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Najwa¿niejszym adresatem, odbiorc¹, beneficjentem pomocy spo³ecznej jest
rodzina. Pomoc spo³eczna podejmuje dzia³ania wspieraj¹ce rodziny znajduj¹ce
siê w trudnych sytuacjach, najczê�ciej kryzysowych1. Wspierane takich �rodo-
wisk okre�la siê mianem pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, wieloproblemo-

wych, patologicznych2. W ostatnich latach coraz czê�ciej mówi siê o rodzinach
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym lub ju¿ wykluczonych3.

Jakimi okre�leniami nale¿y siê pos³ugiwaæ, aby w sposób niestygmatyzuj¹cy
nazwaæ rodziny korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej? Na okre�lenie takich rodzin
istnieje w jêzyku polskim co najmniej kilka, g³ównie pejoratywnych okre�leñ, jak

przyk³adowo „rodziny z marginesu spo³ecznego�. Postawione wy¿ej pytanie su-
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1 Por. J. Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki,

Warszawa 2006.
2 Szerzej okre�lenia i problem nazewnictwa rodzin omawia K. Wódz w rozdz. V opracowa-

nia: Praca socjalna w �rodowisku zamieszkania, por. K. Wódz, Rodzina specjalnej troski w pracy
socjalnej w �rodowisku zamieszkania, w: tego¿, Praca socjalna w �rodowisku zamieszkania, Kato-

wice 1998, s. 161-176.
3 B. Balcerzak-Paradowska zauwa¿a: �mówi¹c o wykluczeniu spo³ecznym w kontek�cie ro-

dziny mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹c¹ definicjê�: wykluczenie spo³eczne to sytuacja uniemo¿liwiaj¹ca
lub znacznie utrudniaj¹ca prawid³owe funkcjonowanie rodziny i pe³nienie przez jej cz³onków ról
spo³ecznych, ich uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, prowadz¹ca (lub stwarzaj¹ca zagro¿enie) do
przenoszenia (dziedziczenia) statusu osoby wykluczonej na nastêpne pokolenie�, B. Balcerzak-Pa-

radowska, Rodzina wobec wykluczenia spo³ecznego, w: Zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu,

red. L. Fr¹ckiewicz, Katowice 2005, s. 207-222.
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geruje obecno�æ bardzo powa¿nego i �praktycznego� problemu, z którym na co
dzieñ mierz¹ siê osoby wspieraj¹ce rodziny, gdy¿ piêtno, które widoczne jest na
poziomie jêzyka, dla jednych jest argumentem za brakiem akceptacji dzia³añ
i programów wspierania rodzin, dla innych bardzo powa¿n¹ spo³eczn¹ barier¹,
z któr¹ trzeba siê zmierzyæ w i tak nie³atwej pracy z trudnymi beneficjentami4.

Jedn¹ z propozycji rozwi¹zania tego problemu by³o niestygmatyzuj¹ce pojê-
cie „rodziny specjalnej troski�, na okre�lenie szerokiej gamy rodzin korzystaj¹-
cych z pomocy spo³ecznej, wobec których podejmowane s¹ (w ramach szeroko

rozumianego systemu pomocy spo³ecznej) dzia³ania interwencyjno-ratownicze5.
�Rodzin¹ specjalnej troski� mo¿e byæ zatem rodzina problemowa6 oraz rodzina
wieloproblemowa, niewydolna pod wzglêdem licznych funkcji, której negatyw-

ny stereotyp „rodziny z tzw. marginesu spo³ecznego� jest rozpowszechniony
w �rodowisku lokalnym oraz w�ród �zawodowych pomagaczy�7. Termin „rodzi-

na specjalnej troski” nie zosta³ zaakceptowany przez pracowników socjalnych.

Proponujê zatem, aby korzystaæ z terminu „rodzina wieloproblemowa”, któ-

ry jest mo¿e nieco �techniczny”8, ale dobrze oddaje skalê problemów pojawiaj¹-
cych siê w rodzinach korzystaj¹cych z publicznego i pozarz¹dowego wsparcia.
Ponadto definicja „rodziny wieloproblemowej” ukazuje nam z³o¿ony charakter
uwarunkowañ, sk³aniaj¹cych te rodziny oraz umo¿liwiaj¹cym im korzystanie ze
�wiadczeñ przez wiele lat (a nawet pokoleñ), na co zwracaj¹ uwagê badacze

miejskich i wiejskich enklaw biedy9.

4 Pracownik socjalny udzielaj¹cy pomocy stygmatyzowanym rodzinom � z piêtnem przemo-
cy, uzale¿nieñ, bezrobocia itp., a najczê�ciej z dysfunkcjami sprzê¿onymi, staje miêdzy �m³otem
a kowad³em� uprawnionych oczekiwañ ró¿nych grup spo³ecznych w kwestii pomocy rodzinom,
które najczê�ciej nie s¹ spójne.

