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Nie tylko praca socjalna: komunikacyjne aspekty 
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej  

w przestrzeni publicznej; pomiędzy stereotypami 
i barierami a public relations i aktywną promocją 

18 marca obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. To ważne święto, 

które powinno stanowić każdorazowo okazję dla nagłaśniania, podnoszenia wagi 

i problematyki obecności i roli pracowników socjalnych oraz instytucji pomoco-

wych w lokalnych społecznościach. Podobną rolę – coraz częściej – odgrywa ob-

chodzony  21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, a także ustanowiony w 2006 

roku Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, przypadający na 30 maja. Wskazane daty do 

niedawna były marginalnie obecne w kalendarzu publicznych uroczystości. Obecnie 

ta tendencja wyraźnie się zmienia. Pracy socjalnej, instytucjom pomocy i integracji 

społecznej oraz promowaniu ich działalności poświęca się coraz więcej uwagi 

w przestrzeni publicznej i medialnej; w ostatnich kilku latach coraz większą rolę 

odgrywa polityka informacyjna, a także promowanie tego ważnego, i jakże niedoce-

nianego zawodu.  
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Instytucje pomocy i integracji społecznej, zarówno pierwszego, jak drugiego 

i trzeciego sektora, stanowią elementarną część systemu użyteczności publicznej, 

a jak słusznie zauważa E. Hope, „różnicą pomiędzy instytucjami użyteczności pu-

blicznej a innymi organizacjami dostarczającymi dowolne „dobra” na rynek jest fakt 

ich potencjalnego istnienia lub nieistnienia na rynku. O ile brak na rynku tych dru-

gich bądź ich przegrana z punktu widzenia społeczeństwa jako całości ma niewielkie 

znaczenie, o tyle bankructwo, albo nawet zła kondycja finansowa, a w szczególności 

negatywna opinia o działalności instytucji użyteczności publicznej mogą mieć dale-

kosiężne skutki dla całego społeczeństwa”1. Instytucje, o których tu mowa, a także 

ich pracownicy (teza w szczególności dotyczy pracowników socjalnych) pełnią 

bardzo istotne role w funkcjonowaniu lokalnych społeczności. Instytucjonalny 

system użyteczności publicznej, w tym rozwijany w jego ramach subsystem pomocy 

i integracji społecznej, gwarantować ma m.in. ład i porządek społeczny, dostęp do 

edukacji, informacji, świadczeń, bezpieczeństwo, możliwości inkluzji i partycypacji 

społecznej. Trzeba podkreślić, że jest to obszar zaufania społecznego, szczególnej 

odpowiedzialności kadr kierowniczych instytucji polityki społecznej. W jego ramach 

takie aspekty jak odpowiednia komunikacja, transparentność działań, dostępność 

informacji, przejrzystość odgrywają bardzo istotną rolę, tak samo jak efektywność 

działania. 

Rozważania wokół problematyki funkcjonowania pomocy społecznej w systemie 

instytucji publicznych warto zacząć od próby odpowiedzi na pytanie, jaki jest 

współcześnie społeczny odbiór działań pomocowych i pracy socjalnej? Wiele mówi 

się oraz pisze o stereotypizacji tego zawodu, nieprzychylności mediów, postrzeganiu 

pracy socjalnej w perspektywie „opieki społecznej”, negatywnym wizerunku branży 

publicznej pomocy społecznej. Równocześnie dyskusji tej towarzyszą coraz częściej, 

zasygnalizowane na wstępie, podejmowane na różnych poziomach działania na 

rzecz zmiany tego wizerunku. Ciekawym przykładem było przygotowanie 

                                                           
1  E. Hope, B. Dubicka, Wstęp (w:) Public relations instytucji użyteczności publicznej, E. Hope (red.), Scientific 

Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 1. 
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i współfinansowanie (z inspiracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) serialu 

podejmującego tematykę funkcjonowania ośrodka pomocowego pt. Głęboka woda. 

