabrało barw”.

Publikacja powstała pod wpływem dyskusji prowadzonych w ramach 
wspólnego spotkania studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Kat-
holische Universität Eichstätt-Ingolstadt w październiku 201� roku w ramach 
projektu zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji współpracy 
Polsko-Niemieckiej i Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Cho-
rym „Misericordia” w Lublinie. Niniejszy IV tom z cyklu „Homo homini” może 
stanowić swego rodzaju przewodnik dla zainteresowanych tematyką pomocy 
społecznej, jak i repetytorium dla studentów kierunku praca socjalna.

Agnieszka Zaborowska, Tadeusz Pajurek
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CZĘŚĆ I
INSTYTUCJONALNA POMOC SPOŁECZNA

Łukasz Niedźwiedzki*

Państwowe instytucje pomocy społecznej – najważniejsze jednostki oraz 
ich charakterystyka

 Dostarczanie pomocy społecznej oraz jej rozwój jest zadaniem państwa. 
Konstytucja RP zobowiązuje organy władzy do zagwarantowania ochrony 
jednostki w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez udzielenie jej różnych 
form wsparcia. Jak podaje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczy-
wa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej�, w związku z tym obowiązki państwa z zakresu pomocy społecznej 
ustawodawca podzielił między różne organy. Większość zadań przydzielono 
jednostkom, które znajdują się najbliżej potencjalnych beneficjentów pomocy 
społecznej, czyli samorządom gmin oraz powiatów. Mimo, iż gmina i powiat 
realizują najważniejsze zadania pomocy społecznej to podlegają innym, nad-
rzędnym instytucją. Na szczeblu wojewódzkim ich pracę kontroluje i koordy-
nuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, jednak głównym 
i najważniejszym organem, sprawującym nadzór nad pomocą społeczną jest 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzone zostało na mocy roz-

porządzenia Rady Ministrów dnia �1 października 2005r, w ramach prze-
kształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Transformacja polegała na 
przyłączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek koordynujących 
sprawy działu „pracy”. W strukturę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
wchodzą komórki organizacyjne kierujące sprawami z działu administracji 
rządowej „sprawy rodzin”, „zabezpieczenia społecznego” i „pracy”.

Dział praca obejmuje sprawy:
• zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; 
• stosunków pracy i warunków pracy; 
• wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; 
• zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

1 *  Student kierunku praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, uczestnik Projektu „Poznanie funk-
cjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji po-
mocy społecznej w Niemczech” Projekt organizowany we współpracy: Stowarzyszenie Misericordia w Lublinie, Fundacja 
Współpracy Polsko- Niemieckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katholische Universitatt Eichstatt Ingolstad  
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).



Dział rodzina obejmuje sprawy: 
• uwarunkowań demograficznych w kraju;
• opieki nad dzieckiem do lat �;
•  ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
• rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem;
•  koordynowania i organizowania współpracy organów administracji 

publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji 
praw rodziny i dziecka.

•  współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw ro-
dziny i dziecka.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

• ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
• funduszy emerytalnych;
•  pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
• przeciwdziałania patologiom;
•  rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności 

dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;

•  świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych;

•  kombatantów i osób represjonowanych; koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczni-
czych;

•  działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem 
tej działalności przez organizacje pożytku publicznego;

•  koordynowania i organizowania współpracy organów administracji 
publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, 
w tym organizacji pozarządowych.�

Ponadto ustawa o Pomocy Społecznej określa, główne zadania ministra 
do spraw zabezpieczenia społecznego tj. tworzenie koncepcji i określenie 
kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej, zlecanie i finansowanie 
badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej, analiza skutecz-
ności pomocy społecznej, inspirowanie i promowanie nowych form i metod 
działania, a także szkolenie kadr, nadzór merytoryczny nad szkoleniem w za-
kresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zakresie pracownika 
socjalnego, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi�. Dodatkowo 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia określa: sposób działania jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej dla indywidualnych rodzajów usług, 
wiedzy i umiejętności osób świadczących te usługi oraz termin adaptacji do 

2  http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/ (15.04.2014r.). 
�  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).



11

wymaganych standardów, miejsce ich realizacji oraz zasady działalności za-
wodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Jak już wcześ-
niej wspomniano Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest głównym orga-
nem administracji rządowej odpowiedzialnym za pomoc społeczną w Polsce, 
zleca zadania z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu tery-
torialnego. Trzyma pieczę nad rozwojem nie tylko pomocy społecznej, ale ca-
łego systemu polityki społecznej w Polsce. Wprowadza innowacyjne projekty 
i programy rządowe służące polepszeniu jakości życia, wychodzenia z bez-
domności, zmniejszenia bezrobocia zarówno u ludzi młodych jaki i starszych, 
wsparcia rodzin wielodzietnych i niepełnych, aktywizacji ludzi starszych. Ak-
tywnych form wsparcia jest znacznie więcej, dzięki coraz to większemu wspar-
ciu finansowemu ze strony państwa oraz Unii Europejskiej, pomoc społeczna 
w Polsce działa i rozwija się coraz prężniej. Mimo wspomnianych wcześniej 
aktywnych form wsparcia, często zarzuca się wiele nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu ministerstwa m.in. w dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów, rodzin wielodzietnych, młodych rodziców, niesprawied-
liwości w przyznawaniu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, lekcewa-
żeniu i niedocenianiu pracy wykonywanej przez pracowników socjalnych. 

Zadania samorządu województwa – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej oraz zadania wojewody z zakresu administracji rządowej.

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują dwie indywidualne struktury orga-
nizacyjne – administracji rządowej i samorządowej. Za wykonywanie zadań 
rządowych na szczeblu województwa odpowiada wojewoda. Zadania woje-
wody w obszarze pomocy społecznej wykonuje Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei zadania samorządu wykonuje marszałek 
województwa przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Re-
gionalne Ośrodki Polityki Społecznej działają na podstawie ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej. Realizuje on zadania z zakresu pomo-
cy społecznej samorządu województwa. Do głównych zadań ROPS należy: 
opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie 
polityki społecznej, w szczególności obejmująca programy przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Organizowanie kształce-
nia, w szczególności prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz 
szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Diagnozowanie przyczyn 
ubóstwa oraz tworzenie regionalnych programów pomocy społecznej wspie-
rające samorządy lokalne w działaniach na rzecz zmniejszenia tego zjawiska. 
Przygotowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Inspirowanie i upowszechnianie nowych 
metod w zakresie pomocy społecznej oraz organizowanie i prowadzenie re-
gionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dodatkowo w ra-
mach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej partycypuje w wykorzystywa-
niu środków unijnych, wykonuje Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów 
Wiejskich w ramach umowy podpisanej przez Rząd RP z Bankiem Światowym. 
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Owe podmioty podejmują więc poczynania o charakterze strategicznym, 
diagnostycznym i promocyjnym w obrębie województwa. Poprzez opracowy-
wanie potrzeb i środków pomocy społecznej w województwie, zyskują infor-
mację na temat aktywności ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w zakresie wsparcia jednostek i grup. Ich głównym 
zadaniem jest kreowanie polityki społecznej na szczeblu wojewódzkim, jed-
nak w praktyce ich zaangażowanie jest niewielkie. Regionalne Ośrodki Poli-
tyki Społecznej powinny inicjować współdziałanie jednostek samorządowych 
z terenu województwa w wykonywaniu zadań pomocy społecznej. Ich zada-
niem powinno być zachęcanie do współpracy, udzielanie informacji, koordy-
nowanie wspólnych działań�. 

Zadania wojewody z zakresu pomocy społecznej, określone w art. 22 
Ustawy o Pomocy Społecznej, realizuje Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego. Prowadzi on sprawy dotyczące nadzoru i kontroli zadań 
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, świadczeń rodzinnych, oświaty i wychowania, rynku pracy, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustala 
sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Stwierdza zgodność programów 
naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej oraz ocenia stopień ich wykonania. Obowiązkiem 
Wydziału Polityki Społecznej jest wydawanie i cofanie zezwolenia na prowa-
dzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-
deszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej oraz kontrola owych placówek. Koordynowanie działań w za-
kresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwłaszcza w zakresie wskazania 
im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywi-
dualnych programów integracji, a także koordynowanie, w ramach systemu 
pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz 
pomocy udzielonej ofiarom handlu ludźmi. Wydział realizuje także zadania 
organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym 
świadczeń z tytułu bezrobocia, pełni nadzór nad powiatowymi zespołami ds. 
orzekania o niepełnosprawności oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi za-
kładów aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej i zakładów pra-
cy chronionej. Wykonuje bądź zleca jednostkom samorządu terytorialnego 
lub podmiotom niepublicznym zadania wynikające z programów rządowych. 
Nadzoruje wykonywanie zadań samorządu gminnego, powiatowego i wo-
jewódzkiego, w tym jakością działania jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego ustanowił standardy opieki i wychowania oraz 
nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Wydział Polityki Społecznej 
analizuje stan i skuteczność pomocy społecznej za pomocą oceny zasobów 
pomocy społecznej uznaną przez samorząd województwa z uwzględnieniem 

4  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa-Kraków 2007, s. 97.



założeń przewidzianych w strategii. Przedmiotem prac wydziału jest również 
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków 
budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania. 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego inicjuje, koordynuje oraz 
nadzoruje zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu wojewódzkim. 
Prowadzi nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej sa-
morządu gminy i powiatu, ośrodkami wsparcia, placówkami opiekuńczo – wy-
chowawczymi. Wdraża programy profilaktyczne m.in na rzecz wychodzenia 
z bezdomności, walki z alkoholizmem, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób podeszłym wieku. Dofinansowuje 
programy określone przez wojewodę w obszarze pomocy społecznej, reali-
zowane prze jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione. 
Wydział Polityki Społecznej wspiera działania z zakresu pomocy społecznej 
na szczeblu wojewódzkim przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu gmi-
ny i powiatu oraz organizacjami pozarządowymi, których sposób współpracy 
określa Ustawy o pomocy społecznej.

Samorząd powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynowaniem lokalnych działań z zakresu pomocy społecznej w po-
wiecie zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, funkcjonujące od 
1999r. W miastach na prawach powiatu istnieją Miejskie Ośrodki Pomocy 
Rodzinie, które realizują zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
i Ośrodka Pomocy Społecznej. Już w samej nazwie tej instytucji określony 
został adresat działań opiekuńczych – rodzina. Funkcjonowanie Centrum 
polega na dostrzeganiu i diagnozowaniu istotnych problemów miejscowe-
go środowiska oraz znajdowania instrumentów i sposobów przeciwdziałania 
zagrożeniom i rozwiązywania sytuacji trudnych�. Rolą PCPR jest wspieranie 
rodzin niewydolnych ekonomicznie oraz pewnych kategorii osób, np. dzieci, 
wobec, których rodzice nie wywiązują się z obowiązków opiekuńczych i wy-
chowawczych, osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Centrum należy 
np. obowiązek tworzenia i nadzorowania rodzin zastępczych oraz tworzenia, 
organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych i moni-
torowanie ich działalności. Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę 
PCPR jest Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zadania po-
wiatu z zakresu pomocy społecznej dzielimy na zadania własne oraz zlecone 
z zakresu administracji rządowej. W strukturę organizacyjną PPCR wchodzą 
trzy sekcje: 

1. Sekcja placówek stacjonarnych i rodzin zastępczych.
2. Sekcja pomocy rodzinie.
�. Sekcja rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych�.

5   D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, skrypt dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informa-
tycznej, Łódź 2007, s. 82-8�. 

6  Ibidem, s. 8�.
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Do zadań własnych powiatu, określonych przez ustawę o pomocy spo-
łecznej� należy: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, dotyczy ona przede wszystkim programów pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, wsparcia osób niepełno-
sprawnych; wsparcie finansowe na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 
nauki osobom opuszczające domy pomocy społecznej, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze, ośrodki wsparcia; pomoc w integracji ze środowiskiem 
osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opusz-
czającej domu pomocy społecznej, osobom opuszczające placówki opiekuń-
czo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, w tym cudzoziemcom. Zadaniem Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest prowadzenie i rozwój infrastruktu-
ry domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie 
w nich skierowanych osób. Odbiorcami usług stacjonarnej pomocy są: 

1. osoby w podeszłym wieku,
2. osoby przewlekle somatycznie chore,
�. osoby przewlekle psychicznie chore,
4. osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie,
5. dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie,
6. osoby niepełnosprawne fizycznie.

Rolą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest też wsparcie i ochrona 
osób, dotkniętych przemocą, poprzez prowadzenie instytucji, tj. mieszkania 
chronione dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, podmiotowe ośrodki 
wsparcia, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 
ośrodki interwencji kryzysowej. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie ośrodek wsparcia dla rodzin oferują pomoc terapeutyczną, 
psychologiczną, pedagogiczną, prawną i medyczną rodzinie: dysfunkcyjnej, 
problemowej (problemy wychowawcze, alkoholowe, uzależnienia), rodzi-
com: bezradnym wychowawczo, stosującym przemoc fizyczną i psychiczną, 
dzieciom, wobec których stosowana jest przemoc fizyczna i prawna, nadpo-
budliwym i zahamowanym, z uzależnieniami, z zaburzeniami w zachowaniu, 
z problemami w nauce�. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane 
jest do zapewnienia dziecku, które zostało pozbawione całkowitej lub częś-
ciowej opieki rodzicielskiej, wychowania i opieki w rodzinie zastępczej. Za-
daniem PCPR jest również szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 
społecznej z terenu powiatu, wsparcie i doradztwo metodyczne dla kierowni-
ków i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 
powiatu. Powiat odpowiada za utworzenie oraz utrzymanie PCPR oraz za spo-
rządzanie sprawozdawczości i przekazanie jej właściwemu wojewodzie.

Z kolei, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych prze po-
wiat należy głównie pomoc uchodźcom, w zakresie indywidualnego progra-
mu integracji, a także opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdro-
wotne. Utrzymywanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Obowiązkiem powiatu jest realizacja zadań wynikających z rządowych 

7  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
8  Ibidem, s. 85-86.
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programów pomocy społecznej, mających na ceku ochronę poziomu życia, 
osób, rodzin i grup społecznych praz rozwój specjalistycznego wsparcia.� 
Szczególnie pomoc osobom niepełnosprawnym ich rehabilitacja poprzez: 
dofinansowanie do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz terapii zajęcio-
wej, likwidację barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, two-
rzenie i organizowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powstało aby wspierać rodzinę we 
wszystkich jej funkcjach, udzielać wsparcia w sytuacjach kryzysowych i poma-
gać w odzyskiwaniu zaradności. W rzeczywistości Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie rezygnują z roli inspiratora lokalnej polityki społecznej skierowanej 
na wsparcie wszystkich rodzin i skupiają się na pomocy rodzinom dysfunk-
cyjnym, zastępczym i zdezorganizowanym, co powoduje, iż społeczeństwo 
postrzega je jako instytucje pomocowe, użyteczne tylko w sytuacjach kry-
zysowych. Dotychczasowe doświadczenia powiatów w realizacji powinno-
ści z zakresu pomocy społecznej w obszarze pracy z rodziną i opieką nad 
dzieckiem, dokumentowane raportami i publikacjami monograficznymi,[…] 
wykazują, że rzeczywista, realizacja zadań, jakie postanowiono powiatowym 
centrom pomocy rodzinie napotyka szereg trudności.�0 Ich podstawowym 
problemem jest brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego oraz zmie-
niające się przepisy regulujące sposób ich pozyskiwania przez powiaty, nie-
umiejętność i niski poziom świadomości zasad i metod rozwiązywania proble-
mów społecznych przez władze samorządowe mające realny wpływ na zmia-
nę rzeczywistości społecznej, braki w zatrudnieniu pracowników socjalnych 
oraz braki w podnoszeniu ich kwalifikacji i kompetencji, stale powiększająca 
się ilość obowiązków nakładanych przez urząd wojewódzki i ministerstwo 
na powiat oraz mała ilość palcówek pomocy społecznej. Opisane problemy 
głownie o charakterze finansowym, kadrowym, infrastrukturalnym i prawnym, 
możliwe są do przezwyciężenia poprzez wdrażanie nowych zmian i rozwiązań 
legislacyjnych, pozyskiwanie funduszy ze środków państwa i Unii Europej-
skiej m.in. na rozwijanie infrastruktury pomocowej, podnoszenie kwalifikacji 
pracowników i realizację programów profilaktycznych.

