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Od profesjonalnej nadziei do procedur:
dyskursywna instytucjonalizacja
polskiej pracy socjalnej

Streszczenie
Dyskursy instytucjonalne, jako ogniwo poĂrednie, z jednej strony wyznaczajÈ ramy konkretnych dziaïañ podejmowanych przez pracowników socjalnych, z drugiej ukazujÈ zwiÈzek tej dziaïalnoĂci z szerszymi dyskursami publicznymi (politycznymi). Rozdwojenia,
przemiany dyskursów konstruowanych w oĂrodkach pomocy spoïecznej ukazujÈ kondycjÚ
i spoïeczne usytuowanie pracy socjalnej. Obserwowane w ciÈgu ostatnich dwudziestu lat
tendencje strukturalnego przeksztaïcania dyskursów instytucjonalizujÈcych pracÚ socjalnÈ
pozwalajÈ sformuïowaÊ tezÚ interpretatywnej deprofesjonalizacji i dehumanizacji tego
zawodu. Coraz wyraěniej zewnÚtrznie strukturyzowana praca socjalna staje siÚ czÚĂciÈ
wysublimowanych mechanizmów poĂredniego rzÈdzenia spoïeczeñstwem (populacjÈ),
bÚdÈc teĝ jednoczeĂnie ich ofiarÈ.
Sïowa kluczowe: praca socjalna, dyskursywny instytucjonalizm, analiza dyskursu, paradygmat interpretatywny, podejĂcie krytyczne

Uniwersytet ódzki, Wydziaï Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Spoïecznej, ul.bPomorska 46/48, ódě, adres elektroniczny autora: mgranosik@uni.lodz.pl
1

 Granosik

44

Wprowadzenie
Przemiany ekonomiczne, polityczne i spoïeczne, które od niemal 30 lat dziejÈ siÚ w Polsce
i których symbolicznym poczÈtkiem w wiÚkszoĂci opracowañ jest rok 1989, nie mogïy nie
dotknÈÊ pracy socjalnej. WiÚcej nawet, ten obszar spoïecznej dziaïalnoĂci z koniecznoĂci staï siÚ centralnym punktem obserwacyjnym procesów zachodzÈcych w wielu innych
wymiarach ĝycia spoïecznego. Analiza zmian, ich przyczyn i konsekwencji byïa w ciÈgu
ostatnich dwudziestu kilku lat przedstawiana w ogromnej iloĂci opracowañ, których nie
da siÚ choÊby zarysowaÊ w krótkim tekĂcie. W obliczu koniecznoĂci wyboru niniejszy artykuï bÚdzie poĂwiÚcony interpretatywnej rekonstrukcji przemian polskiej pracy socjalnej
realizowanej w oĂrodkach pomocy spoïecznej, a precyzyjniej to okreĂlajÈc, przemianom
dyskursów instytucjonalnych. Wybór takiej wïaĂnie perspektywy i takiego zakresu analizowanego zjawiska, poza osobistymi preferencjami autora, wydaje siÚ uzasadniony relatywnie
niewielkÈ liczbÈ opracowañ wykorzystujÈcych teoretyczne zaïoĝenia interakcjonizmu symbolicznego, dyskursywnego neoinstytucjonalizmu czy koncepcji rzÈdomyĂlnoĂci. Wydaje
siÚ, ĝe te wïaĂnie perspektywy, uĝyte w takiej kolejnoĂci, pozwalajÈ odsïoniÊ kolejne warstwy przemian pracy socjalnej w ostatnich latach.
EmpirycznÈ bazÈ dalej prowadzonych analiz bÚdzie szereg projektów badawczych
realizowanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, w których praca socjalna byïa prezentowana w wymienionych wczeĂniej ujÚciach2. Zdecydowaïem siÚ wybraÊ, z maïymi
wyjÈtkami, badania, w których sam uczestniczyïem, ĝeby wnioski porównawcze nie byïy
obarczone bïÚdem róĝnic metodologicznych, jako ĝe od metody wïaĂnie w znacznym stopniu zaleĝÈ rezultaty. Prowadzone dalej analizy sÈ wiÚc wyraěnie usytuowane teoretycznie
ibmetodologicznie, pokazujÈc tym samym przemiany pracy socjalnej widziane z perspektywy — uĝywajÈc jÚzyka filozofii — okreĂlonego systemu myĂlowego. Wyraěnie trzeba
podkreĂliÊ, ĝe nie jest to artykuï o pracownikach socjalnych (ludziach), którzy niekiedy
heroicznie walczÈ o lepszÈ teraěniejszoĂÊ i przyszïoĂÊ swoich klientów, ale o ich spoïecznie
warunkowanej dziaïalnoĂci, która mimo najlepszych intencji jest nierzadko zorientowana
w niewïaĂciwym kierunku.

2

BÚdÚ siÚ gïównie opieraÊ na wnioskach z projektów: „Spoïeczna organizacja pracy socjalnej
z perspektywy interakcyjnej” (projekt realizowany w latach 1997–2000, na podstawie dwuletniej
obserwacji uczestniczÈcej oraz analizy pamiÚtników pracowników socjalnych), „Profesjonalna dyskusja a praca socjalna/spoïeczna — analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej”, (projekt
realizowany w latach 2009–2012, oparty na transkrypcjach profesjonalnych dyskusji w OPS-ie) projekt finansowany przez MNiSW, (1491/B/H03/2008/34), „Tworzenie i rozwijanie standardów usïug
pomocy i integracji spoïecznej” (projekt realizowany w latach 2011–2012 i oparty na transkrypcjach
grupowych dyskusji pracowników socjalnych), finansowanie z EFS „Kapitaï ludzki”, Dziaïanie 1.2,
priorytet I (UDA-POKL.01.02.00-00-004/09/00), „Pedagogizacja ĝycia spoïecznego” (cykl spotkañ
analitycznych pracowników Katedry Pedagogiki Spoïecznej U oraz Zakïadu Komunikacji Spoïecznej U odbywajÈcych siÚ w latach 2011–2013).
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Profesja lepiona z nadziei
Niemal kaĝdy obserwator przemian zachodzÈcych w pomocy spoïecznej w latach 90.
XXbw., podkreĂlaï znaczny stopieñ ich oddolnoĂci i co z tym zwiÈzane, zaangaĝowania
samych pracowników socjalnych w asystowanie zmianom spoïecznym, ale równieĝ zmianom wïasnej profesji. W tym kontekĂcie wielu pracowników OPS wspomina symboliczne
juĝ telewizyjne wystÈpienia Jacka Kuronia, które choÊ mogïyby na pierwszy rzut oka wydawaÊ siÚ modelowaniem odgórnym (Kuroñ byï wtedy ministrem), to jednak w istocie, biorÈc
pod uwagÚ ich nieformalny charakter oraz specyficzny styl bycia samego ministra, byïy
odbierane jako inspiracja do samodzielnego, odpowiedzialnego dziaïania oraz — co nawet
waĝniejsze — „odgórne” dowartoĂciowanie takiej aktywnoĂci3.
Zrozumienie procesu oddolnej profesjonalizacji pracy socjalnej z perspektywy interpretatywnej nie bÚdzie jednak moĝliwe bez choÊby ogólnego scharakteryzowania kluczowego tu pojÚcia4. W wiÚkszoĂci ujÚÊ (nazywanych normatywnymi) profesja jest definiowana w perspektywie makrospoïecznej jako wyraěnie wyodrÚbniona kategoria zawodowa,
która ma nadane z góry specjalne uprawnienia (np. mandat i licencjÚ) oraz autonomiÚ,
powiÈzane z oczekiwaniami przejĂcia sformalizowanej Ăcieĝki edukacyjnej i praktycznej5.
W odróĝnieniu od tej wiÚkszoĂciowej perspektywy, ujÚcia interakcyjne (interpretatywne)
zwracajÈ szczególnÈ uwagÚ na mikroorganizacjÚ pracy, wskazujÈc obecnoĂÊ paradoksów
dziaïania profesjonalnego jako kluczowego wskaěnika profesji. Wspomniane paradoksy to
nierozstrzygalne trwale dylematy, które muszÈ byÊ za kaĝdym razem sytuacyjnie przeïamywane, bowiem mimo doĂwiadczenia ani nie mogÈ skumulowaÊ siÚ w postaci procedur,
ani teĝ nie jest moĝliwe wytyczenie dziaïania poĂredniego. Lista takich aporii jest dïuga,
ale niemal wszystkie z nich wiÈĝÈ siÚ z decyzjÈ orientowania dziaïania na spoïeczeñstwo
(sformalizowanÈ instytucjÚ) albo osobÚ (klienta) (Schütze 1994, s. 16–23; Urbaniak-ZajÈc
2015, s. 43–53).
Interpretatywna analiza pracy socjalnej drugiej poïowy lat 90. pozwoliïa zrekonstruowaÊ dwa podstawowe schematy dziaïania: profesjonalny i biurokratyczny. Pierwszy —
uznawany wtedy za nowatorski i zaangaĝowany — byï oparty na profesjonalnym dylemacie
orientowania dziaïania (co robiÊ?) wobec problemów zupeïnie nowych lub znanych, ale
ujawniajÈcych siÚ w nowych niestabilnych kontekstach ekonomiczno-spoïecznych. Drugi
— uznawany za kontynuacjÚ administracyjnych tendencji tzw. „realnego socjalizmu” —
opieraï siÚ na wÈtpliwoĂciach proceduralnych (jak dziaïaÊ?) (Granosik 2006, s. 179–196).
3

