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Biurokracja emocjonalna,
czyli co wniosïo do wspóïczesnej pomocy spoïecznej
„wejĂcie” i „wyjĂcie” opieki zastÚpczej

Streszczenie
W artykule zostaïa podjÚta analiza opieki zastÚpczej rozumianej jako innowacja normatywna w pomocy spoïecznej. Wprowadzenie opieki zastÚpczej do pomocy spoïecznej
utrwaliïo perspektywÚ praw dziecka (w tym prawa do ĝycia w rodzinie) i ich ochrony.
Perspektywa ta zostaïa zaakceptowana w sfeminizowanym Ărodowisku zawodowym, wraĝliwym na krzywdy dziecka i czerpiÈcym z doĂwiadczeñ wïasnego rodzicielstwa. Doszïo do
wytworzenia specyficznej emocjonalnej ontologii opartej na cierpieniu dziecka. Ontologia
ta, w poïÈczeniu z wïaĂciwoĂciami struktur biurokratycznych, przyczyniïa siÚ do powstania emocjonalnej biurokracji. Propozycja namysïu nad ontologiÈ emocjonalnÈ w praktykach pomocowych moĝe stanowiÊ punkt wyjĂcia do dalszych analiz profesji pomocowych
i oferowanego przez nie uznania — w rozumieniu Axela Honnetha (2012) — zranionych
toĝsamoĂci dzieci i ich rodziców na kontinuum dziaïañ pomocowych od upodmiotowienia
do uprzedmiotowienia beneficjentów wsparcia.
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Wprowadzenie

PodsumowujÈc 25 lat funkcjonowania pomocy spoïecznej, której ksztaït zainicjowaïa
ustawa o pomocy spoïecznej z 1990 r., badacze i teoretycy sÈ zmuszeni dokonywaÊ licznych
uproszczeñ i uogólnieñ, nawet w wypadku przeglÈdu dotyczÈcego wybranego zagadnienia.
Ja równieĝ ich nie uniknÚ, podejmujÈc ten temat w artykule o ograniczonym rozmiarze. ZwiÈzki pomocy spoïecznej i opieki zastÚpczej, które zamierzam analizowaÊ, moĝna
prezentowaÊ w dwojaki sposób. Dokonywane kategoryzacje mogÈ byÊ przedmiotowe
(np.bpomoc spoïeczna a opieka per se; charakter i ulokowanie opieki zastÚpczej jako usïugi
pomocy spoïecznej; ksztaïtowanie i utrwalanie organizacji; instrumentarium). Moĝna równieĝ prowadziÊ namysï i analizÚ, porzÈdkujÈc materiaï ze wzglÚdu na podmiot: dziecko,
rodziców, opiekunów, sïuĝby spoïeczne jako obiekty oddziaïywañ i podmioty sprawcze
(agentów). W rzeczywistoĂci kategoryzacje przedmiotowe i podmiotowe nakïadajÈ siÚ,
zazÚbiajÈ, by nastÚpnie zostaÊ rozdzielone na potrzeby refleksji naukowej czy praktycznej.
Równieĝ w prezentowanym tekĂcie Czytelnik znajdzie przedmiotowo-podmiotowe analizy, których celem jest zidentyfikowanie, opis oraz ocena „dziedzictwa” opieki zastÚpczej
wbpomocy spoïecznej.

W poszukiwaniu innowatorów:
ruchy spoïeczne na rzecz zmian w opiece zastÚpczej
ZwiÈzki pomocy spoïecznej i opieki zastÚpczej nie sÈ i nie byïy statyczne. Waĝne sÈ dwie
cezury czasowe, wyznaczone aktami prawnymi. To rok 2000, wraz wejĂciem w ĝycie przepisów dotyczÈcych opieki nad dzieckiem i rodzinÈ w ustawie o pomocy spoïecznej (Dz.U.
zb 2000b r., Nr 19, poz. 238), oraz rok 2012 wraz z wejĂciem w ĝycie przepisów ustawy
ob wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887).
Daty te wyznaczajÈ ponad dziesiÚcioletni okres funkcjonowania opieki zastÚpczej jako
integralnej czÚĂci pomocy spoïecznej, unormowanej jednym aktem prawnym. Dynamika
zwiÈzków pomocy spoïecznej i opieki zastÚpczej wynikaïa przede wszystkim z decyzji
odgórnych, które inicjowaïy okreĂlone „ruchy” lokowania i rozwoju opieki zastÚpczej
wbobszarze pomocy spoïecznej (lub na styku z niÈ) oraz uruchamiaïy oddolne inicjatywy
lub teĝ te inicjatywy wygaszaïy. Nie znaczy to, ĝe oddolne procesy nie miaïy miejsca; wiele
dziaïañ lokalnych realizowano bez wzglÚdu na obowiÈzujÈce przepisy, niektóre zb nich
(np.basystentura rodzinna) przepisy te wyprzedzaïy. Nie ma jednak pogïÚbionych i kompleksowych badañ nad owymi oddolnymi inicjatywami, w których nie tylko identyfikowano
by zaczÈtkowe innowacje merytoryczne czy organizacyjne, ale równieĝ wskazano poczÈtki
powstania i rozwój ruchów spoïecznych w obszarze opieki zastÚpczej. Pod koniec lat 90.
XX w., przed wejĂciem w ĝycie przepisów rozdziaïu „Opieka nad rodzinÈ i dzieckiem”
znowelizowanej ustawy o pomocy spoïecznej, uksztaïtowaï siÚ „swoistego rodzaju ruch
spoïeczny na rzecz reformy systemu opieki nad dzieckiem” (Andrzejewski 2001, s. 22).
Pozwoliï on na „umiejÚtne «zagospodarowanie» przez organizacje pozarzÈdowe wielu
ideowych, merytorycznie przygotowanych, a wczeĂniej dziaïajÈcych w rozproszeniu osób”

B  emocjonalna, czyli co wniosïo do wspóïczesnej pomocy spoïecznej...

