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Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce
i jaki rozwój sïuĝb spoïecznych?

Streszczenie
Artykuï zawiera socjologicznÈ analizÚ procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego i sïuĝb spoïecznych w Polsce w okresie po 1989 r., uwzglÚdniajÈcÈ towarzyszÈce
temu procesowi poĝÈdane i niepoĝÈdane zjawiska. Autor wyróĝnia cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej: instytucjonalny, edukacyjny, praktyczny i ekspansyjny. Omawia
takĝe gïówne kierunki ewolucji pomocy spoïecznej i sïuĝb spoïecznych. Omawia ponadto
warunki, jakie muszÈ byÊ speïnione w przyszïoĂci, aby profesjonalizacja pracy socjalnej
ibrozwój sïuĝb spoïecznych postÚpowaïy.
Sïowa kluczowe: praca socjalna, profesjonalizacja, sïuĝby spoïeczne

Dlaczego refleksja socjologiczna
Praca socjalna jest to zarazem (i) profesjonalna praktyka pomocowa, adresowana do
jednostek, rodzin i spoïecznoĂci ĝyciowo niezaradnych, sïabszych, marginalizowanych
wbsystemie spoïecznym, jak równieĝ (ii) dotyczÈca tej praktyki refleksja teoretyczna, prowadzona w ramach szeroko rozumianych nauk spoïecznych (Frysztacki 2008). Do teorii
pracy socjalnej przeniknÚïy zaïoĝenia i elementy wielu koncepcji rozwijanych w ramach
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tych nauk, w tym socjologii (Frieske 2004; Frysztacki 2002; Davies 1999). Od poczÈtku
socjologowie aktywnie uczestniczyli teĝ (i uczestniczÈ) w tworzeniu i realizacji programów
ksztaïcenia do pracy socjalnej.
Podobnie rzecz siÚ miaïa równieĝ w Polsce w okresie ÊwierÊwiecza przemian zapoczÈtkowanych w 1989 r. W ramach transformacji ustrojowej, zwieñczonej akcesjÈ Polski do
Unii Europejskiej (lata 1990–2004), a takĝe w okresie potransformacyjnym (lata 2005–
2016) podjÚto w naszym kraju wiele dziaïañ na rzecz profesjonalizacji pracy socjalnej jako
praktyki spoïecznej realizowanej przede wszystkim w ramach nowoutworzonego systemu
pomocy spoïecznej (¿ukiewicz 2002; Zalewski 2005; Kozak 2012), a takĝe upowszechniono edukacjÚ do pracy socjalnej na poziomie akademickim (Matyjas, PorÈbaniec 2008;
Kromolicka 2011; Szmagalski 2012).
Przebieg profesjonalizacji pracy socjalnej rozumiany jako „proces spoïeczno-symbolicznej konstrukcji danego zawodu oraz jego statusu” (Frysztacki 2008, s. 20) warto czyniÊ przedmiotem pogïÚbionej refleksji socjologicznej. Dlaczego akurat socjologicznej?
PrzydatnoĂÊ socjologii dla rozwoju teorii i metodyki pracy socjalnej oraz samego ksztaïcenia do pracy socjalnej wynika z tego, ĝe perspektywa socjologiczna pozwala uwzglÚdniÊ
szerszy, spoïeczny kontekst funkcjonowania zarówno adresatów programów pomocowych
(jednostek, rodzin, grup kategorialnych, Ărodowisk i spoïecznoĂci), jak i prowadzÈcych te
programy sïuĝb spoïecznych, w tym pracowników socjalnych. Elementem analizowania
tego szerszego kontekstu spoïecznego jest wïaĂnie m.in. monitorowanie procesu profesjonalizacji pracowników socjalnych jako Ărodowiska zawodowego i zawodu regulowanego,
naleĝÈcego do grupy tzw. zawodów pomocowych (ang. helping professions)2. Tej problematyce jest poĂwiÚcone niniejsze opracowanie.
Socjologiczna refleksja nad procesem profesjonalizacji pracy socjalnej obejmuje, co
oczywiste, (i) dziaïania decydentów publicznych zarzÈdzajÈcych programami pomocowymi i tworzÈcych formalnoprawne uregulowania dotyczÈce Ăwiadczenia pracy socjalnej
oraz (ii) dziaïania podejmowane przez samo Ărodowisko specjalistów zajmujÈcych siÚ
pomaganiem, a sïuĝÈce okreĂleniu ram kompetencyjnych sïuĝb spoïecznych i etyki pracy
socjalnej. Refleksja ta obejmuje jednak takĝe mniej oczywiste aspekty profesjonalizacji
zawodu pracownika socjalnego, jak (iii) pozycjonowanie i legitymizacja pracy socjalnej
wbramach instytucji pomocy spoïecznej i szerzej — w systemie spoïecznym, co z kolei ïÈczy
siÚ zb(iv)banalizÈ publicznego wizerunku pracowników socjalnych i spoïecznego odbioru
interwencji socjalnej. Wreszcie refleksja ta obejmuje teĝ (v) ksztaïtujÈce siÚ relacje pracy
socjalnej i pracowników socjalnych z innymi zawodami i profesjami, a w pierwszej kolejnoĂci ze wspomnianymi zawodami pomocowymi.
Proces profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego i szerzej — sïuĝb spoïecznych
powinien podnosiÊ jakoĂÊ pracy socjalnej i zwiÚkszaÊ kompleksowoĂÊ usïug spoïecznych
Ăwiadczonych przez sïuĝby spoïeczne. To z kolei powinno sprzyjaÊ usamodzielnianiu
ibwiÚkszej podmiotowoĂci adresatów wsparcia, odzyskujÈcych dziÚki pracy socjalnej poczu2

