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Studia niepowodzeĔ pracy socjalnej z rodziną
w pomocy spoáecznej6

Nie zawsze opracowania naukowe wywoáują tak wiele emocji, jak to miaáo miejsce
w przypadku jednego z czterech raportów poĞwiĊconych zagadnieniom stanu opieki
zastĊpczej nad dzieümi w Polsce, wydanych staraniem Instytutu Spraw Publicznych.
ħródáem emocji byá nie tyle sam problem opieki zastĊpczej, choü naleĪaáo siĊ spodziewaü, Īe takim powodem byü powinien, gdyĪ zagadnienia z tego obszaru byáy stosunkowo czĊsto dyskutowane, co wskazuje, Īe są one bardzo „emocjonujące”. Emocje wzbudziáa ocena stanu systemu wsparcia i opieki nad dzieümi i rodzinami w Polsce, dokonana przez ekspertkĊ Instytutu, JózeÞnĊ Hrynkiewicz: „Badania pokazaáy,
Īe system opieki zastĊpczej nad dzieckiem zostaá wadliwie zaprojektowany w zakresie
wszystkich narzĊdzi jego realizacji. Wykazano w nich wadliwie zaprojektowane rozwiązania prawne, Þnansowe, instytucjonalne, kadrowe oraz brak monitoringu i ewaluacji systemu. Punktem wyjĞcia dla projektowania systemu uczyniono kompetencje
i uprawnienia instytucji, a nie realizacjĊ gáównego zadania, jakim jest opieka zastĊpcza nad dzieckiem. W stosunku do systemu, który zostaá wadliwie zaprojektowany nie
moĪna, nawet po zrealizowaniu wnikliwych badaĔ jakoĞciowych, zgáosiü rekomendaHrynkiewicz J., 2006: Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach
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cji, poniewaĪ to oznaczaáoby, Īe obecnie istniejący system moĪna naprawiü. Tego nie
da siĊ zrobiü, gdyĪ nawet poprawienie jakiegoĞ elementu systemu nie wpáynie na jego
prawidáowe dziaáanie, to jest na dziaáanie zgodne z potrzebami i interesem dzieci,
pozbawionych opieki swoich rodziców” (Hrynkiewicz, 2006, s. 223). Przytaczając
ten wniosek nie podejmujĊ polemiki w kwestii zasadniczej - czyli w odniesieniu do
stwierdzenia, iĪ system wsparcia zostaá generalnie Ĩle zaprojektowany, w związku
z czym poprawianie go jest niecelowe, choü zaznaczam, Īe opinii tej nie podzielam.
Podzielam za to inną opiniĊ autorki – o braku profesjonalnej [podkreĞlenie moje –
DT] pracy socjalnej z rodziną. I wáaĞnie problemem mizernej kondycji profesjonalnej
pracy socjalnej z rodziną w systemie pomocy spoáecznej zajmujĊ siĊ w tym tekĞcie
z nastĊpujących powodów.
Po pierwsze, niewiele wiadomo na temat kondycji pracy z rodziną w systemie pomocy spoáecznej, choü zarówno rodzina, jak i praca socjalna znajdują siĊ w centrum
uwagi ustawodawcy i są regularnie dokumentowane w sprawozdaniach rocznych
MPS. Stąd teĪ badania, które dokumentują obraz, stan i kondycjĊ pracy socjalnej są
bardzo cenne z uwagi na walory diagnostyczne. Po drugie coraz gáoĞniej nawoáuje siĊ
w mediach do skutecznej reintegracji rodzin, coraz gáoĞniej mówi siĊ o uzaleĪnieniu
rodzin korzystających z publicznego wsparcia, co wskazuje na niewystarczające efekty pracy z rodzinami. I wreszcie instytucje pomocy spoáecznej zatrudniają kadry legitymizujące siĊ coraz lepszym, specjalistycznym wyksztaáceniem, przygotowane do
podejmowania specjalistycznych dziaáaĔ i wykorzystania specyÞcznych metod pracy
socjalnej i modeli pracy socjalnej. Ale czy praca socjalna z dysfunkcjonalnymi rodzinami korzystającymi z pomocy spoáecznej jest prowadzona?
W Ğwietle dotychczasowych badaĔ, zarówno ekspertyz Instytutu Spraw Publicznych jak i innych badaĔ empirycznych, których wyniki przywoáujĊ, praktycznie są to
dopiero próby jej podjĊcia, testowania sposobów i technik tej pracy, wykorzystywania w ograniczony sposób teoretycznych modeli. I choü skala oraz jakoĞü tej pracy
na ogóá nie zadowala nikogo, sytuacja nie jest diagnozowana, a ciekawe inicjatywy,
skuteczne rozwiązania, w niewielkim stopniu rozpropagowane w Ğrodowisku zawodowych pomagaczy. W pewnym zakresie lukĊ tĊ (brak diagnozy) wypeániają prezentowane w tekĞcie ekspertyzy ISP.
Po 2000 roku Instytut Spraw Publicznych opublikowaá ogóáem cztery ekspertyzy
dotyczące problematyki funkcjonowania polskiego systemu opieki zastĊpczej nad
dzieümi i oceny jej spoáecznych skutków uwzglĊdniające, w pewnym zakresie, problematykĊ pracy socjalnej z rodziną. Pierwszy raport „Opieka zastĊpcza nad dzieckiem
i máodzieĪą - od form instytucjonalnych do rodzinnych” pod redakcją Marioli RacáawMarkowskiej i Sáawomira Legata zawiera wnioski z badan empirycznych przeprowadzonych w latach 2003-2004 (iloĞciowych) nad funkcjonowaniem powiatowych
centrów pomocy rodzinie w związku z realizacją zadaĔ z zakresu opieki zastĊpczej.
Wnioski te odnoszą siĊ do: charakteru i sposobu gromadzenia danych niezbĊdnych do
dokonania diagnozy i monitorowania systemu opieki zastĊpczej (a wiĊc i moĪliwoĞci
sprawnego ewaluowania tej formy opieki); kierunków przeksztaáceĔ opieki zastĊpczej; wspóápracy miĊdzyresortowej (instytucjonalnej) oraz jej koordynacji; pomocy
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wybranym kategoriom dzieci i máodzieĪy, zwáaszcza zaĞ usamodzielniającym siĊ wychowankom (Racáaw-Markowska, 2004, s. 163). Stanowiáy one przesáanki do realizacji dalszych badaĔ nad systemem pomocy i jego elementami, a takĪe (poĞrednio)
wskazywaáy na brak pracy z rodziną na poziomie lokalnym.
Ocena rzeczywistego charakteru, poziomu i zakresu zmian systemu opieki zastĊpczej, a w szczególnoĞci zakresu wspóápracy miĊdzy instytucjami i sáuĪbami odpowiedzialnymi za ksztaát opieki zastĊpczej i problemy tej wspóápracy byáy przedmiotem
cyklu seminariów eksperckich, które odbyáy siĊ w 2005 roku. Na ich podstawie powstaáa publikacja pod redakcją M. Racáaw-Markowskiej „Pomoc dzieciom i rodzinie
w Ğrodowisku lokalnym. Debata o nowym systemie”. W tym tomie odwoáywano siĊ
juĪ bezpoĞrednio do problemu braku pracy z rodziną i wskazywano na niektóre uwarunkowania zjawiska.
W 2006 roku ukazaáy siĊ kolejne, dwie ekspertyzy dokumentujące stan opieki
zastĊpczej nad dzieckiem: opracowanie autorskie JózeÞny Hrynkiewicz „Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki” oraz praca zbiorowa
pod redakcją Anny Kwak „Z opieki zastĊpczej w dorosáe Īycie. ZaáoĪenia a rzeczywistoĞü”. W obu publikacjach problematyczny brak pracy z rodziną w instytucjach
pomocy spoáecznej pojawiá siĊ bardzo wyraĨnie.
Prezentowane publikacje ISP zawierają wielkie bogactwo wątków: dokumentują
stan systemu opieki nad dzieümi, ujawniają zasady funkcjonowania instytucji sprawujących tĊ opiekĊ. Dokumentując i, w pewnym zakresie, diagnozując procesy zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, w Ğrodowisku lokalnym, ukazują one równieĪ
stan pracy socjalnej z rodziną w systemie pomocy spoáecznej. To ostatnie, w pewnym sensie „uboczne” zadanie ekspertyzy dokonanej przez J. Hrynkiewicz i A. Kwak
(z zespoáem) jest przedmiotem mojej uwagi.