5 Por. K. Wódz, Rodzina specjalnej troski…, s. 162-175.
6 �Rodziny problemowe staj¹ siê dysfunkcjonalnymi w sensie spo³ecznym wówczas, je�li

wystêpuj¹ce w nich zjawiska dysfunkcjonalne prowadz¹ do deprywacji podstawowych potrzeb ich
cz³onków, zw³aszcza dzieci, osób wymagaj¹cych opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji”,

K. Wódz, Rodzina specjalnej troski…, s. 167.
7 K. Wódz proponuje, aby pojêcie rodzina wieloproblemowa odnosi³o siê do tych �.. spo�ród

rodzin szczególnej troski, w których dochodzi do nak³adania siê trudno�ci materialnych, upo�le-
dzenia kulturalnego, patologii biopsychicznej i spo³ecznej�, K. Wódz, Rodzina specjalnej troski…,

s. 168.
8 Wskazuje bowiem na z³o¿ono�æ procesów diagnozowania, interweniowania i planowania

pomocy w formie �wiadczeñ finansowych, rzeczowych, us³ugowych, w tym w postaci pracy so-

cjalnej.
9 Por. m.in. J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass,

£ód� 2002; A. Karwacki, B³êdne ko³o. Reprodukcja kultury podklasy spo³ecznej, Toruñ 2006;
Z. Kawczyñska-Butrym, Problemy pracy socjalnej w wiejskich enklawach ubóstwa, w: Dzia³ania
spo³eczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. E. Kantowicz, A. Olubiñski, Toruñ 2003;

J. Krzyszkowski, Miêdzy pañstwem opiekuñczym a opiekuñczym spo³eczeñstwem. Determinanty
funkcjonowania �rodowiskowej pomocy spo³ecznej na poziomie lokalnym, £ód� 2005; M. Potocz-
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Dla pracowników pomocy spo³ecznej stosunkowo czytelnym wska�nikiem
wieloproblemowo�ci rodzin jest obecno�æ problemów opiekuñczych i opiekuñ-
czo-wychowawczych w rodzinach, coraz powszechniej diagnozowana przez jed-
nostki organizacyjne pomocy spo³ecznej jako istotny problem lokalny, wymaga-
j¹cy innowacyjnych rozwi¹zañ10.

I. POMOC SPO£ECZNA WOBEC RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH

Zakres odpowiedzialno�ci pomocy spo³ecznej za sytuacje w rodzinach wie-
loproblemowych jest bardzo szeroki: od przygotowania strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych, programów profilaktyki i wsparcia rodzin, tworzenia
lokalnych systemów wsparcia dla ró¿nych grup, rodzin i osób, po przekazywa-

nie ró¿nych form pomocy (transfer �wiadczeñ) – by wymieniæ tylko niektóre
z obligacji na³o¿onych na system pomocy spo³ecznej oraz dzia³ania podejmowa-
ne rzeczywi�cie przez jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej i jej pracow-

ników11.

Pracownicy socjalni bardzo wyra�nie sygnalizuj¹, ¿e oczekiwania spo³eczne
(ze strony ró¿nych krêgów zainteresowanych udzielaniem pomocy rodzinom),
a dotycz¹ce zaanga¿owania i odpowiedzialno�ci pracowników pomocy spo³ecz-
nej (równie¿ pracowników socjalnych) za przezwyciê¿anie kryzysów w rodzi-
nach korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, zdecydowanie wykraczaj¹ poza pro-
fesjonalny zakres ich powinno�ci. Pracownicy socjalni maj¹ poczucie, ¿e odpo-
wiedzialno�æ za sytuacje w rodzinach korzystaj¹cych z pomocy przerzucana jest

na ich barki, podczas gdy cz³onkowie rodzin z odpowiedzialno�ci za siebie i sy-
tuacjê w rodzinach zwalniaj¹ siê sami oraz, co niemniej wa¿ne, s¹ przez otocze-
nie stosunkowo ³atwo zwalniani z tej odpowiedzialno�ci. Mechanizm przenosze-
nia odpowiedzialno�ci za wadliwe funkcjonowanie rodzin wieloproblemowych
w spo³eczno�ciach lokalnych jest widoczny zw³aszcza w przypadku rodzin za-

na, W. Warzywoda-Kruszyñska, Kobiety z ³ódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu ¿ycia i miêdzypo-
koleniowym przekazie, £ód� 2009.

10 Por. sposób definiowania potencja³u opiekuñczego rodziny przez Z. Kawczyñsk¹-Butrym.
Potencja³ rodziny zosta³ zdefiniowany funkcjonalnie, jako zestaw cech/ czynników maj¹cych zna-
czenie dla sprawowania opieki. Autorka bardzo szczegó³owo omawia wp³yw struktury rodziny, sta-
nu zdrowia i sprawno�ci jej cz³onków, dysponowanie przez cz³onków rodziny czasem na opiekê,
sytuacjê bytow¹, mieszkaniow¹ i emocjonaln¹ rodziny, wiedzê i umiejêtno�ci w zakresie sprawo-
wania opieki, dla optymalnej opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹ oraz powody, dla których poja-
wiaj¹ siê trudno�ci w sprawowaniu opieki w aspekcie poszczególnych sytuacji rodziny, wyznacza-
j¹cych jej wydolno�æ opiekuñcz¹, por. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepe³nosprawno�æ,
staro�æ, Lublin 2009.