Socjologiczne analizy profesjonalizacji pracy socjalnej jako zawodu mieszczÈ siÚ w nurcie
socjologii pracy i socjologii zawodów. WiÚcej na ten temat w: uczyñska 2013, s. 15 i nast.
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cie sprawczoĂci i kontroli nad wïasnym ĝyciem. Usamodzielnienie klientów i ich peïne
uczestnictwo w ĝyciu spoïecznym sÈ bowiem celem i sensem pracy socjalnej. Profesjonalizacja powinna jednak sprzyjaÊ upodmiotowieniu takĝe samych Ărodowisk „helperskich”,
aktywizujÈc je do samoorganizacji Ărodowiskowej wokóï krystalizujÈcych siÚ specjalnoĂci
pomocowych. Taki poĝÈdany stan okreĂliïbym jako urzeczywistnienie zasady podwójnego
efektu empowerment.
Niestety, w Polsce refleksja socjologiczna nad przebiegiem profesjonalizacji sïuĝb
spoïecznych jest prowadzona3, ale tylko w niewielkim stopniu — jeĂli w ogóle — oddziaïuje na rzeczywistoĂÊ spoïecznÈ, co oznacza pozostawienie biegu rzeczy w tym zakresie
stricte administracyjnemu zarzÈdzaniu ze strony decydentów publicznych oraz wpïywowi
oddolnie uruchamianej gry róĝnych interesów Ărodowiskowych i instytucjonalnych. To
wszystko z pewnoĂciÈ osïabia i — niezmienione — bÚdzie osïabiaÊ wspomniany podwójny
efekt empowerment. Co wiÚcej, z duĝym prawdopodobieñstwem moĝna przewidywaÊ, ĝe
bezrefleksyjnoĂÊ bÚdzie skutkowaÊ (i) ciÈgnÈcymi siÚ sporami kompetencyjnymi miÚdzy
róĝnymi zawodami i specjalnoĂciami pomocowymi, zwïaszcza tymi nowopowstajÈcymi,
abtakĝe (ii)bnadmiernÈ instytucjonalizacjÈ i technokratyzacjÈ interwencji socjalnej. Zwiastunem tego pierwszego efektu ubocznego procesu profesjonalizacji sÈ utrzymujÈce siÚ
wbPolsce napiÚcia na linii pracownicy socjalni — asystenci rodziny, a przejawem drugiego
— upowszechniajÈca siÚ w pomocy spoïecznej biurokratycznie pojmowana formuïa case
management.
Refleksja socjologiczna, co staram siÚ pokazaÊ w niniejszym opracowaniu, sïuĝyÊ
moĝe nie tylko ograniczeniu wspomnianych negatywnych skutków ubocznych ĝywioïowej lub stricte biurokratycznej profesjonalizacji, ale wrÚcz katalizowaÊ procesy rozwojowe
wewnÈtrz poszczególnych nurtów i specjalizacji w ramach pracy socjalnej, a takĝe animowaÊ budowanie zrÚbów funkcjonalnej wspóïpracy Ărodowisk helperskich, bez czekania na
ewentualne odgórnie wprowadzane rozwiÈzania formalnoprawne. Analiza funkcjonalna
przy wykorzystaniu warsztatu socjologicznego pozwala bowiem dostrzec w krystalizowaniu siÚ nowych specjalnoĂci w ramach pracy socjalnej i w ich stopniowym wybijaniu siÚ
„na niepodlegïoĂÊ” (mam na myĂli ksztaïtowanie siÚ nowych zawodów pomocowych) nie
zagroĝenie dla kondycji pracy socjalnej („upust krwi”), ale przejaw rozwoju sïuĝb spoïecznych. W ujÚciu Talcotta Parsonsa jest to bowiem klasyczny przykïad rozwoju podsystemu
spoïecznego przez róĝnicowanie jego funkcji i struktury (por. Parsons 20094). Perspektywa
socjologiczna uwraĝliwia teĝ na znaczenie tworzenia wspólnej reprezentacji Ărodowiskowej
i funkcjonalnej wspóïpracy przedstawicieli róĝnych zawodów pomocowych, przekraczajÈcej
partykularne interesy grupowe.

3

Por. liczne publikacje na temat profesjonalizacji pracy socjalnej przywoïywane w tym opracowaniu.
4 Zob. teĝ celnÈ charakterystykÚ poglÈdów Talcotta Parsonsa w kwestii profesjonalizacji w:
uczyñska 2013, s. 18.
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Cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej
W artykule opublikowanym w 2014 r. na ïamach „Polityki Spoïecznej” (Rymsza 2014)
przedstawiïem cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej, które moĝna byïo zaobserwowaÊ w Polsce po 1989 r.:
1. Nurt instytucjonalny — polegajÈcy na tworzeniu miejsc pracy dla pracowników socjalnych w ramach nowopowstaïego i nastÚpnie rozbudowywanego systemu pomocy spoïecznej, obejmujÈcego publiczne placówki wsparcia, ale takĝe placówki i programy
prowadzone przez podmioty niepubliczne.
2. Nurt edukacyjny — przejawiajÈcy siÚ w tworzeniu systemu ksztaïcenia do pracy socjalnej na poziomie uniwersyteckim oraz systemu specjalizacji zawodowych jako formy
podnoszenia kompetencji przez juĝ czynnych zawodowo pracowników socjalnych
wbramach tzw. ksztaïcenia ustawicznego.
3. Nurt praktyczny — zwiÈzany z akumulacjÈ doĂwiadczeñ praktycznych w szeroko rozumianym Ărodowisku sïuĝb spoïecznych, w tym specjalistów zajmujÈcych siÚ pomaganiem, prowadzÈcych róĝne formy pracy socjalnej, ale niekoniecznie zatrudnionych na
stanowiskach pracowników socjalnych.
4. Nurt ekspansyjny — zwiÈzany z wyïanianiem siÚ nowych specjalnoĂci w ramach pracy
socjalnej i krystalizowaniem siÚ nowych zawodów pomocowych wyrastajÈcych z pracy
socjalnej.
Zaznaczyïem wówczas, ĝe nurty te nie skïadajÈ siÚ na jeden spójny proces rozwojowy sïuĝb
spoïecznych i w zwiÈzku z tym nie wspóïtworzÈ one „kultury profesjonalizacji” pracy socjalnej5. Co wiÚcej, w duĝej mierze wyróĝnione nurty nie sÈ kompatybilne, a w pewnym zakresie
promujÈ rozwiÈzania alternatywne i tym samym niejako wzajemnie siÚ hamujÈ6. Dwa lata,
jakie upïynÚïy od opublikowania wspomnianego tekstu, zasadniczo nie zmieniïy tej diagnozy.
Nurt instytucjonalny z pewnoĂciÈ dominowaï przez caïÈ dekadÚ lat 90. XX w. Najpierw
w ramach pierwszej reformy samorzÈdowej (rok 1990) na poziomie gminnym stworzono sieÊ
oĂrodków pomocy spoïecznej (OPS), a nastÚpnie w ramach drugiej reformy samorzÈdowej
(rok 1999) — uruchomiono sieÊ powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR). OĂrodki
i centra sÈ miejscami pracy zdecydowanej wiÚkszoĂci polskich pracowników socjalnych,
abzatrudnieni tam specjaliĂci wspóïtworzÈ trzon sïuĝb spoïecznych (por. Rymsza 2011).
Problem w tym, ĝe instytucjonalizacja wywoïaïa daleko idÈce negatywne skutki uboczne,
blokujÈce rozwój profesjonalnej pracy socjalnej jako praktyki spoïecznej. Inwestowanie
wbpomoc spoïecznÈ jako waĝnÈ instytucjÚ polityki spoïecznej pañstwa okresu zmiany systemowej, a sïuĝÈcÈ ïagodzeniu spoïecznych skutków przemian w sferze gospodarczej, oraz
ugruntowywanie funkcji OPS na scenie lokalnej (w gminach) byïo zwiÈzane z przejmowaniem przez oĂrodki (zbyt) wielu zadañ socjalnych. Prowadziïo to do biurokratyzacji
oĂrodków, a pracownicy socjalni w nich zatrudnieni coraz bardziej stawali siÚ urzÚdnikami
5