Wokół serialu rozgorzała dyskusja2, z jednej strony ukazały się krytyczne wypowie-

dzi, z drugiej obraz był doceniany w opiniotwórczych gremiach i nagradzany3. Do 

tego wątku powrócimy w dalszej kolejności, warto jednak zastanowić się nad wize-

runkiem i społecznym odbiorem samej pracy socjalnej i – szerzej – funkcjonowa-

niem instytucji pomocy społecznej. Niestety nie ma wielu badań ani opracowań na 

ten temat. Problematykę wizerunku pomocy społecznej do tej pory podejmował 

Jerzy Krzyszkowski4, Magdalena Dudkiewicz5, Magdalena Rek-Woźniak6 a także 

Michał Szyszka7 w opracowaniu poświęconym kształtowaniu wizerunku instytucji 

pomocy społecznej i profesjonalnych kontaktów z mediami. Ostatnio wydany zo-

stał także przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych praktyczny przewodnik8. 

Najnowszych wyników w obszarze społecznej recepcji instytucji pomocy społecznej 

przynoszą z kolei wyniki badań ewaluacyjnych efektywności emisji serialu Głęboka 

woda, przeprowadzone w 2013 roku, na reprezentatywnej grupie widzów metodą 

CATI9.  

W badaniach tych znajdujemy m.in. potwierdzenie niskiego (co było wielokrotnie 

wcześniej sygnalizowane) poziomu wiedzy społecznej o instytucjach pomocowych 

i ich pracownikach. W bardzo ważnym pytaniu o opinię, czy wiedza na temat pra-

cowników instytucji pomocy społecznej i zadań, jakie wykonują jest rozpowszech-

                                                           
2  Por. A. Czerkawska, „Za głęboka woda” – absurdy w pomocy społecznej dostrzegane przez pracowników 

socjalnych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 13, 2012. 
3  Nagroda Prix Italia dla najlepszego serialu telewizyjnego (2012). 
4  J. Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Ośrodek Kształcenia Służb 

Socjalnych i Publicznych, Częstochowa 2010. 
5  M. Dudkiewicz, Jak nas widzą, tak nas piszą – wizerunek publiczny pracowników socjalnych, w: Pracownicy 

socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa, 2012. 

6  M. Rek-Woźniak, Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? o społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników 
socjalnych w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”, 2012, nr 1. 

7  M. Szyszka, Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych, Warszawa 2013. 

8  Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania, S. Kordasiewicz, T. Ołdak (red.), Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych, Warszawa 2013. 

9  Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy, A. Rudolf - kierownik badania, C. Przybył - 
koordynator badania, Agrotec, Warszawa 2013. 
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niona w społeczeństwie u wszystkich grup respondentów przeważają odpowiedzi 

negatywne. W ostatnim etapie badania 44,4% widzów stwierdziło, że wiedza ta jest 

wystarczająco rozpowszechniona (7,6% odpowiedzi zdecydowanie tak, 36,8% raczej 

tak); 55,6% respondentów jest zdania przeciwnego (37,3% raczej nie, 9,4% zdecy-

dowanie nie). Pozostałe 9% respondentów nie było w stanie udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi. 

Przywołane badanie przynosi także próbę odpowiedzi na pytania o przyczyny ni-

skiego poziomu wiedzy na temat instytucji. Z sondażu (pytanie: Dlaczego uważa 

Pan/Pani, że ta wiedza na temat instytucji pomocy społecznej jest niedostatecznie rozpowszech-

niona?) wynika, że zarówno widzowie, jak i pracownicy uważają, że zbyt mało jest 

informacji w mediach na temat działalności instytucji (zdanie 55% pracowników 

i 44,7% widzów), następnie: samorządy (odpowiadające za zarządzanie) nie infor-

mują o pracy tych instytucji w należytym stopniu, trzecią w kolejności odpowiedzią 

była konstatacja, że pomoc społeczna to temat niewygodny dla władzy10. 