11 Pomijam w tym wyliczeniu tak wa¿ne zadania, jakimi s¹: tworzenie warunków dla rozwoju

pracy socjalnej oraz tworzenie systemu wsparcia dla pracowników socjalnych.
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gro¿onych odebraniem dzieci oraz rodzin, wyrokiem s¹du, pozbawionych prawa
do opieki nad dzieæmi. Rodziny te stosunkowo ³atwo przerzucaj¹ odpowiedzial-
no�æ za wychowanie w³asnych dzieci, za byt materialny rodziny, na pañstwo,
które reprezentuj¹ pracownicy pomocy spo³ecznej. Z drugiej strony pracownicy

socjalni i wychowawcy w domach dziecka (w placówkach socjalizacyjnych), wy-
kazuj¹ brak profesjonalizmu w dzia³aniu, ujawniaj¹c negatywn¹, sk¹din¹d natu-
raln¹, jak zauwa¿a M. Rymsza, reakcjê wobec rodziców, których dzieci zosta³y
umieszczone w placówkach i rodzinach zastêpczych12. Brak respektowania pro-

fesjonalnych zasad pracy socjalnej, stanowi jedn¹ z wa¿nych barier w prowadze-
niu tej pracy z rodzinami wieloproblemowymi13, a w rezultacie do akceptacji nad-
u¿ywania zasobów systemu pomocy spo³ecznej, bez zmiany sytuacji (poprawy

funkcjonowania rodziców i dzieci) w tych rodzinach. Zmiana postaw i motywa-
cji rodziców, których celem jest poprawa funkcjonowania w rolach rodzinnych
(matki, ojca, ¿ony, mê¿a) wymaga przekraczania interesów grupowych, resorto-
wych, instytucjonalnych. W tak z³o¿onych sytuacjach w �rodowiskach lokalnych,
gdzie dochodz¹ do g³osu liczne sprzeczne interesy grup i krêgów spo³ecznych14,

braki profesjonalizmu przenikaj¹ siê z dba³o�ci¹ nade wszystko o w³asny, w¹sko
pojêty interes (grupowy, resortowy). W obszarze opieki zastêpczej nad dzieckiem

i pomocy rodzinie, wymagaj¹cym wspó³pracy miêdzyinstytucjonalnej i miêdzy-

sektorowej, naruszana jest zasada pomocniczo�ci (subsydiarno�ci), a niekiedy

bywa ona „odwracana”15.

Charakteryzuj¹c dzia³ania podejmowane przez pomoc spo³eczn¹ na rzecz
rodzin wieloproblemowych warto zadaæ pytanie, kim jest rzeczywisty adresat

i beneficjent publicznego systemu wsparcia, lub inaczej: do kogo z cz³onków ro-
dziny pomoc jest kierowana przede wszystkim? Okazuje siê, ¿e w obrêbie rodzi-
ny korzystaj¹cej z pomocy niektórzy jej cz³onkowie s¹ mniej, a inni bardziej
uprzywilejowani w dostêpie do �wiadczeñ. Uprzywilejowanymi beneficjentami

systemu pomocy spo³ecznej s¹ dzieci i kobiety, aczkolwiek ka¿da z tych katego-

12 Por. M. Rymsza, Opieka zastêpcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach
zreformowanego systemu pomocy spo³ecznej w Polsce, w: Z opieki zastêpczej w doros³e ¿ycie. Za-
³o¿enia a rzeczywisto�æ, red. A. Kwak, Warszawa 2006, s. 62.

13 Szerzej na temat barier w pracy socjalnej rodzin¹ D. Trawkowska, Bariery pracy socjalnej
z rodzin¹ w pomocy spo³ecznej, �Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze� n. 5 (2009).

14 M. Rymsza w cytowanym opracowaniu wskazuje na trwa³o�æ mechanizmu instytucjonali-
zacji opieki zastêpczej, który wyra¿a siê w sprowadzeniu funkcji opieki zastêpczej do ¿yczliwych
i poprawnych relacji miêdzy wychowawc¹, pracownikiem socjalnym a wychowankiem, bez naru-
szania funkcjonuj¹cego uk³adu wprowadzeniem pracy socjalnej (socjalno-wychowawczej, socjal-
no-terapeutycznej) z rodzinami tych dzieci (przebywaj¹cych w ró¿nych formach opieki zastêpczej)
� por. s. 62.

15 Zdaniem G. Makowskiego �Zjawisko odwrócenia zasady pomocniczo�ci [ma miejsce – DT],

kiedy organizacje pozarz¹dowe wspieraj¹ niewydolne instytucje publiczne”. G. Makowski, Inter-
pretacja i realizacja podstawowych zasad wspó³pracy, w: Pañstwo a trzeci sektor. Prawo i instytu-
cje w dzia³aniu, red. M. Rymsza, G. Makowski, M. Arczewska, Warszawa 2007, s. 116.
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rii posiada uprzywilejowan¹ pozycjê z innych powodów. Kobietom, na co zwra-
ca³a uwagê ju¿ przed laty E. Tarkowska, „wypada” prosiæ o pomoc. Ponadto
z pomocy spo³ecznej korzystaj¹ przede wszystkim rodziny niepe³ne, w których
kobiety s¹ g³owami rodzin. Natomiast traktowanie zmiany (poprawy) sytuacji
dziecka jako priorytetu w pracy z rodzin¹ jest zwi¹zane ze skal¹ zaniedbañ wo-
bec dzieci w rodzinach wieloproblemowych, powoduj¹cych konieczno�æ na-
tychmiastowego dzia³ania, a tak¿e, co warto podkre�liæ, z powodu znacznej fe-

minizacji zawodu pracownika socjalnego16.