WskazujÈ na to m.in. afirmatywne odniesienia do tych wïaĂnie programów w pamiÚtnikach
pracowników socjalnych przesyïanych na konkurs kwartalnika „Praca Socjalna” w 1994 r. oraz liczne
wypowiedzi pracowników socjalnych, których spotykaïem w OPS-ie w latach 1997–1999.
4 Przedstawiony dalej podziaï jest w znacznym stopniu uproszczony i nie uwzglÚdnia takich
perspektyw, które pozornie wpisujÈc siÚ w ujÚcia makrostrukturalne, pozostajÈ wobec nich krytyczne,
jak choÊby konceptualizacje Pierre’a Bourdieu (Niesporek, Trembaczowski, Warczok 2013, s. 43–65).
5 Problematyka profesjonalizacji w tym ujÚciu byïa juĝ podejmowana w wielu pracach i artykuïach, zarówno socjologicznych (podkreĂlajÈcych znaczenie spoïecznej licencji, mandatu i samoorganizacji), jak i pedagogicznych (akcentujÈcych edukacji i ksztaïtowania): Greenwood 1957, s. 45–55;
Szmagalski 1996, s. 24–32; Kantowicz 2014; Urbaniak-ZajÈc 2015, s. 19–24.
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Mimo wspóïwystÚpowania obu schematów w codziennej aktywnoĂci pracowników socjalnych, bezdyskusyjnie wyĝszym statusem cieszyï siÚ pierwszy z nich. Pracownicy, którzy
potrafili osiÈgaÊ zaïoĝone cele, z jednej strony, zachowujÈc humanistycznÈ perspektywÚ
w stosunku do klienta, abzbdrugiej, skutecznie wypeïniajÈc administracyjne oczekiwania
instytucji, byli uznawani za liderów nowej pracy socjalnej, zyskujÈc istotnÈ autonomiÚ
oraz nieformalnÈ pozycjÚ w zespole. Co wiÚcej, stawali siÚ „mistrzami”, czyli postaciami
biograficznie znaczÈcymi dla mïodszego pokolenia pracowników socjalnych, modelujÈc
ich Ăcieĝki profesjonalnego rozwoju (Granosik 2002).
Takiemu wytwarzaniu profesji w wymiarze indywidualnym coraz czÚĂciej towarzyszyïa
bardziej kolektywna refleksja nad miejscem pracy socjalnej w ówczesnym spoïeczeñstwie
(praca nad wïasnÈ rolÈ zawodowÈ). Nie przekïadaïo siÚ to jednak na tworzenie zinstytucjonalizowanego dyskursu, bowiem organizacje pomocowe, zarówno rzÈdowe, jak ibpozarzÈdowe, byïy w swoistym stanie anomii: stare reguïy dziaïania straciïy juĝ spoïeczny mandat
ibpraktyczne uzasadnienie, a nowe byïy dopiero wypracowywane. Ten okres profesjonalizacji opieraï siÚ gïównie na samorozwoju i refleksyjnym odnoszeniu siÚ do wïasnego
dziaïania lub dziaïania kolegów, zawsze jednak w lokalnym zasiÚgu.
WyjÈtkowo uprawnione wydaje siÚ okreĂlenie tego etapu jako konstruowania spoïecznej rzeczywistoĂci pracy socjalnej, bowiem ci, którzy aktywnie wïÈczali siÚ w przemiany,
mieli nieodparte wraĝenie, ĝe wszystko jest moĝliwe i ĝe pracownik socjalny jest niezniszczalny6. Konstruktywistyczne byïy teĝ zaïoĝenia teoretyczne wielu badañ interpretatywnych
podejmowanych w tamtych czasach7, nie dziwi wiÚc, ĝe pozostaïy obrazy gïównie optymistyczne, ukazujÈce nadziejÚ i zaangaĝowanie oraz ludzkÈ sprawczoĂÊ. Mimo ĝe biurokratycznej codziennoĂci byïo wówczas zapewne równie duĝo jak obecnie i z pewnoĂciÈ nie
zostaïa ona proporcjonalnie uwzglÚdniona w interpretatywnych szkicach empirycznych,
to jednak taki przefiltrowany obraz wydaje siÚ historycznie wïaĂciwym opisem, bowiem
postawy zaangaĝowane miaïy wówczas nieporównanie wiÚkszÈ moc ksztaïtowania lokalnych praktyk i refleksji niĝ administracyjnie zorientowana wiÚkszoĂÊ, bierna i nastawiona
na dyskretne przetrwanie do koñca dnia. Brak aktywnej opozycji przekïadaï siÚ jednak na
znacznÈ niewydolnoĂÊ w zakresie rozwoju profesjonalnego dyskursu instytucjonalnego, co
jednak nie znaczy, ĝe takowy w ogóle nie powstawaï.
SïaboĂÊ i lokalnoĂÊ dyskursów instytucjonalnych nie przeszkadzaïa interakcyjnie ujmowanej profesjonalizacji pracy socjalnej, która opieraïa siÚ na powolnym wypracowywaniu
indywidualnych lub lokalnych sposobów radzenia sobie z niepokonywalnymi dylematami
Zwrot „pracownik socjalny — niezniszczalny” byï mottem jednego z pamiÚtników nadesïanych
na konkurs ogïoszony przez kwartalnik „Praca Socjalna”.
7 Niniejszy tekst nie jest analizÈ metodologicznÈ badañ podejmowanych w ramach pracy socjalnej, warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe podobne obserwacje — czasowego wzrostu zainteresowania polskich badaczy spoïecznym konstruktywizmem — zauwaĝa Marek Czyĝewski, z kolei Ewa Domañska
podobnie postrzega historycznÈ rolÚ spoïecznie zaangaĝowanej teorii (Domañska 2010, s. 63–71).
Niemiecki badacz pracy socjalnej Franz Hamburger wzrost zainteresowania koncepcjami spoïecznego tworzenia rzeczywistoĂci nazywa „renesansem interakcjonizmu”, sytuuje jednak ten okres nieco
wczeĂniej (Hamburger 2003, s. 92).
6
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zawodu. PatrzÈc na to z dzisiejszej perspektywy, wydaje siÚ, ĝe taki kierunek rozwoju byï
jak najbardziej uzasadniony. Po pierwsze, próba trwaïego rozwiÈzania profesjonalnych
dylematów byïaby skazana na niepowodzenie lub deprofesjonalizacjÚ, po drugie, profesja
— szczególnie przeksztaïcajÈca siÚ — stanowi powaĝne obciÈĝenie biograficzne, czego
konsekwencjÈ jest ryzyko przyspieszonego wypalenia zawodowego, a jedynym remedium
silna i stabilna toĝsamoĂÊ profesjonalna, która niestety ksztaïtuje siÚ powoli8.
W pierwszych latach XXI w. „naiwny, zaangaĝowany konstruktywizm” zaczÈï traciÊ na
znaczeniu, gïównie z powodu rosnÈcych w siïÚ tendencji administracyjnych, wynikajÈcych
po czÚĂci z politycznych ambicji uporzÈdkowania pomocy spoïecznej przez kolejne rzÈdy,
ale równieĝ niemal wszystkie niĝsze szczeble wïadzy, nie wykluczajÈc lokalnych dyrektorów OPS. UciekajÈc od psychologizujÈcych interpretacji procesów spoïecznych, trzeba
wskazaÊ, ĝe bez wÈtpienia za przedstawianÈ tu zmianÈ staïy nie tyle intencje konkretnych
osób, co generalna potrzeba wyjĂcia z niemal anomijnego — z perspektywy administracyjnej — stanu nieuporzÈdkowanych regulacji funkcjonowania oĂrodków pomocy spoïecznej.
Taka normatywna perspektywa wïadzy staïa w opozycji do konstruktywistycznego nastawienia zaangaĝowanych pracowników socjalnych, poniewaĝ regulatory ĝycia spoïecznego
ujmowane z perspektywy interpretatywnej majÈ gïównie naturÚ nieformalnÈ. Zwykle maïo
skomplikowane ramy formalne sÈ raczej kontekstem wytwarzania zïoĝonych, lokalnych
ibwielowariantowych reguï dziaïania.

