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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-
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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 
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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 
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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��. 
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