1. Brak pracy socjalnej z rodziną - „kaĪdy robi swoje i oddala problem”.
Diagnoza J. Hrynkiewicz
Badania przeprowadzone przez J. Hrynkiewicz rysują dramatyczny obraz kondycji rodzin dysfunkcjonalnych oraz niemniej dramatyczny stan pracy socjalnej z tymi
rodzinami. Jak zauwaĪa autorka, postĊpujący proces degradacji funkcji rodziny jest
dobrze znany Ğrodowisku lokalnemu i pracownikom instytucji pomocowych, które na ogóá ograniczają siĊ do materialnego wspierania rodzin i to w bardzo skromnym wymiarze. Liczne dysfunkcje rodzin nie stanowiáy przesáanki do podejmowania
(w badanych przypadkach) pracy socjalnej lub terapeutycznej z rodziną (na poziomie
gminy). Zdaniem J. Hrynkiewicz „problemy rodzin dysfunkcjonalnych nie są przedmiotem kompleksowej diagnozy spoáecznej, wykonywanej przez instytucje pomocy
spoáecznej lub przez inne instytucje zobowiązane do pomocy rodzinie w realizacji jej
funkcji wychowawczych. Nie sporządza siĊ diagnozy sytuacji rodziny, która mogáaby stanowiü podstawĊ opracowania caáoĞciowego programu pracy socjalnej z rodzi-
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ną…Sprawy rodzin dysfunkcjonalnych rozpatrywane są incydentalnie, gdy wydarzy
siĊ coĞ szczególnego…W Īadnym z badanych Ğrodowisk lokalnych nikt nie pracowaá
(i nie pracuje) nad przygotowaniem kompleksowego programu pomocy rodzinie lub
rodzinom dysfunkcyjnym” (Hrynkiewicz, 2006, s. 63). W badaniach stwierdzono, iĪ
wspóápraca pomiĊdzy takimi instytucjami jak gminne oĞrodki pomocy spoáecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, sądy rodzinne przebiegaáa z wieloma trudnoĞciami
lub wcale nie miaáa miejsca (Hrynkiewicz, 2006, s. 222). Na przykáad informacje na
temat tragicznej sytuacji dzieci, krzywdzonych i zaniedbywanych w rodzinach rzadko byáy przekazywane sądom rodzinnym i nieletnich przez pracowników socjalnych.
Brak pracy socjalnej i brak wspóápracy miĊdzy instytucjami dziaáającymi na danym
obszarze, która to wspóápraca jest warunkiem koniecznym dla prowadzenia pracy socjalnej, wskazuje na bardzo gáĊbokie uwarunkowania barier rozwoju pracy socjalnej
z rodziną.
Omawiając problemy pomocy dzieciom i rodzinom w Ğrodowisku lokalnym J.
Hrynkiewicz wskazuje na zidentyÞkowane w badaniu obawy pracowników socjalnych przed inferencją w sprawy rodzin, które moĪna traktowaü jako dodatkowe ograniczenia w prowadzeniu pracy socjalnej:
• obawy pracowników socjalnych przed postawieniem siĊ w sytuacji konßiktu z rodzicami i rodziną dziecka
• obawy pracowników socjalnych przed postawieniem siĊ w sytuacji konßiktu
z wáadzami i instytucjami w Ğrodowisku lokalnym
• obawy przed trudnoĞciami w realizacji zadaĔ zawodowych, które mogáyby wyniknąü z w/w konßiktów. A zatem obawa przed ingerencją, a w istocie „troska”
o swój wizerunek w relacjach ze znaczącymi innymi, stanowi swoistą barierĊ
w prowadzeniu pracy socjalnej z rodziną.
Ponadto, zdaniem autorki, gminne oĞrodki pomocy spoáecznej nie są zainteresowane ujawnieniem problemów i trudnej sytuacji dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych
z nastĊpujących powodów:
• áączy je solidarnoĞü lokalna z innymi instytucjami, która wyraĪa siĊ w przekonaniu, iĪ problemy naleĪy ukrywaü przed instytucjami spoza gminy (zewnĊtrznymi)
• pracownicy gminnych instytucji podzielają przekonanie, Īe to powiat, a nie gmina, posiada kompetencje do zmiany sytuacji dzieci, gdyĪ na powiecie ciąĪy obowiązek organizacji opieki zastĊpczej.
W konkluzji J. Hrynkiewicz stwierdziáa, iĪ gminne oĞrodki pomocy spoáecznej są
wrĊcz „zainteresowane umieszczaniem dzieci w placówce opiekuĔczej (rodzinie zastĊpczej, dziĊki czemu oszczĊdzają Ğrodki, wysiáek i czas. Ponadto oddalają od siebie
odpowiedzialnoĞü za losy dziecka z rodziny zdezorganizowanej” (Hrynkiewicz, 2006,
s.206). Czy ta sytuacja moĪe oznaczaü, iĪ gminne oĞrodki postrzegają nieprowadzenie pracy socjalnej w kategoriach zysku? Czy raczej problemem jest dla oĞrodków
niemoĪnoĞü prowadzenia pracy socjalnej z bardziej „obiektywnych” powodów (biu-
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rokratyzacja, brak kadry, itp.)? Na te pytania badaczka nie udziela odpowiedzi, aczkolwiek bardzo mocno uwypukla istnienie partykularnych interesów jednostek i grup
w Ğrodowiskach lokalnych, co – jej zdaniem - zdominowaáo spoáeczny i indywidualny interes, polegający na wczesnej interwencji i podejmowaniu dziaáaĔ naprawczych
(pracy socjalnej i terapeutycznej) z dysfunkcjonalnymi, wieloproblemowymi rodzinami na terenie gminy (Hrynkiewicz, 2006, s. 66).
Diagnoza badaczki jest jednoznaczna: „Brak pracy socjalnej gminnego oĞrodka pomocy spoáecznej z rodziną naleĪy do standardowych zachowaĔ pracowników socjalnych, pracujących w Ğrodowisku lokalnym. Podobnie jak brak w Ğrodowisku lokalnym
instytucji wspierających rodzinĊ w jej funkcjach. Nie ma w Ğrodowisku lokalnym prawidáowej diagnozy rodziny w zakresie wypeániania przez nią funkcji innych niĪ funkcja ekonomiczna. Podobnie nie ma systemu pomocy rodzinie w innych jej funkcjach,
niĪ funkcja ekonomiczna” (Hrynkiewicz, 2006, s.61. Ta pesymistyczna ocena jest potwierdzana przez wielu pracowników socjalnych zatrudnionych w oĞrodkach pomocy
spoáecznej i ja sama, w pewnej czĊĞci, ją podzielam. UwaĪam jednak, Īe poszukując
prawdziwego, a wiĊc peánego, wieloaspektowego, záoĪonego obrazu stanu i kondycji
pracy socjalnej w instytucjach pomocy spoáecznej warto postawiü pytania o to, jakie
są róĪnorodne, a wiĊc nie tylko „lokalne” uwarunkowania problemu? Czy zaleĪna od
lokalnego ukáadu siá, „niewychylająca siĊ” pomoc spoáeczna, w której brak pracy socjalnej z rodziną jest normą, jest zjawiskiem powszechnym? Są przykáady „z terenu”,
które temu przeczą – praca z dysfunkcjonalnymi rodzinami z terenu Rudy ĝląskiej,
programy realizowane przez katowicki MOPS, inne dziaáania podejmowane przez
wiĊksze a takĪe mniejsze oĞrodki pomocy spoáecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. I nastĊpne pytanie: jeĪeli brak pracy socjalnej jest „normą”, to w jakich oĞrodkach pomocy spoáecznej mamy do czynienia z jej peánym respektowaniem? Wniosek
J. Hrynkiewicz o braku pracy z rodziną w pomocy spoáecznej wymaga, moim zdaniem, pewnego uĞciĞlenia, dopracowania, choü na podstawie uzyskanego materiaáu
empirycznego autorka bez wątpienia mogáa go sformuáowaü.