Instytucjonalizacja administracyjna
Nowy ksztaït spoïecznej rzeczywistoĂci pracy socjalnej wymaga przyjÚcia innych narzÚdzi
analityczno-badawczych oraz zwrócenia uwagi na inny jej aspekt, którym w tym przypadku
jest udyskursowienie instytucji pomocowych.
Jak zostaïo to juĝ wspomniane wczeĂniej, profesjonalnemu rozwojowi pracy socjalnej
niemal nie towarzyszyï proces konstruowania dyskursu instytucjonalnego. Prawdopodobnie jednym z istotnych ěródeï tego zaniedbania byïa wyniesiona jeszcze z okresu PRL-u
niechÚÊ progresywnie nastawionych pracowników socjalnych do podejmowania dialogu ze
strukturami biurokratycznymi. Profesjonalizacja byïa zatem budowana niejako poza instytucjÈ i opieraïa siÚ czÚsto na wysublimowanym manipulowaniu niÈ. Kolejnym czynnikiem
byï prawdopodobnie czas, bowiem naturalne formowanie dyskursów instytucjonalnych nie
moĝe zajĂÊ w ciÈgu kilku lat (w zachodnich spoïeczeñstwach dokonywaïo siÚ przez dziesiÈtki lat), a wydaje siÚ, ĝe takie byïy ówczesne oczekiwania. Niezaleĝnie od przyczyn opóěnienia profesjonalnego udyskursowienia OPS, ksztaïtowanie nowych, formalnych reguï
musiaïo kiedyĂ nastÈpiÊ i nastÈpiïo, niestety z odgórnej inspiracji dyskursów politycznych9.
8

Analiza materiaïów autobiograficznych pozwoliïa okreĂliÊ dïugoĂÊ takiego procesu konstruowania profesjonalnej toĝsamoĂci pracownika socjalnego mniej wiÚcej na dwa lata (Granosik 2002).
9 OdnoszÚ siÚ tutaj do podziaïu wprowadzonego przez Marka Czyĝewskiego — na dyskurs
publiczny, polityczny i polityki. Dyskurs polityczny to taki, którego przedmiotem sÈ kwestie leĝÈce
w obszarze polityki, choÊ niekoniecznie artykuïowane przez aktywnych polityków (Czyĝewski 2010,
s. 52–66).
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ChoÊ umowna cezura czasowa politycznego udyskursowienia OPS zostaïa tu postawiona w pierwszych latach XXI w., to pewne jej przesïanki pojawiaïy siÚ juĝ nawet kilka lat
wczeĂniej. Wydaje siÚ jednak, ĝe byïy wówczas skutecznie ignorowane przez profesjonalnie
zorientowanych pracowników socjalnych. Dobrym tego przykïadem jest kontrakt socjalny,
wprowadzony odgórnie i niespodziewanie do kwestionariusza wywiadu Ărodowiskowego,
bez jakichkolwiek wyjaĂnieñ, nie wspominajÈc o konsultacjach10. W efekcie kontrakt nie
tylko nie znalazï swojego miejsca w organizacji pracy socjalnej, ale równieĝ (jako metoda)
zostaï zaprzepaszczony na wiele lat, bowiem klienci nie traktowali wynikajÈcych z niego
ustaleñ na serio11.
WïaĂciwe przedstawienie procesów udyskursowienia OPS wymaga przyjÚcia nieco innej
perspektywy teoretycznej, takiej, która umoĝliwi powiÈzanie ich z instytucjonalizacjÈ pracy
socjalnej. SpoĂród wielu moĝliwych podejĂÊ szczególnie poznawczo atrakcyjny wydaje siÚ
zainicjowany przez Vivien Schmidt a potem rozwijany przez Jakoba Torfinga dyskursywny
wariant neoinstytucjonalizmu (Schmidt 2008; 2010, s. 1–25)12. PrzyjmujÈc za wspomnianymi autorami, ĝe instytucja to przetwarzany w spoïecznych dyskursach zespóï reguï (praw
i ograniczeñ) (Torfing 2001, s. 283–284), analitycznÈ uwagÚ naleĝaïoby zogniskowaÊ na
procesie wytwarzania instytucjonalnego dyskursu pracy socjalnej. Konkretnie, odnoszÈc
siÚ do przywoïanej tu koncepcji, naleĝy rozwaĝyÊ:
– proces legitymizacji praktyki, bo kaĝde dziaïanie instytucji musi byÊ nie tylko wewnÚtrznie uzgadniane, ale i odnosiÊ siÚ do makrodyskursów lub metadyskursów kotwiczÈcych
szersze sieci rzÈdzenia (Torfing 2001, s. 284; Sørensen, Torfing 2005),
– wertykalny rozmiar instytucji, który jest wyznaczony intensywnoĂciÈ dyskursów zaïoĝycielskich i legitymujÈcych,