Przypatrując się z kolei wynikom oceny dostępności pozytywnych informacji nt. 

instytucji pomocy społecznej w mediach: (pytanie ankietowe: Jak Pan/Pani ocenia, czy 

w mediach brakuje pozytywnych informacji na temat pracowników instytucji pomocy społecznej 

i zadań, jakie wykonują?) aż 83% badanych pracowników IPS (i tylko 43,6% pozosta-

łych widzów) uważa zdecydowanie, że w mediach brakuje pozytywnych informacji 

w tym zakresie. Zaledwie 1% pracowników IPS i 4% widzów uważa, że takich in-

formacji nie brakuje11. Co bardzo istotne, przyglądając się wynikom badania można 

uogólnić, że respondenci-widzowie deklarują, że ich skojarzenia ze zwrotem „pra-

cownik instytucji pomocy społecznej lub pracownik opieki społecznej” są znacznie 

bardziej pozytywne aniżeli wynika to z dotychczasowych analiz i opracowań (!). Jak 

wskazuje raport, odpowiedzi są niezależne od takich zmiennych jak: płeć, wiek, 

wykształcenie czy związanie pracy zawodowej z obszarem pomocy społecznej12. 

Sondaż wskazał, że ze zwrotem „pracownik instytucji pomocy społecznej lub pra-

                                                           
10  Ibidem, s. 35. 
11  Ibidem, s. 36. 
12  Ibidem. 
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cownik opieki społecznej” (pytanie: Jeżeli słyszy Pani zwrot „pracownik instytucji pomocy 

społecznej lub pracownik opieki społecznej”, to jakiego typu ma Pan/Pani skojarzenia?) aż 

53% respondentów ma skojarzenia raczej pozytywne a 16% zdecydowanie pozy-

tywne. Tylko 5% zadeklarowało zdecydowanie negatywne skojarzenia, zaś 14% 

raczej negatywne. Grupa niezdecydowanych obejmuje 12%. 

Tak spolaryzowane asocjacje w opinii autorów w dużym stopniu korespondują 

z opiniami na temat charakteru czynności zawodowych pracowników socjalnych 

w instytucjach pomocy społecznej. Wg badanych instytucje pomocy społecznej 

głównie zajmują się osobami biednymi / ubogimi, osobami schorowanymi, niepeł-

nosprawnymi oraz przyznawaniem różnych form zasiłków i dofinansowania (świad-

czeniodawstwo). Najbardziej popularne skojarzenia to: praca z osobami biednymi / 

ubogimi, przyznawanie zasiłków, praca z osobami schorowanymi / niepełnospraw-

nymi, opieka, praca z osobami niezaradnymi, administracja, niby pomoc, itd.13 Po-

wyższe tendencje pokrywają się ze skojarzeniami widzów na temat tego, kim są 

osoby korzystające z pomocy społecznej. Najczęściej pojawiające się określenia to 

osoba uboga, potrzebująca lub niezaradna. 

Badania potwierdzają zatem tezę, że instytucje pomocowe w dużym stopniu 

funkcjonują w obszarach społecznej niewiedzy, otoczenie nie zawsze jest świadome 

ich pracy, często pomoc społeczna mylona jest z sygnowaną wcześniej „opieką” lub 

działalnością organizacji non-profit. Otoczenie społeczne w dużym stopniu nie zdaje 

sobie sprawy, jaka jest specyfika instytucji: jakie podejmowane są działania. Brakuje 

zwłaszcza świadomości takich form działań jak: prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa socjalnego; różnych form terapii, aktywizacji społecznej, wsparcia 

dzieci i rodzin. Kwestie i problemy społeczne bywają dehumanizowane a słowa 

klucze jak ubóstwo, bieda, bezdomność, patologia, zastępują poważny dyskurs 

i rzeczową wiedzę. Problem biedy, jeśli nie dotyczy doraźnych akcji pomocowych 

źle funkcjonuje w naszym społeczeństwie, jest niemedialny więc unikany14. Często 

też – jak wskazały badania Agrotec do kategorii ubóstwa / biedy redukują się spo-

                                                           
13  Ibidem, s. 38. 
14  Por. M. Dudkiewicz, Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2013. 
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łeczne wyobrażenia na temat funkcjonowania instytucji pomocowych, z kolei anali-

za jakościowa zawartości mediów wskazuje, że przede wszystkim jest to pomoc 

doraźna: dostarczanie świadczeń finansowych jak i materialnych, organizacja pod-

stawowych form wsparcia. 