Analiza kultury profesjonalizacji w odniesieniu do pracy socjalnej — por. Barbier 2006,
s.b27–40; Kantowicz 2011.
6 WieloĂÊ nurtów zauwaĝa teĝ Dobroniega Trawkowska, piszÈc o procesach, a nie procesie
profesjonalizacji. Autorka ta analizuje przy tym moĝliwoĂci ich uspójnienia (por. Trawkowska 2009).
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socjalnymi, a nie specjalistami od pracy socjalnej (Rymsza 2012a). Praca socjalna zaczÚïa
byÊ traktowana jako usïuga uzupeïniajÈca — zadanie publiczne drugoplanowe, znacznie
mniej istotne niĝ sprawna obsïuga administracyjna Ăwiadczeñ pieniÚĝnych czy organizacja
pomocy rzeczowej.
Wraz z reorientacjÈ polityki spoïecznej w Polsce na programy aktywizujÈce, co nastÈpiïo w kolejnej dekadzie zmian systemowych (por. Kaěmierczak, Rymsza 2003; Karwacki
2010; Rymsza 2013) w organizowaniu pomocy spoïecznej zaczÚto wiÚkszÈ wagÚ przywiÈzywaÊ do pracy socjalnej jako formy wsparcia ze swej natury ukierunkowanej na usamodzielnianie klientów. Po peïnej akcesji Polski do Unii Europejskiej (maj 2004 r.) w ramach
implementacji unijnych priorytetów w sferze spoïecznej rosïo teĝ w pomocy spoïecznej
znaczenie przeciwdziaïania nie tylko samemu ubóstwu, ale szerzej — wykluczeniu spoïecznemu (por. Wódz, Pawlas-Czyĝ 2008), co zaowocowaïo oficjalnÈ zmianÈ nazwy tej
instytucji systemu zabezpieczenia spoïecznego. OkreĂlamy jÈ obecnie terminem „pomoc
i integracja spoïeczna”.
Jak dotÈd mylne jest jednak zaïoĝenie, ĝe zwrot w kierunku programów aktywizujÈcych oznacza postÚpujÈcÈ deinstytucjonalizacjÚ pomocy spoïecznej. Przykïadem jest upowszechnienie kontraktu socjalnego, wpisanego do Ustawy o pomocy spoïecznej zb2004br.,
bÚdÈce przejawem „kursu na aktywizacjÚ”. Kontrakt socjalny nie jest bynajmniej stosowany zgodnie ze swojÈ wyjĂciowÈ formuïÈ, wypracowanÈ w Stanach Zjednoczonych
wbramach praktyki psychoterapeutycznej, gdzie przeniknÈï na grunt pracy socjalnej jako
instrument upodmiotowienia i usamodzielniania klientów (por. Kaěmierczak 2014a,
s.b209–219). Wbpolskim systemie pomocy i integracji spoïecznej jest to narzÚdzie administracyjnego dyscyplinowania rodzinnych Ărodowisk underclass, a i to czyni siÚ w sposób
maïo konsekwentny (tamĝe).
Nurt edukacyjny zostaï zapoczÈtkowany przez wprowadzenie wymogu posiadania wyĝszego wyksztaïcenia przy podejmowaniu zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, co zaowocowaïo rozwojem ksztaïcenia do pracy socjalnej na poziomie uniwersyteckim (por. Szmagalski 2012). Najpierw prowadzono je w formie specjalizacji „Praca
socjalna” na róĝnych wydziaïach (w ramach kierunków wskazanych przez ustawodawcÚ,
ab zwïaszcza na wydziaïach pedagogicznych i nauk spoïecznych). NastÚpnie wdroĝono
ksztaïcenie w formule wyodrÚbnionego kierunku „Praca socjalna” na poziomie licencjackim (studia pierwszego stopnia), a po kilku latach takĝe na poziomie magisterskim (studia
drugiego stopnia). Ukoronowaniem tej Ăcieĝki rozwojowej byïoby uznanie pracy socjalnej
za samodzielnÈ dyscyplinÚ i — co za tym idzie — moĝliwoĂÊ uzyskiwania stopnia naukowego doktora z pracy socjalnej (studia doktoranckie trzeciego stopnia), co jest moĝliwe,
ale bynajmniej nieprzesÈdzone.
Z kolei reforma sieci policealnych szkóï pracy socjalnej stworzonej w koñcowym okresie PRL nie zapobiegïa ich wchïoniÚciu przez szkoïy wyĝsze, a moĝe wrÚcz doprowadziïa
do tego, co oznaczaïo ostateczne zamkniÚcie ksztaïcenia czysto zawodowego do pracy
socjalnej w formule kolegiów. Naleĝy teĝ wspomnieÊ o specjalizacjach pierwszego ibdrugiego stopnia oraz w zakresie zarzÈdzania pomocÈ spoïecznÈ jako formie ksztaïcenia
ustawicznego osób juĝ czynnych w zawodzie.
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WaĝnÈ rolÚ w monitorowaniu i profilowaniu edukacji do pracy socjalnej odgrywa
wbnaszym kraju Polskie Stowarzyszenie Szkóï Pracy Socjalnej skupiajÈce przedstawicieli
praktycznie wszystkich aktywnych oĂrodków ksztaïceniowych7. W zakresie rozwijania pracy
socjalnej jako obszaru refleksji naukowej warto takĝe wspomnieÊ o dorobku Sekcji Pracy
Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego8.
Problem w tym, ĝe od poczÈtku wystÚpowaïo spore napiÚcie miÚdzy edukacjÈ przygotowujÈcÈ do pracy socjalnej a praktykÈ pracy socjalnej prowadzonej w publicznych
placówkach pomocy spoïecznej, do których trafiaïa i nadal trafia wiÚkszoĂÊ absolwentów pracy socjalnej. ZdobytÈ przez nich wiedzÚ i kompetencje z zakresu pracy socjalnej
tylko w niewielkim stopniu wykorzystywano w pracy zawodowej, zdominowanej, jak juĝ
wspomniano, przez obowiÈzki administracyjne. Rodziïo to w Ărodowisku frustracje oraz
skïaniaïo do zachowañ konformistycznych, na zasadzie redukcji dysonansu poznawczego
w sposób nagradzany przez zarzÈdzajÈcych systemem.
Z kolei specjalizacje pierwszego i drugiego stopnia (pozytywnym wyjÈtkiem jest tu
specjalizacja z zarzÈdzania pomocÈ spoïecznÈ) nie sÈ funkcjonalnie powiÈzane z rozwojem
zawodowym pracowników socjalnych i ĂcieĝkÈ ich kariery w systemie pomocy spoïecznej. Wreszcie naleĝy wspomnieÊ o narastajÈcym, zwïaszcza w XXI w., po wdroĝeniu tzw.
reformy parametryzacyjnej szkolnictwa wyĝszego, zjawisku ciÚcia kosztów na uczelniach
wyĝszych, które wywoïuje ograniczanie praktycznych aspektów ksztaïcenia uniwersyteckiego, takĝe na kierunku „Praca socjalna”.
Z nurtem profesjonalizacji pracy socjalnej przez akumulacjÚ doĂwiadczeñ praktycznych wiÈĝe siÚ paradoks. Jak staraïem siÚ to pokazaÊ na podstawie wyników badania
na próbie reprezentatywnej szeroko rozumianego Ărodowiska pracowników socjalnych,
zrealizowanego w Instytucie Spraw Publicznych, doĂwiadczenia praktyczne, szczególnie
cenne dla rozwoju metodyki pracy socjalnej, zawdziÚczamy w pierwszej kolejnoĂci placówkom wsparcia funkcjonujÈcym na peryferiach publicznego systemu pomocy i integracji spoïecznej, a nie OPS-om czy PCPR-om, stanowiÈcym trzon tego systemu (Rymsza
2012b). Okazuje siÚ bowiem, ĝe wiÚcej przestrzeni dla prowadzenia pracy socjalnej majÈ
specjaliĂci zatrudnieni w placówkach specjalistycznych, których wsparcie jest adresowane
do wyodrÚbnionych grup i kategorii klientów, jak centra integracji spoïecznej, schroniska
dla bezdomnych czy Ărodowiskowe domy samopomocy.
Teoretycznie, placówki specjalistyczne sÈ mniej otwarte na pracowników socjalnych,
gdyĝ zatrudniajÈ zespoïy specjalistów zïoĝone z przedstawicieli róĝnych zawodów i profesji
7

