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Instytut Socjologii UAM w Poznaniu1

O ÊwierÊwieczu efektów emergentnych
w pomocy spoïecznej, pracy socjalnej w Polsce
i refleksji nad kierunkami ich ograniczania.
Wprowadzenie do tomu 35(4)2016

„Problemy Polityki Spoïecznej” po raz pierwszy uĝyczyïy miejsca na próby podsumowania funkcjonowania ustawy o pomocy spoïecznej z okazji dwudziestolecia jej uchwalenia. Wbnumerach 13–14/2010 oraz 19/2012 refleksje rocznicowe — z inspiracji Ryszarda
Szarfenberga i Dobroniegi Trawkowskiej, wspieranych przez ówczesnÈ redaktor pisma,
profesor JolantÚ SupiñskÈ — zaprezentowali politycy spoïeczni, socjolodzy, pedagodzy
i praktycy. Dwie odsïony dziaïu „Forum” — „Jaka pomoc spoïeczna?” (nr 13–14/20102
oraz 19/20123) ujawniïy bogactwo dyskutowanych wÈtków4. W podsumowaniu pierwszej
czÚĂci debaty zwrócono uwagÚ na zbieĝnoĂci ocen pracowników naukowych i praktyków,
co uwidaczniaïo siÚ na trzech pïaszczyznach:
• na pïaszczyěnie oceny funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych oraz jego braków,
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Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznañ; adres elektroniczny autorki: dobtra@amu.edu.pl.
2 W debacie udziaï wziÚli: Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof PiÈtek, Krystyna Faliszek,
Marek Rymsza, Cezary Miĝejewski, Karolina Busk, Ewa Kantowicz, Kazimiera Wódz.
3 W drugiej odsïonie „Forum” gïos zabrali: Jerzy Szmagalski, Mariola Racïaw oraz Barbara
Kowalczyk.
4 Uczestnikom „Forum” zaproponowano w obu edycjach ogóïem 12 otwartych pytañ, por.
D.bTrawkowska 2012a.
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• w odniesieniu do postulowanych kierunków zmian systemowych proponowanych przez
Ărodowisko akademickie w dyskusji eksperckiej na ïamach PPS (nr 13–14/2010) oraz
w postulatach praktyków5,
• w dostrzeganiu szerokiego zakresu i gïÚbokoĂci dysfunkcji w instytucji pomocy spoïecznej, w jej formalnych organizacjach oraz w polskim systemie pomocowym.
Tytuïowe pytanie — „Czy po dwudziestu latach funkcjonowania ustawy o pomocy spoïecznej wïaĂciwe bÚdzie mówienie o «milowym kroku», który siÚ dokonaï, czy o «milowym
kroku», którego nie byïo?” (por. Trawkowska 2010b, s. 187), pozostaïo nierozstrzygniÚte
po pierwszej i drugiej odsïonie „Forum”.
Druga odsïona (w numerze 19/2012), w której zaprezentowano opinie i oceny trojga
ekspertów, ujawniïa ukryte ěródïa zagroĝeñ i dysfunkcji instytucji i systemu pomocy
spoïecznej, pogïÚbiajÈc nasze rozumienie zïoĝonoĂci uwarunkowañ tych dysfunkcji oraz
znaczenia ich nastÚpstw (konsekwencji) dla tworzÈcego siÚ Ărodowiska zawodowego,
dla rozwoju pracy socjalnej i innych usïug spoïecznych (zwiÈzanych z opiekÈ, terapiÈ)
w ksztaïtujÈcych siÚ „modelach” wielkomiejskiej, maïomiasteczkowej i wiejskiej pomocy
spoïecznej. Jak napisano: „Trzej eksperci, analizujÈc trzy róĝne kwestie, zatrzymali siÚ
nad zjawiskami towarzyszÈcymi utrwalaniu siÚ podziaïów w pomocy spoïecznej, nad ich
uwarunkowaniami, lokujÈc swoje spostrzeĝenia w róĝnych obszarach zadañ realizowanych
przez instytucjÚ pomocy spoïecznej (profesjonalizacja zawodu, piecza zastÚpcza, rozwój
usïug). W swoich komentarzach w róĝnym stopniu dotykali palÈcego problemu niskiego
statusu obecnej w tej instytucji pracy socjalnej. Zapytajmy wiÚc, czy widzÈ moĝliwoĂÊ jego
wzmocnienia. To trzynaste pytanie doïÈczamy do otwartej wciÈĝ listy pytañ trzeciej odsïony
Forum” (Trawkowska 2012a, s. 128).
Trzecia odsïona „Forum” nie nastÈpiïa, bowiem redakcja zdecydowaïa siÚ na opublikowanie niniejszego tomu poĂwiÚconego w caïoĂci tym zagadnieniom. Takĝe wczeĂniej
na ïamach naszego czasopisma publikowano analizy funkcjonowania pomocy spoïecznej.