95

(tamĝe). Ten rodzÈcy siÚ ruch spoïeczny krystalizowaï siÚ wokóï corocznych konferencji,
organizowanych od 1997br. przez Towarzystwo „Nasz Dom”, oraz byï wspierany medialnie, przez pojawiajÈce siÚ liczne doniesienia prasowe i artykuïy „na ïamach kilku opiniotwórczych tytuïów prasowych, zwïaszcza zaĂ w cyklu pt. «Zamknijmy domy dziecka»
ogïoszonym na ïamach «Polityki», a takĝe np. w publikacjach «Tygodnika Powszechnego»,
«Gazety Wyborczej», «¿ycia» oraz w niektórych audycjach radiowych i telewizyjnych”
(tamĝe). Jak pisze Zofia Waleria Stelmaszuk (2001), ówczesne zmiany inicjowano przede
wszystkim na poziomie praktyki: „To praktycy zaczÚli siÚ ich domagaÊ, próbujÈc uniknÈÊ
balansowania pomiÚdzy narzuconymi z góry sztywnymi przepisami a faktycznymi potrzebami wychowanków” (s.b 79). Równieĝ przed uchwaleniem ustawy o wsparciu rodziny
ibsystemie pieczy zastÚpczej w 2011 r. istotnÈ rolÚ inicjujÈcÈ zmiany odgrywaïy organizacje
pozarzÈdowe, integrujÈce Ărodowiska rodzin zastÚpczych (np. Stowarzyszenie na Rzecz
Systemu Opieki nad Dzieckiem i RodzinÈ), reprezentujÈce Ărodowiska rodzinne czy prowadzÈce dziaïalnoĂÊ terapeutyczno-wspierajÈcÈ rodziny z problemami (np. Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Mïodzieĝy Dom Anioïów Stróĝów z Katowic, PowiĂlañska Fundacja
Spoïeczna z Warszawy) (Rymsza 2011, s. 129). „Powstaïa ponadsektorowa koalicja rzecznicza, grupujÈca organizacje trzeciego sektora, instytucje publiczne zaangaĝowane w opiekÚ
zastÚpczÈ, media, a nawet podmioty biznesowe, które wïÈczyïy w swe dziaïania z zakresu
CSR ibbudowania spoïecznego wizerunku upowszechnienie rodzinnych form opieki zastÚpczej” (Rymsza 2011, s. 130). Wspomniana Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki ZastÚpczej,
zainicjowana przez FundacjÚ Przyjacióïka (zwiÈzanÈ z czasopismem „Przyjacióïka”), braïa
aktywny udziaï w przygotowaniu rzÈdowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastÚpczej. Te wïaĂnie dziaïania obywatelskie w okresie poprzedzajÈcym wejĂcie opieki
zastÚpczej do pomocy spoïecznej, a nastÚpnie jej legislacyjnÈ i organizacyjnÈ autonomizacjÚ („wyjĂcie” z ustawy o pomocy spoïecznej) — zbsocjologicznej perspektywy — moĝna
przyporzÈdkowaÊ do tzw. „nowych ruchów spoïecznych” lub „nowych nowych ruchów
spoïecznych” (por. Touraine 2011). Samo pojÚcie „ruch spoïeczny” oznacza rodzaj dziaïañ
zbiorowych, które sÈ nakierowane na zmianÚ spoïecznÈ oraz przebiegajÈ w niezinstytucjonalizowanych i niesformalizowanych lub nie w peïni zinstytucjonalizowanych ibniesformalizowanych formach; to forma poĂrednia miÚdzy zachowaniem zbiorowym abdziaïalnoĂciÈ
zawodowÈ (Sztompka 2002, s. 157 i dalsze). OkreĂlenie „nowe ruchy spoïeczne” wprowadziï po 1968b r. Alain Touraine na oznaczenie dziaïañ zbiorowych, majÈcych na celu
ochronÚ praw kulturowych i prowadzonych przez grupy kulturowe: kobiety, imigrantów,
mniejszoĂci seksualne, religijne, narodowe czy niepeïnosprawnych (Touraine 2011). IstotÈ
tych ruchów jest okreĂlenie podmiotu przez jego prawa (a nie interesy) i ich obrona.
„Nowe nowe” ruchy spoïeczne ïÈczÈ skutecznÈ akcjÚ, moĝliwÈ dziÚki technologiom,
zb otwartym wezwaniem do obrony praw czïowieka, „które majÈ byÊ uznawane tak jak
prawa pracowników wywalczone wczeĂniej, w koñcu XIX wieku, w Niemczech ibwbWielkiej Brytanii, a póěniej w Stanach Zjednoczonych. (…) W nowych walkach zachowuje siÚ
odniesienie do fundamentalnych praw czïowieka, w których obronie organizujÈ siÚ dziĂ
nowe ruchy spoïeczne” (Touraine 2011, s. 206). Równieĝ Claus Offe (2009), analizujÈc
ruchy spoïeczne „w nowym paradygmacie”, podkreĂla, ĝe „zmierzajÈ do celów, których
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osiÈgniÚcie miaïoby istotne znaczenie nie tylko dla samego ruchu, lecz i dla spoïeczeñstwa
jako caïoĂci” (s. 222). Ich empirycznÈ reprezentacjÚ stanowiÈ m.in. ruchy broniÈce praw
czïowieka, „czyli ruchy walczÈce o ochronÚ toĝsamoĂci, godnoĂci oraz o równe traktowanie ludzi niezaleĝnie od ich pïci, wieku, koloru skóry, uĝywanego jÚzyka czy miejsca
zamieszkania” (tamĝe, s. 222). Nowe ruchy spoïeczne opierajÈ siÚ na wartoĂciach autonomii i toĝsamoĂci jako przeciwieñstwie manipulacji, kontroli, zaleĝnoĂci czy biurokratyzacji.
Ich sposób dziaïania zasadza siÚ na polityce oprotestowania stanu zastanego (w miejsce
dawnego korporacyjnego uzgadniania interesów i wspóïzawodnictwa partii politycznych),
przejawiajÈ teĝ niski stopieñ dyferencjacji ról oraz rekrutujÈ swoich czïonków gïównie
spoĂród przedstawicieli klasy Ăredniej i grup biernych zawodowo.
W polskich dziaïaniach zbiorowych nakierowanych na zmiany w opiece zastÚpczej wykorzystywano retorykÚ ochrony praw dziecka (w tym jego prawa do wychowania wbrodzinie
lub w Ărodowisku do niej zbliĝonym) i ochrony praw rodziny (w tym obrony jej autonomii
i podmiotowoĂci); powoïywano siÚ na konstytucyjnÈ zasadÚ subsydiarnoĂci, która powinna
przywróciÊ obowiÈzki wychowawcze rodzinie i zadania opieki wspólnotom terytorialnym,
gwarantujÈc jednoczeĂnie pomoc i opiekÚ dziecku. Akcent na prawa kulturowe zbliĝaï polskie ruchy spoïeczne w obszarze opieki zastÚpczej do nowych ruchów spoïecznych. Brakuje
jednak w polskiej literaturze fachowej pogïÚbionej analizy, która identyfikowaïaby i rozwaĝaïa efekty sprzÚĝonych inicjatyw obywatelskich, dziaïañ zbiorowych i zastanych instytucji
w obszarze opieki zastÚpczej. Mam nadziejÚ, ĝe powstanÈ empiryczne studia, okreĂlajÈce
gïównych aktorów, przyczyny i konsekwencje oraz charakter polskich ruchów dziaïajÈcych
na rzecz wsparcia dziecka pozbawionego opieki rodziców. Uwaĝam, ĝe warto uwzglÚdniÊ
dziaïania zbiorowe oraz — wykazujÈc siÚ socjologicznÈ wyobraěniÈ (Mills 2009) i kierujÈc
zasadÈ krytyki spoïecznej (Giddens 1998) — rozwaĝyÊ ich dynamikÚ: czy z biegiem czasu
(ibwbporównaniach miÚdzy sobÈ) nie nabieraïy cech antyruchów, opisywanych przez Michela
WieviorkÚ (2011) jako zdeformowane, odwrócone i wypaczone elementy ruchu spoïecznego:
„(…) uniwersalny charakter dziaïania, które zamierza wykroczyÊ poza ograniczone interesy
aktorów, jest zastÈpiony przez sekciarstwo (sectarisme). Krytyka przeciwnika nawet sïabo
zidentyfikowanego ustÚpuje miejsce definicji nieprzejednanego wroga (…). Konfliktowa
relacja miÚdzy aktorami staje siÚ czystym stosunkiem siïy, zerwaniem, które moĝe znieĂÊ
tylko przemoc, wojna, destrukcja, abwbniektórych przypadkach autodestrukcja” (s. 91). Jeĝeli
przyjmiemy zaïoĝenie Piotra Sztompki (2009) o wzajemnym ibĂciĂle powiÈzanym stawaniu
siÚ ruchu spoïecznego i stawaniu siÚ struktur spoïecznych, to pytanie o rodzaj dziaïañ zbiorowych, ich prawdziwoĂÊ i fasadowoĂÊ, pozytywny i negatywny wyraz, ruch i antyruch sÈ
kluczowe dla rozstrzygniÚÊ o potencjale spoïecznej strukturacji.