Samorząd gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu samorządu wykonu-
je Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zostaje silnie 
powiązany z bieżącym rytmem funkcjonowania lokalnej społeczności po-
przez podkreślenie, iż fundamentalnym zadaniem pomocy społecznej jest 
zarówno, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym ludzi, jak i podejmo-
wanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i ro-
dzin oraz do ich integracji ze środowiskiem��. Ośrodki Pomocy społecznej są 
więc najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego zwracają się 
o pomoc osoby w trudnej sytuacji��. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pod-

9  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
10   A. Kurcz, Powiatowe centrum pomocy rodzinie w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, w: J. Brągiel, S. Bator (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 1�8. 
11   P. Sikora, Ośrodek pomocy społecznej w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy spo-

łecznej, w: J. Brągiel, S. Bator (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 141.
12  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, dz. cyt., s. 9�.
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stawową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizującą zadania 
należące do gmin wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004r��. o pomocy 
społecznej, przy czym część zadań, to zadania własne, a cześć, to zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do najważniejszych zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych ze szczególny uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, sporządzanie oce-
ny zasobów pomocy społecznej, a także udzielanie schronienia, zapewnie-
nie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Ośrodek 
przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe, celowe, celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego, opłacenie świadczeń zdrowotnych 
osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwo-
ści uzyskania świadczeń oraz zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego. 
Obowiązkiem gminy jest opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznoś-
cią sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 
lub rodzeństwem. Dodatkowo do zadań własnych gminy należy: praca so-
cjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjali-
stycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie i zapew-
nienie miejsca w mieszkaniach chronionych, dożywianie dzieci, sprawowanie 
pogrzebu w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecz-
nej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, po-
moc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Ponadto do 
zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjal-
nych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamo-
dzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie 
i zapewnienie miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, po-
dejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z roze-
znanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
Ośrodek powinien współpracować z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, 
upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkole-
niach��. Zaś do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowa-
nych przez gminy, finansowanych z budżetu państwa należy: organizowanie 
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
calowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekolo-
giczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samo-
pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikają-

1�  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
14  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
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cych z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia.

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, powinni się skupić szcze-
gólnie na pracy w środowisku. W celu rozpoznania środowiska i jednostek, 
poznania ich potrzeb oraz zastosowania odpowiedniej formy pomocy. Jed-
nakże w praktyce, pracownicy ośrodków z powodu obszernej biurokracji i du-
żej liczby podopiecznych, nie mają czasu na pracę socjalną, pracę grupową 
i środowiskową. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej postrzegany jest 
jako instytucja rozdająca zasiłki, często osobom, które w rzeczywistości nie 
potrzebują wsparcia. Uwzględniając jednak kierunek reformowania systemu 
pomocy, będą one w coraz większym stopniu rozwijać pracę socjalną jako 
podstawowy ośrodek dokonywania zmian w życiu jednostek, rodzin i lokal-
nych wspólnot.��

15  P. Sikora, dz. cyt., s. 151.
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Paulina Jachymek*

Instytucje pozarządowe w polskim systemie pomocy społecznej

Wszystkie instytucje społeczne mają na celu zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych pewnej grupy. W przypadku pomocy społecznej są to potrzeby, któ-
re występują w następstwie zjawisk takich jak bieda, trudne sytuacje życiowe, 
ubóstwo, marginalizacja społeczna, deprywacja społeczna, nieporadność 
życiowa, trudności adaptacyjne, problemy oraz trudności społeczne��. Insty-
tucje funkcjonujące na terenie kraju starają się pomóc swoim obywatelem żyć 
na odpowiednim poziomie, który nie uwłacza godności człowieka. Państwo 
najczęściej interweniuje za pomocą usług społecznych: dostępu do opieki 
zdrowotnej, oświaty, zabezpieczenia własności majątkowej, a także poprzez 
instytucje pomocy społecznej. Jednym z rodzajów instytucji wspierających 
jednostkę są organizacje pozarządowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 200� roku��, organizacje pozarządowe są to stowarzysze-
nia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne 
lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami 
sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zy-
sku��. Organizacje pozarządowe są formą pomocy społecznej, do której po 
pomoc mogą zgłosić się klienci, w sytuacjach trudnych, których zakres wy-
kracza poza predyspozycje organizacji państwowych. Instytucje pozarządo-
we, w odróżnieniu od rządowych, nie są związane z władzą państwową, nie 
są finansowane ze źródeł państwowych, aczkolwiek mogą korzystać z dotacji 
rządowych. Wyżej wymienione instytucje działają sprawniej, w porównaniu do 
instytucji rządowych, skupiają się na działaniu w celu rozwiązywania proble-
mów społecznych, a jednocześnie umożliwiają obywatelom wyrażanie swoich 
poglądów oraz działanie w celu zniwelowania skutków problemów i trudności 
z jakimi borykają się na co dzień beneficjenci pomocy społecznej��. Instytucje 
pozarządowe w Polsce zajmowały się początkowo działalnością charytatyw-
ną, w późniejszym stadium podjęły również działalność kulturalną, eduka-
cyjną, korporacyjną, naukową oraz działalność związaną z propagowaniem 
rozwoju społecznego, a także obywatelskiej solidarności. Instytucje poza-
rządowe, są organizacjami obywatelskimi, a więc zrzeszają obywateli w dzia-
łaniach wspomagających rozwiązywanie sytuacji problemowych. Różnią się 
od innych nieformalnych grup, mają charakter niedochodowy, są zarządzane 
w sposób wolny – są niezależne od rządu i innych instytucji państwowych. Pro-
wadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, 
zasady funkcjonowania, nadzór nad działalnością takich organizacji, a także 
warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy reguluje odpowiednio 
wymieniona wcześniej ustawa. Zgodnie z prawem, organizacje pozarządowe 

16 *  Studentka kierunku Praca Socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, uczestnik Projektu „Poznanie funk-
cjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy 
społecznej w Niemczech” Projekt organizowany we współpracy Stowarzyszenie Misericordia w Lublinie oraz Fundację Współ-
pracy Polsko- Niemieckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katholische Universitatt Eichstatt Ingolstad  Encyklo-
pedia socjologii, tom �, red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 144.

17  Por: Ustawa z dnia 24 kwietnia 200�r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 200� nr 96 poz. 87�).
18  http://www.powiatzgorzelecki.pl/bip/organizacje-pozarzadowe (2�. 04.2014r.).
19   A. Antos, Zjawisko bezdomności w Polsce – pomoc, opieka dawniej i dziś, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 200�, 

nr 1, s. 161.; http://www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe,128.html (14.04.2014r.).
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powinny pełnić jedną z czterech wymienionych funkcji: dostarczanie usług, 
zajmowanie się działalnością samopomocową, zajmowanie się rzecznictwem 
bądź działalnością pośredniczącą, czyli zapewnieniem informacji i wsparcia 
dla poszczególnych organizacji. Swoją opieką obejmują najczęściej osoby 
bezdomne, bezrobotne, ubogie, osoby chore i niepełnosprawne, rodziny 
wielodzietne, a także rodziny zagrożone alkoholizmem lub narkomanią�0.

Najważniejsze organizacje pozarządowe w Polsce

Do najważniejszych organizacji skupiających się na przeciwdziałaniu 
skutkom należenia do marginesu społecznego jest między innymi Stowa-
rzyszenie MONAR, które działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga 
osobom uzależnionym, bezdomnym oraz zajmuje się profilaktyką zachowań 
ryzykownych. MONAR realizuje programy skierowane także do osób wyklu-
czonych społecznie, zakażonych wirusem HIV, osób opuszczających zakłady 
karne. Prowadzi szereg punktów noclegowych oraz konsultacyjnych, w któ-
rych osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wszelkie informacje, które 
dają szansę wyjścia z sytuacji problemowej. Misją stowarzyszenia jest pomoc 
w duchu tolerancji, akceptacji oraz poszanowania godności osoby ludzkiej, 
a także praw człowieka��. Ważną instytucją pozarządową jest także Funda-
cja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, skupiająca alkoholi-
ków, którzy pomagają sobie nawzajem w zwalczeniu nałogu alkoholowego. 
Organizacja nie należy do sformalizowanych. Grupy wybierają prowadzące-
go, który w ograniczonym czasie pełni służbę dla innych członków: otwiera 
i zamyka spotkania, a także przedstawia wypowiadających się. Na spotka-
nia Anonimowych Alkoholików, zwane inaczej mityngami, mogą uczęszczać 
nie tylko osoby z problemem alkoholowym, ale także osoby nie będące al-
koholikami. Podstawowym celem fundacji jest trwanie w trzeźwości oraz po-
maganie innym alkoholikom w jego osiągnięciu��. Kolejną ważną instytucją 
pozarządową, działającą na zasadzie funkcjonowania fundacji jest Fundacja 
imienia Brata Alberta. Pracownicy tej fundacji skupiają się przede wszystkim 
na ludziach znajdujących się na marginesie zainteresowania współczesnego 
świata - osobach niepełnosprawnych intelektualnie, upośledzonych w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. 
Celem osób pracujących w fundacji jest przede wszystkim niesienie pomocy 
tym, którzy zostali pozostawieni bez opieki, a nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować w społeczeństwie. Wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka 
oraz ciepło, którym pracownicy obdarzają potrzebujących, umożliwiają ak-
tywność osobom, które bez wsparcia innych, nie potrafiłby korzystać z daru 
życia. Jednocześnie, członkowie fundacji pomagając osobom wykazującym 
różnego rodzaju niepełnosprawności oraz znajdują w swoim działaniu swoje 
życiowe powołanie oraz sens swojego istnienia��.

20   K. Piotrkowska-Marczak, K. Kietlińska, Rola sektora non-profit w opiece nad bezdomnymi, „Polityka społeczna” 1994, nr 
10, s. 28-�0.

21  http://www.monar.org/kim-jestesmy (14.04.2014r.).
22   http://www.aa.org.pl/main/faq.php?cat_id=1 (14.04.2014r.).
2�  http://www.albert.krakow.pl/index.php/fundacja/fundacja-dobra-jak-chleb (14.04.2014r.).
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„W (…) Polsce organizacje pozarządowe zajęły się działalnością eduka-
cyjną wśród młodzieży, tworząc niepubliczne szkoły lub fundacje wspoma-
gające szkoły państwowe. Powstały fundusze stypendialne i programy po-
mocy skierowane do uzdolnionych, ale niezamożnych uczniów oraz tych, 
którzy chcą kontynuować naukę za granicą (Fundacja Nauki Polskiej, Polska 
Fundacja Upowszechniania Nauki, Fundacja Stefana Batorego). Na polskich 
uczelniach działają organizacje studenckie: Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów i Zrzeszenie Studentów Polskich. Swoje przedstawicielstwa mają również 
studenckie organizacje o charakterze międzynarodowym (np. Europejskie 
Forum Studentów AEGEE czy AISEC - Międzynarodowe Stowarzyszenie Stu-
dentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych). Wśród dzieci i młodzieży dzia-
łają organizacje pozarządowe nawiązujące bezpośrednio tradycji skautingu: 
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) i Związek Harcerstwa Rzeczpospoli-
tej (ZHR). Wśród największych organizacji pozarządowych zajmujących się 
sprawami kultury trzeba wymienić: Fundację Kultury, Fundację im. Fryderyka 
Chopina oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz zachowania i pro-
mocji polskich dóbr kultury (np. zabytków, dzieł sztuki)” ��. Wyszczególniając 
najważniejsze organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością chary-
tatywną na terenie Polski należy także wymienić Polski Czerwony Krzyż, któ-
ry jest największą i najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Działania 
prowadzone przez PCK to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, 
uwrażliwianie społeczeństwa na ludzką krzywdę, a także propagowanie nie-
sienia bezinteresownej pomocy. Polski Czerwony Krzyż włącza się między 
innymi do promowania honorowego krwiodawstwa w Polsce, pomocy ofia-
rom kataklizmów, klęsk żywiołowych i katastrof na terenie kraju a także poza 
nim oraz do promowania właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych 
wśród obywateli naszego kraju��. Spośród najważniejszych organizacji cha-
rytatywnych Kościoła Rzymskokatolickiego należy wymienić również Cari-
tas Polska, która skupia swoją działalność na zbiórkach funduszy dla Polski 
i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej 
i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom 
bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, 
a także imigrantom i uchodźcom. Podobne działania podejmuje także Polska 
Akcja Humanitarna, której naczelną zasadą jest działanie i pomoc z poszano-
waniem praw człowieka. PAH dąży przede wszystkim do aktywnego włączania 
się społeczności lokalnych w procesy dostarczania pomocy w taki sposób, 
aby jak najszybciej przestała być ona konieczna. Ostatnią już, wspomnianą 
organizacją pozarządową mającą duże znaczenie w Polskim systemie po-
mocy społecznej jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
zajmuje się działalnością „w zakresie ochrony zdrowia, polegającą na ratowa-
niu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy 
stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz zdrowia i profilaktyki zdro-
wotnej��”. Działalność fundacji WOŚP cieszy się dużym zainteresowaniem, 
między innymi młodych ludzi, którzy jako wolontariusze czynnie biorą udział 
w jednodniowych zbiórkach prowadzonych na terenie całego kraju. 

24  http://www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe,128.html (data dostępu: 14.04.2014r.).
25  http://www.pck.pl/pages,7.html (14.04.2014r.).
26  http://www.wosp.org.pl/fundacja/o_nas (14.04.2014r.).
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Szanse i zagrożenia dla instytucji pomocy społecznej w Polsce

Pomoc społeczna, funkcjonująca na terenie Polski wymaga, jak każdy 
system, ciągłej modernizacji oraz usprawnienia w celu co raz lepszego speł-
niania potrzeb beneficjentów. Dla systemu pomocy społecznej istnieją za-
równo szanse na rozwój jak i zagrożenia. Do szans można zaliczyć: istnienie 
profesjonalnych pracowników, posiadających odpowiednie wykształcenie, 
wyposażonych w odpowiednie umiejętności, które można sprawdzić według 
sprawdzonych procedur pracy, a także podlegające jednolitemu systemowi 
oceniania działań; „decentralizacja, która umożliwia lepsze rozpoznawanie 
potrzeb oraz większą indywidualizację pomocy, rozumiana poprzez odre-
sortowienie, pozwalające mieć nadzieję na większą integrację działań ludzi 
i służb na poziomie lokalnym��” – oznaczająca to wzrost roli samorządów 
terytorialnych oraz rozbudowę jego struktur. Kolejną szansą jest sprofesjo-
nalizowanie zawodu pracownika społecznego, który dzięki warsztatom i kur-
som doszkalającym może rozwijać swoje umiejętności. Znaczące jest także 
wsparcie kadry, dzięki któremu pracownik socjalny może rozwiązywać prze-
szkody, z którymi borykają się rodziny wielo problemowe. Współpraca między 
pracownikami, a także przepływ informacji jest w stanie usprawnić system, 
a także znaleźć rozwiązania na wielokierunkowe problemy, ponieważ jedna 
osoba nie zdoła być nadzwyczaj kompetentna we wszystkich dziedzinach 
pomoc. Szansą jest także „zasada pomocniczości, która stwarza możliwość 
optymalnego wykorzystania sił społecznych tkwiących w środowisku lokal-
nym na dowartościowanie rodziny, grupy samopomocowe itp., jako lokalnych 
podmiotów pomocy��”. Wymieniając szanse dla pomocy społecznej, nie moż-
na zapomnieć o zagrożeniach utrudniających funkcjonowanie oraz rozwój in-
stytucji pomocy społecznej w Polsce.

Zagrożeniami dla pomocy społecznej są „kłopoty z finansowaniem po-
mocy na szczeblu lokalnym, brak przepisów wykonawczych dotyczących no-
wych zadań, a także niski poziom wiedzy i zrozumienia dla pomocy społecznej 
wśród elit politycznych, który może utrudniać formowanie lokalnej społecz-
nej polityki��”. Nadmierna formalizacja procesu pomocy utrudnia wykonanie 
świadczeń w odpowiednim terminie. Postępująca instrumentalizacja pomocy 
społecznej sprzyja zahamowaniu rozwoju, a także rutynizowaniu działań�0. 
Kolejnym zagrożeniem jest także problem komercjalizacji pomocy społecz-
nej. Ingerencja mediów głodnych afer w środowisko patologiczne, a także 
wytykanie błędów jednostkom pomocy społecznej nie wpływa pozytywnie na 
pracowników socjalnych oraz na jakość wykonywanych obowiązków. Zgub-
ne dla pomocy społecznej jest także nagradzanie wyuczonej bezradności, za 
pomocą przydzielania nieprzemyślanych zasiłków i zapomóg. Brak wyma-
gania od klienta wykorzystania dostępnych możliwości, by wyjść z sytuacji 

27   Por. A. Skowrońska (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, Warszawa 201�; K. Kadela, Instytucja pomocy społecznej. Szanse i kierunki rozwoju, WRZOS, Warszawa 
201�.

28  Ibidem.
29  Ibidem.
�0   M. Rymsza, Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju w: Współczesne tendencje w pomo-

cy społecznej i pracy socjalnej, M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 
2011, s. �2.
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trudnej, może doprowadzić do sytuacji, w której będzie on tylko wymagał po-
mocy, a nie będzie starał się sam sobie pomóc. Na nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu systemu pomocy społecznej może wpływać także „brak akcep-
tacji społeczności lokalnej dla wielu działań pomocowych (np. protesty przy 
lokalizacji schronisk, budowaniu osiedli socjalnych lub ośrodków dla narko-
manów), a także brak/niedostatek aktywnych działań skoncentrowanych na 
rozwiązywaniu problemów. Kolejnym zagrożeniem jest „problem integracji 
w jeden system nowych partnerów samorządowej pomocy społecznej (np. 
zadłużone placówki podlegające kuratorium)��”.