2. NiewaĪna, nieudolna i niemal niewidoczna – praca socjalna
z rodzinami usamodzielnianych wychowanków.
Diagnoza A. Kwak z zespoáem
Analizując i charakteryzując proces usamodzielnienia wychowanków na podstawie przeprowadzonych wraz z zespoáem badaĔ empirycznych, A. Kwak stwierdziáa:
„praca z rodziną naturalną w zasadzie nie jest prowadzona. CzĊsto nie jest – zdaniem
badanych – moĪliwa, z uwagi na sytuacjĊ rodziny. Z wypowiedzi [pracowników socjalnych – DT] widaü jednak, Īe nie jest ona uwaĪana za priorytetowy punkt ich dziaáalnoĞci. Z rozmów wstĊpnych wynikaáo nawet, Īe fakt powrotu wychowanka do rodziny
naturalnej budziá zdziwienie „nie wiemy, nie rozumiemy dlaczego, przecieĪ oferowano
nawet wychowankowi mieszkanie” (Kwak, 2006, s. 115). Pesymistyczny to obraz pro-
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fesjonalizmu kadry, zwaĪywszy na fakt, iĪ nie rozumieją zachowania wychowanka
osoby zawodowo przygotowane do zrozumienia takiej reakcji. W tym kontekĞcie raczej nie dziwi niechĊü wychowawców wobec rodzin wychowanków (BieĔko, 2006, s.
140), a przy takim nastawieniu trudno o skuteczną i rzeczywistą (w przeciwieĔstwie
do pozorowanej) pracĊ socjalną z rodzinami wychowanków.
Marek Rymsza zastanawia siĊ nad tym, kto powinien i kto moĪe, jest w stanie,
pracĊ socjalną z rodzinami wychowanków prowadziü. Nie są to pracownicy socjalni
PCPR, gdyĪ oni „za swoich „klientów” uwaĪają nie rodziny, z których dzieci zabrano, ale rodziny zastĊpcze, w których dzieci przebywają. A i z tymi pracują jedynie
w początkowym okresie pobytu dziecka, póĨniej sprawując jedynie „nadzór administracyjny” wyjaĞnia Rymsza. I dodaje – rodziny wychowanków nie pozostają w krĊgu
zainteresowania pracowników gminnych OPS, gdyĪ są oni przeciąĪeni pracą oraz zazwyczaj nie posiadają umiejĊtnoĞci pracy z rodziną. Luki tej nie wypeániają wychowawcy, z uwagi na negatywne postawy wobec rodzin wychowanków i autokoncepcjĊ
roli zawodowej, ograniczanej w czasie - do godziny dyĪurów, i realizowanej przede
wszystkim w przestrzeni placówki socjalizacyjnej. A prowadzenie pracy socjalnej
z rodziną wychowanka przez rodziców zastĊpczych nie wydaje siĊ dziaáaniem celowym z wielu powodów (Rymsza, 2006, ss. 61-66).
Z innych rezultatów badania, warto odnotowaü, iĪ pracownicy socjalni PCPR peánili jednoczeĞnie role pracownika socjalnego i opiekuna w procesie usamodzielniania
wychowanka. Nie byáo to najlepsze poáączenie, tak z perspektywy przeciąĪonego pracą biurową pracownika socjalnego, jak i w odczuciu wychowanków, którzy nie czuli
kontaktu z opiekunem (por. Kwak, BieĔko, Rosochacka, Wideá, 2006, s. 217). Kolejny istotny wniosek z badaĔ dotyczyá braku zrozumienia przez pracowników socjalnych tego, na czym polegaü powinna rola opiekuna procesu usamodzielnienia. A rola
ta, jak kaĪda rola pracownika socjalnego, moĪe byü sprawowana w dwojaki sposób:
„urzĊdowy”, formalny, kontrolujący lub teĪ moĪe byü prawdziwym sprawdzianem
umiejĊtnoĞci pracy z indywidualnym przypadkiem, w okreĞlonym modelu7.
Zrealizowane przez zespóá A. Kwak badania jakoĞciowe, równieĪ ujawniają brak
pracy z rodziną w systemie pomocy spoáecznej (pracy z rodziną wychowanka), aczkolwiek ta pesymistyczna ocena jest nieco „záagodzona” informacją o prowadzeniu
pracy socjalnej w ramach zespoáów interdyscyplinarnych (choü rzadko tak siĊ dziaáo
– por. Kwak, BieĔko, Rosochacka, Wideá, 2006, s. 218), o funkcjonowaniu tzw. programów rodzinnych w placówkach (por. BieĔko, 2006, s. 142), czy o zaangaĪowaniu osobistym pracowników socjalnych w celu wsparcia procesu usamodzielnienia
wychowanka poprzez wykorzystanie przez nich prywatnych kontaktów (por. Kwak,
BieĔko, Rosochacka, Wideá, 2006, s. 218), co w zdecydowanie lepszym Ğwietle pokazuje czĊĞü Ğrodowiska „zawodowych pomagaczy”.
Co nie oznacza, Īe pracownicy socjalni przyjmujący jej „urzĊdową” odmianĊ, nie posiadają potrzebnej wiedzy i umiejĊtnoĞci. „UrzĊdowy” charakter roli moĪe byü po prostu sposobem radzenia
sobie w trudnej sytuacji zawodowej przez pracowników.
7
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W Ğwietle przeprowadzonych badaĔ praca socjalna z rodziną usamodzielnianego
wychowanka jawi siĊ jako zadanie, do którego pracownicy socjalni nie są przygotowani, jako dziaáalnoĞü, w której nie mają odpowiedniego „treningu”, a takĪe jako
dziaáanie wymagające dobrej wspóápracy z innymi przedstawicielami instytucji, która nie zawsze ma miejsce. Bariery pracy socjalnej z rodziną wychowanka, zidentyÞkowane w tym badaniu, to przede wszystkim brak umiejĊtnoĞci i przeciąĪenie pracą
pracowników socjalnych, które rysujący siĊ konßikt zadaĔ w obrĊbie roli (pracownika socjalnego i kreatora procesu usamodzielniania w jednej osobie) oraz widoczna,
w niektórych Ğrodowiskach zawodowych, niechĊü do rodzin wychowanków jedynie
umacnia.
Dokonaną przez J. Hrynkiewicz i A. Kwak ocenĊ stanu systemu wsparcia i opieki
moĪna opatrzyü wieloma przymiotnikami. Z pewnoĞcią jest to pesymistyczna ocena powiatowej i gminnej pomocy spoáecznej, nie radzącej sobie z diagnozowaniem
problemu rodzin dysfunkcyjnych oraz z pozamaterialnymi formami pomocy problemowym rodzinom. Jest to równieĪ negatywna ocena skutecznoĞci dziaáaĔ podejmowanych przez „urzĊdowych” pracowników socjalnych, funkcjonujących w zbiurokratyzowanych i sformalizowanych, skupionych na kontroli i poprawnoĞci proceduralnej
strukturach. Badania ukazują „mizerotĊ” pracy socjalnej z rodzinami zarówno przed
dramatycznym wydarzeniem jakim jest odebranie dziecka rodzinie, jak i w wiele niekiedy lat po jego zaistnieniu, gdy peánoletnie dziecko decyduje siĊ na powrót do rodzinnego domu. Wnioski i rekomendacje sformuáowane przez Autorki skáaniają do
postawienia pytania, dlaczego kondycja pracy socjalnej z rodziną w polskiej pomocy
spoáecznej jest tak kiepska? Dlaczego praca socjalna z rodziną jest w tym systemie
„wielką nieobecną”?

3. O kondycji pracy socjalnej z rodziną w polskim systemie pomocy
spoáecznej w Ğwietle wybranych badaĔ empirycznych8
Pracownicy socjalni na przestrzeni ostatnich szesnastu lat byli kilkakrotnie pytani
przez badaczy o pewne aspekty podejmowanych przez nich dziaáaĔ w ramach pracy socjalnej z rodziną. Problematyka badawcza koncentrowaáa siĊ wokóá: prezentacji
wybranych aspektów postaw pracowników socjalnych wobec pewnych grup/typów
klientów; preferowaniu okreĞlonych metod pracy socjalnej (w tym pracy z rodziną),
wykorzystania specjalistów (konsultantów) do pomocy rodzinom; etycznych problemów pracy z rodziną. W wiĊkszoĞci badaĔ odniesienia do pracy z rodziną czyniono
niejako „przy okazji” poruszanych innych tematów. Stąd teĪ prezentowany fragment
stanowi niepeáną i nie wyczerpującą rekonstrukcjĊ barier pracy socjalnej z rodziną
w pomocy spoáecznej.
8

wie

Ten podrozdziaá dotyczy badaĔ realizowanych poza Instytutem Spraw Publicznych w Warsza-
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3.1. Lokalny kontekst jako bariera rozwoju pracy z rodziną
w pomocy spoáecznej
Kontekst ten wyraĨnie ogranicza dziaáania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych. Na
taką jego funkcjĊ wskazuje J. Hrynkiewicz w cytowanych badaniach, a takĪe K. W.
Frieske (z zespoáem), który w badaniach nad procesami marginalizacji i skutecznoĞcią programów reintegracji spoáecznej podkreĞlają marginalną rolĊ instytucji pomocy
spoáecznej i marginalną rolĊ pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów marginalizacji spoáecznej w Ğrodowiskach lokalnych (Frieske (red.), Poáawski, Zalewski, 1999).
W nastĊpnych badaniach Frieske (z zespoáem) akcentuje wpáyw czynników politycznych w postaci dostĊpu do wáadzy oraz posiadania zasobów grupowych (w postaci
nieformalnych związków z administracja i wáadzą lokalną) na przetrwanie programów (por. Abucewicz, 2004, ss.165-166). Na temat lokalnego kontekstu moĪemy
równieĪ wysnuü pewne wnioski na podstawie analizy zawartoĞci lokalnych strategii
rozwiązywania problemów spoáecznych, które, zdaniem J. Krzyszkowskiego, budzą
wiele zastrzeĪeĔ. Dokonana przez tego autora ocena strategii áódzkich nie wypadáa
pomyĞlnie. WĞród uwag i zastrzeĪeĔ pojawiáy siĊ nastĊpujące:
•
•