Nie dysponujÚ wystarczajÈcym materiaïem empirycznym, aby podjÈÊ sygnalizowane
wyĝej problemy badawcze. W prezentowanym artykule koncentrujÚ siÚ na analizie wpïywu
opieki zastÚpczej na obszar pomocy spoïecznej. TraktujÚ pojawienie siÚ opieki zastÚpczej
w pomocy spoïecznej jako rodzaj innowacji normatywnej2. Jako jednÈ z jej konsekwencji
2

Prezentowane rozwaĝania nie bÚdÈ prowadzone w ramach podejĂcia instytucjonalnego czy
neoinstytucjonalnego, wskazujÈcego na historyczne uwarunkowania dróg rozwoju instytucji. Kwestia
opieki nad dzieckiem potrzebujÈcym jako zadanie pañstwa i samorzÈdów pojawiïa siÚ w ustawie
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identyfikujÚ wyksztaïcenie siÚ i rozwój tzw. biurokracji emocjonalnej, która aksjologicznie
i organizacyjnie róĝniïa siÚ i róĝni od uprzednio ksztaïtowanych sïuĝb spoïecznych. PojÚcie
„biurokracja emocjonalna” wiÈĝÚ z rozwojem aparatu administracyjnego (por. Merton
2002), realizujÈcego zadania wsparcia dziecka i rodziny, a wykorzystujÚ i modyfikujÚ ustalenia Evy Illouz (2010) dotyczÈce pojawienia siÚ kapitalizmu emocjonalnego.

Ulokowanie opieki zastÚpczej w pomocy spoïecznej i jej autonomizacja
W 1990 r., kiedy uchwalono ustawÚ o pomocy spoïecznej, opieka zastÚpcza jako zbiór
publicznych zadañ opiekuñczych naleĝaïa do systemu edukacji. Ostatnia dekada lat 90.
XX w. przyniosïa wiele krytycznych uwag odnoĂnie do funkcjonowania pieczy zastÚpczej wboĂwiacie (por. Andrzejewski 2001; Stelmaszuk 2001; akoma 2014). PiÚtnowano
przywiÈzanie do form kolektywnych (instytucji caïodobowych), koncentracjÚ na pracy
z dzieÊmi przy ignorowaniu ich powiÈzañ z rodzicami biologicznymi, zïy dobór rodzin
zastÚpczych, brak indywidualizacji dziaïañ i nieprzygotowanie oraz niechÚÊ kadry pomocowej do podejmowania nieschematycznych dziaïañ. „Kiedy wiÚc mówimy, ĝe w systemie
opieki przez dïugie lata próbowano oddziaïywaÊ wyïÈcznie na dzieci, przejawiajÈc jednoczeĂnie pasywnoĂÊ wobec ich rodziców, to nie jest to zarzut Ăwiadomego i zamierzonego
sabotowania pracy z rodzinami i lekcewaĝenia rangi pracy Ărodowiskowej. Wydaje siÚ
bowiem, ĝe tu chodzi o coĂ trudniejszego do przezwyciÚĝenia — o pasywnoĂÊ bÚdÈcÈ
konsekwencjÈ braku potrzeby dziaïañ” (Andrzejewski 2001, s. 21).
Wdroĝona w 2000 r. nowa organizacja opieki zastÚpczej miaïa znosiÊ napiÚcia generowane przez poprzednie rozwiÈzania, w tym utrudnionÈ koordynacjÚ, wynikajÈcÈ zbrozproszenia zadañ pomiÚdzy cztery resorty (edukacji, polityki spoïecznej, zdrowia i sprawiedliwoĂci).
Nowe rozwiÈzania miaïy umoĝliwiÊ powstanie zintegrowanego systemu oddziaïywania Ărodowiskowego, opartego na prewencji, dopasowanego do potrzeb lokalnych. Z usytuowaniem opieki zastÚpczej w pomocy spoïecznej wiÈzano nadzieje „na szansÚ realizacji jednego
zbnajwaĝniejszych praw dzieci, jakim jest prawo do rodziny” (Andrzejewski 2001, s. 26).
Marek Andrzejewski (2001) wskazywaï na zasady pomocy spoïecznej (pomoc w przezwyciÚĝeniu trudnoĂci doĂwiadczanych przez osoby i rodziny; usamodzielnienie; umocnienie
rodziny) jako te, które powinny ksztaïtowaÊ prorodzinne rozwiÈzania w Ărodowiskach lokalnych wbkontekĂcie potrzeb opiekuñczych dzieci. Umieszczenie dziecka w opiece caïkowitej
miaïo byÊ ostatecznym instrumentem pomocy rodzinie, przy czym pierwszeñstwo uzyskiwaïy
rodzinne formy opieki (jako profesjonalne usïugi pomocy spoïecznej) nad instytucjonalnymi.
Powstaïe rozwiÈzania odpowiadaïy propagowanym wbEuropie trendom, akcentujÈcym rolÚ
rodziny biologicznej i znaczenie relacji Ărodowiskowych w pomocy dziecku (Hellinckx 2001;
obopiece spoïecznej z 1923 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 267, z póěn. zm.) i w tym sensie nie jest to zadanie
„obce” pomocy spoïecznej. W tamtym okresie publiczna pomoc dla sierot i póïsierot byïa bardzo
sïabo rozwiniÚta, gïównie w placówkach caïodobowych, a samorzÈdy uchylaïy siÚ od ciÚĝaru finansowego wydatków na dzieci bez opieki rodzicielskiej. Dziaïania spoïeczne uzupeïniaïy niedobory
publicznej pomocy i to one miaïy charakter innowacyjny. W niniejszym tekĂcie koncentrujÚ siÚ na
minionym ÊwierÊwieczu dziaïania ustawy i ograniczam horyzont czasowy rozwaĝañ.
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Colton 2001; WÚgierski 2010). Przeorientowane w wielu krajach Unii Europejskiej systemy
zintensyfikowaïy wsparcie udzielane rodzinie naturalnej w celu zachowania jej spójnoĂci lub
ponownej reintegracji. Wprowadzano zasadÚ równowagi pomiÚdzy ochronÈ dziecka abutrzymaniem rodziny. Wbwypadku koniecznoĂci odseparowania dziecka od rodziny postulowano
naprawienie relacji rodzinnych i Ărodowiskowych, by uïatwiÊ i przyspieszyÊ powrót maïoletniego do jego bliskich. Akcentowanie praw rodzin i wynikajÈcej z nich pomocy rodzinie
harmonizuje zbnaciskiem na respektowanie praw dziecka, wyraĝonych w Konwencji obprawach dziecka z 1989 r.
Ulokowanie zadañ opieki zastÚpczej w pomocy spoïecznej powiÈzano z budowÈ nowych
struktur pomocy spoïecznej szczebla powiatowego. Jednostki powiatowe, tj. centra pomocy
rodzinie, w imieniu starosty miaïy wykonywaÊ szczegóïowe zadania organizacji opieki
zastÚpczej na terenie powiatu. Byïa to decyzja polityczna, a nie merytoryczna. Przekazanie
powiatom zadañ pomocy spoïecznej uzasadniaïo ich powoïanie i odpieraïo zarzuty braku
kompetencji wykonawczych nowo utworzonych struktur. Jednak nie miaïo uzasadnienia
merytorycznego (Ăwiat przeĝywany dzieci i rodzin rozgrywa siÚ w miejscu zamieszkania).