MiÚdzy rokiem 2011 a 2016, juĝ po pierwszej edycji „Forum” poĂwiÚconego tej problematyce (2010), w czÚĂci „Studia” zaprezentowano szeĂÊ interesujÈcych artykuïów6. Ponadto

Postulaty te zostaïy opublikowane w „Problemach Spoïecznych” — por. Skuza, ¿ukowska
(2010).
6 Por. S. Leitner, Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech. PPS. SiD 18/2012; I. Rybka,
Budowanie subsydiarnych relacji miÚdzy podmiotami polityki i pomocy spoïecznej a rozwój Ărodowiskowej pracy socjalnej, PPS. SiD 25(2)/2014; T. Kaěmierczak, O potrzebie koñca pomocy spoïecznej
jakÈ znamy, PPS. SiD 27(4)/2014; L. MiĂ, MÚĝczyěni a praca socjalna. Analiza wybranych problemów,
PPS. SiD 27(4)/2014; A. Golczyñska-Grondas, Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuñczo-wychowawczych — podstawowe problemy, implikacje dla praktyki, PPS. SiD, 30(3)/ 2015; S. Timoszuk, K. Majdziñska, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy spoïecznej — na
przykïadzie trudnoĂci w integracji uchoděców, PPS. SiD 32 (1)/2016.
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w innych dziaïach „Problemów…” zamieszczono dwie recenzje7 oraz jedno doniesienie
zbwarsztatów badawczych8.
TreĂÊ niniejszego tomu zostaïa podporzÈdkowana trzem kwestiom. Po pierwsze,
ÊwierÊwiecze funkcjonowania ustawy o pomocy spoïecznej w naturalny sposób skïania do
postawienia pytania o zmiany instytucji i systemu, ich kierunki, etapy, ale takĝe o teoretyczne zaplecze dla interpretowania zmian i poĝytki z niego pïynÈce. Jest to kontynuacja
wÈtków podjÚtych w pierwszej i drugiej edycji „Forum”, ale takĝe ich wyraěne pogïÚbienie.
Po drugie, skïania do próby oceny kondycji pracy socjalnej i poszukiwania moĝliwoĂci
jej wzmocnienia. Jak pamiÚtamy, ten wÈtek zaproponowano jako wiodÈcy dla planowanej
przed czterema laty trzeciej odsïony „Forum”, a odpowiedzi na pytanie o kondycjÚ pracy
socjalnej pojawiajÈ siÚ we wszystkich zamieszczonych w tym tomie artykuïach.
Po trzecie, tak waĝna rocznica9 motywuje do stawiania pytañ o wyzwania, przed którymi stajÈ Ărodowisko praktyków (a raczej róĝne Ărodowiska zawodowe zwiÈzane z praktykÈ) oraz Ărodowisko akademików. Z radoĂciÈ moĝemy stwierdziÊ, ĝe od stawiania tych
pytañ i podejmowania prób odpowiedzi nie uchylajÈ siÚ nasi Autorzy.
W rocznicowym numerze „Problemów Polityki Spoïecznej. Studiów i Dyskusji”, wbczÚĂci „Studia”, przedstawiono szeĂÊ artykuïów naukowych, podnoszÈcych trzy sygnalizowane
wyĝej kwestie. Swoimi diagnozami, opiniami, poglÈdami i ocenami podzielili siÚ: Marek
Rymsza, Mariusz Granosik, Hubert Kaszyñski, Tomasz Kaěmierczak, Mariola Racïaw
ibMonika Oliwa-Ciesielska. W dziale „Z warsztatów badawczych” zamieszczono dwa teksty — autorstwa Aleksandry Podkoñskiej oraz Arkadiusza Karwackiego i Marka Rymszy.
Wbdziale „Recenzje” czytelnicy znajdÈ recenzjÚ, autorstwa Cezarego ¿oïÚdowskiego, pracy
zbiorowej pt. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki spoïecznej XX i XXI wieku.
Ponadto, dziÚki ĝyczliwoĂci (i za zgodÈ) dr Joanny StarÚgi-Piasek oraz dr. hab. Tomasza
Kaěmierczaka, w prezentowanym numerze zamieszczono reprint dokumentu z 1989b r.
zatytuïowanego Projekt zaïoĝeñ reformy pomocy spoïecznej.
Tom otwiera artykuï Marka Rymszy zatytuïowany Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej
w Polsce i jaki rozwój sïuĝb spoïecznych?. Autor uzasadnia w nim wartoĂÊ refleksji socjologicznej, jej potrzebÚ, a nawet niezbÚdnoĂÊ, dla zrozumienia przez wszystkich zainteresowanych aktorów, w tym równieĝ decydentów i praktyków, meandrów profesjonalizacji
7

Por. K. Frysztacki, M. Nóĝka, M. Smagacz-Poziemska (red.), Dzieci ulicy — procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. UJ 2011, recenzja M. Kocik, PPS 16/2011; K. Wódz, Pracownik
socjalny w toĝsamoĂci zbiorowej, recenzja A. Niesporka, T. Warczoka, . Trembaczowskiego, Granice
symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykïadzie dziaïañ zawodowych pracowników socjalnych,
Uniwersytet ¥lÈski w Katowicach, Zakïad Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, PPS 28/2015.