•
•
•
•
•

schematyczne Ĩródáa zastane stanowiáy podstawĊ diagnozy problemów spoáecznych oraz inwentaryzacji zasobów;
brak byáo w strategiach diagnozy prospektywnej, umoĪliwiającej okreĞlenie tendencji rozwojowych w powiecie, w tym prognoz demograÞcznych i gospodarczych;
nieprecyzyjnie okreĞlony horyzont czasowy, szerokie przedziaáy czasowe dla realizacji konkretnych celów;
brak precyzyjnych wskaĨników realizacji celów;
schematyzm celów i dziaáaĔ;
brak myĞlenia integracyjnego, w którym aktywnoĞü wspólnot áączy siĊ z dziaáaniami instytucji;
brak w zakresie áączenia ratownictwa z proÞlaktyką (por. Krzyszkowski, 2005,
ss. 333-348).

Zinwentaryzowane braki mogą wskazywaü na brak moĪliwoĞci prowadzenia pracy
socjalnej z rodziną wskutek niemoĪnoĞci wykorzystania niezinwentaryzowanych, nieznanych zasobów, potwierdzają problemy ze wspóápracą miĊdzysektorową, wskazują
na ograniczenia w procesie usamodzielniania klientów, na problemy w ograniczaniu
zjawiska uzaleĪnienia od pomocy spoáecznej.
FunkcjĊ ograniczającą skutecznoĞü i róĪnorodnoĞü wsparcia – tĊ funkcjĊ lokalnego kontekstu podkreĞlali badacze biedy popegeerowskiej - Z. KawczyĔska-Butrym
oraz A. Karwacki. WaĪnym problemem jest brak alternatywnych ukáadów odniesienia
dla rodzin na terenach popegerowskich, który zdaniem KawczyĔskiej-Butrym utrwala
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roszczeniowe postawy rodzin wobec systemu pomocy spoáecznej9. Drugi powaĪny
problem wiąĪe siĊ z potrzebą zmian ukáadów odniesienia rodzin które, zdaniem A.
Karwackiego, posiadają i przekazują (transmitują) system aksjologiczny odmienny od
powszechnie przyjĊtego, gdzie normą stają siĊ praktyki wykraczające poza spoáecznie
ustanowione ramy (Karwacki, 2006, s. 197). Obok tego problemu Karwacki sygnalizuje kolejny – brak dobrej silnej lokalnoĞci, „czyli inkluzyjne wspólnoty, gdzie ksztaátowane są takie normy wspóádziaáania, zgodnie z którymi mieszkaĔcy potraÞą konstruowaü wspólne cele i nie boją siĊ zaangaĪowaü w ich realizacjĊ (Karwacki, 2006,
s. 216). Brak ten utrudnia, a w poáączeniu z innymi brakami, uniemoĪliwia osiąganie
efektów w pracy socjalnej z rodziną, w spoáecznoĞciach trwale ubogich, gdzie alternatywne ukáady odniesienia nie wystĊpują.
Osobną, szeroko komentowaną barierą na poziomie lokalnym jest ograniczona wspóápraca miĊdzy partnerami i instytucjami, brak tej wspóápracy, towarzyszące
wspóápracy trudnoĞci róĪnego rodzaju, które czynią ją nieskuteczną lub wrĊcz iluzoryczną. Ten wątek podkreĞlają powszechnie autorzy omawianych badaĔ empirycznych.

3.2. Przygotowanie kadr do pracy z rodziną wieloproblemową
Interesujące spostrzeĪenia na temat przygotowania pracowników do prowadzenia
pracy socjalnej z rodziną w systemie pomocy spoáecznej zawiera opracowanie opolskich badaczek, J. Brągiel i A. Kurcz. Z badaĔ wynikaáo, iĪ ponad poáowa respondentów (55,9%) uznaáa poziom opanowania przez siebie umiejĊtnoĞci w zakresie stosowania w praktyce metod i technik interwencji socjalnej jako przeciĊtny, a zaledwie
jedna trzecia badanych miaáa przeĞwiadczenie, Īe jest to poziom wysoki (Kurcz, 2002,
s.118). Autorka tego fragmentu opracowania dodaáa, Īe dostrzegane braki dotyczyáy
przede wszystkim „znajomoĞci metod pracy z „trudnym klientem”, zwáaszcza metod skutecznego rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, metod pracy
z rodzina patologiczną, postĊpowania z osobami uzaleĪnionymi i chorymi psychicznie” (Kurcz, 2002, s.120). Sygnaáy o podstawowych brakach w zakresie warsztatu
pracy z rodziną potwierdzone zostaáy w badaniach obszaru opieki zastĊpczej.

3.3. Problemy organizacyjne pomocy spoáecznej jako bariera rozwoju
pracy z rodziną w tym systemie
PrzyjĊte w pomocy spoáecznej rozwiązania organizacyjne mogą stanowiü barierĊ
w rozwoju pracy z rodziną w tym systemie. Zwáaszcza te z nich, które są związane
9
Postawa ta wyraĪa siĊ w stwierdzeniu: „ja teĪ chcĊ skoro innym obok mnie dają”. Na temat
specyÞki oczekiwaĔ wobec pracowników socjalnych w wiejskich enklawach ubóstwa por. Z. KawczyĔska-Butrym „Problemy pracy socjalnej w wiejskich enklawach ubóstwa” [w:] Dziaáanie spoáeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku pod red. E. Kartowicz, A. OlubiĔskiego. Wydawnictwo Edukacyjne „akapit”, ToruĔ, 2003.
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z wdraĪaniem, a moĪe zasadniej mówiü, testowaniem w pomocy spoáecznej wykorzystania takich procesów, jak: superwizja, konsultacja i ewaluacja. WdraĪanie tych
procesów moĪe stymulowaü, ale i mogą ograniczaü, a nawet uniemoĪliwiü pracĊ z rodziną. Wskazane procesy nie są w jednakowym stopniu zaawansowane w systemie
pomocy spoáecznej. W przypadku superwizji pracy socjalnej mamy do czynienia dopiero z próbami jej wdraĪania10. Superwizja jest bardzo cennym wsparciem w pracy socjalnej z rodziną i moĪe peániü wielorakie funkcje. Jej brak stanowi zagroĪenie przede wszystkim dla funkcjonowania szeroko rozumianych standardów w pracy
z rodziną.
Ewaluacja pracy z rodziną wieloproblemową, pomimo istniejącego narzĊdzia autorstwa B. Szatur-Jaworskiej, nie zakorzeniáa siĊ w pomocy spoáecznej11. Formalnie
ma ona miejsce w związku z koniecznoĞcią jej prowadzenia w programach pomocy rodzinie, doÞnansowywanych z funduszy unijnych i gminnych. Nie wiemy na ile
peáni wáaĞciwe ewaluacji funkcje, na ile zaĞ jest dziaáaniem pozornym. Wydaje siĊ,
Īe stosunkowo powszechnym, swoistym „rozwiązaniem organizacyjnym” przyjĊtym
w instytucjach pomocy spoáecznej jest jej zaniechanie.
Konsultacja jest najbardziej rozprzestrzenioną w systemie pomocy spoáecznej formą dziaáaĔ na rzecz rozwoju pracy z rodziną wieloproblemową, a pod wzglĊdem skali
stosowania wyprzedza pracĊ zespoáową. TakĪe i w tym wypadku przyjĊte rozwiązania organizacyjne mogą zaprzepaĞciü oczekiwane rezultaty. Stwierdzono na przykáad,
Īe utworzenie etatów konsultantów w oĞrodkach pomocy spoáecznej nie gwarantowaáa áatwego do nich dostĊpu pracownikom socjalnym, co powodowaáo ograniczenia
w pomocy rodzinie12.