Trzeba też zwrócić uwagę, że sami pracownicy socjalni są przekonani, że ich pu-

bliczny wizerunek jest wysoce negatywny, co ma duże przełożenie na odbiór spo-

łeczny branży. Ciekawe wyniki przywodzą badania zrealizowane w 2010  roku przez 

Instytut Spraw Publicznych15. Ankietowani pracownicy socjalni (i w tym badaniu 

dobrana grupa miała charakter reprezentatywny) mając do wyboru najwyżej trzy 

opinie z listy dziesięciu określeń zaproponowanych przez badaczy (czterech nega-

tywnych, czterech pozytywnych dwóch neutralnych), najczęściej wybierali przykłady 

(określenia) jednoznacznie negatywne16. Mamy zatem do czynienia z grupą zawo-

dową w zdecydowanej większości (blisko cztery piąte respondentów!) przekonaną, 

że społeczeństwo widzi w nich osoby przede wszystkim „pomagające darmozja-

dom”17, dodatkowo prawie połowa badanych sądzi, że ludzie uważają ich działania 

za „marnowanie publicznych pieniędzy”. Najczęściej wskazywane pozytywne okre-

ślenie – „pomaganie potrzebującym” – wymieniało jedynie nieco więcej niż 25% 

pracowników socjalnych, a „rozwiązywanie problemów społecznych” – tylko 15%. 

O tym, że – zdaniem społeczeństwa – pracownicy socjalni „pomagają darmozja-

dom”, najsilniej są przekonani respondenci z największych miast (powyżej 100 

tysięcy mieszkańców), z górnych grup wiekowych, zwłaszcza osoby w wieku powy-

żej 51 lat (81,0% tej grupy) oraz ci z najdłuższym stażem zawodowym18. 

Przyrównując wyniki badań IPS oraz Agrotec nietrudno o konkluzję, że obraz 

pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w opiniach samych 

pracowników wypada w zdecydowanie gorszym świetle, aniżeli w opiniach ogółu 

społeczeństwa (telewidzów – w kontekście badania Agrotec). Zestawiając wyniki, 

                                                           
15  Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce... 
16  M. Dudkiewicz, Jak nas widzą, tak nas piszą – wizerunek publiczny pracowników socjalnych, s. 126. 
17  Ibidem. 
18  Ibidem. 
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według ¾ pracowników socjalnych pomoc świadczona przez instytucje 

w społecznym odbiorze sprowadza się przede wszystkim do „pomagania darmozja-

dom” natomiast w rzeczywistym społecznym odbiorze (badanie CATI) aż 53% 

respondentów ma skojarzenia raczej pozytywne a 16% zdecydowanie pozytywne. 

W perspektywie pracowników socjalnych instytucja pomocowa to miejsce reali-

zacji i spełniania zawodowego, profesjonalnego pomagania, przeżywania własnych 

sukcesów, ale i rozczarowań – o czym świadczy m.in. wysoki poziom wypalenia 

zawodowego19 czy zauważana od niedawna intensyfikacja działań związków zawo-

dowych IPS i organizacji reprezentujących branżę. Inną optykę przyjmują obywate-

le, niebędący klientami. Instytucje pomocy i wsparcia społecznego, zgodnie spo-

łecznymi wyobrażeniami  powinny mieć istotny wpływ na  funkcjonowanie oraz 

rozwój społeczności lokalnych. Adekwatnie do współczesnych standardów, przed 

instytucjami stoją nowe oczekiwania: ich działalność zorientowana powinna być nie 

tylko na zaspokajanie potrzeb socjalnych i wyrównywanie deficytów, ale także na 

współpracę, kulturę pracy, animację działań środowiskowych, integrację społeczną, 

a także wspieranie ekonomii społecznej. Współczesne wymogi obejmują m.in. dzia-

łania skupione wokół budowania relacji i współpracy z otoczeniem, informowania, 

wzmacniania tożsamości, pozyskiwania społecznego zrozumienia i poparcia.  