8 Por. I. Marzec, Zaangaĝowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników
socjalnych województwie ĂlÈskim, „Problemy Polityki Spoïecznej” 27(4)/2014.
9 T. Kaěmierczak wskazuje na jeszcze jednÈ rocznicÚ: 24 grudnia 2014 r. minÚïa dwusetna rocznica inauguracji dziaïalnoĂci Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnoĂci, którego znaczenia dla
rozwoju polskiej pomocy spoïecznej i pracy socjalnej nie sposób — zdaniem Autora — przeceniÊ.
Wb2016 r. przypada równieĝ stulecie Ămierci Adama Chmielowskiego (Ăw. Brata Alberta), zasïuĝonego dla pomocy spoïecznej i pracy socjalnej w Polsce.
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pracy socjalnej w Polsce. TÚ wiedzÚ moĝna i powinno siÚ wykorzystaÊ w ĝyciu publicznym,
przekonuje nas Autor. Niedostateczna refleksja socjologiczna oraz widoczny, zdaniem
M.bRymszy, brak jej oddziaïywania na rzeczywistoĂÊ spoïecznÈ, czyli „pozostawienie spraw
ich wïasnemu biegowi”, oznacza pojawienie siÚ i narastanie efektów ubocznych profesjonalizacji pracy socjalnej oraz — co nie mniej waĝne — naszÈ zgodÚ na niemoc wobec
istniejÈcego stanu rzeczy.
M. Rymsza dowodzi licznych poĝytków pïynÈcych z analiz procesów profesjonalizacji
wbperspektywie funkcjonalnej, przedstawia równieĝ wïasny obraz procesów profesjonalizacji polskiej pracy socjalnej, na który skïada siÚ wiÈzka niekompatybilnych nurtów:
instytucjonalnego, edukacyjnego, praktycznego i ekspansyjnego, szczegóïowo zaprezentowana. Refleksje nad procesem profesjonalizacji zostaïa przedstawiona na tle ogólnych
kierunków ewolucji, jakiej podlegajÈ w Europie dziaïania pomocowe, wyznaczonych przez
takie paradygmaty, jak: opieka, pomoc, wsparcie. Analiza nurtów oraz paradygmatów
profesjonalizacji dziaïañ pomocowych umoĝliwiïa Autorowi wskazanie czterech zadañ
(„kamieni milowych”) na drodze profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce. SÈ to: rozdzielenie pracy socjalnej od Ăwiadczeñ, uporzÈdkowanie systemu ksztaïcenia i wïÈczenie do
niego wÈtku superwizji pracy socjalnej, szeroko rozumianÈ integracjÚ sïuĝb spoïecznych,
a w szczególnoĂci integracjÚ sïuĝb pomocy spoïecznej i sïuĝb zatrudnienia, wzmocnienie
dziaïañ na rzecz tworzenia reprezentacji Ărodowisk zawodowych i ich integracji.
Autor hojnie dzieli siÚ z Czytelnikami swojÈ szerokÈ wiedzÈ na temat zaobserwowanych w instytucji i w systemie pomocy spoïecznej oraz w ĝyciu publicznym efektów
zamierzonych i niezamierzonych profesjonalizacji pracy socjalnej w minionym 25-leciu.
Do tych ostatnich zalicza w szczególnoĂci: osïabienie podwójnego efektu empowerment10,
spory kompetencyjne miÚdzy zawodami i specjalnoĂciami pomocowymi, postÚpujÈcÈ instytucjonalizacjÚ i technokratyzacjÚ interwencji socjalnej, ograniczajÈcÈ moĝliwoĂci wykorzystania wiedzy i umiejÚtnoĂci profesjonalnych oraz wzmacniajÈcÈ dylematycznoĂÊ wĂród
(zawodowych) „pomagaczy”.
Problematowi profesjonalizacji pracy socjalnej poĂwiÚciï uwagÚ równieĝ Mariusz Granosik w artykule pod wymownym tytuïem Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej. Proces profesjonalizacji jest postrzegany
i w pewnym stopniu oceniany przez Autora przez rekonstrukcjÚ przemian wewnÚtrznych
i zewnÚtrznych wobec oĂrodków pomocy spoïecznej (OPS) dyskursów, instytucjonalizujÈcych pracÚ socjalnÈ w OPS. M. Granosik dowodzi radykalnej przemiany funkcji wewnÚtrznego dyskursu: „…Odwróciïo siÚ wiÚc humanistyczne umocowanie pracy socjalnej, które
tradycyjnie byïo usytuowane w dyskursie wewnÚtrznym, zogniskowanym na ochronie lub
ratowaniu czïowieka, podczas gdy dyskurs zewnÚtrzny byï rodzajem administracyjnej gry
zbinstytucjÈ. Obecnie tendencja jest raczej odwrotna, instytucjonalne dyskursy zewnÚtrzne
sÈ humanizowane: instytucje prezentujÈ siÚ publicznie jako szanujÈce prawa, wolnoĂci
ib podmiotowoĂÊ klienta, jako ĝe tego wïaĂnie czÚsto oczekujÈ grantodawcy. Zb drugiej
Wzmacnianie wzmacniajÈcych i wzmacnianych powinno postÚpowaÊ równolegle — w Ărodowiskach zawodowych „pomagaczy” i w odniesieniu do klientów sïuĝb spoïecznych.