3.4. Postawy pracowników socjalnych wobec klientów
jako bariera rozwoju pracy z rodziną.
Badania przeprowadzone przez Z. KawczyĔską-Butrym na terenie póánocnowschodniej Polski ujawniáy m. in. róĪny stopieĔ akceptacji klientów (i rodzin) przez
pracowników. Autorka traktuje to jako wskaĨnik, istotną przesáankĊ zakresu oferowanej pomocy, zaangaĪowania w poprawĊ sytuacji podopiecznego (klienta i rodziny)
oraz postawy ĪyczliwoĞci dla klienta i jego problemów ze strony pracownika socjalnego. Komentując (powĞciągliwie!) rezultaty, zauwaĪa: „Uzyskane wyniki zdają siĊ
byü zaskakujące. Na ich podstawie moĪna poĞrednio wnioskowaü, Īe zgodnie z wyraĪonymi przez pracowników socjalnych opiniami, niejako niezaleĪnie od obowiązujących obiektywnych kryteriów okreĞlonych ustawowo, naleĪaáo „zasáuĪyü” na pomoc.
Poza tym, w sytuacji barku aprobaty, niekorzystnej postawy pracownika – podopieczny moĪe byü dyskryminowany w przyznawaniu ĞwiadczeĔ, choü pracownik socjalny
10

Por. J. Szmagalski (red.) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Instytut Rozwoju SáuĪb Spoáecznych, Ex Libris Pracownika Socjalnego. Warszawa
11
Por. B. Szatur-Jaworska…
12
Por. D. Trawkowska 2006..
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powinien udzieliü pomocy bez Īadnych warunków, jedynie w oparciu o zgromadzone
dane. Okazuje siĊ, Īe takim warunkiem moĪe byü akceptacja lub dezakceptacja podopiecznego lub ocena zawinionej lub niezawinionej biedy…” (KawczyĔska-Butrym,
2001a, s. 203). Z analiz Z. KawczyĔskiej-Butrym wynika iĪ jednym z istotnych czynników aktywizujących pracĊ socjalną z rodziną jest postawa ĪyczliwoĞci, akceptacji
dla rodziny problemowej, korzystającej z systemu. Na brak takiej postawy wskazywaáy cytowane wczeĞniej badania zespoáu A. Kwak.
TakĪe inny badacz pracy socjalnej w strukturach pomocy spoáecznej, A. ĩukiewicz, bezpoĞrednio wiąĪe zakres oferowanej rodzinom (i indywidualnym klientom)
pomocy z przekonaniami pracowników socjalnych. UwaĪa on, iĪ znaczenie ma spostrzegana przez pracowników uĪytecznoĞü pracy socjalnej: „W zakresie determinantu
pracy socjalnej OĞrodków, jakim jest pracownik socjalny – bezpoĞredni wykonawca
tej formy pomocy – stwierdziáem, Īe jest ona rzadko podejmowana przez badanych
pracowników. Ich ĞwiadomoĞü dotycząca roli jaką odgrywa praca socjalna w systemie dziaáalnoĞci pomocowej, oraz jej dáugofalowego i kompleksowego oddziaáywania
na osobĊ pomocobiorcy wydaje siĊ równieĪ niska. Opowiadają siĊ oni w wiĊkszoĞci
przypadków za instrumentalnym przygotowaniem zawodowym, gdzie dominuje pragmatyzm..” (ĩukiewicz, 2002, s. 150). Autor badaĔ podkreĞla, Īe niewáaĞciwa organizacja pracy w instytucji pomocy spoáecznej stanowiáa waĪne ograniczenie dla rozwoju pracy socjalnej, równieĪ pracy z rodziną (ĩukiewicz, 2002, s. 152-153).

3.5. Kilka uwag o zjawiskach towarzyszących
brakowi pracy socjalnej z rodziną
Na tym etapie analiz systemu pomocy spoáecznej nie moĪna oceniü, czy negatywne
zjawiska obserwowane w tym systemie są bezpoĞrednimi skutkami braku pracy socjalnej z rodziną, choü nie moĪna tego zaáoĪenia wykluczyü, opisując uzaleĪnienie od
pomocy spoáecznej, praktyki dyskryminacyjne w pomocy spoáecznej, czy dziaáania
pozorne.
Od wielu lat w Ğrodowisku klientów – osób i rodzin korzystających z pomocy spoáecznej - obserwujemy negatywne zjawisko uzaleĪnienia od pomocy spoáecznej (Warzywoda-KruszyĔska [red.], 1998; Frieske [red.], 2004; KawczyĔska-Butrym [red.],
2001a; Karwacki, 2006) . Badania potwierdzają, Īe wielu klientów jest zorientowanych na uzyskanie jak najbardziej wymiernych korzyĞci, eksploatowania systemu
i za pomocą licznych zabiegów egzekwowania naleĪnych, w swoim odczuciu, ĞwiadczeĔ13. Pracownicy socjalni podkreĞlają sami ich powszechnoĞü, masowoĞü i czĊsto
mówią o wáasnej bezradnoĞci w związku z tym problemem.
Na aktywnoĞü klientów w zdobywaniu ĞwiadczeĔ potrzebnych do przeĪycia wskazuje Z. KawczyĔska-Butrym w raporcie z badaĔ „MieszkaĔcy osiedli byáych pegeerów o swojej sytuacji Īyciowej”, Olsztyn,2001, s.153-172 oraz badacze opisujący funkcjonowanie pracowników socjalnych
w rolach zawodowych – m. in. A. ĩukiewicz.
13
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Pojawiáy siĊ doniesienia o praktykach dyskryminacyjnych stosowanych wobec
klientów (KawczyĔska-Butrym, 2001a; Trawkowska, 2005b). One równieĪ wydają
siĊ stosunkowo rozpowszechnione, co stawia pod znakiem zapytania realne funkcjonowanie standardów zawodowych w postaci zasad pracy socjalnej.
Sygnalizowana w poprzednim tomie Problemów Polityki Spoáecznej skala dziaáaĔ
pozornych w pracy socjalnej jest trudna do okreĞlenia, a ich odlegáe, negatywne skutki dotykają i korzystających z systemu pomocy spoáecznej i pracowników14. Niestety,
do zaistnienia i trwania tych zjawisk pomoc spoáeczna walnie siĊ przyczyniaáa i nadal
przyczynia.