Analizuj¹c pozycje poszczególnych osób w systemie rodzinnym pracownicy
socjalni zwracaj¹ uwagê na te osoby, którym stosunkowo ³atwo jest przypisaæ
okre�lone ustawowo dysfunkcje, gdy¿ przyznanie �wiadczeñ osobom z widocz-
n¹ dysfunkcj¹ nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Po prostu ³atwiej przyznaæ
�wiadczenie z pomocy spo³ecznej tym w³a�nie cz³onkom rodziny w zbiurokraty-
zowanym systemie pomocy spo³ecznej.

Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ rodzin wieloproblemowych, na któr¹, jak s¹-
dzê, warto zwróciæ uwagê w aspekcie funkcjonowania systemu pomocy spo³ecz-
nej, jest obecno�æ problemów opiekuñczych i opiekuñczo-wychowawczych w tych
rodzinach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie tyle pojawienie siê tych problemów w rodzi-

nach, co przede wszystkim identyfikowanie ich jako istotnych celów pracy socjal-

nej, zaczê³o siê dopiero w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych17. Aktualnie s¹
one jednymi z najpowa¿niejszych do rozwi¹zania w lokalnych spo³eczno�ciach18,
a ponadto wymagaj¹ innowacyjnych dzia³añ ze strony publicznej i pozarz¹dowej
pomocy spo³ecznej, na co w wielu spo³eczno�ciach brakuje przyzwolenia19.

Wa¿n¹ analizowan¹ cech¹ jest specyficzna struktura rodzin korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej, w�ród których obserwuje siê sporo problemów opiekuñ-
czych, opiekuñczo-wychowawczych oraz bezradno�ci w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego. S¹ to rodziny z dzieæmi, przede wszystkim rodziny niepe³ne,
wielodzietne oraz niepe³ne i wielodzietne zarazem. Ich obecno�æ w gminach

16 Szerzej na temat nierównego traktowania cz³onków rodziny w pracy socjalnej por. D. Traw-
kowska, Pomoc spo³eczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastêp-
czymi, w: Pomoc dzieciom i rodzinie w �rodowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, red.
M. Rac³aw-Markowska, Warszawa 2005, s. 151-152.

17 Por. J. Starga-Piasek, S. Golimowska, Z. Morecka, Przyczyny korzystania z pomocy spo-
³ecznej w latach 1990-2004, w: Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy spo³ecznej w zwalczaniu
ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. Tendencje i ocena skuteczno�ci, red. B. Balcerzak-Paradowska

i S. Golimowska, Warszawa 2009, s. 242.
18 Opiniê te formu³ujê na podstawie cz¹stkowych danych z badañ, w których uczestniczy³am

oraz wed³ug opinii pracowników socjalnych, którzy byli s³uchaczami specjalizacji II stopnia

w zawodzie pracownik socjalny (sze�ciu edycji specjalizacji).
19 Pisa³am o tym powo³uj¹c siê na przyk³ad tworzenia systemu wsparcia dziecka i rodziny

w Rudzie �l¹skiej � por. D. Trawkowska, Sukcesy i trudno�ci w tworzeniu systemu wsparcia dla
dzieci i rodzin w Rudzie �l¹skiej, �Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze� n. 10 (2009) i n. 1 (2010).
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miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich powinna nadawaæ kierunek strategicz-

nym dzia³aniom (lokalnym strategiom rozwi¹zywania problemów spo³ecznych)

oraz powinna stanowiæ wskazówkê, co do po¿¹danych celów projektowanych

programów wsparcia dzieci i rodzin. Niestety, z badañ wynika³o, ¿e posiadanie

nawet poprawnych, lokalnych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
(bior¹c pod uwagê u¿ywany do ich opisu jêzyk, sposób diagnozowania, kluczo-
we problemy spo³eczne, proponowane dzia³ania, metody wdra¿ania, monitoro-
wania i �ród³a wsparcia dla dzia³añ) nie gwarantuje sukcesu w walce z wyklu-

czeniem spo³ecznym osób i rodzin20 korzystaj¹cych z pomocy. Niezbêdna jest
w tym wypadku koordynacja szeregu dzia³añ i to na ró¿nych poziomach, w tym:

– pokonanie trudno�ci obiektywnych (nieliczne organizacje pozarz¹dowe,
braki �rodków, niemo¿no�æ ich przemieszczania w bud¿ecie, braki kadrowe unie-
mo¿liwiaj¹ce pozyskanie �rodków z funduszy unijnych);

– oszacowanie grupy wykluczonych;

– operacjonalizacjê g³êboko�ci wykluczenia dla potrzeb praktyki;

– podjêcie dzia³añ edukacyjnych, u�wiadamiaj¹cych, ¿e przyzwolenie na po-
maganie niektórym tylko kategoriom (tym, którzy na pomoc zas³uguj¹ i nie s¹
postrzegani jako wykluczeni na skutek swoich dzia³añ) nie powinno mieæ miej-
sca, a przekonania takie (wcale nierzadkie) w�ród pracowników socjalnych s¹
wyrazem braku profesjonalizmu;

– okre�lenie rzeczywistych konsekwencji dzia³añ podejmowanych wobec

zjawiska wykluczenia przez administracjê centraln¹.