Beneficjenci pomocy społecznej

Według Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.��, benefi-
cjentem, czyli osobą korzystającą z pomocy społecznej, może być członek 
gospodarstwa domowego lub osoba gospodarująca samotnie, która korzy-
sta z pomocy społecznej świadczonej na poziomie gminy, zgodnej z miej-
scem zamieszkania. Do podjęcia świadczeń, uprawnia beneficjenta jeden 
lub kilka z niżej wymienionych problemów. Problem ekonomiczny, rozumiany 
przez szeroko pojęte ubóstwo oraz bezrobocie, problemy zdrowotne, zwią-
zane z niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą. Trudności ro-
dzinne, związane z potrzebą ochrony macierzyństwa, bezradnością w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domo-
wego, a także wielodzietność, niepełność rodziny, sieroctwo lub szeroko 
pojęta przemoc w rodzinie. Kolejną przesłanką, umożliwiającą ubieganie się 
o pomoc, są problemy społeczne wynikające z trudności, z którymi w trakcie 
swojego życia spotkała się jednostka. Między innymi bezdomność, alkoho-
lizm lub narkomania. Trudność w przystosowaniu się do środowiska po zwol-
nieniu z zakładu karnego, brak umiejętności w przystosowaniu się młodzieży 
po opuszczeniu placówek opiekuńczych, a także zdarzenia losowe lub sytu-
acje kryzysowe. Pomoc otrzymać także mogą osoby, które uzyskały status 
uchodźcy, jak również ofiary handlu ludźmi��. Zgodnie z ustawą o świadcze-
niach rodzinnych z dnia 28 listopada 200� r.��, podstawą decyzji o wypłacie 
zasiłków rodzinnych jest dochód rodziny, który nie może przekraczać ustalo-
nych kryteriów dochodowych. Warunkiem przyznania pomocy, jest zgłosze-
nie się osoby lub rodziny do ośrodka pomocy społecznej właściwego co do 
miejsca zamieszkania. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnia for-
mularz, nazwany Wywiadem środowiskowym, który dzięki informacjom w nim 
zawartym umożliwia weryfikację zgłoszonych przez beneficjenta potrzeb. 
Brak zgody przeprowadzenia wywiadu, ze strony klienta jest równoznaczny 
z rezygnacją skorzystania z przysługujących świadczeń pomocy społecz-
nej. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mogą zo-
stać uwzględnione jeżeli odpowiadają możliwościom finansowym ośrodka, 
a także jego celom. Ponadto pracownik socjalny może związać się z klientem 
Kontraktem socjalnym, który zobowiązuje strony, a także określa uprawnienia 

�1  Ibidem, s. �2.
�2  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
��  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).
�4  Ustawa z dnia 28 listopada 200� r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 200� Nr 228 poz. 2255). 
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i warunki, które strony powinny spełnić. Zawarcie takiego kontraktu ma na 
celu zmobilizowanie klienta do działań w celu wyjścia z sytuacji trudnej. 
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Łukasz Niedźwiedzki*

Instrumenty i narzędzia pomocy społecznej

Jak podaje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc 
społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoż-
liwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powyż-
szym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.�� W celu 
zapobiegania oraz przezwyciężania owych sytuacji pracownik socjalny dys-
ponuje odpowiednimi narzędziami pracy. Aktualnie wykorzystywanymi narzę-
dziami pracy jest rodzinny wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. 

Rodzinny wywiad środowiskowy, którego wzór oraz sposób przeprowa-
dzania został określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. 
U. 2011 nr 27 poz. 1�8) , który przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji 
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, [….], przyzna-
nia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na konty-
nuowanie nauki.�� Pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia 
wywiadu w terminie do 14 dni, od dnia uzyskania informacji o konieczności 
jego przeprowadzenia. W nagłych sytuacjach, wymagających natychmiasto-
wej interwencji pracownik socjalny zobowiązany jest przeprowadzić wywiad 
w ciągu 2 dni. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub 
rodziny lub w miejscu ich pobytu. Przeprowadzenie wywiadu służy zmniejsze-
niu lub zniwelowaniu przyczyn trudnej sytuacji klienta poprzez rozpoznanie 
jej przyczyn, ich źródła oraz wszelakich zasobów, możliwości i uprawnień, na 
których można oprzeć proces przewidywanej zmiany oraz ograniczeń i barier, 
które w miarę możliwości klienta należy pokonać albo, chociaż uwzględniać 
w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności.

Kontrakt socjalny jest umową zawieraną między klientem pomocy spo-
łecznej, a pracownikiem socjalnym, w której określa się uprawnienia i zobo-
wiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań w celu 
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej beneficjenta pomocy społecznej. 
Kontrakt socjalny, to umowa ukierunkowana na partnerstwo i samostanowie-
nie klienta. Prawidłowo opracowany kontrakt wskazuje osobie lub rodzinie 
kierunki działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do 
własnej aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia możliwość ko-
rzystania z potrzebnego doradztwa lub szkoleń oraz pomocy finansowej, jak 
również określa sposób wsparcia działań beneficjenta przez pracownika so-

�5 *  Student kierunku Praca Socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, uczestnik Projektu „Poznanie funkcjo-
nowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy 
społecznej w Niemczech” Projekt organizowany we współpracy Stowarzyszenie Misericordia w Lublinie oraz Fundację 
Współpracy Polsko- Niemieckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katholische Universitatt Eichstatt Ingolstad  
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 59�).

�6  Ibidem. 
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cjalnego.�� Kontrakt dzieli się na dwa typy A i B. Kontrakt typu A służy rozwią-
zaniu trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, natomiast celem kontraktu 
typu B jest wzmocnienie samodzielności i aktywności życiowej lub zawodowej 
bezrobotnego klienta pomocy społecznej lub przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. Kontrakt socjalny jest narzędziem prowadzenia pracy socjal-
nej i to od decyzji pracownika socjalnego, wynikającej z jego doświadczenia 
zawodowego i diagnozy konkretnej sytuacji, zależy, czy może on być zawar-
ty, czy też nie. […]Kontrakt może być skutecznym narzędziem w stosunku 
do beneficjentów pomocy społecznej, co do których zachodzi przekonanie, 
że postanowienia w nim zawarte będą przez nich wypełniane i dadzą realną 
szansę zmiany ich sytuacji życiowej.�� Zastosowanie kontraktu w powyższych 
przypadkach, pozwala na skuteczniejsze udzielenie pomocy, dzięki prawidło-
wemu ukierunkowaniu i zaprojektowaniu działań zarówno przez beneficjen-
ta pomocy społecznej jaki i pracownika socjalnego, zmierzających do po-
budzenia i zwiększenia aktywności osoby znajdującej się w trudnej sytuacji, 
a w ostateczności do trwałego usamodzielnienia się. Stosowanie kontraktów 
socjalnych wpisuje się w przechodzenie na aktywny model pomocy społecz-
nej, w którym potrzebującym oferuje się nie tylko pomoc doraźną, ale przede 
wszystkim kompleksowe wsparcie jego działań i wyzwolenie własnej aktyw-
ności.�� Pisemne sporządzenie kontraktu ma na celu wzmocnienie jego sku-
teczności, chociażby przez przypomnienie beneficjentowi o jego zobowią-
zaniach. Aby projekt osiągną zamierzone cele, pracownik socjalny powinien 
dążyć do wypracowania u klienta poczucia, iż planowane zmiany przyszłoś-
ciowe są przez niego faktycznie pożądane i przyczynią się do poprawy jego 
sytuacji życiowej. Podstawową zasadą pracy socjalnej zgodną z etapami me-
todycznego postępowania, jest podmiotowość klienta. Pracownik socjalny 
inicjuje poszczególne etapy oraz moderuje je, ale należy pamiętać, że praca 
socjalna prowadzona jest na rzecz poprawy sytuacji klienta i to jego problemy 
mają być dzięki niej rozwiązane�0. W związku z powyższym pracownik socjalny 
powinien aktywizować klienta do aktywnego udziału w działaniach podejmo-
wanych na każdym etapie metodycznego postępowania. Planowanie zmian, 
ich realizacja i ocena, nie mogą odbywać się bez udziału klienta i dlatego 
każdy krok musi być powiązany z jego osobistą gotowością do zrozumienia 
sytuacji, zmian oraz działania.�� Kontrakt socjalny regulowany jest Rozporzą-
dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w spra-
wie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 nr 218 poz.14�9) . 

Dodatkowo narzędzia pracy socjalnej dzielimy na obligatoryjne i fakulta-
tywne oraz ogólne i specjalistyczne. Obligatoryjność oznacza, że ich zasto-
sowanie jest obowiązkowe w przypadku pracy z klientem/ rodziną zgodnej 
z etapami metodycznego postępowania pracownika socjalnego. Fakultatyw-
ność oznacza, że zastosowanie narzędzia występuje na skutek potrzeby po-
głębienia wiedzy o sytuacji związanej z problemem klienta.�� Wykorzystanie 

�7   Informacja o wynikach kontroli . Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społeczne, Naj-
wyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Warszawa 201�, s. 7.

�8  Ibidem, s. 7
�9  Ibidem, s. 7. 
40   A. Ignasiak, E. Olber, M. Maciejewska–Dłubała, M. Kubiak–Horniatko, Narzędzia pracy socjalnej, WRZOS, Warszawa 2012, s. 5. 
41  Ibidem, s. 6. 
42  Ibidem, s. 17.
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dostawowych narzędzi przyczynia się do lepszej diagnozy, a w konsekwencji 
skuteczniejszej i efektywniejszej pomocy. Ogólność wskazuje, że zaliczane 
do tej kategorii narzędzia są wspólne dla wszystkich beneficjentów niezależ-
nie od kategorii i zdiagnozowanych problemów. Specjalistyczność oznacza 
klasyfikację poszczególnych narzędzi do konkretnych kategorii beneficjen-
tów i/lub zdiagnozowanych problemów. 

Jak już wcześniej wspomniano wywiad środowiskowy oraz kontrakt so-
cjalny to podstawowe narzędzia pracy w pomocy społecznej. Wywiad śro-
dowiskowy służący do zebrania podstawowych informacji o osobie/rodzinie 
ubiegającej się o pomoc, jest dokumentem umożliwiającym dokonania diag-
nozy problemu osoby/rodzin, zatwierdzenia pomocy oraz opracowania planu 
pomocy. Natomiast kontrakt socjalny jest narzędziem, którego głównym ce-
lem jest zaktywizowanie oraz usamodzielnienie świadczeniobiorcy. Chociaż 
owe instrumenty odgrywają kluczową rolę w pracy z klientem, to nie przyno-
szą one zamierzonych efektów, szczególnie kontrakt socjalny, z zapisów, któ-
rego klienci pomocy społecznej w wielu przypadkach nie wywiązują się. Brak 
jest specjalistycznych narzędzi pracy socjalnej do zbierania i analizowania 
danych (ukierunkowanych na klienta ze specyficznymi problemami), w tym 
głównie z udziałem klienta. Brak jest również narzędzi diagnostycznych, 
w których pracownik socjalny (razem z klientem) podsumowałby wszystkie 
informacje dotyczące przyczyn trudnej sytuacji życiowej oraz możliwości 
i ograniczeń klienta oraz narzędzi, które umożliwiłyby dokonanie diagnozy 
sytuacji klienta.�� 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego Realizacji kontraktów so-
cjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, w latach 2011-
201� i w I kw. 201�r. w �5 miejskich, miejsko-gminnych i gminnych ośrodkach 
pomocy społecznej wynika, iż kontrakt socjalny jest użytecznym narzędziem 
pomocy społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać aktywiza-
cję życiową beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwięk-
szenie jego skuteczności w doprowadzaniu do ich usamodzielnienia się, tj. 
uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz systemów wsparcia 
dla osób bezrobotnych.�� Skuteczność tę NIK ocenia bardzo negatywnie, 
w latach 2006-2010 w jednostkach objętych kontrolą, skuteczność kontrak-
tu kształtowała się na poziomie ok. �0%, a w latach 2011-2012 obniżyła się 
do 15%. Z raporty wynika, iż tylko co siódma osoba usamodzielniła się oraz 
nastąpił trzykrotny wzrost bezrobocia w grupie osób realizujących kontrakt. 
Jedną z przyczyn są niedociągnięcia w regulacjach prawnych, które w nie-
dostatecznym stopniu wspierają realizację kontraktu, ponadto szczegółowe 
wytyczne obowiązywały do tej części kontraktu, która była współfinansowa-
na ze środków europejskich. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę 
na duże obciążenie pracowników socjalnych spowodowane realizacją kon-
traktu socjalnego z klientem, niewystarczającą ilość pracowników ośrodków 
pomocy społecznej, słabą współpracę ośrodków z powiatowym urzędem 
pracy oraz na nieprawidłowości określania w kontraktach celów oraz sposo-
by ich osiągania. Jak wynika z raportu pomimo zmian i aktywnych form dzia-

4�  Ibidem, s.4.
44  Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, s. 9.
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łania/współpracy skuteczność kontraktu socjalnego maleje. Aby zwiększyć 
ich efektywność należy zniwelować niedociągnięcia w regulacjach prawnych, 
być może zaostrzyć konsekwencję niewywiązywania się z kontraktu, zmie-
nić dotychczasowe przekonanie beneficjentów pomocy społecznej w tym, iż 
ośrodek pomocy społecznej nie jest instytucją utrzymującą, a wspierającą. 
W związku ze stałymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie instrumenty 
oraz cała pomoc społeczna wymaga ciągłych zmian ukierunkowanych na po-
moc osobom/rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
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Renata Lewczuk*

Skuteczność systemu pomocy społecznej

Co oznacza pomóc drugiej osobie? Okazać wsparcie, wysłuchać czy 
zmotywować do działania? Życia dla każdego z nas okazuje się inne, dlate-
go też każda osoba jako odrębna jednostka społeczna w sposób indywidu-
alny doświadcza potrzeby bycia wspieranym. Tym nie mniej w życiu każdego 
człowieka pojawiają się momenty, kiedy potrzebuje on oparcia innych osób��. 
Jednym z takich okresów jest przeżywanie choroby, osłabienia czy niedyspo-
zycji, wczesne dzieciństwo oraz późna starość, wymagające niemal całodo-
bowej opieki i pomocy przy wykonywaniu nawet podstawowych czynności. 
Badając sprawność systemu pomocy społecznej należy najpierw wyszcze-
gólnić obszary życia społecznego, w których jednostka jest z góry skazana na 
permanentne szukanie pomocy i oparcia w innych osobach lub instytucjach. 
Zaliczyć należy do nich : choroby przewlekłe i terminalne, kalectwo uniemoż-
liwiające pełną samodzielność, upośledzenie, bieda, ubóstwo i wszelkie sy-
tuacje, w które na stałe wpisany jest brak autonomii jednostki, sytuacje te 
generują potrzebę znajdowania oparcia w innych osobach np. bliskich czy 
znajomych.

Skuteczność w pomocy społecznej można postrzegać w sposób wielo-
płaszczyznowy. Często „skuteczność” zastępowana jest „efektywnością”, co 
wynika z używania tego terminu jako synonimu do słowa „skutek”��. Zwykło się 
mówić o pomocy społecznej, że jest skuteczna, gdy trafia do tych osób, które 
jej potrzebują, odpowiada na ich problemy i potrzeby, a oczekiwane rezultaty 
są trwałe i osiągnięte dzięki użyciu najmniejszych zasobów. Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych problematyką skuteczności zajmuje się od kilkunastu lat. 
Pierwsze działania w tym zakresie podjęto w 1995 r., w ramach prowadzonego 
wówczas projektu�� opracowano wskaźniki ewaluacji dla oceny skuteczności 
pomocy społecznej. Po raz kolejny wrócono do tej tematyki w 2008 r., gdy In-
stytut zrealizował projekt „Ewaluacja w pomocy społecznej”��. Za cel główny 
przyjęto wówczas wiedzę nt. znaczenia i zastosowania ewaluacji wśród pra-
cowników regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz ośrodków pomocy 
społecznej. Chciano, aby ewaluacja stała się terminem znanym wśród pra-
cowników tych jednostek i aby była narzędziem szeroko wykorzystywanym 
w pomocy społecznej, gdyż umiejętność ewaluacji jest przydatna pracowni-
kom w ocenie ich działań i w konsekwencji zmierza do wprowadzania zmian. 

45 *  Studentka kierunku Praca Socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, uczestnik Projektu „Poznanie funk-
cjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomo-
cy społecznej w Niemczech” Projekt organizowany we współpracy Stowarzyszenie Misericordia w Lublinie oraz Fundację 
Współpracy Polsko- Niemieckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katholische Universitatt Eichstatt Ingolstad 
Por. L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 4�.