4. Stan pracy socjalnej z rodziną w pomocy spoáecznej.
przyczynek do diagnozy
Praca socjalna z rodziną w systemie pomocy spoáecznej jest problemem dla systemu
pomocy spoáecznej i pracowników socjalnych. Ta metoda pracy socjalnej wydaje siĊ
byü szeroko stosowana, gdy bierzemy pod uwagĊ statystyki i sprawozdania. Niestety, bliĪszy rozpoznanie pozwala na sformuáowanie pesymistycznego wniosku – praca
socjalna z rodziną, mimo pewnych wysiáków czynionych celu jej rozwoju w systemie
pomocy spoáecznej, w ostatnich kilkunastu latach, sprowadza siĊ do dziaáaĔ ratowniczych, o ile w ogóle jest podejmowana. Potwierdza to D. Zalewski, który analizowaá sprawozdania roczne spáywające regularnie do Departamentu Pomocy Spoáecznej
MPS, uwzglĊdniając udziaá (proporcje) pomocy materialnej i pomocy w postaci pracy
socjalnej. Stwierdziá on, Īe „w ogólnej liczbie odbiorców ĞwiadczeĔ ci [te rodziny
– D.T.], którzy je otrzymali wyáącznie w postaci pracy socjalnej w latach 1994-2004
stanowili 16,8% - 18,9%. Zdecydowana wiĊkszoĞü Ğwiadczeniobiorców korzystaáa
przede wszystkim z rozmaitych form materialnego wsparcia sáuĪących zaspokojeniu bieĪących potrzeb konsumpcyjnych” (Zalewski, 2005, s. 163). A zatem pomoc
w postaci pracy socjalnej nie byáa dominującym dziaáaniem na rzecz wspierania rodzin – stanowiáa raczej marginalną formĊ wspierania rodzin korzystających z sytemu pomocy spoáecznej. Prowadzona sprawozdawczoĞü, przy niewątpliwych zaletach,
pozwala jedynie na Ğledzenie pewnych trendów w zakresie dynamiki zmian z tytuáu
przyznania pomocy [powody przyznania pomocy], struktury rodzin korzystających
z niej, liczebnego wzrostu ĞwiadczeĔ i instytucji jako odpowiedzi na potrzeby lokalne
ze strony Ğrodowiskowej oraz instytucjonalnej pomocy spoáecznej itp. Nie pozwala
jednakĪe na udzielenie odpowiedzi na tak istotne pytania, jak np.: czy i jak dynamicznie wzrasta liczba rodzin wieloproblemowych, korzystających z pomocy spoáecznej,
czy wzrasta udziaá rodzin patologicznych w ogólnej liczbie wspieranych rodzin, na
czym polega pomoc rodzinie udzielana w postaci pracy socjalnej i na wiele innych
pytaĔ istotnych dla prowadzonej praktyki (dla pracy socjalnej) i przewidywanych po14
Por. D. Trawkowska „Dziaáania pozorne w pomocy spoáecznej. Przypadek (i przypadáoĞü)
pracy socjalnej”, Problemy Polityki Spoáecznej 10/2007
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trzeb w zakresie pomocy spoáecznej oraz strategicznych dziaáaĔ podejmowanych na
rzecz rozwiązywanych problemów.
W literaturze przedmiotu, a wiĊc w tekstach poruszających problemy pracy socjalnej, a ĞciĞlej pracy socjalnej z rodzinami, traktowanej jako obszar teoretycznych analiz oraz praktycznych dziaáaĔ15 dyskutuje siĊ o problemach pracy socjalnej z niektórymi typami rodzin, uwzglĊdniając przede wszystkim ich strukturĊ lub podstawowe
Ĩródáo dysfunkcji. W opracowaniach i badaniach pojawiaáy siĊ doniesienia na temat
rodzin zastĊpczych, rodzin niepeánych, rodzin samotnych matek, rodzin matek máodocianych, rodzin z dzieckiem niepeánosprawnym, ubogich i wielodzietnych rodzin
na terenach popegeerowskich, rodzin z problemem przemocy, uzaleĪnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych ich typów. W pewnym zakresie podjĊto równieĪ dyskusjĊ na temat przydatnoĞci niektórych technik i narzĊdzi (dyskusje nad kontraktem
w pracy socjalnej), sporadycznie zaĞ prowadzi siĊ dyskusjĊ nad przydatnoĞcią modeli. A poza interwencja kryzysową istnieje przynajmniej kilka podejĞü (modeli), które
mogą zostaü wykorzystane w pracy socjalnej z rodziną (por. Wódz, 1998, s. 42). Nie
dyskutuje siĊ natomiast – bo teĪ nikt o te kwestie nie pyta – na temat rzeczywistych
zasad (norm, reguá) pracy socjalnej z rodzinami, w takim ksztaácie, w jakim są one
akceptowane przez Ğrodowisko pracowników socjalnych.
JednoczeĞnie w prowadzonych dyskusjach, pod pojĊciem pracy socjalnej z rodziną
rozumie siĊ pracĊ socjalno-wychowawczą, mimo oczywistego juĪ i potwierdzonego
empirycznie faktu, iĪ jednym z podstawowych problemów pracy socjalnej w pomocy spoáecznej jest ogromne zapotrzebowanie na rozmaitego rodzaju dziaáania wspierające rodzinĊ (poradnictwo, terapia, praca socjalna), przy jednoczesnych wielkich
trudnoĞciach w ich wdroĪeniu. Ta sytuacja prowokuje wrĊcz do postawienia pytania, czy w instytucjach pomocy spoáecznej ma miejsce praca socjalno-wychowawcza
z rodziną?
Wiele przesáanek wskazuje na to, iĪ tak rozumianej pracy socjalnej z rodziną pomoc spoáeczna nie potraÞ sprostaü z uwagi na braki kadrowe i przyjĊte rozwiązania
organizacyjne16 (m.in. brak czasu na prowadzenie pracy socjalnej, niedostateczna liczbą wysoko kwaliÞkowanych specjalistów, takĪe terapeutów, przygotowanych do pracy z rodzinami, ograniczona, na niektórych terenach szczątkową wrĊcz infrastrukturą
w zakresie poradnictwa rodzinnego i inne). W tej sytuacji zasadnym jest rozwaĪenie
uĪytecznoĞci innych modeli pracy z rodziną lub teĪ moĪliwoĞci wykorzystania innych
metod pracy socjalnej.
W odniesieniu do tego problemu godne odnotowania wydają mi siĊ nastĊpujące
tendencje:
15

W szczególnoĞci problemy pracy socjalnej z rodzinami podejmowane byá przez autorki: E.
Marynowicz-HetkĊ, K. Wódz, J. Brągiel, B. SmoliĔską-Theiss, E. TraÞaáek, E. Kantowicz, E. Jarosz, B. Matyjas, Z. KawczyĔską-Butrym, K. Marzec- HolkĊ, A. Kurcz, A. Rutkowską.
16
Szerzej problemy pomocy spoáecznej omawiam w tekĞcie „Pomoc spoáeczna i jej pracownicy
wobec problemów pracy z rodzinami zastĊpczymi” [w:] Pomoc dzieciom i rodzinie w Ğrodowisku lokalnym. Debata o nowym systemie pod red. M. Racáaw-Markowskiej. ISP, Warszawa 2005, ss.145162.
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próby wykorzystania podejĞcia systemowego w pracy z rodzinami korzystającymi ze ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej17. Nie jest to áatwe zdanie zwaĪywszy na to,
Īe zbyt czĊsto praca socjalną z rodziną utoĪsamiana jest z pracą socjalną z indywidualnym klientem. Wprawdzie ustawa o pomocy spoáecznej akcentuje zaspokajania potrzeb caáej rodziny, a nie tylko wybranych jej czáonków, jednakĪe ze
ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej korzystają okreĞleni, wáaĞnie wybrani przez pracownika socjalnego czáonkowie, którzy na mocy decyzji administracyjnej otrzymują te Ğwiadczenia18. W praktyce wielokrotnie pracownicy typują, czy wybierają
tych Ğwiadczeniobiorców, za którymi „stoją” pewniejsze przesáanki do akceptacji
wniosku. WáaĞnie z perspektywy problemów klienta lub klientki, który otrzymuje
decyzjĊ o Ğwiadczeniu proponuje siĊ wsparcie dla niego i niektórych czáonków
jego rodziny;
wykorzystanie pracy zespoáowej w pomocy rodzinom (zespoáy interdyscyplinarne)19, która wspiera pracĊ z rodziną. Zdarza siĊ, Īe praca zespoáowa niekiedy zastĊpuje pracĊ z rodziną, a niekiedy nosi cechy dziaáania pozornego;
coraz bardziej powszechne korzystanie z pracy grupowej w pomocy rodzinom
w sytuacjach bezrobocia, przemocy wewnątrzrodzinnej, opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepeánosprawnymi oraz w związku z zaniedbaniami wobec dzieci20
nikáe wykorzystanie moĪliwoĞci áączenia metod pracy socjalnej w dziaáaniu, a w
szczególnoĞci áączenia pracy z rodziną z pracą ze spoáecznoĞcią, co wydaje siĊ
niezbĊdne w miejskich i wiejskich enklawach biedy.