WiÚcej informacji o stowarzyszeniu na stronie internetowej www.pssps.blog.pl. Zob. teĝ publikacje z corocznych konferencji naukowych organizowanych przez PSSPS — np. Kromolicka 2005;
Matyjas, PorÈbaniec 2008; Kotlarska-Michalska 2013.
8 Istnieje pewna grupa akademików czynnie zaangaĝowanych w obu tych Ărodowiskowych
organizacjach. Autor tego artykuïu od 2015 r. kieruje pracami Sekcji Pracy Socjalnej PTS, a zorganizowany w ramach tej Sekcji w 2016 r. cykl seminariów „Praca socjalna a stare i nowe zawody
pomocowe: wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej toĝsamoĂci helping professions” byï
jednÈ z inspiracji do przygotowania niniejszego tekstu. Zob. teĝ publikacje przedstawiajÈce dorobek
Sekcji — np. Frysztacki, PiÈtek 2002; Wódz, PiÈtek 2004; PiÈtek, Szymañska-Zybertowicz 2011.
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pomocowych. W praktyce zatrudnieni tam pracownicy socjalni, funkcjonujÈc w bezpoĂredniej stycznoĂci nie tylko z klientami, ale i z innymi „helperami”, takimi jak terapeuci,
doradcy zawodowi, psycholodzy czy pedagodzy, sÈ mocniej zorientowani na pracÚ socjalnÈ
niĝ ich koleĝanki i koledzy z OPS i PCPR. Ich racjÈ bytu w takich specjalistycznych placówkach okazuje siÚ bowiem wïaĂnie Ăwiadczenie pracy socjalnej, która stanowi wartoĂÊ
dodanÈ wzglÚdem wsparcia udzielanego klientom przez zatrudnionych w tych placówkach przedstawicieli innych zawodów pomocowych. Niestety, pracownicy socjalni z tych
placówek sÈ rozproszeni i ich cenne doĂwiadczenia zawodowe z trudem przebijajÈ siÚ do
literatury przedmiotu „gïównego nurtu”, wykorzystywanej w edukacji do pracy socjalnej.
Waĝna jest takĝe akumulacja doĂwiadczeñ zwiÈzanych z prowadzeniem pracy socjalnej
w formule Ărodowiskowej, a wiÚc z pominiÚciem wszelkich placówek wsparcia. DominujÈcÈ rolÚ odgrywajÈ w tym zakresie organizacje sektora obywatelskiego (por. Kromolicka
2005). Praca Ărodowiskowa, tratowana w teorii pracy socjalnej jako jej trzecia metoda
(obok caseworku i pracy grupowej), przez pierwszÈ dekadÚ transformacji byïa praktycznie
nieobecna w publicznej pomocy spoïecznej i zostaïa upowszechniona w duĝym stopniu
wbramach programów Ărodowiskowych organizacji trzeciego sektora9. Przykïadowo Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoĂci Lokalnej CAL zaszczepiïo tÚ metodÚ wboĂrodkach pomocy spoïecznej (por. Jordan 2007; Skrzypczak 2009), a organizacje wspóïtworzÈce
OgólnopolskÈ FederacjÚ na rzecz RozwiÈzywania Problemu BezdomnoĂci10 — dziaïania
streetworkingowe w ramach pracy z bezdomnymi. IstotnÈ, i niekorzystnÈ dla rozwoju
metodyki pracy socjalnej, okolicznoĂciÈ jest to, ĝe specjaliĂci zaangaĝowani w tego typu
pracÚ socjalnÈ czÚsto nie chcÈ siÚ okreĂlaÊ jako pracownicy socjalni, aby nie byÊ utoĝsamiani z administracyjnÈ rutynÈ oĂrodków pomocy spoïecznej.
Wreszcie nurt ekspansywny, który jest zwiÈzany z wyïanianiem siÚ nowych specjalnoĂci i nowych zawodów pomocowych. Odbywa siÚ to w Polsce dwutorowo: oddolnie przez
praktyki w trzecim sektorze i odgórnie — w ramach dziaïañ na poziomie ministerialnym.
W Ărodowisku organizacji pozarzÈdowych specjaliĂci od niesienia pomocy nowatorskimi metodami chÚtnie organizujÈ siÚ pod „nowymi sztandarami”. Przykïadem sÈ wspomniani juĝ streetworkerzy oraz animatorzy i organizatorzy spoïecznoĂci lokalnej. Ich dystans
wobec zawodu pracownika socjalnego jest takĝe zwiÈzany z faktem, ĝe praca na stanowisku
pracownika socjalnego poza placówkÈ publicznÈ oznacza bycie traktowanym przez system
pomocy spoïecznej jako pracownik socjalny drugiej kategorii. A to dlatego, ĝe nie bÚdÈc
urzÚdnikami w sïuĝbie publicznej, tacy specjaliĂci od pomagania nie sÈ uprawnieni do
podejmowania czynnoĂci administracyjnych, a wiÚc na przykïad ich wywiad Ărodowiskowy
nie moĝe byÊ podstawÈ podjÚcia decyzji o przyznaniu pomocy ze Ărodków publicznych.
Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoïecznej (do jesieni 2015 r. funkcjonujÈce pod nazwÈ Ministerstwa Pracy i Polityki Spoïecznej) od blisko dekady stopniowo
reorganizuje usïugi spoïeczne, upowszechniajÈc instytucjÚ asystentów jako specjalistów
9