46   Por. A. Hryniewicka (red), Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, War-
szawa 2011.

47   Projekt PHARE SED-021 prowadzony przez Centrum Rozwoju Służb Społecznych. W skład zespołu przygotowującego 
wskaźniki wchodzili: Piotr Błędowski, Tomasz Kaźmierczak, Adam Kurzynowski, Adam Lisowski (koordynator zadania), An-
drzej Ochocki, Barbara Rudniewska, Irena Skrzypczak, Barbara Szatur-Jaworska, Tadeusz Szumlicz, Irena Topińska.

48   Projekt zrealizowany dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-
488.01.01.01, Komponent 6 „Wzmacnianie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”. Projekt trwał przez rok, od 
grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.
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W ramach projektu przeprowadzone zostały badania dot. wykorzystania na-
rzędzi ewaluacyjnych w pomocy społecznej, odbyły się szkolenia wybranych 
grup pracowników pomocy społecznej oraz wydana została publikacja pt. „O 
potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej”.

Irena Wójcicka rozważa skuteczność pomocy społecznej jako instytucji 
wspierającej dochody. Skupia się na aspekcie skuteczności zasiłków pie-
niężnych w odniesieniu do zapewnienia minimalnych dochodów jednostce 
i rodzinie. Rozpatruje, które czynniki wpływają na skuteczność udzielanej po-
mocy pieniężnej, czy jest ona adekwatna do potrzeb świadczeniobiorców, czy 
trafia właśnie do tych, którzy jej potrzebują. Na podstawie danych z różnych 
źródeł szacuje wpływ tej pomocy na redukcję ubóstwa. Z kolei Elżbieta Tar-
kowska przedstawia i opisuje te warunki, które sprzyjają usamodzielnieniu, 
czy też wyjściu z biedy. Prezentowane wyniki badań jakościowych pokazują, 
w jakim stopniu dzięki samej pomocy instytucji rodzina jest w stanie usamo-
dzielnić się i jakie warunki są niezbędne do osiągnięcia tego rezultatu. Pomiar 
skuteczności działań pomocy społecznej jest tak wielowymiarowy, jak wielo-
wymiarowa jest pomoc społeczna. Podkreślenia wymaga fakt, iż służby spo-
łeczne są to ludzie zatrudnieni przez społeczeństwo do realizowania pewnych 
jego celów (społecznych). Cele te mogą być dość ogólnie sformułowane (np. 
w ustawach), natomiast stopień swobody w określaniu sposobu ich osiągnię-
cia duży, tak więc osobami odpowiedzialnymi za powodzenie i realizatorami 
jednocześnie konkretnych działań są służby społeczne. Jest to przypadek 
dużej autonomii służb, im jej mniej, tym bardziej służby są tylko realizatorami 
działań zaprojektowanych przez kogoś innego.  Na jakość systemu pomocy 
społecznej składa się szereg komponentów tj.: 

•  Stosowalność, tzn. zdolność nauki oraz technologii pomocy społecz-
nej do spowodowania poprawy dobrobytu przy najbardziej sprzyjają-
cych warunkach;

•  Skuteczność - stopień, w jakim poprawa dobrobytu możliwa do osiąg-
nięcia jest faktycznie osiągana;

•  Efektywność, czyli zdolność do obniżenia kosztów bez zmniejszania 
osiągalnych efektów w zakresie dobrobytu;

•  Optymalność tzn. równoważenie poprawy dobrobytu z kosztami tejże 
poprawy;

•  Akceptowalność to innymi słowy zgodność z oczekiwaniami, pragnie-
niami i życzeniami klientów i ich rodzin;

•  Legitymizacja tzn. zgodność ze społecznymi preferencjami wyrażonymi 
w zasadach etycznych, wartościach, przyjętych normach, tradycjach, 
prawach i regulacjach;

•  Sprawiedliwość czyli zgodność z zasadą określającą sprawiedliwą dys-
trybucję usług pomocy społecznej i korzyści z niej płynących pomiędzy 
członków społeczeństwa�� . 

Podejmując próbę zbadania jakości wykonywanych usług powinno się za-
dać następujące pytania celem ich rozważenia pod kątem późniejszej pracy: 

49  Por. Dz. cyt. A. Hryniewicka, Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, A. Donabedian, An Introduction to Quality 
Assurance in Health Care, Oxford University Press, 200�, s. 6.
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-  Czy usługi są udzielane przez wykwalifikowany personel pracujący w ak-
ceptowalnych warunkach i strukturach organizacyjnych?

-  Czy usługi są udzielane zgodnie z tym, co jest uznawane za dobrą prak-
tykę?

- Czy usługi są udzielane w wystarczającej liczbie?
- Czy usługi mają pożądany wpływ na klientów?
- Czy klienci, którzy potrzebują usługi rzeczywiście ją otrzymują?

Podejście do jakości typowe dla profesji społecznej różni się od podejść 
zaimportowanych ze sfery biznesu, gdzie dominuje punkt widzenia menedże-
ra (tabela 1).

Tabela 1. Profesja społeczna versus nowy menedżeryzm

Profesja społeczna (welfarism) Nowy menedżeryzm

Etos służby publicznej Etos zorientowany na klienta

Decyzje mają być zgodne ze „standardami pro-
fesjonalnymi” i wartościami takimi, jak słuszność, 
opieka, sprawiedliwość społeczna

Decyzje są postrzegane instrumentalnie i głównie 
kierują się efektywnością, stosunkiem skuteczności 
do kosztów i poszukiwaniem konkurencyjności

Nacisk na stosunki zbiorowe z zatrudnionymi poprzez 
związki zawodowe

Nacisk na relacje indywidualne przy marginalizacji 
związków zawodowych i stosowaniu technik 
nowego zarządzania, np. TQM, HRM

Nastawienie konsultacyjne Nastawienie autorytarne - macho

Racjonalność krytyczna wobec celów i ograniczeń 
narzucanych z zewnątrz

Racjonalność techniczna, cele i ograniczenia uznane 
za dane, koncentracja na doborze środków

Współpraca Konkurencja

Menadżerowie socjalizowani są w dziedzinie 
i wartościach danej profesji społecznej

Menedżerowie socjalizowani są ogólnie w ramach 
dziedziny i wartości zarządzania

Źródło: Sh. Gewritz, The Managerial School: Post-welfarism and Social 
Justice in Education, Routledge, 2002, s. �2.

Z zestawienia wynika, że w obu modelach kładzie się nacisk na nieco inny 
rodzaj działań na rzecz jakości. W pierwszym modelu zakłada się, że spełnie-
nie wymogów w odniesieniu do osobowych cech usługodawcy, np. dotyczą-
cych jego kompetencji, postawy czy wartości, oraz jego autonomii pozwoli 
uzyskać usługę co najmniej dobrej jakości. Menadżeryzm kładzie nacisk na 
efekt usługi, a więc istotniejsze dla jakości będą wymogi stawiane wynikom 
osiąganym dzięki jego działaniom a nie usługodawcy. Jest to bardzo wyeks-
ponowany wątek w metodach zarządzania przez efekty (performance mana-
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gement) z dużym naciskiem na ich pomiar i wskaźniki produktów i wyników 
działalności publicznej, a w tym przypadku pomocy społecznej�0. 

Po pierwsze, działania ludzi ocenia się na podstawie ich celów (inten-
cji, zamierzeń). Najważniejszym kryterium oceny działania jest dobro ludzi, 
w szczególności dobro klientów czy podopiecznych służb społecznych (czyli 
osób, na których dobro dane działanie ma mieć i ma wpływ). Jeżeli będziemy je 
rozumieli w kategoriach zaspokojenia potrzeb, jakości życia czy integracji spo-
łecznej, wówczas cele powinny być sformułowane w taki sposób, by zamierzo-
ne skutki przyczyniały się do uzyskania zadowalającego rezultatu w możliwie 
największym stopniu. Ewaluowaniu pod tym względem mogą też podlegać 
osiągnięte skutki działania bezpośrednie lub pośrednie. Może się tak zdarzyć, 
że mimo wysokiej oceny celów w kontekście ich wpływu na dobro, ocena skut-
ków jest dużo niższa. Dzieje się tak z wielu względów, np. w procesie realizacji 
jedynie połowicznie osiągnięto to, co zamierzano, albo uwzględnienie skutków 
ubocznych wpłynęło na obniżenie oceny. Mamy tu do czynienia z ocenianiem 
działania pod względem jego użyteczności dla klienta służb społecznych lub 
dla adresata usług przez nieudzielanych��. W pomocy społecznej (i w szerzej 
rozumianej polityce społecznej) ważną rolę odgrywało pojęcie potrzeb oraz ich 
zaspokajania. Jeżeli celem pomocy uczyni się zaspokojenie potrzeb wspoma-
ganych, wówczas dla oceny jego użyteczności należy uzyskać dokładną infor-
macją o tych potrzebach. Wymaga to odróżnienia bieżących pragnień od tego, 
co rzeczywiście jest potrzebne dla dobrego życia samego potrzebującego 
i trwania jego rodziny w dłuższej perspektywie.

50   B. Guy Peters, Meta-governance and Public Management w: The New Public Governence, Routledge, S. P. Osborne (red.), 
2010, s. 44.

51  W przypadku usług komercyjnych zwykle nabywca i klient są jednym podmiotem. W usługach publicznych społecznych są 
dwa rodzaje klientów nabywca (płatnik publiczny) oraz korzystający z usługi bezpłatnie lub tylko częściowo odpłatnie. Por. Dz. 
cyt. A Hryniewicka.
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Żanet Kaniewska*

Profesja pracownika socjalnego – pomaganie w praktyce

W Polsce praca socjalna w drodze decyzji politycznej została niemal wy-
łącznie przypisana do systemu pomocy społecznej, a pomoc społeczna zgod-
nie z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku w ust. 2.1 wprost 
zdefiniowana została jako instytucja polityki społecznej państwa. Pociąga to 
za sobą wiele skutków, które wpływają na faktyczne możliwości realizacji pra-
cy socjalnej��. Kim są pracownicy socjalni i czym jest praca socjalna? Pracow-
nicy socjalni jako środowisko zawodowe są w Polsce bardzo słabo rozpozna-
wani w przeciwieństwie do instytucji pomocy społecznej w której większość 
z nich pracuje na co dzień. Implikacją tego jest jeszcze słabiej rozpoznawalna 
sama praca socjalna��. W świetle wyżej wymienionej ustawy praca socjalna to 
działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmoc-
nieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 
na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi��. Retrospektywnie wy-
kształcenie się pracy socjalnej jako profesjonalnej formy pomagania (kwalifi-
kowanej usługi społecznej) leżało u podstaw wyodrębnienia się pracowników 
socjalnych jako grupy zawodowej skoncentrowanej na udzielaniu bezpośred-
niego wsparcia potrzebującym, współtworzącej tak zwane helping profes-
sions. Tymczasem w Polsce to stereotypowe przekonania, czym jest pomoc 
społeczna oraz obiegowa opinia na temat wielu funkcjonujących w jej ramach 
placówek wsparcia, kształtują publiczny wizerunek pracowników socjalnych, 
nie zaś odwrotnie. Praca socjalna klarownie jest tym czym zajmują się wspo-
mniani pracownicy socjalni. Ze względu na fakt iż społecznie doceniana jest 
przede wszystkim funkcja ściśle socjalna czy opiekuńcza placówek pomocy 
społecznej związana w dużej mierze z wypłacaniem zasiłków socjalnych kon-
sekwencją czego potoczne wyobrażenie o pracowniku socjalnym sprowadza 
się do określenia „pani od zasiłków”��.

W praktyce w obszar działań pracy socjalnej włączone są te działania, 
które nie są wprost związane z wypłatą zasiłków pieniężnych. Istotą pracy so-
cjalnej i zadaniem pracownika socjalnego jest mobilizowanie ich klientów do 
samodzielnego działania i wspomaganie ich w tym działaniu poprzez wyko-
rzystywanie sił tkwiących w tych jednostkach, jak i w otaczających ich śro-
dowiskach��. Praca socjalna nieodłącznie wiąże się z paradoksami działania 
profesjonalnego. Już sama zawodowa aktywność - kontakt klienta z pracow-
nikiem wyznacza płaszczyznę, ogólną ramę większości paradoksów, ponie-
waż nie jest możliwe pełne, osobowe traktowanie klienta w systemie insty-

52 *  Studentka kierunku Praca Socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, uczestnik Projektu „Poznanie funk-
cjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomo-
cy społecznej w Niemczech” Projekt organizowany we współpracy Stowarzyszenie Misericordia w Lublinie oraz Fundację 
Współpracy Polsko- Niemieckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katholische Universitatt Eichstatt Ingolstad  
T. Kamiński. Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce w: Praca socjalna. Kształcenie- działanie –konteksty A. Kanios. 
M. Czechowska- Bieluga (red.), Kraków 2010. s. 115.

5�   M. Rymsza, Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą 
społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012. s. 12.

54  D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006. s. 107.
55  Ibidem, s. 107.
56  M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006. s. 1�0.
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tucjonalnym obarczonym precyzyjnymi, fragmentarycznymi celami. Wobec 
tego pracownik socjalny zmuszony jest godzić dwie sprzeczne perspektywy 
podmiotowego dogłębnego ujęcia człowieka potrzebującego z jednej stro-
ny, a sztywnych wymogów wyspecjalizowanej instytucji z drugiej. W efekcie 
czego klient i roszczenia organizacji nie mogą być całkowicie zaspokojone��. 
Pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów moralnych w sytuacjach konfliktu 
wartości ułatwia pracownikowi socjalnemu kodeks etyczny��. Etyka wywodzi 
się od greckiego słowa ethikos nawiązującego do ethosu, czyli „charakteru”. 
Ethos odnosi się do przyjętego w społeczeństwie sposobu postępowania. 
Etyka jest nauką o moralności zajmującą się badaniami zjawisk z zakresu mo-
ralności, rozważaniem problemów teoretycznych oraz badaniem poszczegól-
nych systemów i twierdzeń normatywnych��. 

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych od-
wołuje się do trzech podstawowych wartości: działania na rzecz dobrobytu 
społecznego, poprawy warunków życia osób, rodziny i grup oraz zaangażo-
wania na rzecz sprawiedliwości społecznej. Kodeks ten składa się z sześciu 
części: preambuły w której zapisano, że nawiązuje on do idei pracy socjalnej 
tj. poszanowanie godności człowieka i obrony tej godności, prawa człowie-
ka do samostanowienia oraz dbałość o równość szans�0. Dalsze działy ko-
deksu omawiają kolejno ogólną postawę i sposób postępowania pracownika 
socjalnego, odpowiedzialność etyczną pracownika socjalnego wobec klien-
ta, odpowiedzialność etyczną pracownika socjalnego wobec współpracow-
ników, pracodawcy, wobec własnego zawodu oraz wobec społeczeństwa��. 
Działalność pracownika socjalnego rozpoczyna się wraz z pojawieniem się 
rzeczywistego problemu klienta, który staje się inspiracją do konstruowania 
konkretnego schematu działania. Owe schematy działania są konsekwencją 
sposobu interpretacji klienta i i jego problemu. Zasadniczo można wyróżnić 
dwa schematy działania tj. biurokratyczny i profesjonalny��.

Biurokratyczny schemat działania minimalizuje działania pracownika so-
cjalnego związane z osobowym, indywidualnym podejściem do klienta szer-
szym poznaniem informacji na jego temat i odczuciami z tym związanymi. 
Skupia się przede wszystkim na pracy nad dokumentacją w połączeniu z pra-
cą nad formalnymi dokumentami. Definiowanie schematu jako biurokratycz-
ny jest o tyle zasadne, że kierujący się rozmaitymi motywami pracownicy so-
cjalni traktują prawo jako najwyższą i najważniejszą instancję, której są ślepo 
posłuszni bez względu na sytuację klienta, bezkrytycznie przyjmują formalne 
kryteria nie stosując różnych interpretacji czy konfabulacji przepisów; kierują 
się zasadą ekonomiczności, zatem koncentrują się na formalnym wykonywa-
niu obowiązków, poświęcając mu niewiele wysiłku; nie podejmują żadnej gry 
z instytucją��. W ramach powyższego schematu działania pracownik socjalny 
w głównej mierze już od pierwszego kontaktu z klientem jasno definiuje sytu-
ację zachowując urzędniczą wstrzemięźliwość rzutującą na dalsza współpra-

57  Ibidem, s. 174 -175.
58  Dz. cyt., D. Trakowska. Portret współczesnego pracownika socjalneg, s. �9.
59  Ibidem, s. �6.
60  Ibidem,. s. 4�.
61  Ibidem, s. 47.
62  Dz. cyt., M. Granosik. Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, s. 178 -179.
6�  Ibidem, s. 179 -180.
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cę z klientem. Zupełnie dobrze radzi sobie bez kluczowych informacji o isto-
cie problemu. Potrzebuje jedynie informacji dotyczących stopnia odbiegania 
wskazanych ustawą parametrów klienta do przyjętego kryterium. Ważne są 
kwestie materialne a nie wychowawczo – psychologiczne problemy klienta. 
Znaczenie pracy nad interpretacją problemu przybiera nikłego znaczenia 
i dotyczy wyłącznie jedynie weryfikacji autentyczności zaświadczeń. Klasy-
fikacja klientów zostaje ograniczona niemal wyłącznie do jej dokumentarnie 
wiarygodnej części, bazujących na jej policzalnych wymiernych i dających się 
potwierdzać kryteriach��. Wiedza o kliencie w świetle działania systemu biuro-
kratycznego zmienia się skokowo po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu. 
Sytuacja klienta w krótkim czasie może zmienić się diametralnie, z człowieka 
zdrowego zamienia się w inwalidę, z alkoholika w abstynenta - od jednego 
dokumentu do drugiego. Dokumenty formalne często nie zawierają informa-
cji o źródłach problemu przedstawiają jedynie stan faktyczny a nawet tylko 
dokumentarny. Taki sposób działania ogranicza możliwości przeciwdziałania 
przyczynom problemów. Postawa pracownika socjalnego jako urzędnika nie 
musi wiązać się z wiarą w skuteczność działania biurokratycznego ma on za 
zadanie jedynie realizować przepisy ustawy��.