W �wietle wyników cytowanych badañ nale¿y s¹dziæ, ¿e zjawisko wyklucze-
nia spo³ecznego osób i rodzin, definiowane by³o przez przedstawicieli samorz¹-
dów (definicja operacyjna) jako suma problemów spo³ecznych gorzej lub lepiej
zdiagnozowanych i zasygnalizowanych w lokalnych strategiach rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych. Taki sposób definiowania wykluczenia i usytuowania

go w dokumentach strategicznych umacnia, i tak dostatecznie widoczn¹ tenden-
cjê do rozparcelowania kwestii spo³ecznych na zakresy dostêpne kompetencjom
poszczególnych instytucji i urzêdów. Walka z wykluczeniem jawi siê zatem jako
stosunkowo ma³o skuteczna z uwagi na wspomniane ograniczenia. Trudno ocze-
kiwaæ, aby nie towarzyszy³y jej dzia³ania pozorne podejmowane na poziomie

lokalnym przez wszystkich zainteresowanych aktorów21. W �wietle wyników
omawianego raportu najbardziej pozorowanym obszarem dzia³ania wydaje siê

20 Por. P. B³êdowski, Samorz¹d lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego, w: Pañ-
stwo, samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia spo-
³ecznego, red. P. Brody-Wysocki, Warszawa 2007.

21 Por. D. Trawkowska, Dzia³ania pozorne w pomocy spo³ecznej – przejawy – mechanizmy –

skutki, �Przegl¹d Socjologiczny”, T. LVIII/1 (2009).
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byæ sama ocena skuteczno�ci instrumentów i �rodków wykorzystywanych przez
lokalnych aktorów, gdy¿ nietypowe dzia³ania wymagaj¹ niestandardowej ewalu-
acji, za� dla wiêkszo�ci dzia³añ jest ona nazbyt formalna, co wskazuje na wyko-

rzystywanie ewaluacji w celu legitymizowania dalszego postêpowania.

Sygnalizowane problemy, dylematy pomocy spo³ecznej oraz preferowane

przez pracowników pomocy spo³ecznej sposoby ich rozwi¹zywania, omawiam
bardziej szczegó³owo w aspekcie zadañ pomocy spo³ecznej wobec rodzin wielo-
problemowych.

II. WYBRANE ZADANIA POMOCY SPO£ECZNEJ NA RZECZ
RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH.

PREFEROWANE SPOSOBY ICH REALIZACJI PRZEZ POMOC SPO£ECZN¥

Z perspektywy organizowania pomocy rodzinom wieloproblemowym, zada-
nia pomocy spo³ecznej dotycz¹ trzech komplementarnych obszarów/zakresów jej
aktywno�ci, obejmuj¹cych: przygotowanie rodzin do przyjêcia pomocy, sprawny

transfer �wiadczeñ, w tym specjalistycznej us³ugi � pracy socjalnej, budowanie

zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin w lokalnych spo³eczno�ciach, w ich
�rodowisku zamieszkania.

Pragnê podkre�liæ, ¿e nawet pobie¿ne analizy aktywno�ci pomocy spo³ecznej
w wymienionych trzech obszarach, wskazuj¹ na zró¿nicowane tempo zmian (ak-
tywno�ci pomocy spo³ecznej) oraz specyficzne dla ka¿dego obszaru bariery spo-
³eczne, wymagaj¹ce zdecydowanie wnikliwszej oceny ni¿ ta, któr¹ prezentujê.

1. Przygotowanie rodzin do przyjêcia pomocy

Rodziny korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej s¹ czêsto postrzegane, równie¿
przez pracowników socjalnych, jako te, które na pomoc nie zas³uguj¹. Badania
przeprowadzone przez Z. Kawczyñsk¹-Butrym na terenie pó³nocno-wschodniej
Polski ujawni³y m.in. ró¿ny stopieñ akceptacji klientów (i rodzin) przez pracow-

ników socjalnych, co – zdaniem autorki badañ � stanowi istotn¹ przes³ankê za-
kresu oferowanej pomocy, zaanga¿owania w poprawê sytuacji podopiecznego

(klienta i rodziny) oraz wzmacnia b¹d� obni¿a poziom ¿yczliwo�ci dla klienta ze
strony pracownika socjalnego. Komentuj¹c (pow�ci¹gliwie!) rezultaty przepro-

wadzonych badañ Kawczyñska-Butrym zauwa¿a: Uzyskane wyniki zdaj¹ siê byæ
zaskakuj¹ce. Na ich podstawie mo¿na po�rednio wnioskowaæ, ¿e zgodnie z wyra-
¿onymi przez pracowników socjalnych opiniami, niejako niezale¿nie od obowi¹-
zuj¹cych obiektywnych kryteriów okre�lonych ustawowo, nale¿a³o �zas³u¿yæ� na
pomoc. Poza tym, w sytuacji barku aprobaty, niekorzystnej postawy pracownika
� podopieczny mo¿e byæ dyskryminowany w przyznawaniu �wiadczeñ, choæ pra-
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cownik socjalny powinien udzieliæ pomocy bez ¿adnych warunków, jedynie
w oparciu o zgromadzone dane. Okazuje siê, ¿e takim warunkiem mo¿e byæ
akceptacja lub dezakceptacja podopiecznego lub ocena zawinionej lub niezawi-
nionej biedy…22. Z analiz Kawczyñskiej-Butrym wynika³o, ¿e jednym z istotnych
czynników aktywizuj¹cych pracê socjaln¹ z rodzin¹ jest postawa ¿yczliwo�ci,
akceptacji ze strony pracownika socjalnego dla rodziny wieloproblemowej ko-
rzystaj¹cej z publicznej pomocy spo³ecznej. Jest to istotny, jak siê okaza³o, wa-

runek prowadzenia skutecznych dzia³añ (udzielania pomocy) tym rodzinom.