10
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strony dyskursy wewnÚtrzne, te, które odpowiadajÈ za wytwarzanie i orientowanie dziaïania skierowanego na klienta, sÈ dehumanizowane przez uproceduralnienie i opisanie wskaěnikami”. GïÚboka i radykalna przemiana charakteru oraz funkcji dyskursów
instytucjonalnych oraz jej zïoĝone, wielopoziomowe uwarunkowania, jakie miaïy miejsce
wbminionym ÊwierÊwieczu, stawiajÈ nas, po raz kolejny, przed pytaniem, dokÈd zmierzamy
— „…czy polska praca socjalna zmierza w dobrÈ stronÚ”, zastanawia siÚ Autor i dowodzi znaczenia przyjÚtej koncepcji teoretycznej oraz optyki dyscyplinarnej dla udzielenia
twierdzÈcej lub przeczÈcej odpowiedzi na to pytanie.
OkreĂlajÈc swoje spojrzenie na pracÚ socjalnÈ w perspektywie interpretacyjno-krytycznej, a przy tym ugruntowanej w tradycji pedagogicznej, uznaje wzmocnienie wzmacniajÈcych za sprawÚ bardzo pilnÈ i podstawowÈ, ukazujÈc drogi wiodÈce do tego celu: „silne
stowarzyszenie profesjonalne (nie zwiÈzek zawodowy), wsparte przez zaangaĝowanych
akademików, które wzmocni humanistyczno-krytyczny filar pracy socjalnej, przywracajÈc
potrzebnÈ równowaĝnoĂÊ [miÚdzy perspektywÈ administracyjnÈ a humanistycznÈ — DT],
albo legitymizacja nowej profesji, która podejmie humanistyczne zadania pomocy spoïecznej”.
Potrzeba aksjologicznego zwrotu w pracy socjalnej — uĝywajÈc sïów autora trzeciego
tekstu, Huberta Kaszyñskiego — to sprawa nader pilna. Powodem sÈ spoïeczne, w tym Ărodowiskowe i indywidualne koszty, wynikajÈce z dominacji rozpowszechnionego wariantu
pracy socjalnej, który H. Kaszyñski okreĂliï mianem instrumentalnej praktyki spoïecznej.
Kluczowymi pojÚciami tak okreĂlonej praktyki sÈ: „kontrola”, „paternalizm” i „efektywnoĂÊ”, rugujÈce sens spotkania z czïowiekiem potrzebujÈcych pomocy. Z kolei praktyka
funkcjonalna, inny nurt obecny w instytucjach wsparcia spoïecznego, jest zorientowana
na osiÈganie celów zgodnie z ustawÈ o pomocy spoïecznej11, a jej sens trafnie oddaje
pojÚcie „dobra praktyka”. Teoretycznie dobra dla wspomagajÈcych i wspomaganych12,
gdyĝ jej celem jest opracowanie róĝnych strategii wsparcia wobec jednostek okreĂlonych jako dewiacyjne (w rozumieniu socjologicznym) i grup okreĂlanych jako patologiczne. WbrzeczywistoĂci „dobra praktyka” peïni równieĝ funkcje ukryte, zorientowane
na potrzeby instytucji i systemu, a w szczególnoĂci sïuĝy budowaniu wizerunku organizacji i Ărodowisk pomocowych oraz jego podtrzymywaniu w otoczeniu. WielkÈ nieobecnÈ
wbpublicznej, samorzÈdowej pomocy spoïecznej jest socjologiczna praca socjalna, okreĂlona przez Autora jako „krytyczna” praca socjalna — to trzeci model uprawiania praktyki. Jest to podejĂcie znane i propagowane w ksztaïceniu do pracy socjalnej (m.in. przez
projekty socjalne), ale równieĝ obserwowane, zdaniem H. Kaszyñskiego, w dziaïaniach
organizacji trzeciego sektora, których przedstawiciele „rzadko lub wcale nie odnoszÈ siÚ
wprost do pracy socjalnej”. Czwarta orientacja, okreĂlona przez Autora jako kliniczna

11

Co w przypadku pracy socjalnej w pomocy spoïecznej oznacza ukierunkowanie jej dziaïañ na:
motywowanie ludzi do przyjÚcia pomocy; tworzenie i transfer usïug, w tym usïugi pracy socjalnej
(jako usïugi samodzielnej lub w wiÈzce Ăwiadczeñ i innych usïug); tworzenie i integrowanie lokalnych
systemów wsparcia dla róĝnych grup i kategorii klientów — por. Trawkowska 2010a.