Przeciwstawnym systemem działania biurokratycznego jest profesjo-
nalny system działania. Działanie w tym systemie sprowadza się do realiza-
cji idei czy ideologii pomocy społecznej wypracowywanej w trakcie refleksji 
nad własną rolą zawodową, dążenia do rzeczywistego a nie „papierkowego” 
udzielenia pomocy klientowi. Pomoc ta poparta jest możliwie dużą wiedzą na 
jego temat, szeroko rozumianymi kompetencjami oraz doświadczeniem. Pra-
ca z klientem sprowadza się do tych typów pracy które podkreślają osobowy 
charakter beneficjenta czyli praca nad odczuciami i kontaktem. Praca nad do-
kumentacją przestaje mieć centralne znaczenie, znaczny wysiłek pracownika 
skierowany jest na pozyskiwanie informacji na temat sytuacji problemowej 
klienta. Realizacja profesjonalnego schematu to poszerzenie obszaru działa-
nia reguł potocznych przy synchronicznym podnoszeniu stopnia świadomo-
ści ich używania. Świadome posługiwanie się kwalifikacjami potocznymi jest 
jedynie wtórną praktycznych doświadczeń, wypracowywaniem własnych me-
tod działania��. Najważniejszym celem rozwijania profesjonalnego systemu 
działania nie jest realizacja ustawy czy wywiązywanie się ze służbowych obo-
wiązków, ale praktyczna realizacja profesjonalnej misji i rzeczywiste rozwią-
zanie problemów klienta. Profesjonalny schemat działania w dziedzinie pracy 
nad dokumentacją rządzi się zasadą swoistego finalizmu. Sposób postępo-
wania jest podporządkowany przyjętemu celowi. W ramach tego schematu 
często nie mieści się wiara w sprawiedliwość czy sprawność biurokratycznej 
części ośrodka a co z tym idzie – w sens precyzyjnego dokumentowania przy-
padku��. 

Profesjonalny schemat działania spełnia się pomiędzy dwoma perspek-
tywami. Z jednej strony jest to świat powszechny, w którym klient istnieje jako 
niepodzielna osoba. Z drugiej zaś strony zorganizowana instytucja działająca 

64  Ibidem, s.180.
65  Ibidem, s. 180-181.
66  Ibidem, s. 181.
67  Ibidem, s. 184.
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w określonym celu tworząca bardziej „urzędniczą” wizję wyczuloną na wy-
dajność, efektywność w istocie której redukcja podmiotu pracy bywa ekono-
miczną koniecznością. Podejście do każdej sytuacji w dwojaki sposób wiąże 
się z koniecznością pokonywania dylematu wyboru stosownej perspektywy��. 
Oddana praca socjalna jest ściśle związana z potrzebą poczucia zawodowej 
satysfakcji. Źródłem satysfakcji z jednej strony jest klient z drugiej, z drugiej 
biurokratyczna część instytucji��. Zarówno realizacja procedur biurokratycz-
nych, jak i profesjonalnych nie jest sztywno związana z osobą wykonawcy 
tylko z interpretacją problemu klienta. Nie można jednoznacznie stwierdzić, 
że jeden pracownik realizuje wyłącznie schemat biurokratyczny, a inny profe-
sjonalny. Opisywany podział odbywa się ma szczeblu integracyjnym i poka-
zuje podejmowane w danej chwili typy ról zawodowych. Wydawać się może 
iż specyficzny charakter pracy oparty na obcowaniu z drugim człowiekiem 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wyklucza bycie wyłącznie urzęd-
nikiem socjalnym. Jednak bardzo duża ilość pracy i konieczność poświęcenia 
ogromnej energii każdemu klientowi w rzeczywistości uniemożliwia podcho-
dzenie do wszystkich spraw z profesjonalnym zaangażowaniem �0.

Podsumowując można stwierdzić że zawód pracownika socjalnego 
w Polsce pozbawiony jest wyrazistości zadań i kompetencji do prowadzenia 
poprawnej pracy socjalnej. Głównymi barierami uniemożliwiającymi prowa-
dzenie prawdziwej pracy socjalnej w Polsce to między innymi nadmiar pracy 
biurowej i zbyt częste zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie sy-
stem ora braki kadrowe i presja czasowa w wykonywaniu zadań związanych 
z dystrybucją świadczeń��. Pracownik socjalny jest zatem funkcjonariuszem 
państwa, ponieważ ma realizować założenia polityki państwa. Jako że w po-
lityce tej zmieniają się priorytety, co widoczne jest w Polsce bardzo wyraźnie 
pracownicy socjalni mają obowiązek dostosowania się do przeświadczeń de-
cydentów. Stając się w ten sposób głównie urzędnikami, dla których priory-
tetowym i najbezpieczniejszym sposobem działania jest ścisłe przestrzega-
nie przepisów Ustawy o pomocy społecznej. Skutkiem czego jako urzędnicy 
koncentrują się przede wszystkim na wypełnianiu formularzy sprawozdań 
oraz wypełnianiu zadań o charakterze typowo biurokratycznym. Tak skrupu-
latne funkcjonowanie powoduje utożsamianie pracy socjalnej z pomocą spo-
łeczną, prowadząc do odbierania pracy socjalnej jako prawnie dopuszczalne 
rozdawanie pieniędzy, gdyż z tym właśnie kojarzy się pomoc społeczna��.

68  Ibidem, s. 187.
69  Ibidem, s. 188.
70  Ibidem, s. 179. 
71   E. Trafiałek. Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej w: Praca socjalna. Kształcenie- działanie – kon-

teksty, A. Kanios. M. Czechowska– Bieluga (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. s. 98. 
72   T. Kamiński. Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce w: Praca socjalna. Kształcenie- działanie – konteksty, A. Kanios. 

M. Czechowska– Bieluga (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. s. 115.
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Agnieszka Zaborowska*

Swoiste formy pomocy społecznej. Parafia wobec problemów społecz-
nych

Podmiotami polityki społecznej są m.in. organizacje działające w ramach 
Kościoła katolickiego. Parafie od wieków prowadzą przytułki, domy pomo-
cy społecznej, jadłodajnie i tym samym niosą pomoc najuboższym, chorym, 
uzależnionym, ofiarom przemocy, samotnym oraz wielu potrzebującym. Or-
ganizacje kościelne nie pozostają obojętne na los ludzi potrzebujących. 

Współczesna parafia, pełniąc rozległe funkcje społeczne stara się poma-
gać osobom w trudnych sytuacjach życiowych i tym samym przeciwdziałać 
problemom społecznym w wymiarze lokalnym. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że pomoc osobom potrzebującym stała się domeną organizacji koś-
cielnych.

Parafia jako uporządkowana i sformalizowana grupa społeczna jest przed-
miotem badań socjologii. Będąc zbiorowością oraz instytucją, ma bezpośred-
nią styczność z kwestiami społecznymi��, jeżeli takie na jej terenie występują. 
Z punktu widzenia socjologicznego parafia pełni wiele istotnych funkcji. Obok 
czysto religijnych należy wymienić funkcje: kulturalne, oświatowe, gospodar-
cze, administracyjne, rekreacyjne, turystyczne, doradcze, interwencyjne oraz 
opiekuńcze i zabezpieczające. Te ostatnie wskazują, iż parafia pełni istotną 
rolę w rozwiązywaniu kwestii społecznych��. Szerszych wyjaśnień na ten te-
mat dostarcza kanoniczne określenie parafii, mówiące iż parafia jest określoną 
wspólnotą, nad którą pasterską pieczę powierza się proboszczowi. Proboszcz 
ma pasterskie zadania w odniesieniu do parafii i jest jej kierownikiem. Funda-
mentalną zasadę wszelkiego zaangażowania zarówno proboszcza, jak i całej 
wspólnoty stanowi ewangeliczny nakaz miłości bliźniego. Każdy chrześcijanin 
nie może pozostawać obojętny na losy innych, zwłaszcza ubogich, chorych, 
cierpiących i w jakikolwiek sposób pokrzywdzonych��.

Uzasadnienie działalności parafii na gruncie rozwiązywania problemów 
społecznych pojawia się już w encyklice Rerum novarum Leona XIII. Papież 
obliguje Kościół do szczególnej troski nad biednymi, bezrobotnymi, chorymi 
i samotnymi oraz do społecznej działalności parafii w wymiarze lokalnym��.

Na poziomie lokalnym, parafia jest najbardziej wskazaną i potrzebną 
strukturą Kościoła do podejmowania działań z obszaru pomocy społecznej. 
Ze względu na bezpośredni kontakt z mieszkańcami ma możliwość szyb-
kiego diagnozowania problemów społecznych i skutecznej reakcji przy ich 
rozwiązywaniu��. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje wielkość i usytuo-

7� *  dr, Adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II. J. Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, s. 141.

74   E. Firlit, Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej (studium socjologiczne), Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 1998, s. 16-51; W. Świątkiewicz, Parafia, w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, M. 
Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Verbinum, Warszawa 2004, s. 281-282.

75   T. Kamiński, Parafia wobec problemów społecznych, „Chrześcijanin w Świecie” 1997, nr 2, s. 100; por. Kodeks Prawa Kano-
nicznego, 198�, kan. 515, 528-529.

76  Por. Leon XIII, Encyklika Rerum Novarum (15.05.1891.).
77   M. Korzeniowski, Parafia wobec kwestii społecznych w: Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązy-

wania, K. Frysztacki, M. Korzeniowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 207-225.
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wanie parafii jak również gęstość zaludnienia terenu podlegającego parafii. 
Im większa parafia tym większe nasilenie problemów społecznych. Ponad-
to zbyt duży rozmiar parafii utrudnia bezpośrednią łączność z mieszkańcami 
oraz rozpoznawanie kwestii społecznych. Z drugiej strony w dużych parafiach 
mamy do czynienia z większym potencjałem ludzkim, czyli z większym zaan-
gażowaniem członków wspólnoty i większymi możliwościami finansowymi.

W socjologii wyróżnia się różne typy parafii, m.in. parafie tradycyjne i no-
woczesne, duże i małe, wiejskie, miejskie i wielkomiejskie��. Każdy ich typ po-
siada własną specyfikę i tym samym inne możliwości w podejmowaniu dzia-
łań socjalnych i charytatywnych. 

Troska Kościoła o sprawy parafian wynika ze świadomości, iż brak moż-
liwości zaspakajania własnych potrzeb narusza godność i prawa człowieka. 
Kościół zdaje sobie sprawę jak wielkie znaczenie mają zasoby materialne 
i społeczne umożliwiające realizowanie się osoby ludzkiej jako jednostki, jako 
członka rodziny oraz społeczeństwa. Wysiłki parafii zmierzające do zapew-
nienia godziwych warunków dla rozwoju społecznego mają na celu ochronę 
godności osób, stabilności rodziny, jej intymności, zapewnienie warunków do 
wychowywania dzieci oraz minimum warunków zdrowotnych i higienicznych.

Przegląd działań podejmowanych przez organizacje kościelne wskazuje, 
że parafie działają na trzech płaszczyznach:

a)  pomocy materialnej –Parafie prowadzą jadłodajnie, noclegownie, 
domy dla bezdomnych, rozdają odzież i pożywienie;

b)  wychowania i rozwijania wspólnoty – celem działania jest rozwój oso-
bowy i integracja społeczna ludzi, wyraża się w utwierdzaniu osób w ich 
godności jako jednostek i jako członków rodzin;

c)  dialogu z władzami, zmierzającego do wypracowania norm prawnych 
i społecznych polityki społecznej korzystnej dla swoich parafian. 

Przy omawianiu roli parafii należy podkreślić ogromne znaczenie przypa-
rafialnych organizacji Caritas, na czele których stoi proboszcz parafii. Człon-
kami i pracownikami Caritasu są wolontariusze. Organizacje te pełnią funda-
mentalne role przy rozwiązywaniu kwestii społecznych. Diagnozują potrzeby, 
określają możliwości pomocy, wzbudzają mobilizację do pomocy wśród wier-
nych parafii. Caritas prowadzi jadłodajnie, kuchnie dla ubogich, schroniska, 
noclegownie. Opiera swoją działalność na zasadach solidarności i pomocni-
czości w duchu ewangelicznej miłości bliźniego��. 

Misją Kościoła jest służyć człowiekowi. Niesienie pomocy ludziom po-
trzebującym jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego. Współ-
cześnie parafie odgrywają ogromną rolę w rozwiązywaniu lokalnych proble-
mów, niosą pomoc materialną i duchową. Wsparcie duchowe przywraca wia-
rę w siebie, w drugiego człowieka i w społeczeństwo. Działania świadczone 
przez parafie często przeważają nad stałymi, zinstytucjonalizowanymi form-
ami proponowanymi przez organizacje rządowe, samorządowe, a także po-
zarządowe niezwiązane z Kościołem. Socjalna działalność parafii opiera się 

78  Ibidem, s. 212-21�; J. Mariański, Żyć parafią, socjologiczne aspekty kierowania wspólnotą parafialną, Wydawnictwo Wroc-
ławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1984, s. 1��.

79 L. Dyczewski, Kościół katolicki wobec ubóstwa, „Zeszyty naukowe KUL” 1996, nr 1/2, s. 82-8�.
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bowiem na chrześcijańskiej zasadzie miłości bliźniego oraz na wewnętrznej 
potrzebie niesienia pomocy potrzebującym�0.

Wolontariat

Wolontariat to nowoczesna forma aktywności społecznej polegająca na 
bezpłatnym niesieniu pomocy organizacjom, instytucjom a także osobom in-
dywidualnym. Organizacje działające w obszarze pomocy społecznej, korzy-
stając ze wsparcia ochotników – wolontariuszy, mogą w ten sposób wzmocnić 
swoją kadrę. Znaczenie słowa wolontariusz pochodzi od łacińskiego volunta-
rius, co oznacza: dobrowolny, ochotniczy��. 

Definicja wolontariusza została zawarta w Ustawie o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie��. Według ustawy wolontariuszem jest osoba, 
która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie. Dobrowolność i nieodpłatność to dwie podstawowe 
cechy wolontariatu. Równie ważną, charakterystyczną cechą wolontariatu 
jest ideowość pracy wolontarystycznej. Podstawą zaangażowania wolontariu-
szy jest głębokie przekonanie o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym. 
Wolontariat poza określoną formą aktywności prezentuje zespół wartości��, 
przez co staje się pożądaną formą w pracy społecznej. Szacunek dla innych, 
obywatelska odpowiedzialność uczestnictwa w życiu społecznym, sens służ-
by, bezinteresowność, stawianie w centrum człowieka, to tylko niektóre war-
tości manifestowane przez wolontariat. Wolontariat dotyczy zaangażowania 
poza kręgami rodzinnymi i przyjacielskimi. Wolontariatem jest dobrowolna, 
nieodpłatna pomoc osobom nieznanym, wynikająca z wewnętrznej chęci po-
magania. 

Do rozkwitu działalności wolontarystycznej znacznie przyczyniło się 
chrześcijaństwo. Chrześcijańska idea dobroczynności na rzecz ubogich, 
chorych i innych potrzebujących to jedno z podstawowych źródeł wolontaria-
tu. Wiele organizacji pracujących na rzecz bezdomnych, chorych, ubogich, 
niepełnosprawnych współpracuje z wolontariuszami. Zarówno organizacje 
publiczne jak i pozarządowe, w szczególności zaś kościelne bardzo sobie ce-
nią obecność wolontariuszy w swoich szeregach. 

Wolontariusze dzięki własnym, wewnętrznym motywacjom są pożąda-
nymi „pracownikami” przy realizowaniu działań na rzecz potrzebujących. 
W myśl przepisów wspomnianej ustawy do korzystania z pomocy wolonta-
riuszy uprawnione są organizacje pozarządowe i jednostki administracji pań-
stwowej i terytorialnej. Od strony prawnej wykonywanie świadczeń wolonta-
rystycznych odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawieranej 
pomiędzy organizacją a wolontariuszem. Umowa ta może być zawarta ustnie, 
jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia w okresie krótszym niż �0 dni, jeżeli 

80  R. Jusiak, Społeczno-opiekuńcza aktywność Kościoła katolickiego w Polsce. Refleksje pedagogiczno-społeczne w: Kon-
cepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 95-128.