Podstawowym warunkiem profesjonalnych dzia³añ w pracy socjalnej z ro-
dzin¹ jest rzetelna diagnoza rodziny. Ten etap metodycznego dzia³ania wymaga

zwykle wsparcia pracownika socjalnego przez innych specjalistów: psychologów,
prawników, pedagogów, lekarzy, kuratorów s¹dowych i innych. Wspó³praca
z nimi napotyka na pewne trudno�ci23. Innym problemem jest, jak zauwa¿a
E. Wysocka24, charakter roli zawodowej, w której pracownik socjalny wystêpuje –
roli diagnosty. Zdaniem Wysockiej nale¿y ona do ról �zaniedbanych�, a w kszta³-
ceniu pracowników socjalnych nie przywi¹zuje siê szczególnej wagi do
wzmocnienia ich kompetencji w obszarze diagnozy indywidualnej i spo³ecznej.

Istotnym elementem profesjonalnej pomocy rodzinie jest zawi¹zanie kontrak-

tu socjalnego. Badania efektywno�ci tego narzêdzia w pracy socjalnej, przepro-

wadzone przez A. Golczyñsk¹-Grondas i A. Kretek-Kamiñsk¹, ukaza³y jego po-
zornie skuteczny charakter25, co potwierdza podobne wnioski z innych, wcze-
�niejszych badañ26.

2. Realizacja specjalistycznej us³ugi � pracy socjalnej

�wiadczenie pracy socjalnej w organizacyjnych ramach publicznej pomocy
spo³ecznej (OPS, PCPR) napotyka na szereg barier. Mo¿na wrêcz okre�liæ jej

transfer jako aktywno�æ zarezerwowan¹ dla pasjonatów! Przede wszystkim wpro-

wadzenie pracy socjalnej z rodzin¹ (socjalno-wychowawczej, socjalno-terapeu-

22 Z. Kawczyñska-Butrym, Koncepcje opieki i zawody opiekuñcze. Pracownicy socjalni i pie-
lêgniarki, Olsztyn 2001, s. 203.

23 Por. D. Trawkowska, Konsultanci w pomocy spo³ecznej � w �wietle wyników badañ empi-
rycznych, w: Badania w pracy socjalnej/spo³ecznej – przegl¹d dokonañ i perspektywy, red.

E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Pyrliñska, £od� 2007.
24 E. Wysocka, Warsztat diagnostyczny pracownika socjalnego w obszarze pracy w rodzin¹

oraz przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania procesu diagnozy �rodowiska rodzinnego. Nie-
publikowany referat wyg³oszony na konferencji �Dziecko w rodzinie wieloproblemowej”, Katowi-

ce 24.03.2009.
25 Por. A. Golczyñska-Grondas, A. Kretek-Kamiñska, Kontrakt socjalny. Za³o¿enia i realiza-

cja. Przyk³ad ³ódzki, �Przegl¹d Socjologiczny�, T. LVIII/1, (2009).
26 D. Trawkowska, Dzia³ania pozorne w pomocy spo³ecznej. Przypadek (i przypad³o�æ) pracy

socjalnej, �Problemy Polityki Spo³ecznej� n. 10 (2007).
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tycznej, a tak¿e terapii rodzin) nie wystarczy, aby wspieraæ rodziny wieloproble-
mowe zamieszkuj¹ce enklawy biedy. Aktualne do�wiadczenia pomocy spo³ecz-
nej z Programami Aktywno�ci Lokalnej (PAL) wskazuj¹ na konieczno�æ synchro-
nizacji dzia³añ animuj¹cych spo³eczno�æ (model animacji spo³ecznej, spo³eczno-
kulturowej) z innymi modelami (i metodami) pracy socjalnej (praca z jednostk¹,
praca zespo³owa, praca z rodzin¹, z ma³¹ grup¹), w celu uzyskania efektu syner-
gii. Wydaje siê, ¿e jest to w³a�ciwa droga zmiany postaw osób korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej, prowadz¹ca do odzyskania przez nie kontroli nad swoim
¿yciem27.

Z uwagi na odpowiedzialno�æ, a tak¿e na niepewno�æ, która towarzyszy pra-
cy z rodzin¹, wsparciem dla pracowników socjalnych jest praca zespo³owa. Mo-

dele pracy zespo³owej rozwinê³y siê w polskiej pomocy spo³ecznej z koñcem lat

90. (wsparcie superwizorów, zespo³ów konsultacyjnych i projektowych). Obok
pracy zespo³owej, pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi powinny to-
warzyszyæ dzia³ania terapeutyczne, wychowawcze (treningi bud¿etowe, higie-
niczne). Obserwujemy je w obszarze �dobrych praktyk� w pracy z rodzin¹
wieloproblemow¹, gdzie zainteresowanie i rozwój pracy socjalno-wychowawczej