12 Na temat funkcji dobrych praktyk w pomocy spoïecznej por. Trawkowska 2012b.
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praca socjalna13, to twórcze poïÈczenie perspektywy krytycznej w socjologii oraz podejĂcia personalistycznego w pracy socjalnej. Jest to podejĂcie rewolucyjne w odniesieniu
do instrumentalnej i funkcjonalnej praktyki spoïecznej, a przy tym osadzone w polskich
doĂwiadczeniach historycznych14 i wspóïczesnych15. Autor wskazuje na wiele uwarunkowañ
postÚpu/barier w rozwoju klinicznej pracy socjalnej, definiowanej w przyjÚtym przez siebie
rozumieniu. I tych „bezpoĂrednich” odniesieñ umoĝliwiajÈcych/ograniczajÈcych jej rozwój,
umocowanych w systemie ksztaïcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych
oraz w ich Ărodowiskowej reprezentacji, jak teĝ uwarunkowañ „mniej bezpoĂrednich”.
Te ostatnie odnoszÈ siÚ do moĝliwoĂci formuïowania roszczeñ i artykuïowania wïasnego
interesu przez klientów — i pracowników socjalnych — w sytuacji wolnorynkowej opresji
/ wolnorynkowych moĝliwoĂci, postÚpu/ograniczeñ rozwoju spoïeczeñstwa obywatelskiego.
Aktualna kondycja pracy socjalnej jest wynikiem splotu makro-, mezo- ibmikrouwarunkowañ politycznych, gospodarczych, demograficznych, kulturowych i spoïecznych, które
czÚĂciowo odsïania Autor. Procesy towarzyszÈce rozwojowi pracy socjalnej, nie w peïni
sterowalne, powodujÈ w konsekwencji, ĝe zamiast wsparcia, jakiego pracownicy socjalni
powinni udzieliÊ, zarzÈdzajÈ piÚtnem osoby, rodziny, grupy; zamiast podtrzymania toĝsamoĂci pracownika socjalnego obserwujemy dïugotrwaïe jej korodowanie „w wyniku stosowania makromechanizmu podwójnego wiÈzania — «stosuj przemoc, bÚdÈc miïosiernym»”,
zamiast profesjonalizacji pracy socjalnej obserwujemy jej deprofesjonalizacjÚ, zamiast
wielowymiarowego, instytucjonalnego wsparcia wspomaganych i wspomagajÈcych obserwujemy zakorzenianie siÚ wielowymiarowej, instytucjonalnej przemocy wobec obu grup!
Powstaje zatem pytanie, jak tu mamy budowaÊ praktykÚ klinicznÈ. Nie powinniĂmy
pytaÊ, jak mamy budowaÊ, tylko jak jÈ budujemy — odpowiada H. Kaszyñski. Aĝ chce siÚ
dodaÊ — pomimo wszystko (!)16. Budujemy jÈ na podstawie zgïaszanych przez pracowników socjalnych potrzeb, które „przekraczajÈ ofertÚ specjalizacyjnÈ wynikajÈcÈ z obowiÈzujÈcych przepisów prawa. Wyzwaniem jest stworzenie nie tylko nowej przestrzeni
ksztaïcenia specjalizacyjnego […], ale równieĝ poszukiwanie rozwiÈzañ, które otwieraïyby
specjalistom pracy socjalnej moĝliwoĂci faktycznego awansu zawodowego” — odpowiada
H. Kaszyñski.
Czwarty tekst, autorstwa Tomasza Kaěmierczaka, pod wielce (!) wymownym tytuïem:
O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc spoïeczna (znów)
obroniïa siÚ przed zmianÈ. Refleksja rocznicowa, nie pozostawia zïudzeñ co do trwaïoĂci
oporu instytucji wsparcia spoïecznego wobec zmian systemowych. Na przykïadzie konPor. uwagi M. uczyñskiej na temat granic klinicznej pracy socjalnej — uczyñska 2012.
H. Kaszyñski nawiÈzuje do praktyki pomocowej Adama Chmielowskiego — Ăw. Brata Alberta,
w której dostrzega elementy wspóïczesnego podejĂcia okreĂlanego jako „metoda towarzyszenia”.
Natomiast M. Rymsza ukazuje Brata Alberta jako prekursora podejĂcia Ărodowiskowego w pracy
zbosobami bezdomnymi (Rymsza 2014).
15 Potencjaï podejĂcia krytycznego jest zwiÈzany z przekazaniem wiedzy w toku ksztaïcenia
ibzbpraktykÈ trzeciego sektora — DT.
16 H. Kaszyñski i D. Trawkowska pracowali jako pracownicy socjalni z osobami chorujÈcymi
psychicznie.
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traktu socjalnego Autor zastanawia siÚ, na ile jego konstrukcja, a na ile praktyka jego
wdraĝania stanowiïy podstawowe ěródïo trudnoĂci dla praktyki aktywnej integracji. Instytucjonalna „historia naturalna kontraktu” ugruntowaïa go jako praktykÚ fakultatywnÈ
(uznaniowÈ), pozwalajÈc mu zadomowiÊ siÚ w systemie, dowodzi Autor. Jak siÚ wydaje,
to fakultatywnoĂÊ kontraktu umoĝliwiïa, acz w niewielkim stopniu, „przetrwanie” orientacji humanistycznej, podmiotowej, w pracy socjalnej. I mimo braku rzeczywistych zmian
instytucjonalnych, „dziÚki istnieniu kontraktu socjalnego aktywna integracja przetrwaïa,
oczywiĂcie nie jako rodzaj realizowanej polityki publicznej, ale jako idea i typ dyskursu.