•

•

•

Podejmując siĊ próby diagnozy stanu pracy z rodziną w aspekcie budowania systemu lokalnego wsparcia na rzecz dzieci i rodzin podkreĞlam sáabe i mocne strony
systemu pomocy spoáecznej w aspekcie rozwoju pracy socjalnej z rodziną w tym
systemie i budowania lokalnego systemu wsparcia na rzecz dzieci i rodzin.
SáaboĞci:
1. Lokalna pomoc spoáeczna to odrĊbne poziomy, wciąĪ jeszcze z trudem wspóápracujące ze sobą - powiatowe centra pomocy rodzinie i gminne oĞrodki pomocy
spoáecznej.
2. TrudnoĞci we wspóápracy nadal, pomimo upáywu wielu lat od jej podjĊcia, towarzyszą relacjom sektora pozarządowego z pomocą spoáeczną.
3. Pomoc spoáeczna na poziomie lokalnym jest „upolityczniona”. Kompetencje
wciąĪ nie są wystarczającym powodem zatrudnienia lub pozostania na stanowi17

Ma to miejsce w wiĊkszych oĞrodkach pomocy spoáecznej, m.in. w MOPS w Katowicach oraz
w Rudzie ĝląskiej.
18
Rodzina jest rozumiana w ustawie o pomocy spoáecznej jako grupa osób tworzących wspólne
gospodarstwo domowe.
19
Szerzej omawiam to zagadnienie w artykule „Stosunek pracowników socjalnych do reformy
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną jako rezultat stanu pracy socjalnej z rodziną w systemie pomocy spoáecznej”, zamieszczonym w Problemach OpiekuĔczo-Wychowawczych 2007, nr 2 i 3
20
Por. D. Trawkowska „Portret..”, ss.???? [metoda pracy z grupą!!!
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sku w pomocy spoáecznej. Stąd teĪ wypracowane na poziomie oĞrodków rozwiązania na rzecz pracy z rodzinami nie zawsze są utrzymane i rozwijane z powodu
zmian kadrowych.
Instytucje pomocy spoáecznej nie wykorzystują posiadanych zasobów ludzkich
zgodnie z ich kwaliÞkacjami, moĪliwoĞciami i preferencjami.
Instytucje pomocy spoáecznej mają prawdziwy problem z realizacją usáugi w postaci pracy socjalnej, która realizowana na rzecz rodzin jest procesem dáugotrwaáym, maáo widowiskowym, wymagającym powaĪnych kompetencji. Dyskutuje
siĊ o potrzebie rozdzielenia pracy socjalnej od ĞwiadczeĔ, co jednak nie jest sprawą prostą od strony organizacyjnej (wymaga gruntownego przygotowania i pilotaĪu). „Rozdzielenie” jest równieĪ wyzwaniem dla szeregowych pracowników,
„zroĞniĊtych” z dotychczasowym stylem dziaáania, w którym pracownik posiada
„Þnansowy, czy szerzej - materialny, instrument przymusu” w postaci wnioskowania o Ğwiadczenia i w znacznym stopniu samodzielnie decyduje o ich wielkoĞci, czĊstotliwoĞci i zakresie.
Instytucje pomocy spoáecznej mają powaĪne trudnoĞci z ewaluacją prowadzonych
przez siebie dziaáaĔ. O ile ewaluacja programów czy projektów socjalnych jest
akceptowanym dziaáaniem, o tyle ewaluacja pracy z rodziną nie jest w szerszym
zakresie (poza pewnymi dziaáaniami na jej rzecz podejmowanymi przez wiĊksze
oĞrodki pomocy spoáecznej) prowadzona.
Niestety, obszar pomocy spoáecznej jest miejscem, w którym dziaáania pozorne są
obecne nie tylko w pracy socjalnej.
Instytucje pomocy spoáecznej wykazują maáą dbaáoĞü o szeregowe kadry, a pozycja pracowników socjalnych jest niska nie tylko w Ğrodowisku lokalnym, ale i w
obrĊbie wáasnych instytucji.

Mocne strony:
SáaboĞci funkcjonowania systemu pomocy spoáecznej nie przesáaniają niektóre jej
atuty:
1. W pewnych obszarach wyspecjalizowane i przygotowane profesjonalnie, zgodnie
z nowoczesnymi trendami w ksztaáceniu do pracy socjalnej, grupy specjalistów.
2. Zasoby ludzkie posiadające róĪnorodne wyksztaácenie, w tym na poziomie studiów wyĪszych (magisterskich i licencjackich), niestety szerzej obecne jedynie
na terenach wiĊkszych miast.
3. Dobra znajomoĞü lokalnych problemów, w tym problemów rodzin: dysfunkcyjnych i patologicznych, których to problemów nie postrzega siĊ jednak jako wzajemnie powiązanych czynników wykluczenia spoáecznego osób i rodzin.
4. Rozwój nowych form pracy z klientami, rozwój pracy socjalnej z grupą, takĪe
pracy zespoáowej (powolny niestety) (por. Trawkowska, 2006).
5. Rozwój konsultacji, który w sprzyjających warunkach stanowi przygotowanie
i zachĊtĊ do wdraĪania superwizji oraz ogranicza trudnoĞci w pracy zawodowej
(D. Trawkowska, 2005a).
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6. Formalna profesjonalizacja obszaru pomocy spoáecznej w wymiarze przede
wszystkim edukacyjnym, w mniejszym stopniu warsztatowym (por. Krzyszkowski, 2005, s.353 i nast.)
Przewaga sáabych stron jest jednak bardzo widoczna i zaciąĪyáa na budowaniu lokalnych systemów wsparcia dziecka i rodziny. Ich skutkiem są obserwowane trudnoĞci w realizacji zadaĔ kluczowych dla systemu pomocy dzieciom i rodzinom oraz,
w nastĊpstwie, istotnych z uwagi na celowoĞü i jakoĞü proponowanych programów
wspierania dziecka i rodziny w Ğrodowisku oraz projektów socjalnych sáuĪących realizacji tych zadaĔ.
Pomoc spoáeczna z trudem wywiązuje siĊ z obowiązku tworzenia strategii rozwiązywania problemów spoáecznych (por. Krzyszkowski, 2005), które są podstawowymi
dokumentami dla formuáowania priorytetów i celów w zakresie kierunków wspierania dzieci i rodzin w Ğrodowisku lokalnym. Powierzchowna i páytka diagnoza (problemów spoáecznych, potrzeb lokalnych) nie pozwala na tworzenie adekwatnych do
lokalnych warunków, a wiĊc celowych (wáaĞciwie adresowanych), zróĪnicowanych
i skutecznych programów wsparcia.
Posiadanie wyksztaáconych zasobów ludzkich nie powoduje Ğwiadczenia pracy socjalnej na rzecz rodzin w szerszym zakresie (w tym pracy z rodziną, pracy zespoáowej,
pracy socjalnej z grupami i ze spoáecznoĞciami), nie przekáada siĊ równieĪ na wiĊkszą
aktywnoĞü w poszukiwaniu nowych rozwiązaĔ w zakresie form pomocy dziecku i rodzinie problemowej, poprzez programy i projekty socjalne.
NastĊpstwem braku umiejĊtnoĞci w zakresie ewaluacji i monitorowania programów
i dziaáaĔ jest obecnoĞü dziaáaĔ pozornych (Þkcyjnych) i ich utrzymywanie w systemie
(najczĊĞciej poprzez podtrzymywanie dziaáaĔ o znikomej skutecznoĞci), a takĪe koncentrowanie siĊ na dziaáaniach ukierunkowanych na ratownictwo oraz na dziaáaniach
spektakularnych, przynoszących widoczne i natychmiastowe efekty.
Budowanie, tworzenie systemu wsparcia w Ğrodowisku lokalnym jest utrudnione
wskutek partykularnych interesów partnerów oraz rozmaitych trudnoĞci we wspóápracy, czy zawĊĪając tĊ kwestiĊ, w komunikacji miĊdzy partnerami21.
Z perspektywy celu, jakim jest skuteczne wsparcie dzieci i rodzin Ğrodowisku poprzez strategiczne dziaáania podejmowane na poziomie lokalnym, kondycja pomocy
spoáecznej ma podstawowe znaczenie, choü nie jest ona jedynym czynnikiem okreĞlającym ową skutecznoĞü. Rozwiązania prawne, regulujące zasady budowania systemu
wsparcia na poziomie lokalnym, w znacznej mierze, bezpoĞrednio oddziaáywają na
skuteczne osiąganie celów22.
21