Naleĝy oczywiĂcie pamiÚtaÊ takĝe o znaczeniu edukacji uniwersyteckiej, np. ksztaïcenie do
pracy socjalnej koncentrujÈce siÚ na metodzie Ărodowiskowej jest od lat praktykowane w Instytucie
Socjologii na Uniwersytecie ¥lÈskim.
10 WiÚcej informacji i tej federacji na stronie internetowej www.bezdomnoĂÊ.pl.
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wspomagajÈcych w okreĂlonych obszarach aktywnoĂÊ pracowników socjalnych. Ustawa
obwspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej z 2011 r. wprowadziïa instytucjÚ asystentury rodziny, co zaowocowaïo tworzeniem w systemie pomocy spoïecznej stanowisk
pracy dla asystentów rodziny11. Jako usïugodawcy pojawiajÈ siÚ teĝ inni asystenci: osób
niepeïnosprawnych, seniorów. Zaïoĝenia sÈ takie, ĝe terenowi pracownicy socjalni powinni
koordynowaÊ prace asystentów na zasadzie case managementu. Faktycznie w silnie zinstytucjonalizowanym systemie napiÚcia kompetencyjne bÚdÈ spore, a najlepszym przykïadem
sÈ trudnoĂci ze spozycjonowaniem pracy socjalnej i asystentury rodziny.
Trzeba jednak podkreĂliÊ, ĝe z perspektywy socjologicznej to, czy nowe specjalnoĂci
bÚdÈ funkcjonowaÊ w ramach pracy socjalnej, czy poza jej ramami, ma znaczenie drugorzÚdne. Istotny jest fakt, ĝe zgodnie z funkcjonalnym ujÚciem Talcotta Parsonsa, pojawianie siÚ takich specjalnoĂci jest elementem rozwojowym — jest to wspomniany juĝ rozwój
przez róĝnicowanie.
W literaturze przedmiotu wskazuje siÚ, ĝe waĝnÈ ĂcieĝkÈ profesjonalizacji zawodu jest
takĝe Ărodowiskowa samoorganizacja (por. uczyñska 2013, s. 17). Dziaïania samoorganizacyjne w obszarze pracy socjalnej i pomocy spoïecznej podjÚto w Polsce w latach 90.
XX w., a ich rezultatem byïo powoïanie Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych
(PTPS), pod którego auspicjami zostaï przygotowany m.in. Kodeks Etyczny Pracownika
Socjalnego. PTPS zaangaĝowaï siÚ takĝe w promowanie projektu ustawy branĝowej regulujÈcej aktywnoĂÊ zawodowÈ pracowników socjalnych. Ustawa ta przeszïa niemal caïy
proces legislacyjny w parlamencie, ale nie zostaïa ostatecznie przyjÚta przed upïywem
kadencji Sejmu i Senatu i prace te ulegïy tzw. dyskontynuacji. Po tej prestiĝowej przegranej
stowarzyszenie juĝ siÚ nie podniosïo, a jego aktywnoĂÊ siÚ zaïamaïa. Obecnie jest to tzw.
martwa (zamroĝona) Ărodowiskowa organizacja pozarzÈdowa.
Funkcje reprezentacji Ărodowiskowej próbuje obecnie peïniÊ Polska Federacja
ZwiÈzkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Spoïecznej12, ale zgodnie ze swÈ zwiÈzkowÈ orientacjÈ skupia ona swoje dziaïania raczej na sprawach pracowniczych, a nie na
profesjonalizacji zawodu. Nieprzypadkowo struktura ta jest przy tym otwarta na wszystkich pracowników placówek pomocy spoïecznej, bez wzglÚdu na wykonywane przez nich
zawody i peïnione funkcje w systemie. ChcÈc nie chcÈc, taka formuïa organizacyjna bardziej wzmacnia wiÚc w ramach profesjonalizacji sïuĝb spoïecznych nurt instytucjonalizacji
niĝ samoorganizacji — jest to bowiem klasyczna samoorganizacja wewnÈtrz instytucji,
wzmacniajÈca ramy tej drugiej.

Jakie pomaganie? Ogólne kierunki ewolucji dziaïañ pomocowych
Niezaleĝnie od omówienia poszczególnych nurtów profesjonalizacji zawodu pracownika
socjalnego i wskazania czynników je warunkujÈcych, warto wskazaÊ na ogólne kierunki
ewolucji systemu pomocy spoïecznej i sïuĝb spoïecznych. W jakiejĂ mierze kierunki te sÈ
11

Asystentura rodziny zostaïa wypracowana poza ministerstwem i implementowana do systemu
publicznego — por. Szpunar 2010; Krasiejko 2011.
12 WiÚcej informacji i federacji na stronie internetowej www.federacja-socjalnych.pl.
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odzwierciedleniem profesjonalizacji w obrÚbie samej pracy socjalnej (nurty profesjonalizacji jako czynniki wywoïujÈce szerszÈ zmianÚ instytucjonalnÈ). Ale przede wszystkim sÈ one
przejawem ogólniejszych tendencji na poziomie europejskim, a zwiÈzanych z zachodzÈcÈ
na naszym kontynencie rekonstrukcjÈ pañstw dobrobytu, a w szczególnoĂci ich „jÈdra”
— systemów zabezpieczenia spoïecznego13. Owe zmiany prowadzÈ do reform w zakresie
organizacji pomocy spoïecznej, ale takĝe — a moĝe przede wszystkim — dotyczÈ najbardziej podstawowego poziomu: filozofii pomagania. Warto wskazaÊ na dwa takie kierunki:
1. Zmiany w filozofii i deontologii pomagania, przebiegajÈce wedïug schematu: od opieki
— przez pomoc — do wsparcia.
2. Rozwój metodyki pomagania: od pracy socjalnej z klientami jako indywidualnymi przypadkami — przez metodÚ grupowÈ (i pracÚ z rodzinÈ) — do dowartoĂciowania metody
Ărodowiskowej i pracy ze spoïecznoĂciÈ.
Pierwszy z kierunków uwaĝam za waĝniejszy. ZachodzÈca zmiana w filozofii i deontologii pomagania, którÈ dobrze odzwierciedla triada: opieka ĺ pomoc ĺ wsparcie, wydaje
siÚ mieÊ bowiem charakter trwaïy i znaczny ciÚĝar gatunkowy. Zmiana podejĂcia wiÈĝe siÚ
tu z wzajemnie powiÈzanymi zmianami roli pomagajÈcego i wspomaganego: od dominacji
tego pierwszego do dowartoĂciowania aktywnoĂci tego drugiego (por. rys. 1).
Rysunek 1. Ewolucja formuïy pomocowej

Formuïa pomocowa
opieka

pomoc

wsparcie

Rola pomagajÈcego
interweniujÈcy/wyrÚczajÈcy

organizator pomocy

wspomagajÈcy/mobilizujÈcy

Rola odbiorcy pomocy
podopieczny

klient

koproducent

Kontinuum „filozofii pomagania”
ĸ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ĺ
dominacja agenta pomocy
aktywizacja odbiorcy pomocy
½ródïo: opracowanie wïasne.