To wystarcza, by jej pozór podtrzymaÊ”. Zastanówmy siÚ nad sugestiami i ocenami funkcjonowania kontraktu socjalnego jako idei, modelu i praktyki, dokonanymi przez T.bKaěmierczaka. Paradoksalnie, to nie jawne funkcje kontraktu, odnoszÈce siÚ do poĝÈdanych
wymiarów relacji z klientem w pracy socjalnej, ale jego ukryta funkcja, wïaĂciwa dla instytucjonalnego wymiaru tychĝe relacji (kontrakt jako próba ïÈczenia elementów deontologii
pracy socjalnej z logikÈ administracyjnÈ), utrudnia w konsekwencji odrzucenie zasady
podmiotowego traktowania klientów w organizacji. Nawet bardzo niedoskonaïe wpisywanie siÚ kontraktu w logikÚ dziaïania instytucji spowodowaïo, ĝe kontrakt, przy wszystkich
swoich niedoskonaïoĂciach, a moĝe wïaĂnie dziÚki tym niedoskonaïoĂciom (!), które jasno
zobrazowaï Autor, jest „hamulcowym” i „zwrotnicowym” dla rozrostu tendencji zdominowania praktyki pomocowej przez pragmatykÚ administracyjnÈ. Aby uczyniÊ zbkontraktu
narzÚdzie wpisane w logikÚ dziaïania instytucji, musi ona wïoĝyÊ spory wysiïek i jednak siÚ
„postaraÊ”. A to przy maïo widocznym, ale jednak nieustajÈcym, zdaniem Autora, procesie
kumulowania siÚ w praktyce pozytywnych zmian (wiedza, umiejÚtnoĂci i potencjaï Ărodowiska zawodowego, rozwój zaplecza edukacyjnego) moĝe doprowadziÊ do „duĝej” reformy
pomocy spoïecznej, choÊ w zdecydowanie dïuĝszym czasie. Tym samym T. Kaěmierczak
zachÚca nas do uwaĝnego przyglÈdania siÚ pozytywnym zjawiskom i ich kumulacji w instytucji pomocy i integracji spoïecznej, co napawa otuchÈ.
Artykuï Marioli Racïaw Biurokracja emocjonalna, czyli co wniosïo do wspóïczesnej pomocy
spoïecznej „wejĂcie” i „wyjĂcie” opieki zastÚpczej jest interesujÈcÈ próbÈ prezentacji i podsumowania „dziedzictwa” opieki zastÚpczej w pomocy spoïecznej. Autorka wnikliwie analizuje
„historiÚ naturalnÈ autonomizacji pieczy zastÚpczej” w minionym ÊwierÊwieczu: oddolne
ruchy na rzecz zmian w opiece zastÚpczej, ich retorykÚ i rodzaj podejmowanych dziaïañ,
zaïoĝenia dotyczÈce ulokowania zadañ opieki zastÚpczej oraz róĝnych uwarunkowañ ich
realizacji, wpïyw czynników egzo- i endogennych na przemiany koncepcji ibpraktyki opieki
zastÚpczej w Polsce. PodejmujÈc wÈtek spuĂcizny opieki zastÚpczej wbpomocy spoïecznej,
M.bRacïaw wskazuje na innowacyjne dla pomocy spoïecznej efekty wdroĝenia opieki zastÚpczej: ugruntowanie waĝnoĂci perspektywy praw dziecka (w tym do ĝycia wbrodzinie), uznanie
odbudowywania zranionych toĝsamoĂci dzieci i ich rodziców jako wartoĂciowych celów pracy
profesjonalnej. SpuĂciznÈ niechcianÈ, ale i realnym zagroĝeniem, jest, zdaniem Autorki,
umocnienie strukturalnie uwarunkowanych praktyk uprzedmiatawiania (w dyskursie nad
problemami, w strategiach ich rozwiÈzywania), wobec uprzednio „uznanych” przez Ărodowiska zawodowe w pomocy spoïecznej zranionych toĝsamoĂci dzieci i rodziców. Przywoïana
w tytule artykuïu biurokracja emocjonalna jest interesujÈcÈ ramÈ teoretycznÈ odniesienia
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dla interpretacji procesów towarzyszÈcych autonomizacji opieki zastÚpczej, wskazujÈcÈ na
trwaïoĂÊ orientacji odwracania poĝÈdanych nastÚpstw dziaïañ, profesjonalnie wypracowanych w pomocy spoïecznej i w opiece zastÚpczej.