PatrzÈc dzisiaj na tÚ modyfikacjÚ, nie sposób nie zauwaĝyÊ, ĝe nie byïo wówczas z kim konsultowaÊ takiej globalnej zmiany, bowiem istniejÈce organizacje pracowników socjalnych skupiaïy
zaledwie ich ĂladowÈ czÚĂÊ, dodatkowo majÈcÈ doĂwiadczenia gïównie w duĝych miastach. Moĝna
byïo jednak „reformy” w ogóle nie wprowadzaÊ, skoro system pracy socjalnej nie byï jeszcze dostatecznie solidnie oparty na podstawach profesjonalnych.
11 W sposób systematyczny wspomniane zagadnienie jest podejmowane w tekĂcie Tomasza Kazimierczaka zamieszczonym w niniejszym tomie. DodaÊ teĝ moĝna, ĝe metodÚ kontraktu udaïo siÚ
czÚĂciowo na nowo implementowaÊ w ramach projektów unijnych, w których niewywiÈzujÈcy siÚ ze
swoich zobowiÈzañ klient mógï zostaÊ pozbawiony znacznej czÚĂci korzyĂci materialnych, a nawet
wezwany do zwrotu zainwestowanych w niego Ărodków. W takim „administracyjnym” ksztaïcie jest
to jednak bardziej memorandum niĝ wypracowywana wspólnie lista indywidualnie konstruowanych
wzajemnych zobowiÈzañ.
12 AtrakcyjnoĂÊ tego podejĂcia bierze siÚ z jego usytuowania w nurcie interpretatywnym, przy
jednoczeĂnie zdystansowanym odniesieniu do konstruktywizmu i powiÈzaniu z krytycznymi analizami
dyskursu, co bÚdzie istotne w kolejnej czÚĂci tekstu. ChoÊ dyskursywny instytucjonalizm Torfinga
jest czÚsto wpisywany w ramy konstruktywistycznej nowej analizy instytucjonalnej (Hall, Taylor 1996,
s.b936–957), to biorÈc pod uwagÚ jego krytycznoĂÊ, moĝna zastanawiaÊ siÚ nad zasadnoĂciÈ takiego
usytuowania, a nawet generalnego objÚcia ogólnÈ kategoriÈ neoinstytucjonalizmu. Rozwaĝania klasyfikacyjne nie sÈ jednak z perspektywy podejmowanego tu tematu kluczowe, szerzej poruszam je
w innej publikacji: Granosik 2013, s. 90–101.
10
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– skutecznoĂÊ mobilizowania zasobów dyskursowych, czyli wielkoĂÊ oraz szybkoĂÊ uruchamiania rezerw dyskursowych,
– zdolnoĂÊ rozciÈgania (ang. streching) schematów interpretacyjnych, czyli moĝliwoĂÊ
adaptacji do zmiennych uwarunkowañ bez koniecznoĂci powaĝniejszych modyfikacji
podstawowych struktur regulacyjnych i toĝsamoĂciowych. (Torfing 2001, s. 288–290).
Profesjonalizacja pracy socjalnej po przeïomie 1989 r. byïa procesem powolnym i zindywidualizowanym, przez co w bardzo nieznacznym stopniu przekïadaïa siÚ na rozwój dyskursów instytucjonalnych. Komunikacyjna przestrzeñ oĂrodków pomocy spoïecznej byïa
wypeïniona raczej grami profesjonalnie zorientowanych pracowników socjalnych z administracjÈ. Tak rozwijana praktyka nie byïa i nie mogïa byÊ w ĝaden sposób legitymizowana
spoïecznie w szerszych dyskursach. Nic wiÚc dziwnego, ĝe ugruntowane formalnÈ wïadzÈ
dyskursy zewnÚtrzne zaczÚïy coraz silniej ksztaïtowaÊ dziaïania pracowników socjalnych,
instytucjonalizujÈc formalnie praktyki, których w OPS nigdy nie podejmowano lub podejmowano nieformalnie.
WdziÚcznym przykïadem moĝe byÊ tutaj odgórne powoïywanie zespoïów interdyscyplinarnych, zïoĝonych w znacznej czÚĂci z zewnÚtrznych specjalistów, dobranych bez udziaï
pracowników socjalnych i pracujÈcych wedïug przygotowanego wczeĂniej algorytmu. Tak
utworzone zespoïy miaïy odgrywaÊ istotnÈ rolÚ w trudniejszych przypadkach zaniedbañ
wychowawczych czy przemocy. Silna zewnÚtrzna legitymizacja polityczna13, paradoksalnie,
zamiast uïatwiÊ integracjÚ nowego zespoïowego dyskursu w ramach istniejÈcej instytucji, przyczyniïa siÚ do osïabienia i tak mizernego dyskursu profesjonalnego. W praktyce
oznaczaïo to wyodrÚbnienie przypadków, którymi zajmuje siÚ zespóï, i wtedy pracownik
socjalny jest jedynie „asystentem”, oraz takich, które nie wymagajÈ analizy zespoïu i sÈ
procedowane wedïug dawnego porzÈdku. GïównÈ przyczynÈ takiego podziaïu byï niewielki
rozmiar wertykalny odgórnie wprowadzanego dyskursu (wynikajÈcy z maïego zaangaĝowania politycznych mocodawców) oraz niemal zupeïny brak zdolnoĂci podjÚcia wewnÚtrznej
dyskusji w OPS-ach (uruchomienia rezerw dyskursowych). Taka nowa organizacja pracy
skutecznie uniemoĝliwiïa konstrukcjÚ zintegrowanego dyskursu profesjonalnego, który
przy okazji byïby legitymizowany w szerszych ukïadach politycznych. Finalnie, powstaïy
dwa dyskursy instytucjonalne, jeden „zespoïowy”, sztucznie przyklejony do terenowej
pracy z rodzinÈ, drugi „tradycyjny”, opierajÈcy siÚ na wieloletnich refleksjach pracowników socjalnych, jednak coraz bardziej delegitymizowany w ramach OPS.
Stopniowo rozbudowywany dyskurs „zespoïowy” poczÈtkowo miaï jedynie koncepcyjny
charakter, a dopiero potem zostaïy mu przyporzÈdkowane bardziej okreĂlone dziaïania.
W efekcie wytworzyïa siÚ „pusta praca socjalna”, czyli dyskusja nad przypadkiem, która
ma o tyle pozorny charakter, ĝe z góry wiadomo, jakim wnioskiem siÚ zakoñczy (Granosik 2013, s. 183–187). PomijajÈc jednak nawet ten skrajny, „pusty” wariant, w wielu
przypadkach praca kilku wysoko wyspecjalizowanych specjalistów koñczyïa siÚ banalnym
LegitymacjÈ takÈ moĝe byÊ konkretne rozporzÈdzenie odpowiedniego ministra (tak byïo
wbprzypadku powoïania zespoïów zajmujÈcych siÚ przemocÈ), ale równieĝ promowany przez duĝe
ciaïo polityczne (np. UniÚ EuropejskÈ) model nowoczesnego dziaïania (tak staïo siÚ w przypadku
zespoïów zajmujÈcych siÚ rodzinami z problemami wychowawczymi).
13

