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Wprowadzenie

Świat, w którym żyjemy ulega dynamicznym zmianom. Dotyczą 
one również problemów, wobec których stają pracownicy socjalni. 
Obok tych tradycyjnych, związanych głównie z niedostatkiem (bieda, 
bezdomność, bezrobocie) i jego konsekwencjami, pojawiają się takie, 
które związane są z nadmiarem: idei, informacji, możliwości, rzeczy, 
których wyznacznikami są: uzależnienia, depresja, konflikty, osamot-
nienie, a także zanik więzi społecznych, które zawsze stanowiły pod-
stawę poczucia bezpieczeństwa jednostek w społeczeństwie. Źródłem 
pojawiających się napięć i problemów jest – szczególnie w ostatnim 
czasie – coraz dotkliwiej odczuwane duże zróżnicowanie społeczeństwa 
na płaszczyźnie światopoglądowej, politycznej, religijnej czy społeczno-
-kulturowej. Wydaje się, że w konfrontacji ze zmieniającą się multi-
problemową rzeczywistością nie da się wypracować gotowych, trwale 
obowiązujących schematów postępowania. Ta dynamicznie zmienia-
jąca się rzeczywistość w wyróżnionych sferach wymaga bowiem nie-
ustannego przekraczania własnych schematów myślenia i działania. 
Widocznym efektem tej sytuacji jest wzrost zróżnicowanych potrzeb 
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w społeczeństwie jednocześnie wraz ze zwiększającą się świadomością 
prawną ludzi – obywateli, połączonych z oczekiwaniami ich szybkiego 
rozwiązania przez państwo. To z kolei prowadzi do stałego poszerzania 
się zakresu zadań dla różnorodnych służb społecznych, w tym szczegól-
nie pracowników socjalnych, na których, w ocenie społecznej, głównie 
ciąży obowiązek poszukiwania działań zaradczych i naprawczych. 

W związku z powyższym, szczególnie w tej grupie zawodowej, ist-
nieje konieczność ich nieustannego doskonalenia się, wzbogacania 
i aktualizowania wiedzy oraz rozwijania posiadanych umiejętności, 
czyli nieustannego profesjonalizowania się. Dotychczas wypracowano 
system kształcenia pracowników socjalnych, w ramach którego kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu można zdobyć poprzez uzyskanie 
tytułu zawodowego pracownika socjalnego po ukończeniu kolegium 
pracowników służb społecznych lub poprzez ukończenie kierunkowych 
studiów licencjackich i coraz częściej także magisterskich czy też stu-
diów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej 
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie 
pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kie-
runków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spo-
łeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Jednak, istotne poza 
ukończonymi studiami są i inne formy doskonalenia, w ramach których 
pracownicy socjalni mogą podnosić swoje kwalifikacje. Sprzyjają temu 
utworzone liczne certyfikowane kursy, warsztaty i szkolenia, wśród któ-
rych największą wagę wydają się mieć stopnie specjalizacji zawodowej 
I lub/i II stopnia. Uzyskanie określonego stopnia specjalizacji zawodo-
wej ma stanowić nie tylko potwierdzenie posiadanej, zaktualizowanej 
wiedzy, lecz jest także wskazaniem uzyskania dodatkowych kompeten-
cji zawodowych z określonego specjalizacją obszaru sfery pomocowej.

Aktualnie pracownik socjalny może realizować się w jednej z dzie-
sięciu specjalności, dostosowywanych do różnych grup beneficjentów. 
Jednak pojawiające się wciąż nowe wyzwania w sferze ujawniających 
się problemów społecznych, doświadczenia praktyki odkrywające nie 
tylko zapotrzebowanie, ale często także i skuteczność wypracowania 
nowej metodyki działania przez pracowników socjalnych, wreszcie 
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także rozwój badań i odkryć naukowych z zakresu działań pomoco-
wych motywują do tego, by stwarzać możliwości różnorodnych nowych 
kierunków szkoleń specjalizacyjnych. 