Dodatkowo nie zadbano o przygotowanie kadr ani o zabezpieczenie infrastrukturalnego
Ărodowiska w celu realizacji powierzonych samorzÈdom obowiÈzków. W efekcie z oporem
przeksztaïcano lokalne systemy w kierunku subsydiarnych rozwiÈzañ dla rodzin i budowano nowoczesny system opieki zastÚpczej. Wywoïaïo to liczne perturbacje przy wdraĝaniu
przyjÚtych zaïoĝeñ reformy z 2000 r., odnoszÈcych siÚ do:
– zmniejszenia liczby placówek socjalizacyjnych i ich wielkoĂci,
– wzrostu liczby dzieci powracajÈcych do rodzin naturalnych z róĝnych form opieki,
– rozwoju systemu rodzin niespokrewnionych (w tym specjalistycznych),
– rozwoju otoczenia instytucjonalnego, wspierajÈcego zreformowany system,
– rozwiniÚcia pracy z rodzinÈ (Kaczmarek 2004).
LokalnoĂÊ (rozumiana jako wzajemne powiÈzania czynników obiektywnych, zwiÈzanych
z rozwojem spoïeczno-gospodarczym rejonu, jego infrastrukturÈ, a takĝe spoïecznych praktyk, opartych na funkcjonujÈcych wartoĂciach) okazaïa siÚ istotnym czynnikiem róĝnicujÈcym
oferty pomocowe dla dzieci i rodzin. Niepowodzenia wdraĝania zaïoĝeñ reformy zb2000 r.,
identyfikowane jako powolne i wyspowe zmiany (por. Racïaw, Trawkowska 2015), zmobilizowaïy Ărodowiska spoïeczne i polityczne do opracowania reformy. RozpoczÈï siÚ etap prac
legislacyjnych nad ustawÈ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej. Weszïa ona w ĝycie
w styczniu 2012 r. Przepisy te, jak wspomniano we wprowadzeniu, zostaïy uchwalone m.in.
przy duĝym zaangaĝowania podmiotów obywatelskich. Przebieg prac legislacyjnych oraz polityczne okolicznoĂci przygotowañ do powstania ustawy zostaïy juĝ opisane przez Marka RymszÚ
(2011), zaĂ treĂÊ ustawy omówiona przez prawników (m.in. Andrzejewski 2011; akoma 2014).
Sylwia akoma (2014) punktuje stworzenie jakoĂciowo odmiennego systemu usïug dla rodzin
w potrzebie i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz postuluje, aby w konsekwencji
odejĂÊ od stosowania okreĂlenia „opieka zastÚpcza” na rzecz terminu „piecza zastÚpcza”3:
3

Nasuwa siÚ do analogia przyjÚtego w potocznym rozumowaniu przejĂcia od miedzy wojennej
„opieki spoïecznej” do wspóïczesnej „pomocy spoïecznej”.
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„(…) przyjÈÊ naleĝy, iĝ aktualne pojÚcie «piecza zastÚpcza» oraz poprzednio wystÚpujÈce
okreĂlenie «opieka zastÚpcza» nie sÈ toĝsame. Nie moĝna traktowaÊ ich synonimicznie, co
nie zmienia faktu, ĝe w potocznym rozumieniu sÈ to terminy bardzo bliskie sobie. Równieĝ
wbprawnym ujÚciu — biorÈc pod uwagÚ cele tych instytucji, ich istotÚ i cechy (m.in. czasowoĂÊ
pieczy ibopieki, ich subsydiarnoĂÊ wobec opieki sprawowanej przez rodzinÚ naturalnÈ, sprawowanie ich przez osoby inne niĝ rodzice naturalni dziecka) — pojÚcia te sÈ do siebie zbliĝone” (s.b91). W zmienionej organizacji usïug przeznaczonych dla dzieci w potrzebie i rodzin
pojawiaïy siÚ nowe role zawodowe (np. koordynator, organizator rodzinnej pieczy zastÚpczej), inne zaĂ zostaïy utrwalone i upowszechnione na mocy przepisów prawa (np. asystent
rodzinny). Na nowo dokonano kategoryzacji rodzinnych form pieczy zastÚpczej, zmieniajÈc
np. kwalifikacjÚ rodzin spokrewnionych (ograniczono je do dziadków i rodzeñstwa) i niespokrewnionych (niezawodowe, zawodowe specjalistyczne, zawodowe peïniÈce funkcjÚ pogotowia
rodzinnego) oraz zaliczajÈc do tych form rodzinne domy dziecka. Proklamowano rodziny
pomocowe jako wsparcie Ărodowiskowe. Równieĝ instytucjonalne formy ulegïy przeksztaïceniom, np. powoïano interwencyjne oĂrodki preadopcyjne oraz zamieniono wielofunkcyjne
placówki opiekuñczo-wychowawcze w placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-terapeutycznego.
NastÈpiïa autonomizacja pieczy zastÚpczej („wyjĂcie” z ustawy o pomocy spoïecznej)
i przesuniÚcie jej w obszar polityki rodzinnej (odrÚbnej od pomocy spoïecznej), co znalazïo swój administracyjny wyraz w przypisaniu kwestii pieczy zastÚpczej do zadañ Departamentu Polityki Rodzinnej w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Rodzinnej (na
marginesie: dokonano tego juĝ w 2008 r.). NastÈpiïo zatem „czyszczenie pola” pomocy
spoïecznej i pozbywanie siÚ przyjÚtych wczeĂniej grup zadañ — rozpoczÈï siÚ na nowo
proces wytyczania i usztywnienia granic jej systemu. „Prorodzinna” specyfika pomocy
spoïecznej okazaïa siÚ zbyt sïaba, aby opieka zastÚpcza/piecza zastÚpcza pozostaïa jej
integralnÈ czÚĂciÈ. W myĂl zaïoĝeñ z 2011 r. piecza zastÚpcza oraz pomoc spoïeczna majÈ
stanowiÊ dwa filary systemu wsparcia rodzin w Ărodowisku lokalnym.
W tym kontekĂcie istotne sÈ relacje pomiÚdzy pieczÈ zastÚpczÈ a pomocÈ spoïecznÈ
oraz poszczególnymi rolami zawodowymi tych dwóch obszarów pomocowych. Po wprowadzeniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej to pracownik
socjalny jest osobÈ, która ma diagnozowaÊ potrzeby i zagroĝenia rodzin, a w wypadku
wystÈpienia odpowiednich przesïanek (zagroĝenie procesu wychowawczego wraz z ryzykiem odebrania dziecka) wnioskowaÊ o przydzielenie asystenta rodziny. Nadal pozostaje
rzecznikiem rodziny w jej Ărodowisku lokalnym. Powinien zatem wspóïpracowaÊ z asystentem i koordynatorem, m.in.: powoïujÈc zespóï roboczy planujÈcy i monitorujÈcy pracÚ
zbrodzinÈ biologicznÈ; przy planowaniu wsparcia finansowego dla rodzin objÚtych pomocÈ
asystenta rodziny lub dla rodzin zastÚpczych (spokrewnionych); w wypadku przemocy
w rodzinie w ramach zespoïu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; przy okresowej
ocenie pobytu dziecka w rodzinie zastÚpczej. Praktyka pokazaïa, ĝe niektóre nowe role
— jak organizatora rodzinnej pieczy zastÚpczej — pozostaïy w gestii pomocy spoïecznej.