81  D. Pietrowski, Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, „Roczniki Naukowe Caritas” R. V, Fundacja PRO 
CARITATE, Warszawa 2001, s. �1.

82 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 200� r. (Dz. U. z 200� r., nr 96, poz. 87�).
8�  M. Górecki, Wolontariat, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, D. Lalak, T. Pilch (red.), Wydawni-

ctwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. ��5.
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świadczenie trwa dłużej należy zawrzeć umowę na piśmie. Wolontariusz ma 
prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Owe ubezpieczenie 
jest jedynym obowiązkowym świadczeniem, jakie organizacja musi zapewnić 
ochotnikowi��. 

84   T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, 
s. 65-78.
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CZĘŚĆ II
BY ŻYCIE NABRAŁO BARW

AUDYCJE RADIOWE

Poniższa część publikacji przedstawia praktyczny, lokalny wymiar po-
mocy społecznej świadczonej przez instytucje i organizacje z terenu Lu-
belszczyzny. Faktyczny wymiar pomocy instytucjonalnej prezentują osoby 
bezpośrednio zaangażowane w niesienie pomocy osobom potrzebującym 
– pracownicy, wolontariusze, działacze różnych placówek z sektora pomocy 
społecznej. Dzięki bezpośrednim relacjom z działalności instytucji państwo-
wych i pozarządowych poznajemy różnorodność działań, odpowiedzialność 
oraz strukturę administracyjną danej organizacji. Owa działalność przedsta-
wiona została za pomocą relacji z wybranych audycji z cyklu „By życie nabra-
ło barw”. Audycje zostały wyemitowane na antenie lubelskiego „Radia eR”, 
prowadzącym audycje był ks. dr Tadeusz Pajurek, prezes Charytatywnego 
Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” oraz pracownik In-
stytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

Relacje z audycji opracowali:
Łukasz Niedźwiedzki
Paulina Jachymek
Żanet Kaniewska
Renata Lewczuk
Agnieszka Zaborowska

1. Działalność Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkie-
go w Lublinie - rozmowa z Tadeuszem Włodkiem, dyrektorem Wydziały 
Polityki Społecznej UW

Prowadzący audycje zaznaczył, iż powszechnym przekonaniu Urząd Wo-
jewódzki zajmuje się tylko sprawami administracyjnymi i infrastrukturą. Audy-
cja jest próbą zwrócenia uwagi, że owa instytucja zajmuje się również sprawa-
mi ludzi. Wydziałem do tego służącym jest wydział Polityki Społecznej. Audy-
cja prezentuje działalność tego wydziału, dyrektor Tomasz Włodek przedsta-
wia najważniejsze zadania wydziału, a jest to nadzór nad systemem pomocą 
społeczną oraz planowanie i przekazywanie środków na dofinansowanie tego 
sytemu. Rozmówca zwraca uwagę, iż do zadań wydziału należy również nad-
zór Powiatowych Urzędów Pracy i Zakładów Opieki Zdrowotnej. Pieniądze na 
realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczane są z budżetu 
wojewody, jest to ok. 70% budżetu na pomoc społeczną oraz świadczenia 
rodzinne. Urząd Wojewódki prowadzi 44 Domu Pomocy Społecznej i prze-
znacza na jego utrzymanie ok. 54 ml zł. Rozmówca przybliż również sposób 
odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w zasadzie do sam za-
interesowany jest zobowiązany opłacić sobie miejsce w DPS, jedynie �0% 
kosztów pobytu jest finansowane przez gminę, w sytuacji, gdy dochód zain-
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teresowanego jest zbyt niski, aby opłacić miejsce w DPS, obowiązek pokry-
cia kosztów w pierwszej kolejności spoczywa na współmałżonku, dzieciach, 
a w ostateczności na gminie, do której dana osoba przynależy. Aby dostać 
miejsce w DPS, należy skierować się do najbliższego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i złożyć wniosek o skierowanie do DPS. Jednak gmina ma obowiązek 
skierowania do DPS, tylko wtedy, gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie 
funkcjonować w swoim domu. Jeżeli osoba ma odpowiednie warunki miesz-
kaniowe gmina może zorganizować specjalistyczne usługi opiekuńcze, opła-
cić opiekuna, który pomoże przy wykonywaniu czynności codziennego życia. 
Istnieją również dzienne ośrodki wsparcia są to Dzienne Ośrodki Wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodki te działają w ramach projektu 
realizowanego prze rząd, realizowany przez samorząd gminy i powiatu oraz 
organizacje pozarządowe, w pełni finansowane z budżetu państwa. Prowa-
dzący wraz ze swoim gościem apeluje do słuchaczy, osób opiekujących się 
osobami z zaburzeniami psychicznymi, aby kierowały ich na WYZ, starały się 
ich aktywizować. Pomoc społeczna to nie tylko prowadzenie DPS lub WYZ, 
ale również sprawowanie opieki nad systemem opieki zastępczej. Wojewódz-
two prowadzi �8 placówek opiekuńczo wychowawczych tzw. domów dziecka, 
w tym 10 rodzinnych domów dziecka, na których w przyszłości opierać się ma 
system opieki zastępczej. Prowadzący podkreśla, iż Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest bardzo pomocny zgłasza oso-
bom chorym, potrzebującym, samotnym. 

2. Działalność Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie – rozmowa z Iwoną Kasperek – Rzepecką, 
kierownikiem Centrum

Na wstępie prowadzący zwraca uwagę na specjalne programy i kursy 
dla osób przechodzących na emeryturę prowadzone w krajach Europy za-
chodniej i Ameryki, których celem jest nauka życia na emeryturze, aby ko-
niec pracy zawodowej nie był dla osoby drastycznym przeżyciem. Pani Iwona 
przybliża nam działalność CAiRS, które jest komórką organizacyjną filii nr 5 
MOPR w Lublinie. Jest to miejsce, w którym przeprowadza się kursy uczą-
ce osoby życia po przejściu na emeryturę, uczy organizacji wolnego czasu. 
To ośrodek dla osób chcących żyć aktywnie nawet na emeryturze, chcących 
zrobić coś pożytecznego, wspierający osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej. W szczególności przeznaczony jest tak jak wspomniano dla osób 
w wieku emerytalnym jaki niepełnosprawnych i bezrobotnych, które mogą 
samodzielnie funkcjonować. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oferuje 
różnorodny pakiet usług aktywizacyjnych i prozdrowotnych, w skład, których 
wchodzą m.in. zajęcia psychologiczne zarówno indywidualne i grupowe, mu-
zyczne, kulinarne, plastyczne, kulinarno plastyczne. Osoby uczęszczające do 
centrum mają możliwość skorzystania z usług masażysty i rehabilitanta. Roz-
mówczyni zaznacza, iż do ośrodka mogą się z głosić nie tylko osoby z terenu 
filii, ale w uzasadnionych przypadkach osoby z całego miasta. Ośrodek jest 
instytucją odpłatną, wysokość odpłatności zależy od kryterium dochodowe-
go, jednak w wielu przypadkach uczestnicy dostają dofinansowanie na po-
krycie kosztów uczestnictwa, w przypadku bardzo niskiego dochodu usługi 
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świadczone przez ośrodek są nieodpłatne. Centrum co tydzień prowadzi tzw. 
zajęcia otwarte, na które może przyjść każdy zainteresowany działalnością 
ośrodka . Pani Agata wspomina o realizacji zadania publicznego - poprawa 
jakości życia osób w podeszłym wieku, poprawa funkcjonowania osób star-
szych w środowisku lokalnym poprzez rozwój środowiskowych form wsparcia 
oraz promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób starszych – „Arte-
terapia warsztaty rozwojowe i integracyjne oraz cykl spotkać edukacyjno pro-
zdrowotnych” – program ten skierowany jest do osób po 55 r. ż, wszystkich 
mieszkańców Lublina. Zajęcia prowadzone w trzech blokach tematycznych: 
moje ciało ( zapoznanie siebie, poznanie własnego ciała, doświadczenie po-
zytywnego obrazu siebie) wokół emocji (poznanie i rozumienie emocji u sie-
bie i innych, pomoc w obniżeniu napięcia, wzbudzenie pozytywnych emocji) 
konstruktywna komunikacja (konstruktywna komunikacja, poznanie różno-
rodnych poglądów wyrażania własnych myśli, poglądów z szacunkiem dla 
drugiego człowieka). Oprócz tych zajęć odbywają się spotkania edukacyjne 
– wykłady w zakresie profilaktyki zdrowia, prowadzenie zdrowego trybu życia 
prowadzone przez wybitnych specjalistów. Aby zostać przyjętym do ośrodka, 
to przede wszystkim należy zgłosić się do pracownika socjalnego, który po-
kieruję osobę zainteresowaną – podpisze kontrakt. Centrum jest instytucją 
otwartą na współpracę z innymi placówkami, prowadzi kiermasze prac pla-
stycznych, prowadzi prężnie rozwijający i odnoszący sukcesy chór. Ks. Pa-
jurek apeluje do słuchaczy, aby pamiętali, że niezależnie od wieku, choroby 
nie jesteśmy sami, są osoby instytucje, które nam pomogą wystarczy tylko 
zainwestować w siebie, a wtedy życie będzie piękniejsze, nabierze barw. 

3. Rozmowa z psychologiem warsztatów terapii zajęciowej – Agatą Hys

Prowadzący audycję zaprosił Panią Agatę, ponieważ chciał przybliżyć 
i podpowiedzieć jak pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi zwłasz-
cza tym, które nie są zaktywizowane. Każda osoba z zaburzeniami psychicz-
nymi może zgłosić się do klubu, gdzie uzyska wsparcie psychologiczne, 
może wspólnie spędzić czas poprzez wspólne gry, rozmowy z innymi uczest-
nikami. Członkostwo w klubie nie wymaga żadnych zaświadczeń, orzeczeń 
o grupie inwalidzkiej. Bardziej aktywną formą wsparcia dla osób z zaburze-
niami są warsztaty terapii zajęciowej, gdzie osoby rozpoczynają terapię, 
wspólnie spożywają posiłki, pracuję w różnych pracowniach tj. kulinarna, 
stolarska, muzyczna, wikliniarska. Po kilkuletnim pobycie w środowiskowym 
domu samopomocy, osoby opuszczające ośrodek uzyskują tzw. awans, ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy awansują na wyższy stopień rehabi-
litacji społecznej i zawodowej. Warsztaty terapii zajęciowej szczególnie kła-
dą nacisk na aktywizację zawodową. Osoby uczestniczące w warsztatach 
uczą się praktycznych możliwości, które przydadzą się w późniejszej pracy 
zawodowej . Pracują one tak jak normalne osoby, mają określony plan pra-
cy, wyznaczone stanowiska do wykonywania swoich obowiązków. Placówka 
prowadzi szereg pracowni, przygotowujących do pracy w zawodzie. Naj-
ważniejsza pracownią jest pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego 
, gdzie uczestnicy samodzielnie przygotowują sobie posiłki. Inne pracownie 
to pracownia wikliniarska, krawiecka, stolarska, multimedialno - artystycz-
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na. We wszystkich pracowniach realizowane są zamówienia, na wykonywa-
ne prace m.in. w pracowni multimedialnej zleca się zaprojektowanie wizytó-
wek, plakatów, w pracowni artystycznej zamawiane są w kartki świąteczne. 
Udział w warsztatach zwiększa wiarę we własne możliwości, uczy dyscypliny  
i odpowiedzialności, daje poczucie bycia użytecznym. Warsztaty terapii za-
jęciowej są miejsce, gdzie ich uczestnicy mają możliwość zarobienia pierw-
szych pieniędzy jest to tzw. trening ekonomiczny w wysokości ok. 100zł. Jak 
wcześniej wspomniano uczestnictwo w warsztatach daje przygotowanie do 
późniejszej pracy zawodowej, uczestnicy mają możliwość zatrudnienia się na 
wolnym rynku pracy np. w stolarniach, jako sprzątaczka.

4. Rozmowa z Małgorzatą Domagałą, kierownikiem działu pomocy 
środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Pani Małgorzata jest kierownikiem projektu socjalnego „lokalna kampania 
przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych”. Pomysł na stworzenie 
projektu wziął się z powodu pomijania osób starszych w kampaniach prze-
ciwdziałania przemocy. Pracownicy socjalni bezpośrednio pracujący z takimi 
osobami zaważyli, że owy problem istniej, co było bodźcem do  zdiagnozowa-
nia go. Wykrywalność problemu jest bardzo utrudniona, ponieważ osoby star-
sze nie mówią o problemie, tłumaczą to złym wychowaniem dzieci i izolują się 
od otoczenia. Rolą pracownika socjalnego jest dotarcie do osób dotkniętych 
przemocą oraz nakłonienie ich do wszczęcia procedury prawnej |w związku 
ze stosowaną przemocą, zapewnienie bezpieczeństwa i prowadzenie media-
cji między osobą pokrzywdzona i jej opiekunem. Rozmówczyni zwraca uwagę 
na wielorakość przyczyn stosowanie przemocy wobec osób starszych m.in. 
na patologię występującą w rodzinie i stres spowodowany koniecznością 
opieki nad osobą straszą. Badania pokazały, że w społeczeństwie jest bardzo 
mała świadomość występowania zjawisko przemocy wobec osób starszych, 
a jeśli jest świadomość to panuje ogromna niechęć do ujawniania owego 
problemu. Dlatego też, w ramach tego programu przeprowadzono akcję 
profilaktyczno - edukacyjną do osób starszych jako pewna forma profilakty-
ki. W centrum aktywizacji i rozwoju seniorów przeprowadzono cotygodniowe 
cykliczne spotkania ze specjalistami, na których informowano uczestników 
centrum o różnych aspektach np. aspekt psychologicznym (cienie i blaski 
osobowości, które osoby są bardziej podatne na to, aby zostać ofiarą prze-
mocy), spotkanie z prawnikiem i omawianie kodeksu karnego w aspekcie 
stosowania przemocy, spotkanie z pracownikiem socjalnym, który podpowia-
dał, gdzie osoba pokrzywdzona może się skierować, informował o istnieniu 
służb pomagającym ofiarom przemocy. Dla większość osób uczestniczących 
w projekcie formą przemocy jest jedynie przemoc fizyczna, nie zdając sobie 
sprawy, iż znęcanie psychiczne, zaniedbywanie i przemoc ekonomiczna to 
również przemoc. Bardzo ważne jest aby osoby starsze były jak najdłużej ak-
tywne, podtrzymywały znajomości lub w przypadku choroby korzystały z po-
mocy ośrodków socjoterapeutycznych. Zrealizowany projekt odniósł ogromy 
sukces, na spotkania organizowane przez MOPR przychodziło wiele osób,  
a uwieńczeniem kampanii był Festyn rodziny współorganizowany ze sto-
warzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej, na którym po-
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kazywano jak rodzina może wspólne spędzić czas, zorganizowano punkt 
konsultacyjnym, w którym dyżurowali pracownicy socjalni, przekazywali 
broszury i ulotki, gdzie osoby zainteresowane mogą skierować się z proś-
bą o pomoc. Ponadto nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem AGA-
PE, które będzie udzielać wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, do-
tkniętym przemocą. Wszystkie osoby dotknięte przemocą mogą się zgłosić  
do pracownika socjalnego MOPR, który jest zobowiązania wszczęcia spra-
wy i skierowania jej do CIK i współpracy z policją. Prowadzący przypomina, 
iż w sytuacjach kryzysowych nie jesteśmy sami, należy pamiętać, że każdej 
gminie, są instytucje i osoby, które nam pomogą i doradzą jak rozwiązać 
problem.