Opieka to klasyczna usïuga pañstwa opiekuñczego (welfare state), którego profesjonalne sïuĝby publiczne przejmujÈ odpowiedzialnoĂÊ za zaspokojenie potrzeb spoïecznych
i rozwiÈzywanie problemów spoïecznych. Do takich sïuĝb naleĝÈ sïuĝby spoïeczne, w których gestii jest przeciwdziaïanie problemowi ubóstwa: zarówno jego przejawom (Ăwiadczenia pieniÚĝne), jak i uwarunkowaniom (praca socjalna). Generalnie w modelu opie-

13

Co skïada siÚ na owe tendencje rekonstrukcyjne, przedstawiliĂmy wspólnie z Arkadiuszem
Karwackim w opracowaniu: Rymsza, Karwacki 2012.
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kuñczym „sïuĝby wiedzÈ lepiej” i dlatego obywatelom jako odbiorcom dziaïañ pañstwa
nie pozostaje nic innego, jak przyjÈÊ oferowanÈ pomoc.
W modelu opiekuñczym istnieje silna tendencja do instytucjonalizacji pomocy spoïecznej, swoistej hospitalizacji osób ĝyciowo niezaradnych. Placówki pomocy spoïecznej
caïodobowego pobytu bliskie sÈ wiÚc charakterystyce instytucji totalnych w ujÚciu Ervinga
Goffmana (Goffman 201114).
Paradoksalnie, podopieczni sïuĝb spoïecznych pozostajÈ bierni nie tylko dlatego, ĝe
sÈ obiektami oddziaïywañ ratowniczych, naprawczych czy profilaktycznych prowadzonych
przez profesjonalnych „pomagaczy”, którym nie naleĝy „przeszkadzaÊ”, ale takĝe dlatego,
ĝe jako obywatele majÈ zagwarantowane przez pañstwo uprawnienia socjalne i pomoc,
która co do zasady im siÚ „naleĝy” i powinna byÊ systematycznie „dostarczana”. Aktywna
wspóïpraca obywateli nie jest tu warunkiem otrzymywania Ăwiadczeñ czy usïug i jako taka
nie moĝe byÊ „wymogiem” stawianym im przez pracowników socjalnych. Model opiekuñczy zostaï w Polsce zaadoptowany i przystosowany do socjalistycznych realiów okresu PRL
(por. Zalewski 2005, s. 104–137).
Pomoc jako zorganizowany system pomocowy (social welfare) to najbardziej dojrzaïa
formuïa pomocowa klasycznego welfare state (por. Wilensky, Lebeaux 1965; Frysztacki
2004), które w tym kontekĂcie lepiej tïumaczyÊ jako „pañstwo dobrobytu”. W tej formule
wzglÚdem podejĂcia opiekuñczego nastÚpuje dowartoĂciowanie zarówno pracy socjalnej,
jak i funkcji zasiïkowej placówek pomocy spoïecznej. Odbiorca pomocy staje siÚ „klientem”. Ma swoje prawa — nie tylko socjalne (do Ăwiadczeñ pieniÚĝnych), ale takĝe wbrelacji
z przedstawicielami sïuĝb spoïecznych. Nie moĝna mu wszystkiego narzucaÊ, ale zbdrugiej
strony moĝna pewnych rzeczy wymagaÊ. Jak systemowo godzi siÚ owe sprzeczne tendencje? Silnie wiÈĝÈc pomoc finansowÈ z pracÈ socjalnÈ. RamÈ dla tego powiÈzania jest
organizacja pomocy spoïecznej jako systemu, którego podstawowi agenci — pracownicy
socjalni ïÈczÈ w sobie administracyjne uprawnienia urzÚdników socjalnych i profesjonalne
kompetencje specjalistów pracy socjalnej (uczyñska 2013). W tej logice jest wiÚcej jawnych i ukrytych rozwiÈzañ w zakresie ïÈczenia funkcji. I tak, w ujÚciu Roberta Mertona
(por. Merton 2002) pomoc spoïeczna i jej kadry peïniÈ dwie funkcje: jawnÈ — pomocowÈ,
i ukrytÈ — kontroli spoïecznej. Prócz tego, w myĂl chÚtnie wdraĝanych w tej formule
kodeksów etycznych zawodów pomocowych profesjonalizm pomagania (w tym Ăwiadczenia
pracy socjalnej) polega zaĂ m.in. na zdolnoĂci jednoczesnego zachowania przez „pomagacza” dwóch profili odpowiedzialnoĂci: przed klientem i wobec spoïeczeñstwa (por. zestawienie takich kodeksów w: Kaczyñska 2010).
Pañstwo dobrobytu jest ukierunkowane na rozwiÈzanie problemu ubóstwa (bieda
to zaprzeczenie dobrobytu). Sïuĝby spoïeczne, zdajÈc sobie sprawÚ, ĝe przyczyny ĝycia
wbubóstwie majÈ zarówno charakter strukturalny (zróĝnicowania pïacowe na rynku, stopa
bezrobocia itp.), jak i sÈ zwiÈzane z deficytami klientów (niskie kompetencje spoïeczne
ibzawodowe, dysfunkcje, ograniczenia, niepeïnosprawnoĂÊ), sÈ odpowiedzialne zarówno za
transfery socjalne, jak i pracÚ socjalnÈ. Generalnie pomoc spoïeczna to formuïa, w której
14

Zob. teĝ w odniesieniu do rzeczywistoĂci polskiej w: Niedbalski 2014.
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obie strony relacji pomocowej sÈ aktywne, choÊ dominuje rola pomagajÈcego jako ustanawiajÈcego reguïy gry, które wymagajÈ jednak (metodyka pracy socjalnej) „dogadania siÚ”
z klientem i pewnego zaangaĝowania tego ostatniego, co osiÈga siÚ choÊby przez inteligentne wiÈzanie w pakiety pomocowe Ăwiadczeñ materialnych i elementów pracy socjalnej.
Z kolei wsparcie to formuïa pomocowa profilowana w sposób zdecydowanie dowartoĂciowujÈcy aktywnoĂÊ odbiorcy pomocy. Klient staje siÚ tu de facto koproducentem usïugi
pomocowej. W duchu zasady empowerment celem pomocy jest usamodzielnienie klienta,
odzyskanie przez niego poczucia sprawstwa i kontroli nad wïasnym ĝyciem15. Aby mogïo
to nastÈpiÊ, upodmiotowienie musi zostaÊ wpisane w samÈ „strukturÚ” pomocy, stanowiÊ
jej swoiste DNA.
Wsparcie oznacza, ĝe pomoc jest formÈ towarzyszenia ze strony profesjonalnego „helpera” wysiïkom wïasnym czïowieka. Problem w tym, ĝe ukierunkowanie na mobilizacjÚ siï
wïasnych klienta, zwïaszcza gdy interwencja jest zorientowana „na wynik” (na przykïad na
podjÚcie pracy zawodowej), moĝe wywoïywaÊ — i czÚsto wywoïuje — tzw. efekt odwrócenia16. Mobilizacja klienta do dziaïania staje siÚ wówczas formÈ spoïecznej kontroli jego
zachowañ. Praca socjalna jako interwencja „zewnÈtrzsterowna” moĝe wrÚcz uprzedmiotawiaÊ klientów i pod tym wzglÚdem niewiele róĝni siÚ od nadopiekuñczoĂci sïuĝb w modelu
pañstwa opiekuñczego. W ten sposób historia niejako zatacza koïo, a sïuĝby spoïeczne na
powrót stajÈ siÚ agentami zarzÈdzania underclass.
Instrumentalnie zorientowana aktywizacja jest zwiÈzana z reorientacjÈ interwencji
socjalnej i w pierwszej kolejnoĂci dotyczy osób bezrobotnych, zdolnych do pracy. OkreĂlane jest to jako podejĂcie creaming and parking: koncentracja na aktywizacji zdolnych
do pracy lub mogÈcych owÈ zdolnoĂÊ (ang. employability) odzyskaÊ i wycofanie interwencji
wzglÚdem trwale niezdolnych. InicjatywÚ w zakresie aktywizacji przejmujÈ wówczas sïuĝby
zatrudnienia, których aktywnoĂÊ jest profilowana w efektywnoĂciowym duchu new public
managenment (stÈd rosnÈca aktywnoĂÊ podmiotów komercyjnych — por. Berkel 2012).
Drugi kierunek jest zwiÈzany z nurtem deinstytucjonalizacji pomocy spoïecznej i „uĂrodowiskowieniem” pracy socjalnej. Jest to jednak równieĝ w wiÚkszym stopniu zmiana na
poziomie metodyki pracy socjalnej niĝ organizacji systemu pomocy spoïecznej. Ten kierunek dobrze oddaje sekwencja: praca z jednostkÈ (casework) ĺ praca z rodzinÈ ibpraca
grupowa ĺ praca Ărodowiskowa, oznaczajÈca popularyzacjÚ w Polsce kolejno, a nie równoczeĂnie, trzech klasycznych metod pracy socjalnej.
U progu transformacji praca socjalna byïa postrzegana jako interwencja socjalna
oparta na metodyce pracy z przypadkiem — miaïa byÊ bowiem adresowana do przegranych reform17 — konkretnych ludzi z okreĂlonych Ărodowisk, którzy tracili pracÚ
wbwarunkach szokowej terapii gospodarki i nie potrafili odnaleěÊ siÚ w nowych realiach
spoïeczno-ekonomicznych. Z czasem wiÚkszÈ uwagÚ zaczÚto poĂwiÚcaÊ pracy z rodzinÈ
ibwreszcie — pracy ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ, w tym z tzw. grupami kategorialnymi (osobami niepeïnosprawnymi, matkami z maïymi dzieÊmi, mïodzieĝÈ itd.).
15
16
17