Obecnie powiatowe centrum rodziny jest instytucjÈ, która w imieniu starosty podpisuje
umowy z rodzinami zastÚpczymi i wypïaca im naleĝne Ăwiadczenia. Natomiast organizator
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rodzinnej pieczy zastÚpczej wykonuje zadania zwiÈzane z rekrutacjÈ, szkoleniem i tworzeniem systemu wsparcia dla rodzinnych form opieki i jest wyznaczony przez starostÚ
spoĂród podmiotów publicznych i niepublicznych. Jak pokazujÈ dane zawarte w dokumencie Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011br.
ob wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej (2014), w 2012 r. powiaty powoïaïy
380 instytucji organizatora rodzinnej pieczy zastÚpczej, z czego w 344 wypadkach byï to
PCPR, w 28bwypadkach byïa to inna jednostka organizacyjna powiatu, a w 8 inny podmiot.
Wb2013 r. liczba organizatorów rodzinnej pieczy zastÚpczej zwiÚkszyïa siÚ o 9. Wzrosïa teĝ
liczba organizatorów bÚdÈcych innÈ jednostkÈ organizacyjnÈ powiatu (z 28 w roku 2012
do 33 w roku 2013) oraz PCPR-ów w tej roli (o 5 jednostek). Zatem lokalnie zastosowano
strategiÚ i praktykÚ kontynuacji, nie zmieniajÈc ulokowania zadañ dotyczÈcych organizacji
i wykonania pieczy zastÚpczej w powiecie. Pozostaïy one gïównie w PCPR-ach. StÈd moĝna
ryzykowaÊ tezÚ o caïkowitym „wyjĂciu” opieki zastÚpczej z ustawy o pomocy spoïecznej
ibczÚĂciowym pozostaniu pieczy zastÚpczej w obszarze praktyki pomocy spoïecznej.

Opieka zastÚpcza jako innowacja w pomocy spoïecznej
Pojawienie siÚ opieki zastÚpczej w pomocy spoïecznej moĝna potraktowaÊ jako innowacjÚ
egzogennÈ. Nowatorski sposób dziaïania, odmienny od tego, jaki do tej pory praktykowanego, wraz z nowymi organizacjami i instrumentarium, zostaï odgórnie implementowany
do systemu pomocy spoïecznej. BezpoĂrednimi innowatorami byïy wyznaczone zespoïy
pracujÈce nad reformÈ, a nastÚpnie parlamentarzyĂci zmiany te akceptujÈcy. Innymi
sïowy, podmiotem byïy organizacje innowacyjne, dla których „ObowiÈzek inicjowania
ib wprowadzania innowacji normatywnej jest (…) konstytutywnym skïadnikiem statusu
czy «karty» takich organizacji. Podejmowane w ich ramach dziaïania majÈ charakter zbiorowy, a innowacja rodzi siÚ jako efekt kooperacji” (Sztompka 2002, s. 421). OczywiĂcie te
dziaïania kolektywne zostaïy poprzedzone dziaïaniami innych innowatorów: podmiotów
odgrywajÈcych z definicji role innowatorskie (naukowcy, badacze, eksperymentatorzy)
ibruchu spoïecznego (wspominanego wyĝej), oraz powiÈzane z oczekiwaniami spoïecznymi,
akceptujÈcymi kierunek zmian (tj. uspoïecznienie opieki zastÚpczej, urodzinnienie opieki
zastÚpczej). Trudno równieĝ nie dostrzec, ĝe ów klimat oczekiwañ i akceptacji spoïecznej
wytworzyï siÚ pod wpïywem dyfuzji wzorów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych,
gdzie od przeïomu lat 60. XX w. wiÚkszoĂÊ instytucji opieki nad dzieckiem i wsparcia
rodziny przeszïa radykalne zmiany, odrzucajÈc medyczny model opieki nad dzieckiem
(oparty na terapii i diagnozie) (Stelmaszuk 2001). Zmiany te poczÈtkowo docieraïy do
Polski fragmentarycznie, z opóěnieniem i byïy selektywnie przyjmowane przez Ărodowisko zawodowych „pomagaczy”, czÚsto bez poparcia wïadzy odpowiedzialnych za politykÚ
opiekuñczÈ. O ile „W Europie Zachodniej czy USA zmiana paradygmatów dokonywaïa siÚ
wbefekcie dïugiego procesu, w obliczu nieskrepowanego rozwoju teorii, badañ i testowania
róĝnych modeli praktyki” (Stelmaszuk 2001, s. 81), o tyle w Polsce w okresie przed wdroĝeniem reformy w 2000 r. mieliĂmy do czynienia z „konglomeratem idei” jako rezultatem
spotkania siÚ i Ăcierania najróĝniejszych paradygmatów i modeli (tamĝe). Ostatecznie zwy-
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ciÚĝyï paradygmat skoncentrowany na perspektywie ochrony praw dziecka wraz z rodzÈcÈ
siÚ ideÈ prewencji, rozumianÈ jako tworzenie warunków do samorealizacji jednostki.
Podstawowym zagadnieniem — przy zaïoĝeniu innowacyjnego charakteru opieki
zastÚpczej w pomocy spoïecznej — jest kwestia adaptacji innowacji. Adaptacja oznacza
„trwaïe zakorzenienie [innowacji — przyp. wï.] w systemie normatywnym, przerodzenie
siÚ tego, co kiedyĂ byïo zerwaniem z konwencjÈ, w nowÈ konwencjÚ, tego, co byïo odrzuceniem tradycji, w nowÈ tradycjÚ, tego, co byïo aktem nonkonformizmu, w obowiÈzujÈcÈ
reguïÚ postÚpowania” (Sztompka 2002, s. 428). Szczegóïowe pytania dotyczÈ efektów
zmiany: od braku normatywnych przeobraĝeñ systemu do przemiany totalnej, oznaczajÈcej radykalnÈ zmianÚ caïoĂci.
Efekty wdroĝenia opieki zastÚpczej do pomocy spoïecznej moĝna rozwaĝaÊ na dwóch
poziomach: organizacyjno-merytorycznym i aksjologicznym. Najbardziej widomym znakiem przesuniÚcia opieki zastÚpczej do pomocy spoïecznej byïo pojawienie siÚ nowych
jednostek wykonawczych, nowych ról w systemie, nowych zadañ. Ale nie mniej istotne
byïy przeksztaïcenia w systemie wartoĂci, pociÈgajÈce za sobÈ zmiany reguï dziaïania ludzi
wborganizacjach. Opieka zastÚpcza wniosïa mocno akcentowanÈ perspektywÚ praw dziecka
i koniecznoĂÊ obrony jego interesów. Z tÈ perspektywÈ dodatkowo pojawiïo siÚ oczekiwanie reformatorów lokalnego wsparcia rodzin w ramach paradygmatu prewencji (by tworzyÊ
warunki realizacji prawa dziecka do ĝycia w rodzinie). Do tej pory, jak podkreĂlajÈ badacze, gïównym podmiotem oddziaïywañ w pomocy spoïecznej i pracy socjalnej czyniono
rodziców, mimo iĝ dzieci od dawna znajdowaïy siÚ w polu pracy socjalnej (Ornacka 2013).
Teraz jednak zaakcentowano odrÚbnoĂÊ, a zarazem wspólnoĂÊ praw i potrzeb dziecka oraz
jego rodziców. „Obecnie sytuacja siÚ zmienia w tym sensie, ĝe coraz czÚĂciej, oprócz analiz
rodzinnych, sprawy dzieci traktowane sÈ w odrÚbny sposób” (Ornacka 2013, s. 128). Ta
ogólna konstatacja dobrze oddaje sytuacjÚ w Polsce. Dzieci staïy szczególnym podmiotem
w dziaïaniach pracowników socjalnych. Opieka zastÚpcza wniosïa i zaakcentowaïa przede
wszystkim perspektywÚ dzieciñstwa zagroĝonego, czyli zwiÈzanego z brakiem — okresowym lub trwaïym — opieki rodzicielskiej. Jednak w pomocy spoïecznej obiektem oddziaïywañ sÈ teĝ inne rodzaje zranionych toĝsamoĂci dziecka: dzieciñstwo osamotnione emocjonalnie ibspoïecznie, dzieciñstwo zranione (krzywdzenie dziecka), dzieciñstwo gorszych
szans (zob. Matyjas 2008 za: Ornacka 2013, s. 129 i dalsze), które towarzyszÈ dzieciñstwu
zagroĝonemu lub do niego prowadzÈ.