5. Działalność działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie – rozmowa z mgr Agatą Malec - Tylutko

Dział pomocy środowiskowej jest jednym z działów wchodzących w skład 
pionu do spraw pomocy środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie. Audycja prezentuje działalność tego działu. Rozmówczyni wskazuje naj-
ważniejsze zadania działu pomocy środowiskowej tj. koordynacja pracy po-
szczególnych filii, nadzorowanie pracy pracowników socjalnych, kierowanie 
praktykantów, rozpatrywanie spraw interwencyjnych. Jest to jeden z działów, 
który zajmuje się głownie strategicznymi zadaniami w ośrodku, nadzorując 
zadania poszczególnych sekcji i filii. Pani Agata przybliża strukturę MOPR, 
który dzieli się na pięć filii, które są podzielone ze względu na rejonizację. 
Poszczególne ulice przynależą do mniejszych jednostek, są to sekcje pra-
cy socjalnej. Prowadzący audycję zwraca uwagę na uczące się dzieci oraz 
na program dożywiania dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Rozmów-
czyni wyjaśnia, iż Miejski ośrodek pomocy rodzinie jest realizatorem Ustawy 
pomoc państwa w zakresie dożywiania, w której są korzystniejsze kryteria, 
ponieważ jest to 150% kryterium dochodowego, który jest ustalony zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej, czyli |w przypadku dzieci w rodzinie 567,50 
zł netto. W sytuacji, gdy dochód jest wyższy istnieje możliwość przyznania 
zasiłku z częściową odpłatnością. Warunki odpłatności za pomoc w formie 
posiłku dla dzieci z rodzin, których dochód przekracza tą kwotę jest regulo-
wana uchwałą rady miasta Lublin. Już kilka dni po rozpoczęciu roku szkolne-
go z programu dożywiania korzysta ok. 1500 dzieci, jednaka dane wskazują, 
iż wiele osób nadal nie zwróciło się z wnioskiem o wsparcie. Rozmówczyni 
przybliża sposób w jaki organizuje się dożywanie dzieci. Szkoła otrzymując 
pieniądze z MOPR i organizuje obiady w szkole, w sytuacji, gdy placówka nie 
dysponuje stołówką istnieje możliwość skorzystanie z pomocy w innej formie 
np. w postaci bonów towarowych lub pomocy finansowej na przygotowanie 
posiłku. Z ofert MOPR skorzystać mogą rodzice, których dzieci uczęszczają 
do różnych placówek oświatowych, również tych prywatnych. Ksiądz Tade-
usz zwraca uwagę na sytuacją w rodzinach patologicznych, które nie zawsze 
zgłaszają się o udzielenie pomocy. W takich sytuacjach każda osoba może 
zgłosić potrzebę udzielenia pomocy/wsparcia w postaci obiadów. W sytuacji 
gdy rodzic nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym istniej możli-
wość przyznania przez dyrektora szkoły lub przedszkola ciepłego posiłku bez 
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przeprowadzania procedury. Dyrektor może zgłosić się do filii MOPR lub sa-
memu przyznać pomoc bez przeprowadzania wywiadu. Prowadzący apeluje, 
aby każdy z nas poczuwał się odpowiedzialny za potrzebujących – zgłaszał 
sprawy do MOPR. Pani Agata, zaznacza, iż pomocy w postaci obiadów mogą 
korzystać dzieci spoza miasta Lublin miastem Lublin, wystarczy nawiązać 
kontakt z Ośrodkiem Pomocy społecznej w miejscu zamieszkania I złożyć 
wniosek o przyznanie obiadów szkolnych. Ksiądz Pajurek zwraca się z proś-
bą do słuchaczy, aby pomagać potrzebującym dzieciom, których rodzie nie 
zgłaszają się po pomoc. Dlatego też potrzebni są ludzie, którzy poświęcą 
swój czas, wykażą się dobrym serce, aby nikt nie został sam, nikt nie został 
głodny.

6. Działalność Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego – rozmowa z Panem Arturem Kochańskim prezesem Lubel-
skiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego przy-
pomina że powstało ono w 1990 r. z inicjatywy rodziców osób dotkniętych 
chorobą psychiczną w celu niesienia pomocy tym osobom jaki ich wsparciu 
i organizowaniu różnych form terapii. Ideą stowarzyszenia jest zaangażowa-
nie wszystkich osób dobrej woli aby razem służyć osobom dotkniętych kry-
zysem psychicznym. Rozmówca omawia formy działalności stowarzyszenia 
w których skład zalicza Ośrodek wsparcia, Centrum Interwencji Kryzysowej 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach tych ośrodków na rzecz 
osób dotkniętych chorobą oprócz wykwalifikowanej kadry pracują także 
same osoby chorujące psychicznie. Stowarzyszenie zatrudnia również licz-
nych wolontariuszy. Prezes Artur Kochański  zaznacza, że Lubelskie Stowa-
rzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego od lat na poziomie parlamentarnym 
i rządowym prowadzi działania mające wprowadzić przepisy umożliwiające 
kompleksową i wszechstronną opiekę nad osobami chorującymi psychicz-
nie. Rozmówcy podkreślają brak środków umożliwiających działalność sto-
warzyszenia. Działalność stowarzyszenia czerpie środki z pomocy instytucji 
pozarządowych. Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego zwraca uwagę iż najistotniejszym zadaniem dla systemu opieki 
zdrowotnej w zakresie działań medycznych jest stworzenie odpowiedniej sieci 
placówek zapewniających osobom chorującym psychicznie większy dostęp, 
większą ciągłość i większą wszechstronność leczenia, czyli zespołów lecze-
nia środowiskowego które czynnie pomagają chorym potrzebującym, lecz 
nie zgłaszającym się o pomoc. W sferze rehabilitacji psychospołecznej, jak 
zaznacza Pan Kochański, bardzo ważną rolę dogrywa aktywizacja zawodowa 
osób chorych psychicznie gdyż bardzo często są oni niedoceniani, dyskry-
minowani i marginalizowani na rynku zawodowym. Podkreśla istnienie całe-
go wachlarza metod aktywizujących osoby chore psychiczne, jednocześnie 
mówiąc o trudności uzyskania dofinansowania na projekty dające im realne 
miejsca pracy.
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7. Działalność Ośrodka wychodzenia z bezdomności – rozmowa 
z Panią Barbarą Branią, dyrektorem ośrodka wychodzenia z bezdom-
ności. 

Rozmówczyni jako główny cel ośrodka wymienia udzielanie komplek-
sowej pomocy osobom bezdomnym z których dużą część stanowią osoby 
uzależnione od alkoholu. Struktura ośrodka składa się z kilku placówek na 
terenie Lublina jest nią m. in. całoroczna noclegownia niosąca pomoc każde-
mu potrzebującemu. Osoby w niej przebywające decydujące się na podjęcie 
pracy nad sobą kierowane są do schroniska dla bezdomnych gdzie uzysku-
ją pomoc w formie wsparcia pracownika socjalnego, psychologa, terapeu-
ty oraz schronienie i wyżywienie. Rozmówcy wskazują na brak izby wytrzeź-
wień na terenie Lublina co wpływa na funkcjonowanie ośrodka wychodzenia 
z bezdomności. Sposób finansowania ośrodka sprowadza się do współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz do pomocy darczyńców. Pomoc 
w wychodzeniu z bezdomności odbywa się etapowo. Pierwszym etapem jest 
rozmowa diagnozująca, której celem jest dostarczenie informacji o najważ-
niejszym problemie potrzebującego co w konsekwencji prowadzi do konkret-
nych działań pomocowych. Działania pomocowe są skategoryzowane we-
dług konkretnych potrzeb, wśród najważniejszych działalności ośrodka jego 
dyrektor wymienia m. in. kursy, szkolenia czy giełdy pracy podkreślając ich 
dużą skuteczność. Prowadzący audycję zaznacza, że aby wyjść z problemu 
bezdomności wystarczy tylko chcieć. 

8. Działalność Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomo-
cy Chorym Uzależnionym Od Alkoholu „Nadzieja” – rozmowa z Panem 
Krzysztofem Leszczyńskim, prezesem stowarzyszenia

Rozmówca uściśla, iż stowarzyszenie powstało z inicjatywy ludzi do-
brej woli jak i samych potrzebujących. W początkowej fazie istnienia Stowa-
rzyszenie wypełniało brakujące ogniwo pomiędzy oddziałem odwykowym 
a wyjściem na zewnątrz. Prowadzący rozmowę na pierwszy plan wysuwa cel 
stowarzyszenia, czyli niesienie pomocy osobom, które są uzależnione od al-
koholu oraz osób współuzależnionych. Audycja jest próbą uświadomienia iż 
alkoholizm jest chorobą, chorobą uczuć i emocji z której bez pomocy innych 
nie da się wyleczyć co zaznacza prezes Krzysztof Leszczyński. Pomoc sto-
warzyszenia opiera się głównie na walce z problemem alkoholowym ale od 
kilkunastu lat jego działalność poszerzona jest o pomoc osobom bezdomnym 
gdyż te dwa problemy często się splatają. W związku z tym stowarzyszenie 
prowadzi noclegownie i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, hostel dla 
trzeźwiejących alkoholików i tzw. mieszkania adaptacyjne.
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9. Działalność Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina – 
rozmowa z Panią Marią Drygałą, prezesem i założycielką Hospicjum

Funkcjonowanie hospicjum umożliwia opiekę nad pacjentami chorymi 
w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Korzystają z niej pacjenci, 
u których zakończono leczenie przyczynowe i potrzebują leczenia bólu i ob-
jawów postępującej choroby nowotworowej. Założycielka hospicjum zwraca 
uwagę iż hospicjum niesie pomoc w czterech sferach życia, w sferze soma-
tycznej, duchowej, psychicznej i socjalnej. Struktura hospicjum dzieli się na 
hospicjum domowe i stacjonarne w których przez obszerny personel świad-
czona jest kompleksowa pomoc w każdej z w/w sfer życiowych. Rozmówcy 
zaznaczają iż jest to w dużej mierze działalność charytatywna chętnie podej-
mująca współpracę z wolontariuszami. Stowarzyszenie nie skupia się jednak 
wyłącznie na chorym, gdyż organizuje kursy dla wolontariuszy oraz prowadzi 
współpracę z rodziną chorego. Pani Maria sens hospicjum widzi w towarzy-
szeniu drugiemu człowiekowi podczas jego cierpienie jak powiedział Jan Pa-
weł II 

10. Działalność Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta – roz-
mowa z Wojciechem Bylickim, prezesem Bractwa Miłosierdzia im. Św. 
Brata Alberta

Rozmówca jasno mówi o pomocy świadczonej przez Bractwo Miłosier-
dzia im. Św. Brata Alberta, jako skierowanej do osób bezdomnych. Bractwo 
prowadzi jadłodajnię będącą pierwszą organizacją pozarządowa w Lublinie 
działającą w ramach Bractwa. Sukcesywną inicjatywą było stworzenie Ośrod-
ka Wsparcia dla Bezdomnych w skład którego wchodzą schronisko dla �5 
bezdomnych mężczyzn; noclegownia działająca w okresie od listopada do 
końca kwietnia, dla �0 bezdomnych mężczyzn oraz mieszkanie adaptacyj-
ne dla 5 mężczyzn. Kolejną formą pomocy jest Ośrodek Aktywizacji Społecz-
nej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych, którego 
zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na 
rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Inną 
formą pomocy w ramach Bractwa jest Centrum Ekonomii Społecznej, które-
go celem jest ożywienie i aktywne wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii 
społecznej na terenie Lubelszczyzny.

11. Polski Czerwony Krzyż – rozmowa z Panem Stefanem Pedry-
czem, dyrektorem zarządu okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozmówca we wstępie przypomina o historii PCK wyraźnie podkreślając 
zasadę funkcjonowania Czerwonego Krzyża, którą jest niepodległość da-
nego państwa. Cel organizacji mającej charakter charytatywny tkwi przede 
wszystkim w pomaganiu potrzebującym. Z racji tego, jak podkreśl dyrektor 
zarządu, jednym z bardzo ważnych zadań jest realizacja hasła zamienić głod-
ne dzieciństwo na godne dzieciństwo. PCK Prowadzi również działania w kie-
runku przygotowywania dzieci do dorosłego życia. Dzieci nie są jedynymi 
podopiecznymi PCK, są nimi również ludzie starsi, chorzy i samotni. Działal-
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ność PCK związana jest w dużej mierze z działalnością wolontariuszy. Audycja 
zwraca uwagę na powszechność PCK, informacje na temat samej struktury 
działania można uzyskać w każdej placówce PCK mieszczącej się we wszyst-
kich powiatowych miastach w Polsce jak i w szkołach przy których działają 
Koła PCK, a nawet w ośrodkach pomocy społecznej. Pomoc nie sprowadza 
się jedynie do funkcji materialnej często świadczy usługi opiekuńcze czy po-
maga przezwyciężać trudności życiowe potrzebującym. PCK ze swoją dzia-
łalnością jest tam gdzie dzieje się coś złego. Fundusz na swoją działalność 
czerpie z dobroczynności społeczeństwa jak i zabiega o tzw. zadania zlecone 
samorządowe czy rządowe, przystępuje do różnych konkursów. 

12. Działalność Polskiego Związku Głuchych – rozmowa z Panią 
Reginą Blacharską, sekretarzem Zarządu oddziału Polskiego Związku 
Głuchych w Lublinie

Rozmowa dotyczyła osób niepełnosprawnych, głuchoniemych. Nawiąza-
no do historii związku, który to powstał w 1960 roku, obecnie liczy 1600 człon-
ków, wśród nich jest ok 1000 os. głuchoniemych posługujących się językiem 
migowym. Ośrodek liczy 6 ośrodków terenowych w następujących miastach: 
Chełm, Puławy, Lublin, Biała Podlaska, Zamość oraz Łuków. Celem związku 
jest pomoc w komunikacji miedzy ludźmi w urzędach lub w trakcie wizyty le-
karskiej w przychodni. Polski Związek Głuchych zajmuje się również rehabili-
tacją dzieci i młodzieży. Osoby które w późniejszym czasie tracą słuch mogą 
również uzyskać pomoc, ośrodek pomaga wszystkim potrzebującym. Moż-
na ubiegać się o dofinansowanie NFZ, wymagane jest wówczas orzeczenie 
o częściowej lub całkowitej utracie słuchu. Z orzeczeniem należy zwrócić się 
do miejskiego lub powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinanso-
wanie. Pani Blacharska zwróciła uwagę, iż możliwe jest uzyskanie nawet 80% 
zwrotu poniesionych kosztów np. na aparat słuchowy. Wspomniano również, 
iż w ośrodku pracują wolontariusze, prowadzone są kursy nauki języka migo-
wego. Polski Związek Głuchych jest organizacją pożytku publicznego.

13. Działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – roz-
mowa z Panią Agnieszką Rusinek, Psychologiem Centrum

Rozmowa przypadła na moment, gdy Polacy przeżywali czas żałoby naro-
dowej, na dzień pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tematem audycji 
była pomoc osobom tracącym bliskich w wyniku śmierci naturalnej, wypadku, 
pożaru. Pani Rusinek przybliżyła w sposób szczegółowy pracę Centrum In-
terwencji Kryzysowej. Centrum zajmuje się rozwiązywaniem problemów osób 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, często pomaga osobom tracącym 
bliskich, prowadzi konsultacje całodobowo zarówno w formie terapii dzien-
nej, jak i telefonu zaufania. CIK znajduje się w Lublinie przy ul. Probostwo. Do 
zadań CIK należy również współpraca z policją np. podczas wypadku, uczest-
niczą we wspieraniu osób poszkodowanych oraz ich rodzin w czasie trudnej 
sytuacji. Działania podejmowane są zarówno bezpośrednio po zdarzeniu, jak 
również później. Osoby z poza Lublina mogą skorzystać z pomocy np. tele-
fonicznej, później zostaną skierowane do najbliższego ośrodka. Pracownicy 
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Centrum Interwencji Kryzysowej współpracują z zaufanym gronem duszpa-
sterzy gotowych w każdej chwili udzielić pomocy.

14. Działalność Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo – rozmowa z Pa-
nem Wacławem Czakonem, prezesem Fundacji

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo powstała w marcu 1990 roku. Zadaniem 
fundacji są: kształtowanie dobrze wychowanego człowieka tzn. silnej wiary, 
sprawnego obywatela pod względem gospodarczym oraz społecznym. Pod-
stawą filozoficzną, na której opiera się fundacja jest personalizm. W rozmowie 
poruszony został temat Akademii młodzieżowej, jednej z aktywności, jakimi 
zajmuje się Fundacja. Akademia młodzieżowa to system edukacyjny i wy-
chowawczy skierowany do dzieci i młodzieży, zbudowany na ideałach Bóg, 
Honor, Ojczyzna a wszystkie działania mają na celu inspirowanie do rozwoju. 
Akademia młodzieżowa mieści się przy kościele p. w. Św. Mikołaja bądź przy 
ul. Jezuickiej 17 w Lublinie. Młodzież w ramach Akademii rozwija się religijne 
oraz intelektualnie. Akademia współpracuje z rodzicami tzw. duszpasterstwo 
rodzin. 