Por. analizÚ empowermentowego podejĂcia w pracy socjalnej w: Payne 2005.
Omówienie efektu odwrócenia w politykach publicznych w: Boudon 2008.
Por. charakterystykÚ przegranych reform transformacyjnych w: Jarosz 2005.

01234 Rymsza

36

PodjÚcie pracy z rodzinÈ byïo konsekwencjÈ wïÈczenia w ramach drugiej reformy
samorzÈdowej do pomocy spoïecznej opieki zastÚpczej (przemianowanej nastÚpnie na
pieczÚ zastÚpczÈ). Hasïo reformy z 1999 r.: deinstytucjonalizacja opieki/pieczy zastÚpczej
oznaczaïo nie tylko upowszechnienie jej rodzinnych form (rodziny zastÚpcze w miejsce
placówek), ale i przywrócenie jej okresowego, a nie trwaïego (do osiÈgniÚcia peïnoletnioĂci przez dzieci) charakteru. To drugie wymagaïo podjÚcia pracy naprawczej w rodzinach biologicznych dzieci kierowanych do pieczy zastÚpczej, aby stworzyÊ warunki do
ich powrotu do domu. KonsekwencjÈ tej orientacji jest asystentura rodziny jako usïuga
spoïeczna wbsystemie pomocy spoïecznej, adresowana do rodziców biologicznych dzieci
kierowanych do pieczy zastÚpczej, ale takĝe do innych rodzin: niezaradnych wychowawczo,
dysfunkcyjnych, „problemowych”.
Popularyzacja pracy Ărodowiskowej w duĝej mierze jest zasïugÈ, co juĝ wspomniano,
organizacji pozarzÈdowych. W ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów
pomocy i integracji spoïecznej”, realizowanego w latach 2010–201418, oraz licznych Programów AktywnoĂci Lokalnej, finansowanych ze Ărodków EFS — zaïoĝenia podejĂcia Ărodowiskowego przeniknÚïy z trzeciego sektora do publicznych placówek pomocy spoïecznej.

Cztery kroki milowe profesjonalizacji pracy socjalnej
i rozwoju sïuĝb spoïecznych w Polsce
Na zakoñczenie warto wskazaÊ na cztery wymogi profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce,
które jeĂli zostanÈ uwzglÚdnione, bÚdÈ stanowiÊ „kamienie milowe” profesjonalizacji pracy
socjalnej i rozwoju sïuĝb spoïecznych w Polsce. SÈ nimi, w moim przekonaniu:
1. Konsekwentne rozdzielenie pracy socjalnej i wypïacania zasiïków, w pierwszej kolejnoĂci w oĂrodkach pomocy spoïecznej.
2. UporzÈdkowanie systemu ksztaïcenia do pracy socjalnej, w tym objÚcie nim problematyki superwizji pracy socjalnej.
3. „Integracja reintegracji”, obejmujÈca uspójnienie i wzajemne pozycjonowanie róĝnych
programów aktywizacji i praktyk pomocowych realizowanych w bezpoĂredniej stycznoĂci z klientami, a w pierwszej kolejnoĂci — wspóïpracÚ sïuĝb spoïecznych i sïuĝb
zatrudnienia.
4. Aktywizacja pracowników socjalnych do stworzenia Ărodowiskowej reprezentacji (takĝe
w innej formule niĝ zwiÈzek zawodowy) i networking w zakresie budowania funkcjonalnych relacji miÚdzy róĝnymi zawodami i specjalnoĂciami pomocowymi.
Rozdzielenie pracy socjalnej i wypïacania zasiïków zostaïo juĝ zapoczÈtkowane i wiele
oĂrodków pomocy spoïecznej, zwïaszcza tych miejskich, o rozbudowanej strukturze, przeprowadziïo takie zmiany w zakresie organizacji pracy oĂrodków (zmiany na poziomie
statutów). Chodzi jednak o zmianÚ gïÚbszÈ, która doprowadziïaby do zmiany spoïecznego