Lokalne społeczności, jako najbliższe otoczenie instytucji pomocowej występują 

w specyficznej – podwójnej roli; z jednej stronnych oczekiwania ich przedstawicieli 

sprowadzają się do bycia „interesantem” (oczekującym zaspokojenia konkretnych 

potrzeb) oraz bycia „suwerenem”, podmiotem mającym prawo współdecydować 

o sprawach publicznych. Funkcjonując w ramach systemów administracji publicznej 

i samorządu mieszkańcy – jako otoczenie społeczne instytucji – mają bardzo kon-

kretne prawa i przywileje. Pośród najważniejszych wymienić można: dostęp do 

informacji o polityce władz, podejmowanych decyzjach, także tych w obszarze 

pomocy społecznej; dostęp do informacji na temat problemów i kwestii społecz-

nych, skali ich występowania oraz lokalizacji; dostęp do informacji na temat strategii 

i metod rozwiązywania przez gminę problemów społecznych, poczynionych pla-

                                                           
19  J. Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 

Warszawa 2004. 
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nów, etapu ich realizacji; możliwość udziału w podejmowanych decyzjach odnośnie 

spraw ważnych lokalnie (inwestycje, plany); możliwość udział w dyskusjach na waż-

ne tematy lokalne; ocena działalność władz oraz działania instytucji publicznych; 

uzyskiwanie pełnej i rzetelnej informacji w zakresie działania instytucji, ich bieżącej 

działalności; należyte (uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie) traktowanie przez 

władze, urzędy i instytucje20. Dbałość o dopełnianie tych praw jest obowiązkiem 

administracji publicznej, samorządów i instytucji, w tym osób kierujących instytu-

cjami pomocy i integracji społecznej. Przywołując słowa Krystyny Wójcik „Infor-

mowanie społeczeństwa, dialog ze społeczeństwem, czynienie przejrzystą pracę 

administracji państwowej, gromadzenie i wykorzystywanie opinii i postulatów oby-

wateli, różnych grup społecznych to obowiązek władz państwowych różnych 

szczebli i ich pomocniczych instytucji”21.  

Omówione powyżej kwestie jasno wskazują na konieczność, dezyderat prowa-

dzenia systemowych, zakrojonych na szeroką skalę, regularnych, działań na rzecz 

promocji branży pomocowej oraz public relations na różnych poziomach polityki 

społecznej. Public relations obejmującego nie tylko działania na rzecz efektywnej 

komunikacji instytucji z otoczeniem zewnętrznym, ale także – a może nawet przede 

wszystkim – działań na rzecz budowania komunikacji i pozytywnego wizerunku 

zawodu wewnątrz jednostek, pośród samych pracowników socjalnych. Jeszcze raz 

warto wskazać na szczególne uwarunkowanie tej potrzeby: omówione powyżej 

dysonanse we społecznym odbiorze pracy socjalnej i IPS, generalnie niski poziom 

wiedzy społecznej na temat funkcjonowania instytucji pomocowych (działań i roli 

pracowników socjalnych) oraz współczesne uwarunkowania i standardy instytucjo-

nalne, od których, mówiąc w skrócie bardzo często jednostki systemu odbiegają. Jak 

widać potrzebna jest zmiana wizerunku, zbudowana m.in. na rzetelnej wiedzy (in-

formowanie), promocji zawodu, instytucji oraz dobrych praktyk. Trzeba położyć tu 

                                                           
20  Por. Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 44. 
21  K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005, 

s. 789. 
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nacisk na właściwe rozumienie PR-u, który obejmuje takie obszary jak: efektywna 

komunikacja wewnątrz jednostki, budowanie (w różnych wymiarach) tożsamości 

instytucji, kontakty z mediami oraz otoczeniem instytucjonalnym i społecznym, 

budowanie kultury współdziałania międzyinstytucjonalnego i międzysektorowego, 

wielowymiarowe działania informacyjne oraz promocyjne (na rzecz wizerunku 

i wiedzy o pracy socjalnej i instytucjach pomocy i integracji), docieranie – różnymi 

kanałami – do opinii publicznej, wzmacnianie więzi i poparcia dla prowadzonych 

działań. Powinny być one uzupełniane przez marketing społeczny, obejmujący 

jedno z podstawowych narzędzi, tj. reklamę społeczną. Mówiąc o PR, należy ponad-

to wyraźnie oddzielić praktyki samej promocji (i reklamowania), jak również kon-

centrowania się na działaniach wizerunkowych (np. budowanie tożsamości wizual-

nej). We właściwie rozumianych działaniach kluczową rolę odgrywa diagnoza (ana-

liza sytuacji), a równie  istotnym podmiotem działań komunikacyjnych jest otocze-

nie wewnętrzne instytucji (np. pracownicy). Trudno oczekiwać skuteczności pro-

mowania branży pomocowej przy zaniedbaniu wewnętrznego audytorium: np. 