Celem artykuïu Moniki Oliwy-Ciesielskiej, zatytuïowanego Marginalizacja i wykluczenie
spoïeczne jako trwaïe cechy rzeczywistoĂci spoïecznej, jest ukazanie pïynnoĂci pojÚÊ przyjmowanych w dyskursie i praktyce dziaïañ inkluzywnych. Autorka pochyliïa siÚ nad marginalizacjÈ i wykluczeniem spoïecznym, traktujÈc sposób ich definiowania jako wyzwanie dla
realnej inkluzji spoïecznej, prowadzonej przez róĝnorodne instytucje wsparcia spoïecznego
w Polsce. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe marginalizacja i wykluczenie spoïeczne sÈ trwaïymi
cechami naszej rzeczywistoĂci, a debata nad tymi zjawiskami w naszym kraju trwa, ale
jest trudna do uporzÈdkowania, dowodzi Autorka. Widoczne sÈ trudnoĂci wbokreĂleniu
granic miÚdzy marginalizacjÈ a wykluczeniem spoïecznym, dostrzegana jest ĂwiadomoĂÊ
wzrastajÈcej roli spoïecznego kontekstu, a nie tylko politycznych i gospodarczych uwarunkowañ, dla sukcesu spoïecznej inkluzji. Ale czy to wystarczy, aby praktyka spoïeczna
byïa skuteczna w ograniczaniu obu zjawisk i ich niepoĝÈdanych nastÚpstw? M. Oliwa-Ciesielska ukazuje, jak pozornie odlegïa jest naukowa debata nad marginalizacjÈ i wykluczeniem od wyznaczania kierunków i sposobów inkluzji w praktyce spoïecznej. KoncentrujÈc
uwagÚ na wybranych zagadnieniach, takich jak: nieostroĂÊ definicji pojÚÊ, pojawienie siÚ
nowych aspektów wykluczenia i marginalizacji, na które równieĝ zaczyna siÚ orientowaÊ
praktyka spoïeczna, banalizacja wykluczenia, rywalizacja instytucji wsparcia spoïecznego
wbpolu inkluzji, Autorka postawiïa waĝne pytanie. Chodzi o kwestiÚ, na ile dotychczasowa
praktyka spoïeczna, skoncentrowana na wyposaĝeniu jednostek wïÈczanych w moĝliwoĂci
„bycia w grze”, prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych — do wydzielenia
wbĝyciu spoïecznym miejsca dla nich w rolach bardziej lub mniej tolerowanych outsiderów.
OdpowiadajÈc na to pytanie, warto sobie uzmysïowiÊ, ĝe niekwestionowanym, profesjonalnym sukcesem w pracy socjalnej jest móc powiedzieÊ o „swoim” kliencie, po udzieleniu mu
pomocy, ĝe teraz jest on „outsiderem z happy endem”, ale sukcesem spoïecznym bÚdzie
dopiero sytuacja, gdy na przemianie osób w rodzinie i caïej rodziny „skorzystajÈ […] nie
tylko ich dzieci, ale równieĝ Ărodowisko, w którym przebywajÈ” (Wirkus-Ostrowska 2013,
s. 164). Pytanie postawione przez M. OliwÚ-CiesielskÈ nurtuje, jak moĝemy dostrzec, równieĝ JulitÚ Wirkus-OstrowskÈ. Ale czy to oznacza, ĝe nurtuje ono takĝe innych praktyków,
w tym zarzÈdzajÈcych pomocÈ spoïecznÈ i pracÈ socjalnÈ?
Wypowiedě M. Oliwy-Ciesielskiej, która koñczy czÚĂÊ „Studia”, peïni zarazem funkcjÚ
wprowadzenia do czÚĂci „Z warsztatów badawczych”, w której zawarto dwa opracowania,
z pojÚciem wykluczenia i marginalizacji w tle.
Aleksandra Podkoñska w opracowaniu pt. Ewaluacja w lokalnej polityce spoïecznej
— przykïad projektów aktywnej integracji poddaje krytycznej ocenie praktykÚ ewaluacyjnÈ
lokalnych projektów integracji spoïecznej, realizowanych w oĂrodkach pomocy spoïecznej ibpowiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie ïódzkim. StawiajÈc pytania o znaczenie ewaluacji w realizacji dziaïañ pomocy spoïecznej, wspóïfinansowanych
ze Ărodków unijnych, odsïania obraz rzeczywistej praktyki ewaluacyjnej, w której istotnÈ
rolÚ badani przypisujÈ nieformalnej ewaluacji i „nieoficjalnym” wnioskom ewaluacyj-
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nym. Wbrekomendacjach dla rozwoju ewaluacji w pomocy spoïecznej i polityce spoïecznej Autorka postuluje potrzebÚ wprowadzenia licznych zmian w dominujÈcym podejĂciu
ewaluacyjnym, a w szczególnoĂci w lokalnej praktyce ewaluacyjnej, aby zapobiec ugruntowaniu „ewaluacji jako dziaïania urzÚdniczego, pozornego, umacniajÈcego ideologiczne,
niekoniecznie potwierdzone naukowo, przekonania kreatorów i realizatorów aktywnej
polityki spoïecznej”.