Choć dotychczasowy dorobek badawczy dla/nad/w pracy socjalnej 
pozwala na coraz lepsze zrozumienie jej istoty oraz swoistości działa-
nia pracownika socjalnego, to w miarę rozpoznawania pracy socjalnej 
wiedza ta ulega ciągłym modyfikacjom. Wydaje się więc, że szczególną 
wartość mają publikacje wskazujące na stosowane systemowe rozwią-
zania w polu pracy socjalnej i działania społecznego, a może publikacje 
podręcznikowe wykorzystywane w procesie kształcenia do tego intere-
sującego zawodu. Jednak, jeżeli praca socjalna ma być przede wszyst-
kim skutecznym działaniem w kierunku osiągania zmiany, to musi być 
działaniem edukacyjnym, w którym refleksja nad rzeczywistością i kry-
tyczny jej ogląd pozwoli na konstruktywne kreacje, w ramach którego 
pracownik socjalny ucząc się, zmieni nie tylko sam siebie, lecz także 
jednostki i grupy, społeczności, z którymi i dla których działa. 

Oddawana do rąk pracowników socjalnych, a może i przedstawi-
cieli szerszej grupy zawodów pomocowych monografia, wpisuje się 
w działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji zawodowych 
i poszerzanie granic podejść w sferach pomocowych. Monografia jest 
bowiem dopełnieniem zrealizowanego szkolenia specjalizacji II stopnia 
dla pracowników socjalnych w ramach realizacji przez MRiPS (Lidera) 
projektu pt. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pra-
cownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.

Projekt zrealizowany był przy Partnerstwie dwóch szkół wyższych: 
Uczelni Korczaka w Warszawie (dawniej WSP im. Janusza Korczaka) 
oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczelnia Korczaka odpowiadała za opracowanie trzech nowych pro-
gramów szkolenia doskonalenia zawodowego w ramach specjalizacji 
II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: asystentura i mediacja so-
cjalna; organizator usług socjalnych; animator społeczności lokalnych; 
rekrutację uczestników szkolenia oraz jego przeprowadzenie. Zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik 
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socjalny program specjalizacji składał się z części ogólnej i ukierunko-
wanej, obejmując wymienione trzy obszary. 

Z kolei Uniwersytet Szczeciński przeprowadzał zarówno meryto-
ryczną ocenę programów szkoleń, jak i w trakcie jego trwania ocenę 
jakości realizowanych wszystkich zajęć na wymienionych specjaliza-
cjach. Efektem tych prac były raporty opracowane dla Lidera projektu 
MRiPS, a mianowicie: cząstkowe oceniające określone etapy szkolenia 
z perspektywy zarówno obserwatora poszczególnych zajęć, jak i samych 
uczestników szkolenia oraz raport końcowy, w którym zawarto wnioski 
oraz postulaty ukierunkowane na doskonalenie praktyki dla innych, 
kolejnych szkoleń w ramach profesjonalizacji zawodowej pracowników 
socjalnych.

Monografia, jak już wspomniano, może być dopełnieniem szkolenia 
zawodowego w wymiarze poszerzania wiedzy z zakresu pracy socjalnej, 
a może i swoistego prowokowania do ponownego namysłu nad podej-
mowanym działaniem. 

Struktura monografii obejmuje sześć autorskich artykułów nauko-
wych opracowanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, 
których dorobek, jak i doświadczenia praktyczne powiązane są z zagad-
nieniami pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

W monografii zamieszczono teksty, które jak zapowiedziano w tytule 
monografii, są dobrze znane pracownikom socjalnym, lecz tu ukazane 
w nowej perspektywie podejścia, ze szczególnym ukierunkowaniem na 
pracę socjalną i zadania pracownika socjalnego. 