$%&'()* Granosik

50

wnioskiem objÚcia rodziny wsparciem asystenta rodziny lub nie14. Z kolei profesjonalne
ibhistorycznie ugruntowane dyskursy pracy socjalnej byïy redefiniowane jako indywidualne
zadanie pracownika, co w efekcie skutkowaïo ich wyciszaniem, jako ĝe do podnoszenia
ich na forum publicznym nie miaïy dostatecznej legitymacji.
Zespoïy interdyscyplinarne to tylko jeden z przykïadów ilustrujÈcych strukturÚ porzÈdkowania dyskursów instytucjonalnych w OPS w pierwszej dekadzie XXI w. Analogicznie
przebiegaïa implementacja asystenta rodziny, który pojawiï siÚ niejako w poïowie dyskusji
o miejscu i roli pracownika socjalnego, czy pracy ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ, która zaczÚïa
siÚ popularyzowaÊ wraz z promujÈcymi jÈ projektami unijnymi. W przypadku tej ostatniej kategorii warto nieco bliĝej przyjrzeÊ siÚ zjawisku rozciÈgania wzorów interpretacyjnych, poniewaĝ pokazuje ono, jak dalece dyskursy instytucjonalne sÈ wytwarzane przez
zewnÚtrzne procesy polityczne.

EUropeizacja, procedury, media i deprofesjonalizacja
Wraz ze wzrastajÈcym znaczeniem dyskursów administracyjnych, które juĝ nie tylko strukturyzowaïy pracÚ nad dokumentacjÈ, ale teĝ w coraz szerszym zakresie konstruowanie
planów pomocy, coraz wyĝszÈ rangÚ zyskiwaïy procedury. Istotnym czynnikiem okazaï siÚ
tu dopïyw Ărodków finansowych z Unii Europejskiej, z której programów coraz czÚĂciej
korzystaïy OPS-y lub instytucje z nimi powiÈzane. Niestety, aby uzyskaÊ dofinansowanie,
trzeba byïo najpierw wykazaÊ siÚ dyskursowÈ kompatybilnoĂciÈ, czyli (w praktyce) wpisaÊ
siÚ w unijne priorytety oraz oczekiwane przez grantodawców sposoby dziaïania, abna etapie
realizacji projektu przestrzegaÊ zalecanych procedur, aby nie straciÊ mozolnie wypracowanego dofinansowania.
W ĝadnej mierze nie znaczy to, ĝe oczekiwania doprecyzowania procedur pojawiïy
siÚ wbpolskiej pracy socjalnej wraz ze wsparciem unijnym. Byï one obecne juĝ od samego
poczÈtku, tyle ĝe wtedy roszczenia takie byïy zgïaszane w ramach biurokratycznego modelu
pracy socjalnej, który w zestawieniu z modelem profesjonalnym miaï nieporównanie niĝszy status instytucjonalny. ¿Èdanie przejrzystych reguï konstruowania pomocy byïo wtedy
uznawane za pokïosie poprzedniego „socjalistycznego” sposobu radzenia sobie z problemami spoïecznymi, zdominowanego przez administracjÚ i kontrolÚ. Uznawanymi spoïecznie
autorytetami („mistrzami”), byli ci, którzy nie poddawali siÚ reĝimowi dokumentarnemu,
tylko konstruowali i realizowali zindywidualizowane podejĂcie do klientów, w którym praca
nad dokumentami byïa tylko jednym z mniej znaczÈcych, choÊ koniecznych, elementów.
Ówczesne dyskusje dotyczÈce przyszïoĂci pracy socjalnej ogniskowaïy siÚ wïaĂciwie na kwestii, kiedy odejdzie pokolenie skaĝone administracyjnym duchem centralizacji, robiÈc miejsce
InnowacyjnoĂÊ nie polegaïa w tym przypadku na wytwarzaniu zupeïnie nowych elementów dziaïania, ale raczej na nadziei, ĝe „bricolage” dyskursów ugruntowanych w róĝnych profesjach okaĝe siÚ efektywny. Poniewaĝ jednak instytucjonalizacja zróĝnicowanych dyskursów jest
moĝliwa jedynie przy zaïoĝeniu jakiejĂ wstÚpnej, wspólnie podzielanej prekonfiguracji (March,
Olsen 1989; Scott 1994), szybko okazaïo siÚ, ĝe jedynÈ uĝytecznÈ wspólnÈ perspektywÈ specjalistów tworzÈcych zespóï jest ich wiedza potoczna (Granosik 2013, s. 180–183, 198–200).
14
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mïodym, zaangaĝowanym i rozumiejÈcym koniecznoĂÊ humanistycznego, indywidualnego,
czÚsto niestandardowego rozwiÈzywania nowych problemów spoïecznych.
Ten rozkïad lokalnego prestiĝu i statusów zostaï niemalĝe odwrócony kilkanaĂcie lat póěniej, kiedy okazaïo siÚ, ĝe umiejÚtnoĂÊ skutecznego aplikowania oraz prowadzenia projektów
spotyka siÚ z uznaniem nie tylko administracji, co zrozumiaïe z uwagi na zewnÚtrzne Ărodki
finansowe, ale równieĝ Ărodowiska. Niezwykle znaczÈca wydaje siÚ tutaj przemiana instytucjonalnego dyskursu wewnÚtrznego, czyli takiego, który ujawnia siÚ, kiedy nikt „zbzewnÈtrz”
nie sïucha. O ile na poczÈtku, w latach 90. XX w., dyskurs ten dotyczyï gïównie dylematów
ukierunkowywania dziaïañ wobec konkretnych klientów, ewentualnie nawiÈzywaï do profesjonalnie akceptowalnych sposobów gry z instytucjÈ (czyli jak realizowaÊ profesjonalne plany
dziaïania, kiedy nie mieszczÈ siÚ one w formalnych procedurach), o tyle póěniej dotyczyï
wïaĂciwie jedynie poprawnoĂci proceduralnej, a wiÚc oczekiwañ instytucji w zakresie technicznych aspektów pracy socjalnej (Granosik 2013b, s. 107–112).
JednÈ z przyczyn takiego zwrotu jest fakt, ĝe wspóïczesna „technicznoĂÊ” jest znacznie bardziej skomplikowana, niĝ miaïo to miejsce wczeĂniej, i skuteczne administrowanie pracÈ socjalnÈ wymaga juĝ niemalĝe wiedzy politechnicznej. Z jednej strony, kwestia
wsparcia materialnego (gïównie finansowego) ulegïa znaczÈcej dywersyfikacji, pojawiïo siÚ
wiele nowych ěródeï, które jednak wymagajÈ przestrzegania odrÚbnych procedur. Ponadto
znaczÈco wzrosïa ĂwiadomoĂÊ prawna klientów, konieczne okazaïy siÚ dodatkowe klauzule, wykluczenia, oĂwiadczenia, które istotnie rozszerzyïy dokumentarne zadania pracowników socjalnych. Z drugiej strony, proceduralnoĂÊ zaczÚïa dotykaÊ równieĝ wsparcia
niematerialnego. Pojawiïy siÚ wrÚcz podejĂcia do pracy socjalnej (importowane gïównie
z USA, czÚsto bez zbadania kulturowej kompatybilnoĂci), które opierajÈ siÚ na etapach,
krokach, narzÚdziach (czÚsto standaryzowanych). Teoretyczna skutecznoĂÊ tych podejĂÊ
jest nierzadko warunkowana zakresem przestrzegania procedur.
Innym waĝnym czynnikiem wymuszajÈcym koniecznoĂÊ Ăcisïego trzymania siÚ procedur
byï wzrost krytycznego zainteresowania pracÈ socjalnÈ ze strony mediów. NiecodziennoĂÊ,
drastycznoĂÊ, sensacyjnoĂÊ sytuacji, które sÈ obszarem pracy socjalnej przyciÈgnÚïa i nadal
przyciÈga zainteresowanie dziennikarzy tzw. programów interwencyjnych. W efekcie nieliczne, ale bardzo gïoĂne, ujawnione i przedstawione w uproszczony sposób w mediach
przypadki niefrasobliwoĂci pracowników socjalnych szybko przeksztaïciïy siÚ — uĝywajÈc terminologii Teuna van Dijka — w globalny akt oskarĝenia (Dijk 2000, s. 22–24).
NastÚpstwem tego byï stan, ĝe pracownicy socjalni, motywowani przez koordynatorów
ibkierowników, zaczÚli w przypadkach mogÈcych potencjalnie zainteresowaÊ media dziaïaÊ
z drobiazgowym zachowaniem wszelkich, równieĝ opcjonalnych procedur, nawet jeĝeli
wiÈzaïo siÚ to z ograniczeniem podmiotowoĂci klienta15.
Wobec wzrostu proceduralnej zïoĝonoĂci pracy socjalnej oraz zewnÚtrznej kontroli
nie powinno dziwiÊ podniesienie statusu wewnÚtrznego dyskursu technicznego, jednak
zmiana taka miaïa swoje konsekwencje, które sÈ — patrzÈc z perspektywy interpretatyw15