pracowników socjalnych, trudno podnosić w komunikacji medialnej prestiż zawodu 

(np. Głęboka woda lub lokalne kampanie społeczno-informacyjne prowadzone przez 

ROPS-y) zaniedbując kwestie relacji wewnątrz instytucji, jak również uposażeń kadr 

pomocowych. 

Kwestie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania instytucjami powinny od-

grywać szczególną rolę w pomocowym public relations. Jak wygląda zarządzanie in-

formacją i komunikacją w instytucjach pomocowych? Uproszczeniem byłoby spro-

wadzanie pod wspólny mianownik różnych modeli i praktyk, jednak na podstawie 

zgromadzonych doświadczeń, jak i dostępnych opracowań i raportów można wnio-

skować, że sytuacja jest daleka od pożądanej22. Pracownicy wskazują na niedoinfor-

mowanie, złą komunikacją z przełożonymi, którzy często wywodzą się z innych 

środowisk aniżeli pracownicy socjalni, brak dobrej komunikacji wewnątrz instytucji, 

raporty wskazują m.in. słabą koordynację prowadzonych przez różnych specjalistów 

(i instytucje), negatywnie oceniana jest jakość wymiany informacji oraz jakość 

                                                           
22  Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, M. Dudkiewicz (red.), 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 
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współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a instytucjami 

rynku pracy. Otwarta i sprawna komunikacja, takie kanały informacji jak wewnętrz-

ne biuletyny, newslettery, sieć intranet, aktualne tablice informacyjne stanowią rzad-

kość. Do tych złożonych kwestii dochodzą niski prestiż pracy socjalnej w opinii 

samych pracowników, co związane jest m.in. z niskim uposażeniem, częstym prze-

ciążeniem nadmierną liczbą obowiązków23. 

W tym kontekście uwidacznia się istotny dysonans. Trzeba bowiem podkreślić, 

że public relations oraz przestrzeń działań medialnych nie stanowi clou pracy wskaza-

nych instytucji, często nie ma na nie czasu, brakuje środków: zasobów informacyj-

nych, rzeczowych, czasowych, wiedzy, narzędzi, kompetencji. Znamienne jest rów-

nież, że tradycyjna edukacja przygotowująca do wykonywania pracy w zawodach 

pomocowych (praca socjalna) nie obejmuje kursów w zakresie kontaktów z media-

mi oraz public relations. To poważny deficyt, de facto dopiero od niedawna zauważa się 

na różnych szczeblach poważne braki w tym zakresie; w wielu sytuacjach kryzyso-

wych, uwidacznianych w komunikacji medialnej mszczą się wieloletnie  zaniedbania. 

Z drugiej strony współczesne standardy funkcjonowania instytucji publicznych 

wymuszają prowadzenie działań, które w zasadniczym zakresie zamknąć można 

w ramach public relations, chodzi tu m.in. o efektywną komunikację, dobrą atmosferę 

pracy, odpowiedni serwis informatyczny i informacyjny, obejmujący dobrą komuni-

kację wizualną oraz stosowną architekturę informacji, a także dbałość o standardy 

współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.  

Podejmując tematykę szeroko pojętej komunikacji instytucji pomocowych trzeba 

też wskazać na ich szczególny status w systemie administracyjno-prawnym i spo-

łecznym. Jako instytucje publiczne, jednostki pomocy społecznej znajdują się bez-

pośrednio w obszarze zainteresowania mediów i środowiska, w którym największe 

znaczenie odgrywają kategorie efektywności i przejrzystości działania oraz racjonal-

nego wykorzystywania finansów publicznych. W poniższym zestawieniu przywołuje 

                                                           
23  J. Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania…, op. cit., s. 125-126. 
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się najważniejsze instytucjonalne uwarunkowania wskazujące na konieczność wdra-

żania public relations. 