Zranione toĝsamoĂci dziecka wymagajÈ pracy dorosïych nad ich re-konstrukcjÈ.
„Ksztaïtowanie maïych ludzi opiera siÚ na obrazach, które majÈ pewne wspólne atrybuty
odróĝniajÈce je od innych, przez co sÈ nisko cenione w spoïeczeñstwie. Dzieci, z racji
swojej odmiennoĂci, ksztaïtujÈ swojÈ toĝsamoĂÊ w kontekĂcie zranienia, co w znaczÈcym
stopniu przyczynia siÚ do traktowania ich bardziej jako przedmiotu oddziaïywañ profesjonalnych sïuĝb spoïecznych, mniej jako aktywnie dziaïajÈcych podmiotów sprawczych.
Pozycja dziecka jest z zaïoĝenia peryferyjna, co moĝe przyczyniÊ siÚ do wyrzucenia go
poza margines ĝycia spoïecznego” (Ornacka 2013, s. 133). Rola profesjonalistów polega na
walce z procesem marginalizowania dzieci, zapoczÈtkowanym przez problemy rodziców.
Równieĝ osoby „raniÈce” dzieci — rodzice biologiczni, zostali „wydobyci” w reformie
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zb2000br. przez zaakcentowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Nieprzypadkowo po 2000 r. dostrzeĝono brak pracy z rodzinami w pomocy spoïecznej (zob. Trawkowska 2005; Racïaw, Trawkowska 2015). Ten rodzaj pracy socjalnej, który powinien byÊ
podstawowÈ usïugÈ w pomocy spoïecznej, pozostawaï przez lata zaniedbany i byï rzadko
oferowany przez pracowników socjalnych. Zdynamizowanie konceptualizacji (modeli,
metod, technik) i rozwoju pracy socjalnej z dzieckiem i rodzinÈ jest efektem zmian zaistniaïych w pomocy spoïecznej pod wpïywem opieki zastÚpczej. JednoczeĂnie — na zasadzie
efektu odwrócenia — doszïo do emancypacji jeszcze jednego podmiotu, mianowicie rodzin
zastÚpczych niespokrewnionych i zawodowych (por. uwagi Racïaw, Trawkowska 2015),
które nadal nie majÈ dookreĂlonej toĝsamoĂci wĂród samych pracowników socjalnych
ibinnych zawodowych „pomagaczy”. Ponadto status rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych jest diametralnie róĝny w praktyce dziaïañ pomocowych.
Innowacyjny charakter opieki zastÚpczej byï silnie powiÈzany z wdraĝaniem polityki
uznania róĝnych upoĂledzonych do tej pory toĝsamoĂci: „(…) uznanie pociÈga za sobÈ
respektowanie i wzmocnienie czyichĂ ĝÈdañ i stanowisk, zarówno na poziomie poznawczym, jak i emocjonalnym” (Illouz 2010, s. 34); „«UznaÊ kogoĂ» znaczy dokïadnie: nie
dyskutowaÊ z jego uczuciami ani nie kwestionowaÊ ich podstawy” (Illouz 2010, s. 54–55).
Nie mam zïudzeñ ani naiwnej wiary, ĝe nastÈpiïo peïne i autentyczne uznanie róĝnych
zranionych toĝsamoĂci w dziaïaniach profesjonalnych „pomagaczy” w obszarze pomocy
spoïecznej. TwierdzÚ jednak, ĝe zmianie uleg(a)ï (czyli lepiej siÚ rekonfigurowaï) podstawowy system wartoĂci w pomocy spoïecznej, ciÈĝÈc ku prawom dziecka i jego rodzinie.
Oczywiste jest, ĝe w niektórych jednostkach pomocy spoïecznej zmiana miaïa charakter
totalny, w innych natomiast nosiïa znamiona oportunistycznej (por. Trawkowska 2008).
ZaznaczyÊ teĝ naleĝy, ĝe wejĂcie opieki zastÚpczej z jej „pedagogiczno-oĂwiatowym” bagaĝem oznaczaïo nie tylko ekspozycjÚ orientacji na dziecko, ale równieĝ wniesienie „merytorycznego oporu” pracowników placówek opiekuñczo-wychowawczych, chcÈcych broniÊ
tradycji pedagogiki spoïecznej przed ekspansjÈ pracy socjalnej (Rymsza 2006). Innymi
sïowy, zgoda co do potrzeby ochrony interesów i praw dziecka nie oznaczaïa zgody co
sposobów dziaïania, a róĝnice mogïy byÊ widoczne w preferowanych sposobach traktowania rodziców dziecka, konceptualizowaniu jego dobra i projektowaniu przyszïoĂci. Efekty
owej „konkurencji pomiÚdzy pedagogami a pracownikami socjalnymi” (Stelmaszuk 2001)
w dalszym ciÈgu nie sÈ do koñca rozpoznane.
Niemniej obecnie konsens uznania zranionych toĝsamoĂci dziecka i rodziców w pomocy
spoïecznej zostaï osiÈgniÚty, mimo ĝe opieka zastÚpcza jest juĝ czÚĂciÈ innej subdyscypliny
polityki spoïecznej — polityki rodzinnej. Jej wyjĂcie z pomocy spoïecznej to kontynuacja
rozpoczÚtych w nowym stuleciu zmian, tyle ĝe na polu polityki rodzinnej, która de facto
sama jest w niestajÈcej przebudowie i w procesie krystalizacji4.

4

ZnaczÈcy impuls do ideologicznej instrumentalnej rekonfiguracji polityki rodzinnej daïo wdroĝenie programu „Rodzina 500 plus” (por. Rymsza 2016).
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Biurokracja emocjonalna
Charakter zadañ przekazanych PCPR-om, takich jak organizacja i finansowanie instytucji
opieki zastÚpczej w danym rejonie, oraz ksztaïtowany w poczÈtkach XXI w. sposób ich realizacji wpïynÚïy na biurokratyczny charakter tych jednostek pomocy spoïecznej. Badacze podnosili,
ĝe osoby zatrudnione w PCPR-ach „administrujÈ przypadkami” (umieszczeniami, usamodzielnieniami), nie sÈ zaĂ „frontowymi” pracownikami socjalnymi, pracujÈcymi „z klientem”. Od
samego poczÈtku nie wykorzystano moĝliwoĂci synergii potencjaïu nowych organizacji i ludzi
do wprowadzenia zmian: „w duĝym stopniu dobór tych kadr [PCPR — przyp. wï.] byï przypadkowy (na przykïad w centrach zatrudniano byïych pracowników likwidowanych w ramach
reformy administracyjnej struktur wojewódzkich, niezwiÈzanych w ogóle z pomocÈ spoïecznÈ);
reformatorzy nie wypracowali teĝ strategii upowszechniania know-how w zakresie prowadzenia
opieki zastÚpczej i jej koordynowania przez PCPR. Kwalifikacje kadr centrów podnoszono
w kolejnych latach, zatrudniajÈc przy tym wiÚkszÈ liczbÚ pracowników socjalnych, ale — jak
siÚ wydaje — powiatowe centra pomocy rodzinie okrzepïy jako struktury administracyjne
stosunkowo sïabe, a wiÚkszoĂÊ tych jednostek nie peïni funkcji innowacyjnych w zakresie pracy
socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodzinÈ” (Rymsza 2006, s. 51–52).