18

Prace te byïy prowadzone w ramach Laboratorium Innowacji Spoïecznej — por. np. seriÚ
wydawniczÈ „Prace Laboratorium Innowacji Spoïecznej” (nr 1–5).
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wizerunku pracowników socjalnych z „pañ wypïacajÈcych zasiïki” na specjalistów pracy
socjalnej19.
PostulowanÈ tu zmianÚ naleĝy rozpatrywaÊ, uwzglÚdniajÈc wdroĝony w 2016 r. Program
Rodzina 500 Plus. Jest to przedsiÚwziÚcie potrzebne, prowadzÈce do znacznego ograniczenia poziomu ubóstwa rodzin, zwïaszcza rodzin wielodzietnych i niepeïnych, które wbprzyszïoĂci moĝe teĝ przeïoĝyÊ siÚ na poĝÈdane zmiany demograficzne. Program ten powinien
byÊ, moim zdaniem, realizowany na poziomie lokalnym najlepiej z pominiÚciem sïuĝb
spoïecznych. Warto takĝe — po wprowadzeniu Programu Rodzina 500 Plus — dokonaÊ
przeglÈdu i uporzÈdkowania wszystkich selektywnych programów pomocowych i kryteriów
dochodowych w nich obowiÈzujÈcych (por. Rymsza 2016). A przede wszystkim rozwaĝyÊ
wliczanie Ăwiadczenia 500 plus do dochodu rodziny — wïaĂnie jako quasi-wynagrodzenia
zwiÈzanego z pracÈ wychowawczÈ rodziców (co oznaczaïoby legitymizacjÚ traktowania
dzieci, uĝywajÈc jÚzyka ekonomii, jako dobra publicznego, a nie tylko dobra prywatnego).
Dodajmy, ĝe niewliczanie tych Ărodków do dochodu przy ubieganiu siÚ o Ăwiadczenia
pomocy spoïecznej wywoïuje napiÚcia na linii sïuĝby spoïeczne — klienci, co nie sprzyja
praktykowaniu pracy socjalnej.
Ksztaïcenie do pracy socjalnej i specjalizacje zawodowe równieĝ wymagajÈ przeglÈdu
i korekt. Po pierwsze, naleĝaïoby uporzÈdkowaÊ i wzajemnie spozycjonowaÊ zaïoĝenia
ksztaïcenia na poziomie licencjackim i magisterskim. SÈ tu moĝliwe róĝne rozwiÈzania.
OsobiĂcie dostrzegam porzÈdkujÈcy potencjaï w kierunkowaniu ksztaïcenia licencjackiego
na kompetencje ogólne pracowników socjalnych oraz rozwijanie w ramach ksztaïcenia
magisterskiego konkretnych metod pracy socjalnej, rozumianych nie tylko jako zestaw
kompetencji, ale i szerzej — na sposób akademicki. Po drugie, ukoñczenie specjalizacji
pierwszego i drugiego stopnia powinno wiÈzaÊ siÚ z rzeczywistym rozwojem zawodowym
pracowników socjalnych i ĂcieĝkÈ ich kariery w systemie pomocowym. WĂród moĝliwych
rozwiÈzañ jest upowszechnienie odejĂcia od pracy frontowej, w bezpoĂredniej stycznoĂci
z klientami, najbardziej dojrzaïych pracowników socjalnych na rzecz ich funkcji doradczo-konsultacyjnej z elementami superwizji, Ăwiadczonej na rzecz mïodszych staĝem specjalistów, co jednak musiaïoby siÚ wiÈzaÊ z realnym awansem zawodowym, a nie byÊ oznakÈ
„wypadania z systemu”. Wreszcie od jakoĂci ksztaïcenia zaleĝy los superwizji w pracy
socjalnej, która upowszechniona jako forma wsparcia, a nie kontroli, moĝe odegraÊ znaczÈcÈ rolÚ w profesjonalizacji pracy socjalnej (por. Wódz, LeĂniak-Berek 2007).
Integracja reintegracji. Polska zainwestowaïa sporo w rozwój programów reintegracji
spoïecznej, realizowanych w formule zatrudnienia socjalnego w centrach integracji spoïecznej i klubach integracji spoïecznej, w formule rehabilitacji spoïecznej — w zakïadach
aktywnoĂci zawodowej (Rymsza 2013) oraz w ramach sektora ekonomii spoïecznej (Kaěmierczak 2014b). Nie zostaïo to jednak odpowiednio powiÈzane z reintegracjÈ zawodowÈ
prowadzonÈ w ramach agencji rynku pracy i sïuĝb zatrudnienia. Reforma tych ostatnich
przeprowadzona w 2014 r. na powrót wypycha „trudnych bezrobotnych” (z tzw. trzeciego
Warto zaznaczyÊ, ĝe daleko posuniÚta feminizacja zawodu jest równieĝ problemem sïuĝb
spoïecznych (por. Michalska 2013), którego tu jednak siÚ nie podnosi.
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profilu) do pomocy spoïecznej, a bezrobotnych „rokujÈcych” (z pierwszego ibdrugiego profilu) aktywizuje bez troski o ich funkcjonowanie spoïeczne. Wspóïpraca sïuĝb spoïecznych
i sïuĝb zatrudnienia (a dokïadniej — jej brak) wydaje siÚ piÚtÈ achillesowÈ polskiego systemu pomocowego. Jest teĝ gïównym czynnikiem fragmentaryzacji programów aktywizujÈcych, jako ĝe osïabia pozytywne efekty reorientacji filozofii pomagania (opieka — pomoc
— wsparcie), i powoduje ograniczenie efektu empowerment w czÚĂci tych programów,
zamieniajÈcych siÚ w sytuacji deficytów komponentów spoïecznych wb administracyjne
mobilizowanie do pracy zarobkowej, nastawione na krótkotrwaïy efekt prozatrudnieniowy.
Nie bÚdzie peïnej profesjonalizacji sïuĝb spoïecznych bez samoorganizacji Ărodowisk
zawodowych „pomagaczy”, w tym w pierwszym rzÚdzie — pracowników socjalnych. ZwiÈzek zawodowy pracowników pomocy spoïecznej, nawet po przyjÚciu do miÚdzynarodowego stowarzyszenia pracowników socjalnych, nie zastÈpi samorzÈdu zawodowego czy
stowarzyszenia majÈcego mandat Ărodowiskowy. Konieczne jest teĝ oddolne budowanie
relacji pomiÚdzy róĝnymi zawodami i specjalnoĂciami pomocowymi, z uwzglÚdnieniem
tych nowych, jak asystenci rodziny (i inni asystenci) czy animatorzy i organizatorzy spoïecznoĂci lokalnej.
PoĝÈdanym docelowym rozwiÈzaniem byïaby tu (wyraĝam wïasny poglÈd) wspólna
reprezentacja polskich helping professions, która (i) ograniczaïaby pole kompetencyjnych
sporów i zarazem stwarzaïa Ărodowiskowe ramy dla rozwoju przez róĝnicowanie; (ii)bokreĂlaïa reguïy przechodzenia z jednych zawodów do drugich w ramach Ăcieĝki rozwoju
zawodowego poszczególnych specjalistów; (iii) stanowiïa silnÈ reprezentacjÚ rzeczniczÈ,
co w dobie ogólnej deregulacji zawodów jest niezbÚdnym elementem utrzymania standardów profesji pomocowych; (iv) stwarzaïa moĝliwoĂci dla przynaleĝnoĂci i toĝsamoĂci
Ărodowiskowej kwalifikowanych „pomagaczy” funkcjonujÈcych na obrzeĝach publicznego
systemu pomocy spoïecznej, w tym w organizacjach pozarzÈdowych i podmiotach z nimi
zrównanych20; (v) odkrywaïa standardy „dobrego pomagania” — profesjonalnych reguï
Ăwiadczenia pomocy sïabszym, z uwzglÚdnieniem uwspólnionych dla wszystkich zawodów
i specjalnoĂci pomocowych wartoĂci spoïecznych — i nastÚpnie staïa na ich straĝy.
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Summary
In the presented paper the author makes a sociological analysis of professionalization
processes of social work and social services in Poland after 1989. He considers the accompanying phenomena, both positive and negative. The author points to four paths of professionalization of social work: institutional, educative, practical and expansive. He also
discusses the main directions of social assistance and social services evolution and the
conditions which must be fulfilled in future to advance professionalization of social work
and social services.
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