Opisane tu zjawisko bliĝej przedstawia Anna Jarkiewicz, ilustrujÈc je przykïadami pracy
zbklientami „zaburzonymi psychicznie” (Jarkiewicz 2013).
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nej — tragiczne. Chodzi tu przede wszystkim o dwa zjawiska: kotwiczenie dyskursowej
instytucjonalizacji w rozciÈganych do granic moĝliwoĂci wzorach interpretacyjnych oraz
deprofesjonalizacji.
Co do pierwszego zagadnienia, instytucje, postrzegane tutaj jako zagÚszczenia dyskursów, szczególnie jeĝeli sÈ duĝe, czÚsto dopasowujÈ siÚ do zmiennych uwarunkowañ wbtaki
sposób, by unikaÊ powaĝniejszych modyfikacji podstawowych struktur regulacyjnych i toĝsamoĂciowych. Nowy problem lub zadanie sÈ dyskursowo „oswajane” przez wïÈczanie ich
w zakres kategorii stabilnie juĝ funkcjonujÈcej w ramach dotychczasowej organizacji. Taki
mechanizm jest zwykle uruchamiany na krótki czas w sytuacjach kryzysowych, kiedy ĝadne
powaĝniejsze zmiany dyskursów wewnÚtrznych nie sÈ moĝliwe. W przypadku oĂrodków
pomocy spoïecznej rozciÈganie wzorów interpretacyjnych pojawiïo siÚ jednak równieĝ
wraz z nowymi, wczeĂniej niedostÚpnymi szansami. Instytucje te zaczÚïy na szerokÈ skalÚ
wnioskowaÊ o dofinansowanie dziaïañ, których wczeĂniej nie podejmowaïy, a potem je
realizowaÊ bez wiÚkszych zmian strukturalnych, czego przykïadem mogÈ byÊ róĝnorodne
formy pracy ze spoïecznoĂciÈ czy superwizje. Wpisanie nowych aktywnoĂci w coraz wyĝej
ceniony model administrowania pracÈ socjalnÈ umoĝliwiïo podjÚcie nowych wyzwañ przy
zachowaniu dotychczasowych toĝsamoĂci i kategoryzacji. Zatem pracownicy socjalni, którzy od pewnego juĝ czasu w dyskursach wewnÚtrznych coraz czÚĂciej podejmowali perspektywÚ „urzÚdników socjalnych”, teraz stawali siÚ „menadĝerami”. Wydawaïo siÚ, ĝe
dobry „menadĝer socjalny” potrafi skutecznie zarzÈdzaÊ kaĝdym projektem socjalnym,
wykorzystujÈc uniwersalnÈ wiedzÚ o procedurach przedsiÚwziÚÊ spoïecznych.
ZnaczÈcym uwarunkowaniem przedstawianego tu procesu wydaje siÚ EUropeizacja16
pracy socjalnej, a wiÚc bezpoĂrednie aplikowanie procedur, dobrych praktyk i priorytetów
publikowanych przez centralne organy Unii Europejskiej. W efekcie dziaïania, które juĝ
miaïy nierzadko dïugÈ rodzimÈ historiÚ (jak choÊby wspomniana praca ze spoïecznoĂciÈ
lokalnÈ17 czy superwizja18), byïy podejmowane na nowo przez aplikacjÚ zewnÚtrznych procedur lub strukturalne kopiowanie „europejskich dobrych praktyk” (Granosik 2013a).
Inne „tradycyjne” obszary dziaïañ byïy z kolei zaniedbywane, bo nie mieĂciïy siÚ w unijnych
priorytetach (np. krytyczna praca socjalna), co bÚdzie rozwiniÚte w koñcowej czÚĂci tekstu.
JeĂli natomiast chodzi o drugie zagadnienie, deprofesjonalizacjÚ, wyraěna tendencja
zewnÚtrznego standaryzowania pracy socjalnej nie pozostaje bez wpïywu na jej profesjonalnÈ autonomiÚ. Co wiÚcej, trzymajÈc siÚ interakcyjnej koncepcji dziaïania profesjonalCelowe zastosowanie dwóch wielkich liter na poczÈtku ma wskazywaÊ, ĝe fundamentem tego
procesu nie jest kultura europejska, ale administracyjne struktury Unii Europejskiej (EU).
17 Dla przykïadu, rodzima konceptualizacja tego wariantu pracy socjalnej jest od ponad 80 lat
rozwijana m.in. w ramach pedagogiki spoïecznej na bazie oryginalnej idei pracy Ărodowiskowej opartej na „pomnaĝania siï ludzkich” Heleny Radliñskiej (Lepalczyk 2001, s. 106–112). Podobnie moĝna
wpisaÊ w pracÚ ĂrodowiskowÈ dziaïalnoĂÊ Ăw. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) (Rymsza
2014).
18 Superwizja w polskiej pracy socjalnej byïa rozwijana juĝ na przeïomie XX i XXI w. przez
pedagogów i socjologów, swoje praktyczne rozwiniÚcie znajdujÈc m.in. w wielu ĂlÈskich OPS-ach
(Trawkowska 2005). Nowe zEUropeizowane programy zazwyczaj nie nawiÈzujÈ do tej tradycji,
zatrudniajÈc zewnÚtrznych superwizorów majÈcych doĂwiadczenia w zakresie psychoterapii.
16

45 profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja...