oraz socjalno-terapeutycznej, a tak¿e terapii rodzin, prowadzonej w organizacyj-
nych ramach pomocy spo³ecznej, towarzyszy praca zespo³owa i animacja lokal-

na. Praca socjalna z rodzin¹ jest, jak ka¿da praca socjalna, nieprzypadkow¹ se-
kwencj¹ dzia³añ metodycznych, która mo¿e i powinna zostaæ wpisana w zapla-

nowany program dzia³añ na poziomie lokalnym (animacja spo³eczna, animacja
spo³eczno-kulturowa). Do�wiadczenia historyczne i projektowe pokaza³y, ¿e ani-
macja lokalna generuje inicjatywy samopomocowe28, które s¹ niezwykle cenne
w pracy socjalnej z ubogimi rodzinami (wieloproblemowymi), z uwagi na nie-
liczne kontakty spo³eczne tych rodzin.

Z perspektywy pracownika socjalnego podejmuj¹cego pracê socjaln¹ z ro-
dzin¹ wieloproblemow¹, podejmowanie p r o f e s j o n a l n y c h  decyzji oznacza
�wiadome preferowanie okre�lonych funkcji pracy socjalnej (udostêpniania za-
sobów, konsultacyjno-wzmacniaj¹ca, edukacyjno-informacyjna), w miejsce ruty-
nowego udostêpniania zasobów, które sprzyja przywi¹zaniu osób i rodzin do
pomocy spo³ecznej.

W konsekwencji zarówno transfer �wiadczeñ, w postaci pracy socjalnej, któ-

ry wymaga daleko id¹cych zmian w funkcjonowaniu organizacji pomocowych

�wiadcz¹cych tê pracê (socjaln¹), jak i wykorzystanie profesjonalnych umiejêt-
no�ci kadry pomocy spo³ecznej (umiejêtno�ci wspierania dzia³añ innowacyjnych,

27 £¹czenie metod pracy socjalnej wyra�nie jest widoczne w dzia³aniach o�rodków pomocy
spo³ecznej uznanych za przyk³ady �dobrych praktyk�.

28 Por. Spo³eczno�æ lokalna w dzia³aniu. Kapita³ spo³eczny. Potencja³ spo³eczny. Lokalne go-
vernance, red. T. Ka�mierczak, K. Hernik, Warszawa 2008.
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tworzenia przystaj¹cych do lokalnych potrzeb modeli pracy socjalnej, wspieraj¹-
cego nadzoru, tworzenia i rozwijania rozmaitych zasobów, tak¿e poza macierzy-
st¹ organizacj¹ oraz budowania sieci wsparcia spo³ecznego, anga¿uj¹cych �wiec-
kich i ko�cielne organizacje pomocowe) wymagaj¹ wrêcz obecno�ci ponadlokal-

nych standardów, podzielanych przez publiczn¹ pomoc spo³eczn¹, organizacje
trzeciego sektora dzia³aj¹ce na tym polu oraz samorz¹dy lokalne. Tymczasem

standardy pracy socjalnej nie s¹ dobrze znane nawet w �rodowisku pracowników
pomocy spo³ecznej, a praca socjalna dla przedstawicieli samorz¹dów lokalnych
jest pojêciem nieprecyzyjnym, czêsto nieznanym.

3. BUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA RODZIN
W LOKALNYCH SPO£ECZNO�CIACH � W ICH �RODOWISKU ZAMIESZKANIA

Integracja systemu spo³ecznego, w tym wypadku lokalnego systemu wspar-
cia dla rodzin wieloproblemowych, napotyka na szereg przeszkód. Sygnalizujê
zaledwie jedn¹ z nich: przywi¹zania pomocy spo³ecznej do dba³o�ci o integracjê
systemu spo³ecznego wsparcia w wymiarze funkcjonalnym – przyk³adanie

szczególnej uwagi do rozdzia³u kompetencji, podzia³u zadañ i funkcji (ról), dba-
³o�ci o sprawne komunikowanie w obrêbie systemu. Tymczasem, zw³aszcza
w przypadku wsparcia rodzin wieloproblemowych, wa¿ne jest osi¹gniêcie pew-

nego stanu integracji normatywnej w granicach utworzonego i funkcjonuj¹cego

systemu wsparcia po to, aby partnerzy w zbli¿ony sposób definiowali tak wa¿ne
pojêcia, którymi ka¿dy z nich operuje: dobro dziecka, dobro rodziny, wyklucze-

nie osób i rodzin. Odmienno�æ sposobów definiowania tak podstawowych pojêæ
rodzi dodatkowe trudno�ci we wspó³pracy, czego rezultatem mo¿e byæ obserwo-

wany sceptycyzm wobec us³ug oferowanych w formie treningów bud¿etowych
i higienicznych osobom i rodzinom korzystaj¹cym z pomocy spo³ecznej, brak

szerszej akceptacji dla innowacyjnych dzia³añ pomocy spo³ecznej (projektów so-
cjalnych) ze strony w³adz samorz¹dowych, trudno�ci z przekonaniem lokalnych

decydentów do wydatkowania pieniêdzy na �ulotne� programy reintegracji
w miejsce projektów �wiadcz¹cych o sukcesach w³adz (np. poprawa stanu dróg).
Rozbie¿no�æ sposobów definiowania pojêæ nie sprzyja porozumieniu w ramach
pracy zespo³owej oraz na wy¿szych poziomach budowanych lokalnego partner-

stwa, co potwierdzaj¹ rezultaty badañ empirycznych29.