Artykuï Marka Rymszy i Arkadiusza Karwackiego pt. Standardy jakoĂci usïug reintegracyjnych w centrach integracji spoïecznej, klubach integracji spoïecznej i zakïadach aktywnoĂci
zawodowej. Zaïoĝenia i rezultaty badañ empirycznych prowadzonych w latach 2009–2013
prezentuje autorski model standardów jakoĂci usïug reintegracyjnych, definiujÈc standardy
jako „zbiór przemyĂlanych, opartych na doĂwiadczeniach praktyki spoïecznej i pogïÚbionej
diagnozie dziaïalnoĂci CIS, KIS i ZAZ wskazówek, jak w sposób profesjonalny ĂwiadczyÊ
usïugi reintegracyjne (rehabilitacyjne) osobom marginalizowanym w ĝyciu spoïecznym i na
rynku pracy”. Model ten stanowi nie tylko interesujÈcÈ próbÚ przezwyciÚĝenia fragmentaryzacji activation services w Polsce — na tÚ jego funkcjÚ kïadÈ nacisk Autorzy publikacji,
ale równieĝ moĝe on inspirowaÊ zarzÈdzajÈcych pomocÈ spoïecznÈ przy wprowadzaniu
gïÚbokich zmian w kulturze organizacyjnej jednostek, którymi kierujÈ17. A na potrzebÚ
zmian w tym obszarze zbyt maïo, jak dotÈd, zwracano uwagÚ18.
Autorzy artykuïów zamieszczonych w dziale „Z warsztatów badawczych” podkreĂlajÈ potrzebÚ doskonalenia Ărodowiska pracy w pomocy spoïecznej, o czym ĂwiadczÈ
przedïoĝone przez M. RymszÚ i A. Karwackiego propozycje modelowych rozwiÈzañ oraz
rekomendacje dla praktyki A. Podkoñskiej. Wszyscy autorzy tego dziaïu, uwzglÚdniajÈcy
doĂwiadczenia praktyki spoïecznej, w zwiÈzku z ewaluacjÈ i standaryzacjÈ dziaïalnoĂci
pomocowej, wskazujÈ nam zyski w sferze spoïecznej, jakie mogÈ pïynÈÊ z wdraĝania elementów „organizacji uczÈcych siÚ” do dziaïañ instytucji pomocy i integracji spoïecznej19.
Bogactwo niezamierzonych efektów wprowadzanych zmian, jakie pojawiïy siÚ przy próbach sterowania nimi przez aktorów indywidualnych i zbiorowych, a takĝe „skalkulowane”
na osïabienie efektów niezamierzonych propozycje kierunków ich ograniczania20, o czym
w „róĝnych jÚzykach” informujÈ nas wszyscy autorzy przedstawianych Czytelnikowi artykuïów, wskazujÈ na potrzebÚ badania róĝnorodnoĂci w systemach wspóïzaleĝnoĂci, które
sÈ bogatsze w efekty emergentne w stosunku do systemów funkcjonalnych (Boudon 2009,
s.b60). Jak siÚ wydaje, pilna jest koniecznoĂÊ badania procesów towarzyszÈcych przejĂciu od
systemu niezorganizowanego do systemu zorganizowanego, w licznych obszarach dziaïania
pomocy spoïecznej i pracy socjalnej w Polsce.
17

Na tÚ funkcjÚ wskazuje, moim zdaniem, charakterystyka standardów szczegóïowych dla CIS,
KIS i ZAZ — por. Rymsza, Karwacki 2013.
18 Por. Krzyszkowski 1998; Krzyszkowski 2005; Bartoszek, Czekaj, Trawkowska 2012; Pawlak
2013; Marzec 2014.
19 Janusz T. Hryniewicz podkreĂlaï, ĝe „organizacje, w których widoczne sÈ róĝne elementy
«organizacji uczÈcych siÚ», sÈ oceniane jako wyraěnie lepiej prosperujÈce, a wdroĝenie «organizacji
uczÈcych siÚ» daje wyraěne korzyĂci gospodarcze” (Hryniewicz 2007, s. 281).
20 W szczególnoĂci artykuïy zamieszczone w dziale „Z warsztatów badawczych”.
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Na zakoñczenie, starajÈc siÚ zadoĂÊ uczyniÊ „maïej tradycji” Forum, zastanawiaïam siÚ
nad gïównym wÈtkiem dla jego kolejnej odsïony, moĝe na trzydziestolecie ustawy obpomocy
spoïecznej? W minionym ÊwierÊwieczu pisaliĂmy gïównie o paradoksach pomocy na rozdroĝach, bo tak równieĝ moĝna byïoby nazwaÊ pogïÚbione, autorskie analizy tego, „jak
jest”, w wyróĝnionych obszarach: pracy socjalnej, instytucji pomocy i integracji spoïecznej, marginalizacji i wykluczenia spoïecznego. Na marginesie krytycznych, a w przypadku
niektórych wypowiedzi takĝe polemicznych tez i wniosków, pojawiïo siÚ kolejne pytanie:
Czy w pomocy spoïecznej i w pracy socjalnej mamy do czynienia z postÚpem i na czym
on wïaĂciwie polega / moĝe polegaÊ?
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