Problem ten podjĊáam w tekĞcie: „Bariery komunikowania przy rozwiązywaniu problemów
spoáecznych – na podstawie badaĔ empirycznych w instytucjach pomocy spoáecznej” [w:] Funkcje
komunikacji spoáecznej pod red. K. Wódz i J. Wodza. Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
22
Dostrzegając trudnoĞci w budowaniu lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i rodziną,
jednostki samorządu terytorialnego zostaáy przez ustawodawcĊ wsparte specjalnym programem.
„Programem Wspierania Jednostek Samorządu Lokalnego w budowaniu lokalnego systemu opieki
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Sukcesy w rozwoju pracy socjalnej z rodziną mają oczywiĞcie miejsce, choü
wiedza o nich nie jest szerzej upowszechniana. Sukcesy, to nie wyáącznie nagrodzone
programy i projekty socjalne, ale moĪe przede wszystkim programy i projekty realizowane na rzecz rodzin w przez poszczególne oĞrodki, w Ğrodowisku23. Sukcesem
jest wiĊc odwaĪne podjĊcie racjonalnego dziaáania w niesprzyjających warunkach –
w nadmiernie zbiurokratyzowanym systemie funkcjonującym w niestabilnym otoczeniu. Sukces to równieĪ przekonanie pracowników socjalnych, Īe konkretna rodzina
uczyniáa w swojej sytuacji przysáowiowy krok do przodu, choü moĪe siĊ wydawaü, Īe
to niewiele, patrząc na ów krok z perspektywy celu, jakim jest usamodzielnienie. Sukcesem jest wzrost poczucia kompetencji pracowników socjalnych, którzy zabiegali
o ukoĔczenie specjalizacji II stopnia w zawodzie i zdoáali ją ukoĔczyü. Patrząc zaĞ
z perspektywy rozwoju instytucji pomocy spoáecznej, sukcesem jest wiĊksza liczba
miejsc (placówek), do których moĪna skierowaü potrzebujących oraz rozwój pracy
zespoáowej, w tym zespoáów interdyscyplinarnych, konsultacyjnych i innych.
Czy pracownicy pomocy spoáecznej rozumieją koniecznoĞü podjĊcia pracy socjalnej z rodziną? Zdecydowanie tak, jednakĪe zrozumienie nie przekáada siĊ na tworzenie organizacyjnych rozwiązaĔ sprzyjających jej rozwojowi w samej instytucji,
w sposobie jej funkcjonowania w Ğrodowisku. MyĞlĊ tu przede wszystkim o potrzebie
zmniejszenia liczby Ğrodowisk, upowszechnieniu zasad towarzyszących etapom metodycznego dziaáania: diagnozie, która nie bĊdzie powielanym, schematycznym zapisem uĪytecznym dla kaĪdej rodziny; „niepozorowanym” kontrakcie, który nie powinien przeradzaü siĊ w praktykĊ dyskryminacyjną; ewaluacji pracy z rodziną, która nie
bĊdzie oceną pracowniczych braków i rzeczywistej wspóápracy z innymi partnerami.
Jak wspomniaáam wczeĞniej, w pewnym zakresie pracĊ z rodziną wspiera, a nawet
zastĊpuje praca zespoáowa, której rozwój moĪna zaobserwowaü w wiĊkszych oĞrodkach pomocy spoáecznej24. Jednak zastĊpowanie i wspieranie nie wystarczy. Dla pracy z rodziną nie ma alternatywy, nie istnieją „rozwiązania zastĊpcze”. Praca z rodziną
musi byü podjĊta takĪe z uwagi na narastające zjawiska, przed którymi stają nie tylko
pracownicy socjalni, ale i inne sáuĪby i sektory - przytáaczające zjawisko uzaleĪnienia
od pomocy spoáecznej, wyuczonej bezradnoĞci jej klientów, powstawanie enklaw biedy w miastach i na terenach wiejskich, rozszerzanie siĊ patologii spoáecznej. Ci spoĞród „znaczących innych” - niektórzy radni, sĊdziowie, prezydenci, burmistrzowie,
wójtowie, starostowie - którzy rozumieją jej wartoĞü, juĪ teraz pytają o nią sami.
nad dzieckiem i rodziną”, który moĪna traktowaü jako dziaáanie bezpoĞrednio wspierające wysiáki
samorządów terytorialnych.
23
M. in. Takie programy, dobrze oceniane przez pracowników socjalnych, są prowadzone
w MOPS w Katowicach oraz w Rudzie ĝląskiej.
24
TezĊ tĊ rozwijam szerzej w tekstach: „Pomoc spoáeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastĊpczymi” [w:] Pomoc dzieciom i rodzinie w Ğrodowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, pod red. M. Racáaw-Markowskiej, ISP, Warszawa oraz „Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną jako rezultat stanu pracy socjalnej z rodziną w pomocy spoáecznej” Problemy
OpiekuĔczo-Wychowawcze 2007/2 i 3.
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Aktualnie praca socjalna z rodziną w rzeczywistoĞci pomocy spoáecznej bardziej
siĊ rozbija niĪ rozwija. Dla wielu grup jest w jakimĞ sensie niewygodna. Wielu klientów nie pragnie jej wcale - tak jak nie pragną wysiáku związanego ze zmianą. Pracownicy socjalni nie mają jej kiedy realizowaü i nie zawsze mają kompetencje i umiejĊtnoĞci, a czĊĞü z nich juĪ zapomniaáa, jak siĊ „to robi”. Kierownikom z uwagi na
obciąĪenie zadaniami trudno jest ją nadzorowaü i wspieraü w jej realizacji podlegáych
im pracowników. Ale to nie oznacza, Īe zawsze jest ona dziaáaniem pozornym
lub Īe dziaáaniem takim byü musi. Dla szeregowych pracowników i kierowników,
zwáaszcza „Ğredniego szczebla” problemy w pracy z rodzinami są bardzo praktyczne25: kto i kiedy ma pracĊ w rodzinie prowadziü – konsultant czy terenowy pracownik
socjalny, jak koordynowaü ich wysiáki, jak zachĊciü klienta (a niekiedy i pracownika
socjalnego) do wyjĞcia poza model „daü pieniądze lub bony”. Problemem jest nie tylko to, jak pracĊ socjalną prowadziü, a wiĊc jak konstruowaü poprawnie diagnozĊ, jak
kontraktowaü, jak ewaluowaü, jak obrazowaü skutecznoĞü dziaáaĔ w czasie i jak pracĊ
socjalną dokumentowaü. Wielkim problemem jest to, jak dziaáaü etycznie, w zgodzie
ze standardami pracy socjalnej i wáasnym sumieniem; jak byü skutecznym tu i teraz,
czyli w kontekĞcie lokalnym.

5. Wnioski
MiĊdzy ministerialnymi sprawozdaniami (MPiPS, MPS) a wnioskami badaczy
rozpoĞciera siĊ pole do spekulacji – i nie chodzi tu tylko o to, czy profesjonalna praca
socjalna z rodziną w systemie pomocy spoáecznej istnieje, lecz moĪe przede wszystkim o to, jaki jest jej stan, jakie czynniki ksztaátują jej obraz i w jakim stopniu mają
na nie wpáyw wáaĞnie lokalne uwarunkowania, lokalny kontekst. Nieprzypadkowo,
w róĪnych wariantach, omawiany byá on przez badaczy.
Realną siáą sprawczą w stosunku do rozwoju pracy socjalnej z rodziną jest wáaĞnie
nieupolityczniona26 lokalnoĞü, której wyrazem jest traktowanie i rodzin korzystających z pomocy spoáecznej i pracowników pomocy spoáecznej jako „swoich” a nie
jako „obcych”, uciąĪliwych petentów lokalnych instytucji i wáadzy27. Lokalne uwarunkowania obejmują równieĪ lokalne rozwiązania organizacyjne, takie jak sposób
organizacji i dokumentowania pracy, nadzór i kontrola, ocena skutecznoĞci dziaáaĔ,
zasady monitorowania i badanie negatywnych zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
pomoc spoáeczną. LokalnoĞü to takĪe tradycje wspóápracy miĊdzy pomocą spoáeczną
25

Problemy te byáy wielokrotnie sygnalizowane przez pracowników i kierowników jednego
z wiĊkszych oĞrodków pomocy spoáecznej na terenie Górnego ĝląska, dla których prowadzĊ superwizjĊ pracy socjalnej.
26
„nieupolityczniona” a wiĊc stabilna, niereagująca na zmiany kadrowe, personalne
27
Por. D. Trawkowska „Obcy” w pomocy spoáecznej [w:] Praca socjalna – wieloĞü perspektyw.
Rodzina – MultikulturowoĞü – Edukacja. red. J. Brągiel i P. Sikora. Uniwersytet Opolski, Opole
2004.
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i organizacjami pozarządowymi, tradycje dziaáaĔ pomocowych, duma z dokonaĔ na
wáasnym terenie.
Zaprezentowane badania J. Hrynkiewicz i A. Kwak odsáaniają problemy lokalnej
pomocy spoáecznej. To coĞ innego niĪ problemy „wielkomiejskiej” i „prowincjonalnej” pomocy spoáecznej, czy „miejskiej” i „wiejskiej” pracy socjalnej. W badaniach
tych lokalnoĞü jest postrzegana pejoratywnie; poprzez koszty, jakie ponoszą dzieci,
brak profesjonalizmu „zawodowych pomagaczy”, przerzucanie odpowiedzialnoĞci za
rozwiązywanie lokalnych problemów. Nie negujĊ tego obrazu, ale wiem, Īe nie jest to
„caáa prawda o nas”, a wiĊc i nie caáa prawda o polskiej pomocy spoáecznej i o pracy
socjalnej, która wzrasta w tym systemie.
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