- Działalność PR bezpośrednio wpisuje się w wymogi i standardy współcze-

snej demokracji: mieszkańcy, społeczności mają prawo do informacji, 

zwłaszcza w obszarach, które ich dotyczą. 

- Działalność PR wpisuje się w standardy współczesnego zarządzania, stano-

wiąc jedną z jego kluczowych funkcji. 

- Działania na rzecz public relations wzmacnia wymiary i możliwości współpra-

cy instytucji z jej otoczeniem społecznym i instytucjonalnym.  

- Podatnicy mają pełne prawo do informacji, w jaki sposób wydawane są 

środki na pomoc społeczną, jakie prowadzone są usługi, jaka jest ich sku-

teczność. 

- Instytucja pomocowa odgrywa ważną rolę w strukturze lokalnej społeczno-

ści, ma znaczący wpływ na jej funkcjonowanie, na postawy, upowszechnia-

nie pewnych wzorców. 

- Gmina, inne organy samorządu terytorialnego finansujące instytucję i decy-

dujące o jej budżecie, prowadzą nadzór, kontrolują. Działania PR-owe 

sprzyjają dobrym relacjom z instytucjonalnymi zwierzchnikami. 

- Działania z zakresu PR mają szansę istotnie wpłynąć na zmianę wizerunku 

branży pomocowej oraz podnieść jej status społeczny. 

Dlaczego instytucje pomocowe pierwszego sektora nie prowadzą działań wize-

runkowo-promocyjnych? Jak wynika z pilotażowego badania przeprowadzonego na 

próbie blisko 200 pracowników instytucji pomocy społecznej dominuje przekona-

nie, że działania takie są bardzo potrzebne. Dobra prasa i pozytywny wizerunek 

winny być – w opinii pracowników efektem regularnych działań na rzecz dobrej 

komunikacji instytucjonalnej, kontaktów z mediami oraz działań na rzecz promocji. 

Pośród przyczyn nieprowadzenia aktywności w obszarze wymieniane są najczęściej: 

„brak możliwości”, deficyt zasobów finansowych i czasowych, brak lub nieznajo-

mość dobrych praktyk w tym zakresie, brak doświadczenia pracowników, nieznajo-

mość specyfiki działania mediów, brak dostępu do narzędzi typu szkolenia, publika-

cje, materiały, a przede wszystkim niedocenianie, lub unikanie tych działań przez 
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osoby kierujące instytucjami. Z kolei z badań i analiz wynika, że organizacje pomo-

cowe „nie są same” w zaniedbaniach public relations. Także pozostałe instytucje po-

pełniają liczne błędy w obszarach komunikacji społecznej24. Do najczęstszych za-

niedbań w tym zakresie należą:  

- ograniczanie PR-u do działań reklamowo-promocyjnych z zaniedbaniem 

działań na rzecz dobrej komunikacji, 

- zaniedbywanie w działaniach public relations komunikacji wewnątrz instytucji, 

- niechęć reprezentantów instytucji do prowadzenia  dialogu z mediami, nie-

dostateczne zabieganie o kontakty z dziennikarzami, 

- postrzeganie dziennikarzy jako  ewentualne zagrożenie, 

- działania wizerunkowe podejmowane są dopiero na skutek kryzysu, krytyki 

z zewnątrz, innymi słowy działania PR wdrażane są za późno, 

- PR ogranicza się do „obrony” instytucji i podjętych przez nią kroków, decy-

zji czy zrealizowanych działań; nie działa się systemowo: brakuje dialogu, in-

formowania, zachęcania obywateli do aktywności i  partycypacji, 

- PR i kontakty z mediami prowadzone są chaotycznie, bez diagnozy, planu 

ani strategii, 

- brak diagnozy: kierownictwo instytucji nie zna nastrojów, opinii ani poglą-

dów grup odbiorców (wewnętrznych i zewnętrznych). 