53

nego, którego kluczowym aspektem sÈ trwale nierozwiÈzywalne dylematy (Schütze 1994),
przyczynia siÚ do znaczÈcej deprofesjonalizacji tej wciÈĝ „skromnej” profesji. IstotnÈ
oĂ wskazanych przez Fritza Schützego dylematów stanowi moralne napiÚcie pomiÚdzy
powinnoĂciÈ reprezentowania instytucji (polityki spoïecznej) a stawania po stronie osoby
(czïowieka spoïecznie defaworyzowanego). W tej perspektywie dziaïania profesjonalnego,
pracownicy socjalni muszÈ stale rozstrzygaÊ na podstawie analizy sytuacyjnych i dïugookresowych uwarunkowañ, który wariant wybieraÊ. Kumulacja doĂwiadczenia nie opiera siÚ
na prostym agregowaniu doĂwiadczenia (wypracowaniu procedury), lecz na wytwarzaniu
wspólnego profesjonalnego dyskursu, a w efekcie — indywidualnej i kolektywnej toĝsamoĂci. Przy czym nie chodzi tu o zespoïowe trzymanie siÚ jakiejĂ standardowej strategii czy metody, ale o zachowanie refleksyjnej (argumentacyjnej) ciÈgïoĂci postÚpowania,
odnajdujÈcej swoje dyskursowe zakotwiczenie (legitymacjÚ spoïecznÈ). Nawet najbardziej
wysublimowana administracyjna procedura eliminuje dylematy, przechylajÈc szalÚ tej kruchej równowagi w stronÚ instytucji, co w efekcie jÈ dehumanizuje i deprofesjonalizuje.
Jak dotÈd wpïywu licznych projektów standaryzowania pracy socjalnej nie daje siÚ
jeszcze oceniÊ z odpowiedniego dystansu. Jednak dotychczasowe badania wzorów interpretacyjnych wskazujÈ, ĝe zostaï odksztaïcony wewnÚtrzny dyskurs instytucjonalny, który
obecnie w znacznym stopniu dotyczy oczekiwanych procedur. 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 z instytucjÈ. Obecnie tendencja jest raczej
odwrotna, instytucjonalne dyskursy zewnÚtrzne sÈ humanizowane: instytucje prezentujÈ siÚ
publicznie jako szanujÈce prawa, wolnoĂci i podmiotowoĂÊ klientów, jako ĝe tego wïaĂnie
czÚsto oczekujÈ grantodawcy. Z drugiej strony dyskursy wewnÚtrzne, te, które odpowiadajÈ
za wytwarzanie i orientowanie dziaïania skierowanego na klienta, sÈ dehumanizowane
przez uproceduralnienie i opisanie wskaěnikami.