Badania prowadzone w 2010 r. na próbie reprezentatywnej polskich pracowników socjalnych (Rymsza i zespóï) przyniosïy nowe ustalenia badawcze. Kadra PCPR-ów wbporównaniu
z innymi grupami pracowników socjalnych charakteryzowaïa siÚ niĝszym wiekiem i krótszym
staĝem pracy w pomocy spoïecznej (co jest zrozumiaïe ze wzglÚdu na czas powoïania instytucji), byïa doĂÊ dobrze wyksztaïcona i we wïasnej opinii dobrze przygotowania do odgrywania
roli zawodowej (Bieñko 2012). W wiÚkszoĂci wypadków personel PCPR stanowiïy kobiety,
a ponad 2/3 pracowników PCPR miaïo dzieci. Wyniki badañ wskazaïy na niespójnÈ toĝsamoĂÊ pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. UbczÚĂci z nich identyfikowano
orientacjÚ toĝsamoĂciowÈ zwiÈzanÈ z wizerunkiem „sumiennego urzÚdnika”, który pracuje
w placówce wsparcia jak w urzÚdzie. Jest profesjonalny wbwymiarze biurokratycznym: obowiÈzkowy i odpowiedzialny za wykonane zadania, ale nie chce przejmowaÊ odpowiedzialnoĂci zawodowej w sferze oddziaïywania na ludzi. PotrzebujÈcy pomocy sÈ traktowani jak
strony stosunku administracyjnego. „Dominacja kierownictwa i nakazowo-zakazowego
sposobu «wspóïpracy» z wïadzami lokalnymi, zbiurokratyzowana struktura, zïe techniczne
i lokalowe warunki pracy ograniczajÈ swobodÚ decyzji i jej indywidualizacjÚ w zaleĝnoĂci
od konkretnych sytuacji klientów. Pracownicy socjalni powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizujÈc siÚ w rolach sumiennych urzÚdników, sÈ skïonni zaufaÊ w wiÚkszym stopniu
doĂwiadczeniom ĝyciowym niĝ profesjonalnej wiedzy” (Bieñko 2012, s. 117). Druga orientacja wiÈzaïa siÚ postrzeganiem siebie wbroli „specjalisty od pomagania”, który wykonuje
wolny zawód, peïen dylematów, stosujÈc ugruntowanÈ wiedzÚ zawodowÈ. Niemniej i w tym
wypadku Mariola Bieñko odnajduje cechy myĂlenia paternalistycznego, którego przejawem
jest przekonanie o prawie decydowania o losach innych ze wzglÚdu na posiadana wiedzÚ.
Potencjaï dobrego wyksztaïcenia kadr PCPR-ów nie zostaï wiÚc w peïni wykorzystany jako
noĂnik zmian koncepcyjnych, czego Ăwiadectwem byïa „widoczna przewaga perspektywy
urzÚdniczej” (Bieñko 2012, s. 118).
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Okazuje siÚ zatem, ĝe o ile opieka zastÚpcza (jako zespóï celów i zadañ) „wniosïa”
ibugruntowaïa istotnoĂÊ perspektywy praw dziecka (w tym prawa do ĝycia w rodzinie), obtyle
warunki realizacji reformy, przesuwajÈcej opiekÚ zastÚpczÈ do pomocy spoïecznej, przyczyniïy siÚ do rozrostu urzÚdów i pomocowej biurokracji. Ta pomocowa biurokracja funkcjonuje
w okreĂlonej sferze ĝycia spoïecznego, w której dyskursy róĝnych podmiotów (przedstawicieli
wïadz lokalnych, pañstwowych, organizacji pozarzÈdowych, firm, naukowców, ekspertów
itp.) toczÈ siÚ wokóï zagroĝonego dzieciñstwa. NastÚpuje zwiÈzanie sfery biurokratycznej
ze sferÈ emocjonalnÈ uwikïanÈ w cierpienie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej,
podobnie do zwiÈzania kapitalizmu i dyskursów psychologii, które wytworzyïo kapitalizm
emocjonalny (Illouz 2010). Eva Illouz (2010), autorka tego ostatniego pojÚcia, podkreĂla,
ĝe jest to kultura, „w której dyskursy emocjonalne i ekonomiczne oraz praktyki ksztaïtujÈ
siebie nawzajem, wytwarzajÈc coĂ, co widzÚ jako szeroki, znaczÈcy ruch, w którym afekty
stanowiÈ aspekt zachowañ ekonomicznych i w którym ĝycie uczuciowe — zwïaszcza klas
Ărednich — respektuje logikÚ stosunków ekonomicznych i wymiany. (…) oparta na rynku
oferta kulturowa ksztaïtuje i przenika stosunki miÚdzyosobowe i emocjonalne, podczas gdy
stosunki miÚdzyosobowe znajdujÈ siÚ w epicentrum stosunków ekonomicznych” (s. 11). Jaěñ
ekonomiczna i jaěñ emocjonalna przeksztaïcajÈ siÚ jedna w drugÈ, „silniej zaprzÚgajÈc emocje do dziaïania instrumentalnego” (Illouz 2010, s. 38). W efekcie granice pomiÚdzy sferÈ
publicznÈ a prywatnÈ zamazujÈ siÚ, nastÚpuje urzeczowienie sfery uczuciowej (kojarzonej ze
sferÈ prywatnÈ) i emocjonalizacja sfery publicznej. Co waĝne, Eva Illouz (2010), jako skutek
racjonalizacji emocjonalnych wiÚzi, punktuje pojawienia siÚ „emocjonalnej ontologii”, czyli
„idei, ĝe emocje moĝna oddzieliÊ od podmiotu w celu ich wyjaĂnienia i kontroli” (s. 55).
Wedïug cytowanej socjolog emocjonalna ontologia czyni stosunki miÚdzyludzkie wspóïmierzalnymi, a przez to podatnymi na depersonalizacjÚ wbwyniku wprowadzenia pomiarów
opartych na abstrakcyjnych kryteriach; pozbawia ich unikatowoĂci i oryginalnoĂci: „(…)
stosunki zostaïy przeksztaïcone w przedmioty poznania, które moĝna ze sobÈ porównywaÊ
i poddawaÊ analizie pod wzglÚdem kosztów i korzyĂci” (Illouz 2010, s. 55).
Biurokracja emocjonalna wytwarza kulturÚ, w której dyskurs i praktyki biurokratyczne
oraz emocjonalne (cierpienia i deficytów) ksztaïtujÈ siebie nawzajem. Dyskurs ten opiera
siÚ na jÚzyku pedagogiczno-psychologicznym, definiujÈcym cierpienia dziecka, interpretujÈcym jego stan, ustalajÈcym definicjÚ sytuacji w cierpieniu. Podobnie rzecz odnosi siÚ do
rodziców dziecka. Praktyki biurokratyczne sÈ oparte na diagnozie deficytów i problemów
„przypadków” (por. Stemaszuk 2001, s. 79), które po uzyskaniu „orzeczenia” sÈ delegowane do odpowiednich instytucji czy form opieki. „EmocjonalnoĂÊ” biurokracji wiÈĝe siÚ
równieĝ ze stosowanym „instrumentu” opartego na pracy emocjonalnej — w rozumieniu
Arlie Russel Hochschild (2009) — co najpeïniej uwidacznia siÚ w rodzinnych formach
opieki zastÚpczej (oddziaïywanie na podopiecznego za pomocÈ odpowiedniego zarzÈdzania emocjami). Oczywiste jest, ĝe wszystkie zawody pomocowe, opierajÈce siÚ na stycznoĂci
i kontakcie z czïowiekiem, sÈ uwikïane w emocje pomagajÈcych i beneficjentów pomocy.