Praktyka funkcjonowania organizacji pomocowych dowodzi, że o zaufanie spo-

łeczne trzeba stale zabiegać, nigdy nie jest ono dane raz na zawsze. To z kolei wy-

maga nie tylko przejrzystości (konsekwentnych działań na rzecz transparentnych 

zasad, przestrzegania etyki i tajemnicy zawodowej), ale także umiejętnego informo-

wania tzw. otoczenia instytucjonalnego, dziennikarzy, władz lokalnych oraz środo-

wiska lokalnego, rozumianych jako opinia publiczna. Zaufanie społeczne i reputacja 

staje się dzisiaj warunkiem efektywnego i skutecznego realizowania podstawowych 

zadań i misji tych organizacji. Public relations zatem nie tylko przychodzi z pomocą, 

staje się kolejnym obszarem ważnych działań instytucji pomocowych. Wskazano już 

                                                           
24  K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, op. cit., s. 794. 
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na dysonans pomiędzy celami statutowymi publicznych instytucji pomocowych 

(pomoc, wsparcie, aktywizacja, wspieranie społecznej partycypacji, zaufanie klien-

tów i osób zgłaszających się o pomoc do pracownika socjalnego) a obszarami dzia-

łań promocyjnych (budowanie wizerunku branży zawsze wymaga sporych nakła-

dów, tak jak public relations nie da się prowadzić baz finansów). Praktyka jednak 

dowodzi, że celów systemu pomocy społecznej nie da się realizować skutecznie 

i wydajnie przy zaniedbywaniu komunikacji i odpowiedniego public relations: bez 

sprawnej komunikacji z otoczeniem niewiele działań uda się rozpocząć, natomiast 

bez wsparcia środowiska niewiele działań kończy się sukcesem. 
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Streszczenie 

Słowa kluczowe: praca socjalna w społecznym odbiorze, instytucje pomocy społecznej w me-

diach, public relations pomocy społecznej 

W niniejszym artykule omówione zostały podstawowe wymogi i uwarunkowania działań 

z zakresu public relations w instytucjach pomocy społecznej.  Punkt wyjścia stanowi zestawienie 

wyników badań opinii publicznej oraz pracowników instytucji pomocy społecznej na temat wiedzy 

i opinii o ich funkcjonowaniu. Okazuje się, że opinie samych pracowników instytucji pomocy na 

temat ich społecznego odbioru są znacznie bardziej pesymistyczne od rzeczywistości, badani ocenia-

ją swój wizerunek bardziej negatywnie aniżeli respondenci niebędący pracownikami instytucji 

pomocowych. Niemniej, przywołane raporty i obserwacje jednoznacznie wskazują na niedostatecz-

ną rozpoznawalność roli pracowników socjalnych oraz nienajlepszy wizerunek publicznych instytu-

cji pomocowych. Drugą omówioną kwestią jest bardzo nisko oceniana komunikacja wewnętrzna 

instytucji pomocy społecznej. Powyższe stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat konieczno-

ści, a także kształtu i dezyderatów prowadzenia działań public relations w przestrzeni zinstytu-

cjonalizowanej pomocy społecznej. 
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Not only social work: communication aspects of functioning  
of social assistance  in public space; between stereotypes  
and obstacles, and public relations and active promotion 

Summary 

Key words: social work in recognition of society, social assistance institutions in media, public 

relations of social assistance 

The below paper touched upon the basic requirements and conditions of actions concerning pub-

lic relations in social assistance institutions. Compared where results of surveys carried among 

public opinion (realized among viewers) and employees of social assistance institutions, about 

knowledge and opinions on functioning of assistance units and social workers. As it turns out, 

opinions of employees of social institutions themselves on their social reception are far more pessimis-

tic than reality; they evaluate their image in more negative fashion than respondents who are not 

employed in assistance institutions. Nevertheless, mentioned reports and observations clearly indi-

cate the insufficient recognition of role of social workers and low image of public assistance institu-

tions. Second issue is – very poorly-evaluated internal communication of social assistance institu-

tions. The above-mentioned issues are a point of reference for discussion on the need, shape and 

desiderata of carrying out public relations in the matter of institutionalized social assistance. 

  

 