Zamiast zakoñczenia:
w poszukiwaniu miejsca partycypacyjnej i krytycznej pracy socjalnej
CzÚstÈ i na ogóï niechcianÈ tendencjÈ porównañ historycznych jest gloryfikowanie przeszïoĂci przy jednoczeĂnie nadmiernie krytycznej ocenie teraěniejszoĂci. Ryzyko takiego
bïÚdu wydaje siÚ szczególnie duĝe, jeĝeli przeszïoĂÊ jest zwiÈzana z wydarzeniem tak waĝnym jak przeïom 1989 r. ByÊ moĝe ta przypadïoĂÊ dotknÚïa i niniejszy tekst, jednak nawet
jeĝeli ostroĂÊ prezentowanych tu porównañ jest nadmierna, to co najmniej kierunek wskazanych zmian jest empirycznie ugruntowany. Konieczna wydaje siÚ refleksja, czy polska
praca socjalna zmierza w dobrÈ stronÚ.
Celem artykuïu byïo wskazanie niezauwaĝalnych z zewnÈtrz strukturalnych przemian
dyskursów instytucjonalizujÈcych pracÚ socjalnÈ w oĂrodkach pomocy spoïecznej19. NieWnioski zostaïy zawÚĝone do tej wïaĂnie instytucji, bowiem badania, na których siÚ opierajÈ,
taki wïaĂnie miaïy zakres. Moĝna jednak postawiÊ hipotezÚ, ĝe przedstawione tu zjawiska, takie jak
19
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doceniane czÚsto znaczenie zmiany porzÈdku dyskursów uwidaczniajÈ wspóïczesne interpretacje póěnych prac Michaela Foucaulta, w szczególnoĂci jego koncepcji rzÈdomyĂlnoĂci (Foucault 2010, 2011)20. W Ăwietle tej wykïadni, jednostki, a nawet caïe populacje
rzÈdzone sÈ przez rozproszone i bezosobowe mechanizmy poĂrednio oddziaïujÈce na ich
sposoby pracy, zabawy, a nawet myĂlenia o sobie. PoĂrednioĂÊ oddziaïywania umoĝliwia
podtrzymywanie jednostek w przekonaniu, ĝe sÈ niezaleĝnymi i samodzielnymi podmiotami (jako ĝe sÈ kierowane przez ksztaïtowanie ich wïasnych decyzji)21, choÊ na kaĝdym
kroku poddajÈ siÚ normalizujÈcemu formatowaniu przez spoïeczne dyskursy — stÈd ta
forma wïadzy bywa nazywana „rzÈdzeniem przez wolnoĂÊ” (Rose 1999).
Praca socjalna staje siÚ w coraz wiÚkszym stopniu, mimo niekiedy pozornej swobody,
narzÚdziem polityki (spoïecznej), czyli — przyjmujÈc perspektywÚ krytycznÈ — poĂrednim
sposobem wysublimowanego rzÈdzenia tÈ czÚĂciÈ populacji, która nie ulega normalizowaniu przez dominujÈce dyskursy. Ocena tego kierunku zmian zaleĝy od przyjÚtej koncepcji teoretycznej oraz optyki dyscyplinarnej. Moĝna sobie wyobraziÊ pozytywnÈ ocenÚ
osadzenia pracy socjalnej w procedurach, wystandaryzowanej edukacji i dobrych praktykach, jeĝeli przyjÈÊ normatywnÈ (atrybutywnÈ) koncepcjÚ profesji (Greenwood 1957)
ibzdystansowany socjologiczny punkt widzenia. W tej optyce praca socjalna byïaby po prostu jednym z narzÚdzi kontroli spoïecznej, wyspecjalizowanym w dziaïaniu prewencyjnym
i wspomagajÈcym, niekiedy ratowniczym.
Ocena przemian zupeïnie inaczej przedstawia siÚ, jeĝeli spojrzeÊ na pracÚ socjalnÈ
zbperspektywy interpretatywno-krytycznej i do tego jeszcze ugruntowanej w tradycji pedagogicznej. Poniewaĝ proces administracyjnej instytucjonalizacji i deprofesjonalizacji byï
juĝ krytycznie przedstawiony wczeĂniej, wypada poĂwiÚciÊ teraz nieco miejsca spoïeczno-pedagogicznemu punktowi widzenia, a wïaĂciwie, biorÈc pod uwagÚ niemal 100-letniÈ
tradycjÚ i zróĝnicowanie teoretyczne, jednemu z odïamów tej perspektywy, który roboczo
moĝna nazwaÊ emancypacyjno-interpretatywnym. Pedagogika spoïeczna, jako nauka praktyczna (Radliñska 1961), nie moĝe rozwijaÊ konceptualizacji teoretycznych w oderwaniu
od praktyki i ksztaïcenia. Niemal od samego poczÈtku zawód pracownika spoïecznego
byï oparty na etosie sïuĝenia innym, spoïecznie sïabszym, przez wyzwalanie i pomnaĝanie ich siï. Nawet jeĝeli jest to pewna idealizacja, to speïnia ona bardzo waĝne zadanie
edukacyjne: ksztaïtuje postawÚ mïodego adepta pracy socjalnej, szacunek do czïowieka,
z którym bÚdzie pracowaï, oraz — w dïuĝszej perspektywie — poczucie wspólnoty profesjonalnej opartej na wzniosïych wartoĂciach22. W efekcie, pewna czÚĂÊ absolwentów
EUropeizacja, rozciÈganie schematów interpretacyjnych czy deprofesjonalizacja, dotyczÈ równieĝ
wielu innych organizacji, w tym pozarzÈdowych.
20 We wskazanych pracach Foucaulta oryginalne pojÚcie gouvernementalité jest tïumaczone jako
„urzÈdzanie”. Konsekwentnie uĝywam terminu „rzÈdomyĂlnoĂÊ”, uznajÈc za zasadnÈ argumentacjÚ
Marka Czyĝewskiego (Czyĝewski 2011, s. 32–33).
21 Podobny mechanizm w ramach dyskursywnego instytucjonalizmu zostaï opisany jako rzÈdzenie rzÈdzeniem (ang. governance of governance). Przyjmuje on formÚ zinstytucjonalizowanych
dyskursów prekonfigurujÈcych konkretne akty organizacyjne (Torfing i in. 2012, s. 130).
22 Przy takiej humanistycznej perspektywie uwikïanie pracy socjalnej w kontrolÚ spoïecznÈ oznaczaïoby powaĝny kryzys bazowej idei (por. Winkler 2010).
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(niestety nie wszyscy), dziÚki pracy nad wïasnÈ toĝsamoĂciÈ zawodowÈ, jest przygotowana
do refleksyjnego dziaïania, któremu stale towarzyszÈ nierozstrzygalne dylematy, niedajÈce
siÚ uporzÈdkowaÊ procedurami23.
Administracyjna instytucjonalizacja znacznie opóěnia budowanie indywidualnej profesjonalnej toĝsamoĂci. Zawód wystandaryzowany, choÊ wpisuje siÚ doskonale w formuïÚ
produktów plag and play (niewymagajÈcych zindywidualizowanego konfigurowania), nie
daje szansy rozwiniÚcia „pracy nad sobÈ i wïasnÈ rolÈ zawodowÈ”24. Trudno teĝ identyfikowaÊ siÚ z zewnÚtrznym uniwersalnym standardem, który pewnie sprawdza siÚ, kiedy
zachodzi potrzeba Ăwiadczenia prostej usïugi masowemu odbiorcy, nie otwiera jednak pola
wystarczajÈcej refleksji, by dziaïanie byïo strukturalnie nieschematyczne (profesjonalne).
Profesjonalna praca socjalna usytuowana pomiÚdzy spoïeczeñstwem (formalnÈ instytucjÈ) a czïowiekiem w trudnej ĝyciowej sytuacji potrzebuje obu perspektyw: administracyjnej, która legitymizuje uĝycie zasobów spoïecznych, oraz humanistycznej, która ma
zabezpieczaÊ przed reifikacjÈ defaworyzowanego spoïecznie podmiotu. Administracyjna
instytucjonalizacja w znacznym stopniu osïabiïa legitymacjÚ humanistycznego niedookreĂlenia pracy socjalnej, co w efekcie znacznie zmniejszyïo wpïyw dyskursów emancypacyjnych (nie wspominajÈc juĝ krytycznych)25 na orientowanie dziaïañ pracowników
socjalnych. Nie jest to jednak w ĝadnej mierze oskarĝenie kierowane do tej grupy zawodowej, która w pewnym sensie jest takÈ samÈ ofiarÈ wielkich makrospoïecznych procesów
ujednolicania i dostosowywania jak jej klienci. Przerzucani na róĝne fronty, „obdarowywani” dodatkowymi zadaniami, poszukujÈcy wïasnych granic wobec nowych profesji,
kontrolowani przez media i instytucje, pracownicy socjalni sami nie czujÈ siÚ podmiotami
i potrzebujÈ upeïnomocnienia (empowerment)26. W tej sytuacji rysujÈ siÚ dwa potencjalne
rozwiÈzania: silne stowarzyszenie profesjonalne (nie zwiÈzek zawodowy), wsparte przez
zaangaĝowanych akademików, które wzmocni humanistyczno-krytyczny filar pracy socjalnej, przywracajÈc potrzebnÈ równowaĝnoĂÊ, albo legitymizacja nowej profesji, która podejmie humanistyczne zadania pomocy spoïecznej.

PodejĂcie „refleksyjne” zyskaïo znaczenie na skutek krytyki perspektywy metodycznej, metaforycznie wyposaĝajÈcej absolwenta w „skrzynkÚ z narzÚdziami”. Precyzyjne procedury i programy
okreĂlajÈ ramy wyobraěni, a w konsekwencji takĝe dziaïania pracownika socjalnego, przez co stajÈ
siÚ bezuĝyteczne, a niekiedy nawet szkodliwe. WprowadzajÈ teĝ niewïaĂciwe kryteria powodzenia
dziaïania, które jest oceniane na podstawie stopnia zrealizowania procedury, a wiÚc dopasowania
klienta do programu. W efekcie taki projekt jest postrzegany jako agresywna ingerencja w Ăwiat
przeĝywany klienta.
24 Ten typ pracy refleksyjnej jest czÚĂciÈ szerszej spoïecznej organizacji pracy socjalnej (por.
Granosik 2006, zwïaszcza s. 154–178).
25 KwestiÚ nieobecnoĂci dyskursów krytycznych w polskiej pracy socjalnej podejmujÚ w innym
tekĂcie: Granosik 2016.
26 Ciekawy empiryczny obraz „ubezwïasnowolnienia” polskiej pracy socjalnej kreĂli Anna Jarkiewicz (Jarkiewicz 2012).
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Summary
The article presents how the institutional discourses, as an intermediary link, on the one
hand frame actions taken by social workers, on the other — connect this activity with the
broader public (political) discourses. Dualisation and transformation of the discourses that
are to be constructed in social welfare centers indicate the condition and societal position
of social work. Over the past twenty years a trend towards structural transformation of
discourses on institutionalizing social work has been observed. These changes allow to
formulate the main thesis of the article that is of the interpretative deprofessionalisation
and dehumanisation of social work as an occupation. Externally structured social work
gradually becomes a part of sophisticated mechanisms of an indirect governing of the
society (population), being their victim at the same time.
Key words: social work, discursive institutionalism, discourse analysis, interpretive paradigm, critical approach
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