15. Działalność Urzędu Pracy – rozmowa z Panią Katarzyną Kępą, 
dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Rozmowa dotyczyła sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku pracy 
w Lublinie. Stopa bezrobocia wynosi 10 % w Lublinie 12,8% w województwie 
lubelskim. Wynika to z konieczności ograniczenia kosztów zatrudnienia osób 
w przedsiębiorstwach. 16 tys. osób bezrobotnych w Lublinie. Poruszono 
aspekt dotyczący szarej strefy. Siedziba MUP mieści się przy ul. Niecałej 14 
w Lublinie. MUP ma w ofercie szkolenia grupowe oraz indywidualne, staże dla 
dorosłych oraz absolwentów, aktywizację ułatwiającą znalezienie pracy, szko-
lenia z umiejętności autoprezentacji. Szkolenia dotyczą np. przekwalifikowa-
nia zawodowego, kursów komputerowych, operatorów wózków widłowych, 
nowoczesnej obsługi biura, obsługi kadrowo- księgowej w małej firmie. Kurs 
jest bezpłatny, trwa od 1 do 2 miesięcy, odbywają się w lubelskich firmach 
szkoleniowych. Osoby, które posiadają prawo do zasiłku i podjęły wyzwanie 
szkoleniowe, zasiłek w trakcie trwania kursu czy szkolenia jest nadal wypłaca-
ny. Pani Dyrektor podkreśla, że warto zarejestrować się w Urzędzie jako oso-
ba poszukująca pracy. Każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie 
Pracy ma możliwość korzystania z bezpłatnych świadczeń, np. zdrowotnych, 
ma również możliwość odbycia stażu, który jest finansowany z Funduszu 
Pracy, a tym samym zdobywać doświadczenie zawodowe. W swojej ofercie 
Urząd Pracy oferuje prace interwencyjne czy też możliwość przekwalifiko-
wania. Pani Katarzyna Kępa, zwróciła również uwagę na to, że Urząd Pracy 
w swojej działalności jest skierowany nie tylko do poszukujących pracy, ale 
także do pracodawców, np. za pomocą instrumentu doposażenia do stano-
wiska pracy. Osobom chcącym podjąć zatrudnienie służą pomocą doradcy, 
którzy poprzez indywidualny plan działania ukierunkują klienta na konkretny 
zawód. Pani Kępa zwróciła się z apelem do rodziców gimnazjalistów o zbada-
nie predyspozycji swojego dziecka pod kątem przyszłego zawodu. 
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16. Działalność Działu ds. rodziny zastępczej i usamodzielnienia 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – rozmowa z Panią Zofią Roso-
łowską, kierownikiem działu

Głównym wątkiem rozmowy była rodzina i fakt jej posiadania, ale przede 
wszystkim rozmowa miała przybliżyć zasady funkcjonowania rodzin zastęp-
czych w Polsce. Skupiono się na przypadku gdy dziecko wychowane jest 
w rodzinie niepełnej lub nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb życio-
wych. Najbardziej preferowaną formą opieki zastępczej jest rodzina zastęp-
cza. Pani Rosołowska zwróciła uwagę na fakt, iż wciąż brakuje rodzin zastęp-
czych w Polsce. Rodziną zastępczą może zostać rodzina posiadająca stałe 
miejsce zamieszkania na terenie Polski, dobre warunki mieszkaniowe, własne 
środków na utrzymanie, dobre zdrowie, a także wykazać się niekaralnością. 
Osoby samotne mogą również stanowić rodzinę zastępczą dla dziecka. Po-
nad 90% rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione, jednak to sąd 
ma decydujące zdanie umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej. Zwróco-
no uwagę na fakt, iż nie zawsze rodzina spokrewniona wpływa korzystnie na 
dziecko. Rodzina wielodzietna również może starać się o status rodziny za-
stępczej, jednym z warunków jest możliwość zapewnienia dziecku samodziel-
nego pokoju. Istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń dla kandydatów dla 
rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzi Ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. 
Istnieje specyficzny typ rodzin zastępczych - rodziny zastępcze zawodowe. 
Rodziny takie traktują wychowanie dzieci jako swoistą misję, ale również jako 
miejsce pracy. Rodziny zawodowe po odbyciu szkolenia uzyskują zaświad-
czenie kwalifikujące gwarantujące możliwość pełnienia funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej. Z takimi rodzinami zawierana jest specjalna umowa, którą 
w im. Prezydenta Miasta Lublin zawiera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie.

17. Działalność Banku Żywności w Lublinie – Rozmowa z Panią Ma-
rzeną Pieńkosz-Sapiechą, Prezesem Banku Żywności 

W rozmowie Pani Prezes zapoznała słuchaczy z Celem statutowym Banku 
Żywności, którym jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz walka 
z niedożywieniem - Bank Żywności w Lublinie zajmuje się także udzielaniem 
pomocy w formie żywności osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych. Wsparcie udzielane jest zarówno w formie okresowej jak i długo-
terminowej. Bank Żywności zajmuje się pośredniczeniem w przekazywaniu 
żywności, a także jej magazynowaniem. Magazyn i siedziba znajduje się przy 
ulicy Łabędziej 19 w Lublinie. Swoją działalnością obejmuje nie tylko teren 
miasta Lublin, ale także wielu gmin i miast na terenie województwa Lubel-
skiego. Poprzez współpracę z około 140 organizacjami Bank Żywności do-
ciera do poszczególnych osób oraz rodzin, które potrzebują wsparcia. Pani 
Prezes uświadomiła słuchaczom kto może korzystać ze świadczonej przez 
Bank Żywności pomocy. Aby uzyskać pomoc materialną w formie żywności, 
należy spełniać odpowiednie kryterium socjalne, a następnie zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnym z miejscem zamieszkania. Osoba, 
która zgłosiła się po pomoc i spełnia wymagane kryteria otrzymuje rekomen-
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dację poprzez zaświadczenie, które upoważnia ją do odbierania wsparcia 
w formie żywności. Przy współpracy z różnymi organizacjami charytatywnymi 
na terenie województwa Lubelskiego, Bank Żywności w Lublinie jest w stanie 
dotrzeć z pomocą nawet do pojedynczych osób. Bank Żywności w Lublinie 
współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Błonie, PCK, a także Caritas Polska. 
Dzięki szeroko pojętej współpracy z różnymi organizacjami, Bank Żywności, 
jest w stanie pomagać nie tylko jednostkom i rodzinom, które znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej, ale także osobom, które zostały poszkodowane 
na większą skalę, np. podczas powodzi. Współpraca ze Sztabem Kryzyso-
wym, na zajętych powodzią terenach umożliwia dostarczenie podstawowych 
artykułów spożywczych koniecznych do przeżycia. Pani Prezes pragnęła za-
chęcić wszystkich słuchaczy do wspierania działalności Banku, jak zaznaczy-
ła pomóc może każdy, nie tylko przez uczestnictwo w zbiórkach żywności, ale 
także poprzez pomoc doraźną w formie wolontariatu. 

18. Działalność Centrum Aktywności Środowiskowej w Lublinie 
– rozmowa z Panem Michałem Falenta, Koordynatorem Programu Ak-
tywności Lokalnej, wychowawcą w Centrum Aktywności Środowisko-
wej w Lublinie 

Centrum Aktywności Środowiskowej mieści się przy ul. Antoniny Grygo-
wej 4b w Lublinie, zajmuje się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym, osobami, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku 
pracy, a także adaptacją społeczną. W ramach działalności Centrum realizo-
wany jest Program Aktywności Lokalnej, który stał się przedmiotem rozmowy. 
Jak twierdzi Koordynator Programu, daje on szansę na wyjście z trudnej sy-
tuacji życiowej, znalezienie zatrudnienia a także umożliwienie rozwoju oso-
bom mniej zaradnym życiowo. Praca Centrum Aktywności Lokalnej nie jest 
wyłącznie skierowana na jednostkę, ale także na działalność w społeczności 
lokalnej, w środowisku bądź rodzinie danej osoby. Program Aktywności Lo-
kalnej, realizowany przez Centrum skierowany jest do dwóch grup: młodzieży 
(15-20 lat) oraz dorosłych w wieku produkcyjnym (do 55 roku życia). Program 
jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi 1� milionów złotych. Projekt działa 
w środowisku lokalnym, w tym przypadku na osiedlu mieszkań socjalnych 
przy ul. Antoniny Grygowej w Lublinie, gdzie prowadzone są projekty: Aka-
demia aktywnego rozwoju – czas na zmiany, skierowany do osób dorosłych, 
z którego korzysta dwadzieścia osób oraz Młodzieżowa akademia rozwoju, 
z której czynnie korzysta dziesięcioro młodych ludzi. Pan Falenta podsumo-
wał, że z pomocy Centrum Aktywności Środowiskowej skorzystało już po-
nad 100 osób. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie nie można 
zamknąć w sztywnych ramach, jednak osoby, które brały udział w projekcie 
są zadowolone z osiągniętych rezultatów. Centrum Aktywności Środowisko-
wej wychodzi swoimi projektami naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. 
Największym projektem, którym aktualnie zajmuje się Centrum jest założenie 
spółdzielni socjalnej, w której funkcjonować będą podopieczni Centrum. Jak 
mówi Pan Falenta: w tym przypadku 7 ambitnych kobiet, które zrozumiały, że 
wspólnymi siłami mogą osiągnąć więcej. Zajęcia w Centrum Aktywności Śro-
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dowiskowej odbywają się kilka razy w tygodniu, w zależności od przypisanych 
modułów (od �0 do 60 godzin). Podczas zajęć odbywają się między innymi 
warsztaty ogrodnicze, warsztaty księgowości, a także warsztaty z ekonomii 
społecznej. Na spotkaniach można także skorzystać z porady psychologów, 
doradców zawodowych, prawników, a także uzyskać pomoc asystenta rodzi-
ny. W ramach projektu odbywa się 17 różnych programów aktywności lokal-
nej. Satysfakcja z aktywnych działań i chęć podjęcia inicjatywy ma pozytywny 
wpływ na uczestników Programu Aktywności Lokalnej, którzy walczą o możli-
wość wkroczenia do lepszego jutra.

19. Terapie uzależnień – rozmowa z Panią mgr Bogumiłą Dyś, spe-
cjalistą psychoterapii uzależnień

Rozmówczyni od prawie 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi od alko-
holu. W rozmowie, pani Bogumiła Dyś zaznacza, że problem choroby alko-
holowej nie dotyka tylko osób z tzw. marginesu społecznego, ale także osób 
wykształconych, zajmujących bardzo często wysokie stanowiska. Pani Dyś 
zaprezentowała funkcjonowanie oddziałów odwykowych na przykładzie 16 
oddziału odwykowego znajdującego się przy ul. Abramowickiej w Lublinie. 
Pomoc, znajdą tam nie tylko mężczyźni z chorobą alkoholową, ale także ko-
biety borykające się z tym problemem. Problem alkoholowy zaczyna się w mo-
mencie, w którym zauważyć można zmiany w zachowaniu chorego, zmiany 
nawyków picia, zmiany towarzystwa oraz utrata kontroli (chory pije więcej niż 
planował, np. na początku spotkania). Alkoholizm, jak każda choroba ma ob-
jawy, które mogą zwrócić uwagę otoczenia, rzadziej samego chorego. Oso-
bie cierpiącej na to zaburzenie ciężko pogodzić się z sytuacją, w której traci 
kontrolę nad swoim życiem. Chory podejmuje próby zaprzestanie spożywa-
nia alkoholu, jednak bardzo często kończą się one klęską. Po takiej porażce, 
chory co raz częściej szuka możliwości na „ubarwianie” sobie życia alkoho-
lem. Chorobę alkoholową jest w stanie stwierdzić jedynie specjalista, w tym 
przypadku psycholog, psychoterapeuta lub lekarz specjalista posiadający 
uprawnienia. Leczenie uzależnienia od alkoholu jest możliwe tylko za pomocą 
psychoterapii, czyli dzięki analizie zachowania chorego, jego myśli, postę-
powania i uczuć. Odczucia związane ze spożyciem alkoholu też mają ważne 
znaczne w trakcie leczenia osoby uzależnionej. Po pomoc w sytuacji choroby 
lub choroby osoby najbliższej należy zgłosić się do Poradni uzależnień. Już 
sama rozmowa ze specjalistą może okazać się pomocna i wskazać jak da-
lej należy postępować w takim przypadku. Jak zauważono podczas audycji, 
problem alkoholowy nie dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn. Kobiety są tak-
że narażone na chorobę alkoholową. Na 16 oddziale odwykowym, znajduje 
się od 10 do 15 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla kobiet borykających 
się z problemem alkoholowym. Leczenie choroby alkoholowej trwa 2 lata. Po 
leczeniu dziennym na oddziale zamkniętym, które trwa do 8 tygodni należy 
podjąć leczenie ambulatoryjne, by wraz z pomocą lekarza i odpowiednich 
środków farmakologicznych utrzymać stan trzeźwości. Po upływie dwóch lat 
chory powinien nadal przebywać pod opieką specjalisty oraz uczestniczyć 
w grupach wsparcia, np. Grupach Abstynenta.



54

20. Działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lubli-
nie – rozmowa z Moniką Lipińską, dyrektorem ROPS-u w Lublinie

Pani Monika Lipińska wyjaśniła słuchaczom na jakich zasadach funkcjo-
nuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. ROPS realizuje zada-
nia samorządu województwa lubelskiego w zakresie pomocy społecznej, re-
habilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwiązywaniem 
problemów związanych z uzależnieniami, realizację świadczeń socjalnych oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest finansowany ze środków 
Unii Europejskiej. ROPS skupia się głównie na działaniu pomocy społecznej 
i poprzez wnikliwą diagnozę określa obszary dotknięte sytuacją trudną. Na 
podstawie diagnozy określono strategię rozwiązywania problemów społecz-
nych na terenie województwa lubelskiego. Dzięki diagnozie określono także 
odbiorców tej pomocy – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby 
starsze, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, dzieci pozbawione opieki ro-
dzicielskiej, bezrobotnych, osoby uzależnione oraz osoby, które są zagrożone 
ubóstwem lub tego ubóstwa doświadczyły. Poprzez diagnozę aktualizowaną 
wraz ze wzrostem potrzeb klientów, ROPS organizuje pomoc dla osób po-
trzebujących nie tylko bezpośrednio, ale także poprzez rozwój infrastruktury 
oraz tworzenie ośrodków wsparcia. Do zadań ROPS należy nie tylko opraco-
wywanie strategii pomocy, ale także kreowanie polityki społecznej na terenie 
województwa, przyznawanie celowych środków finansowych poszczególnym 
instytucjom, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, a także kontrolo-
wanie tych instytucji. Aktywizacja środowisk oraz poprawa warunków bytowa-
nia beneficjentów pomocy społecznej jest ściśle ukierunkowana na potrzeby 
danego środowiska lokalnego, który został objęty pomocą. Jedną z ważniej-
szych akcji, w którą włączył się czynnie ROPS było zorganizowanie wypo-
czynku dla dzieci z terenów poszkodowanych przez powódź, szeroko pojęty 
system wsparcia dla gmin, a także wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia 
Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Jako dalsze plany dla Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej pani Monika Lipińska wymieniła kontynuację 
realizowania zadań ustawowych i statutowych jednostki, a także profesjona-
lizację zawodu pracownika służb społecznych. Szkolenia kadr pomocy spo-
łecznej, realizację projektów systemowych, a także doradztwo skierowane do 
kadr w celu usprawnienia pracy. Profesjonalne podejście do zawodu pracow-
nika społecznego umożliwi rozwiązanie problemów, z którymi się borykają, 
a także rozwój umiejętności interpersonalnych, który umożliwi ulepszenie ja-
kości pracy służb społecznych.

21. Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej – rozmowa z Pa-
nem Arkadiuszem Sadowskim, dyrektorem Zakładu Aktywności Zawo-
dowej

Zakład funkcjonuje od 16 października 2009 roku, tworzy on miejsca pracy 
chronionej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (90% zatrudnionych osób). 
Jak wspominał pan Arkadiusz Sadowski, aby ubiegać się o miejsce w pla-
cówce należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. Możliwość pracowania w takim ośrodku jest 
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najczęściej jedyną szansą dla takich osób na znalezienie pracy i przygoto-
wanie się do wkroczenia na rynek pracy. Osoby zatrudniane są na podstawie 
umowy o pracę w wymiarze 0,55 etatu, co w skali tygodnia wynosi 19 godzin 
i 25 minut. Podczas przebywania w Zakładzie Aktywności Zawodowej chorzy 
mają możliwość uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej, prowadzo-
nej przez wykwalifikowanego rehabilitanta na terenie placówki, w miejscu do 
tego przeznaczonym. Zadaniem placówki jest, aby w pewnym okresie czasu 
(powyżej roku) osoby mogły zostać przygotowane do podjęcia pracy zawo-
dowej i wejścia na rynek pracy. Uczestnictwo w pracy na terenie placówki jest 
jednym z etapów w drodze do poszukiwania zatrudnienia. Placówka aktualnie 
zatrudnia �4 osoby na stanowiskach takich jak pomoc kuchenna, pracow-
nik kawiarni, pracownik prac porządkowych oraz na stanowisku pomocnik 
przy pracy z komputerem. Praca podjęta na terenie instytucji nie wyklucza 
możliwości pobierania renty, a jednocześnie daje możliwość do sprawdzenia 
się i zarobienia pieniędzy na swój prywatny użytek. Chętni do podjęcia pracy 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej są przygotowywani do przyjęcia swoich 
obowiązków na warsztatach terapii zajęciowej bądź w domach samopomo-
cy. Fundusze na prowadzenie placówki pochodzą między innymi z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakład Aktywności 
Zawodowej świadczy usługi takie jak prowadzenie kuchni, kawiarni, a także 
cateringu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Lublina. Współpraca z innymi instytucjami pozwala na płynny przepływ infor-
macji, doszkalanie kadry nadzorującej, a także pozyskiwanie nowych kan-
dydatów na miejsca, które zostały zwolnione przez osoby, które znalazły już 
zatrudnienie.
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