Jednak w sytuacji wytworzenia i trwania kapitalizmu emocjonalnego ontologia emocjonalna obowiÈzuje równieĝ w procedurach biurokratycznych. Emocje sÈ oddzielone od
przeĝywajÈcego je podmiotu, zakwalifikowane, ocenione i owskaěnikowane. JednoczeĂnie
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w modelu biurokratycznym (a taki przyjmuje znaczÈca czÚĂÊ PCPR-ów), jak podkreĂlaï to
Robert K. Merton (2002), wystÚpuje szczególny nacisk na bezosobowoĂÊ stosunków spoïecznych. „Norma bezosobowoĂci stosunków spoïecznych stanowi jÈdro wzoru jego osobowoĂci [biurokraty — przyp. wï.]” (Merton 2002, s. 262). UrzÚdnicy, stosujÈc kategoryzacjÚ
(co jest spowodowane dominujÈcym oddziaïywaniem ogólnych, abstrakcyjnych przepisów)
i normÚ bezosobowoĂci stosunków spoïecznych, czÚsto popadajÈ w konflikt z klientami,
którzy pragnÈ dostrzeĝenia unikatowoĂci i indywidualnoĂci wïasnego przypadku. Dodatkowe ěródïo konfliktu z klientem tkwi — w opinii Mertona (2002) — w samej strukturze
biurokratycznej, która nadaje roli urzÚdowej autorytet i (pozornÈ lub fikcyjnÈ) dominacjÚ
nad klientem. Klient ma ograniczone moĝliwoĂci zmiany partnera relacji w organizacji
o monopolistycznym charakterze (jakim jest publiczna organizacja pomocowa). Merton
dostrzega strukturalne ěródïa konfliktu miÚdzy urzÚdnikiem a klientelÈ, uznajÈc go za
rezultat niewïaĂciwych postaw i stosunków spoïecznych w biurokratycznej organizacji.
ReasumujÈc, wystÚpujÈ dwie strukturalne wïaĂciwoĂci wytwarzajÈce uprzedmiotawiajÈce postrzeganie zagroĝonego dzieciñstwa i zagraĝajÈcego rodzicielstwa. SÈ to powiÈzane
ze sobÈ: emocjonalna ontologia oraz specyficzne stosunki spoïeczne w organizacji biurokratycznej. Urzeczowienie relacji wzmocnione biurokratycznÈ normÈ bezosobowoĂci
stosunków spoïecznych tworzÈ emocjonalnÈ biurokracjÚ, w której „Zachowanie stereotypowe nie jest przystosowane do wymogów indywidualnych” (Merton 2002, s. 262). Nie
negujÚ przy tym zaangaĝowanej pracy wielu pracowników socjalnych PCPR-ów i innych
jednostek pomocy spoïecznej oraz ich gïÚbokiej refleksyjnoĂci. Wielu jest równieĝ takich,
którzy wïaĂnie ze wzglÚdu na „zbyt ciasny gorset urzÚdniczy” odeszli z publicznych organizacji pomocowych. WskazujÚ wyïÈcznie pewne strukturalne czynniki, które prowadzÈ
do wypaczonych stosunków spoïecznych i czyniÈ publicznÈ pomoc spoïecznÈ rodzajem
„maszyny mielÈcej dziecko z problemami”.

Wnioski na ÊwierÊwiecze ustawy
W artykule staraïam siÚ wykazaÊ, ĝe wïÈczenie opieki zastÚpczej (jako zespoïu celów
ibzadañ) do pomocy spoïecznej zdynamizowaïo perspektywÚ praw dziecka (w tym prawa
do wychowania w rodzinie) jako orientacjÚ kierunkowÈ „pomagaczy”. Naleĝy teĝ podkreĂliÊ, ĝe wzmocnienie tej perspektywy trafiïo na podatny grunt w Ărodowisku mocno
sfeminizowanym, w którym juĝ wczeĂniej istniaïy praktyki tworzenia ochrony i osïony dla
dzieci (Trawkowska 2005). Inna cecha tego Ărodowiska, której wpïyw na stosowane strategie pomocowe nie zostaï zbadany, to doĂwiadczenie przez kadry pomocowe wïasnego
macierzyñstwa (czy szerzej — rodzicielstwa). Dobroniega Trawkowska (2012) zastanawia
siÚ, czy i w jakich warunkach bÚdzie ono wspieraÊ profesjonalizm pracowników socjalnych
(empatyczne zrozumienie problemów klienta i zindywidualizowanie diagnozy), a w jakich
stanie siÚ ograniczeniem — z powodu proponowania klientom sprawdzonych schematów
dziaïania w akcie urzÚdniczego paternalizmu. SÈ to istotne zagadnienia, a refleksja nad
nimi moĝe uzupeïniÊ namysï nad pojawieniem siÚ oraz funkcjonowaniem emocjonalnej
ontologii i wpisaniem jej w praktyki pomocowe.
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W jednym z wczeĂniejszym tekstów (Racïaw 2012) wyraĝaïam obawÚ, ĝe przesuniecie pracy (socjalnej) z rodzinami z oĂrodków pomocy spoïecznej do asystentów rodzin
(podmiotów, którym gmina zleci takie zadanie), dokonane pod wpïywem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÚpczej, wzmocni urzÚdniczÈ rolÚ pracowników socjalnych oĂrodków pomocy spoïecznej w kontekĂcie przepisów ustawy o przeciwdziaïaniu
przemocy. StanÈ siÚ oni coraz bardziej zbiurokratyzowanymi administratorami procesu
marginalizacji, kontrolerami ryzyka zaistnienia przemocy. Innymi sïowy, mogÈ stanowiÊ
kolejny szczebel biurokracji emocjonalnej, przy czym pole cierpienia dziecka i rodziny
zostanie przesuniÚte ku krzywdzeniu przez bliskich. Moja propozycja namysïu nad ontologiÈ emocjonalnÈ w praktykach pomocowych moĝe stanowiÊ punkt wyjĂcia dalszych analiz
profesji pomocowych i uznania w sensie zaproponowanym przez Axela Honnetha (2012)
(zranionych toĝsamoĂci dziecka i jego rodziców na kontinuum dziaïañ pomocowych od
upodmiotowienia do uprzedmiotowienia beneficjentów wsparcia. W tych kategoriach
moĝna analizowaÊ struktury i ich powiÈzania, które powstaïy po 2012 r., oraz zastanowiÊ
siÚ nad konsekwencjami depersonalizacji emocji w Ărodowisku zawodowym wraĝliwym
na sprawy dziecka.
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Summary
The article contains an analysis of foster care understood as normative innovation in
social assistance. The introduction of foster care to social assistance perpetuated the
perspective of children’s rights (including the right to family life) and their protection. This
perspective was accepted in the feminised professional environment sensitive to harm of a
child and drawing on the experience of their parenthood. It creates a specific emotional
ontology based on the suffering child. This ontology combined with the properties of
bureaucratic structures contributed to establishment of the emotional bureaucracy. The
offer of reflection on the emotional ontology in support practices can provide a starting
point for further analysis of helping professions and for recognition the wounded identities
on the continuum of empowerment — objectification.
Key words: foster care, emotional bureaucracy, normative innovation
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