Tytu³em ilustracji przywo³am badania przeprowadzone w ramach projektu

„Polska Bieda III”. Ujawni³y one m.in. rozbie¿no�ci w sposobie definiowania

29 Takie rozbie¿no�ci obserwowa³am podczas badañ prowadzonych w ramach projektu
�W stronê nowego modelu gospodarki spo³ecznej � �Budujemy nowy Lisków� realizowanego przez
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie w latach 2006-2008.
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wykluczenia oraz postrzegania jego spo³ecznego kontekstu przez osoby kieruj¹-
ce pomoc¹ oraz podejmuj¹ce wi¹¿¹ce decyzje w odniesieniu do tych problemów
na poziomie lokalnym. W definicjach wykluczenia spo³ecznego wa¿ni lokalni
aktorzy preferowali jego aspekty ekonomiczne i psychiczne oraz akcentowali

zjawisko jego dziedziczenia: niedostrzeganie przez osoby decyzyjne spo³ecznych
konsekwencji wykluczenia, na co wskazuj¹ m.in. czêste lokowanie jego przyczyn
w sferze indywidualnych predyspozycji cz³owieka, niedocenianie jego rodzinne-
go aspektu lub te¿ przecenianie znaczenia du¿ej rodziny, traktowanej jako czyn-
nika ochronnego. Wnioski z badañ wyra�nie wskazywa³y na fragmentaryczno�æ
dzia³añ podejmowanych na rzecz zniwelowania problemu wykluczenia spo³ecz-
nego.

*

Dok¹d zmierzamy? Pytanie zawarte w tytule obliguje do udzielenia odpowie-
dzi. Celem pomocy spo³ecznej jest przeciwdzia³anie i ograniczanie zjawiska
wykluczenia spo³ecznego na poziomie osób, rodzin i spo³eczno�ci lokalnych.

Profesjonalna praca socjalna jest jednym z dostêpnych narzêdzi w procesie rein-
tegracji rodzin wieloproblemowych. Proces profesjonalizacji pracy socjalnej
mo¿e byæ rozumiany jako nieprzypadkowy ci¹g zdarzeñ spo³ecznych, prowadz¹-
cych do przeobra¿enia zasad i regu³ funkcjonowania instytucji pomocy spo³ecz-
nej, umo¿liwiaj¹cych rozwój pracy socjalnej jako dziedziny wiedzy i praktyki.

Rezultatem tego procesu jest wy³onienie siê nowych organizacji, które wspieraj¹
i promuj¹ jej rozwój. Rozwój pracy socjalnej zachodzi w licznych kontekstach
spo³ecznych, decyduj¹ o nim zarówno szko³y zawodowe i wy¿sze, system do-

skonalenia zawodowego (kontekst edukacyjny pracy socjalnej), stowarzyszenia

zawodowe, system wsparcia zawodowego dla pracowników socjalnych, rozwój

infrastruktury pomocowej (kontekst zawodowy pracy socjalnej), jak i rozwój
organizacji spo³ecznych oferuj¹cych us³ugi spo³eczne (trzeci sektor). Zauwa¿my,
¿e rozwój modeli teoretycznych pracy socjalnej, wykorzystywanych nastêpnie
przez praktyków, tworzenie warunków organizacyjnych, umo¿liwiaj¹cych korzy-

stanie z modeli teoretycznych pracy socjalnej w praktyce, czego efektem jest

rozwój us³ugi – pracy socjalnej – kierowanej do wybranych grup spo³ecznych,

wymaga wzmocnienia pracy socjalnej we wszystkich kontekstach: edukacyjnym,

zawodowym oraz lokalnym. Stawianie pytañ o mechanizmy rozwoju pracy so-

cjalnej, o obiektywne skutki podejmowanych w jej ramach dzia³añ – dla pracow-
ników pomocy spo³ecznej, dla o�rodków pomocy spo³ecznej, dla partnerów, dla
spo³eczno�ci – przybli¿a nas do odpowiedzi na pytanie, dok¹d zmierzamy?
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ABSTRACT

Where are We Heading to? Sociological Analysis of the Actions
Taken by Social Welfare towards Families with a Wide Range of Problems

Difficulties in providing help to families on social welfare stem from various reasons. One of
the more important reasons is that the families are stigmatized by the local environment, but other
reasons include a negative stereotype of the family on social welfare among social workers,
difficulties in defining adequate determinants of the range of problems of these families, as well as
difficulties in creating a local system of support and its coordination.

It is not easy to clearly and precisely define families that avail themselves of social welfare.
Some of the terms (pathological family) are stigmatizing. Hence the author suggests applying

the term �a family with a wide range of problems� or �problematic family�, and indicates a number
of problems that social workers come across while helping families in their local environments.

Three main tasks carried out by the Centers of social aid for families were subjected to detailed
analysis: preparation of families to accept help, execution of social work, building/ organization of
an integrated system of support for families in their local environment. The main difficulties with
their execution are shown, many of which are beyond the system of social aid.

Key words:
social work, social worker, family social work, social welfare,
�a family with a range of problems� or �problematic family�

S³owa klucze:
praca socjalna, pracownik socjalny, praca socjalna z rodzin¹ pomoc spo³eczna,

rodzina wieloproblemowa