Beata Bugajska podejmuje zagadnienie włączania się pracowników 
socjalnych w proces przeciwdziałania dyskryminacji, co stanowi aktu-
alnie jedno z wyzwań społecznych, silnie związanych z ideą godności, 
równości i sprawiedliwości społecznej, wartości kluczowych dla pracy 
socjalnej. Autorka opisuje główne źródła opresji oraz dostępnych w sys-
temie form wsparcia, w tym skuteczności stosowanych metod i form 
pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów jednostek i grup narażo-
nych na dyskryminację. W artykule wyjaśnione zostały podstawowe 
pojęcia istotne dla zrozumienia polityki równego traktowania. Przybli-
żone zostały założenia teoretyczne strukturalnej, antydyskryminacyjnej 
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i antyopresyjnej pracy socjalnej. Stanowią one źródło refleksji nad opre-
syjnymi elementami systemu, jak i wskazują możliwości zmiany syste-
mowych procedur świadczenia usług i praktyki pracy socjalnej.

Paweł Popek poruszył zagadnienia związane z przybliżeniem ko-
rzyści i ograniczeń zastosowania w różnym zakresie metod, technik 
i procedur Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy 
socjalnej. Omówił podstawowe założenia, które wyznaczają kierunek 
działań pomocowych stosowanych w tym nurcie działania pomoco-
wego. W syntetyczny sposób przedstawił najważniejsze narzędzia 
wykorzystywane w oddziaływaniach skoncentrowanych na zasobach 
i rozwiązaniach. W końcowej części tekstu wyodrębnił praktyczne 
wskazania dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania tych metod 
w praktycznej pracy socjalnej z uwzględnieniem ich w ewentualnych, 
przyszłych, przewidywalnie koniecznych szkoleniach podnoszących 
kompetencje zawodowe pracowników służb pomocowych.

W podobnym nurcie analiz jest tekst przygotowany przez Aleksandrę 
Sander, która prezentuje rozwiązania Case management wykorzystywa-
ne w niemieckiej pracy socjalnej. W tekście szkicuje modele wykorzy-
stania tej metody pracy, szczególnie w klinicznej pracy socjalnej.

Edyta Sielicka podjęła problemy pracy socjalnej z klientem w kryzy-
sie psychologicznym. Kryzysy psychologiczne wpisane są w funkcjo-
nowanie wielu osób, znaczna część z nich potrafi poradzić sobie z nimi 
samodzielnie lub z pomocą osób bliskich albo znaczących, jednak wie-
le osób doświadczających kryzysu wymaga profesjonalnego wsparcia 
osób, które są zawodowo przygotowane do prowadzenia działań po-
mocowych w charakterze interwentów, psychologów, terapeutów. Czę-
sto zdarza się jednak, że pierwszym ogniwem procesu pomocowego 
jest pracownik socjalny. Wielość jego kontaktów i ich różnorodność 
skłania do przekonania o potrzebie wzmocnienia działań pracowników 
socjalnych wiedzą i umiejętnościami z zakresu interwencji kryzysowej, 
w tym: analizy sytuacji klienta w szerszej perspektywie psychologicznej, 
wzmacniania wewnętrznych systemów wsparcia klienta oraz tworzenia 
i wykorzystywania instytucjonalnych sieci wsparcia.
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Niezmiernie istotnym obszarem działania pracownika socjalnego jest 
praca w środowisku niesamodzielnych osób starszych przy współpracy 
z ich opiekunami, najczęściej w grupie rodziny. Starzenie się populacji 
stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników sektora pomocy spo-
łecznej, którzy dziś stanowią jeden z głównych filarów systemu opieki 
długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. 
W artykule przedstawione zostały dane obrazujące skalę procesu starze-
nia się populacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spadku poten-
cjału opiekuńczego rodzin. Scharakteryzowano główne formy wsparcia 
niesamodzielnych osób starszych i członków ich rodzin, realizowane 
przez pracowników sektora pomocy społecznej. Przedstawione zostały 
wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w zakresie organizacji i fi-
nansowania świadczeń z zakresu opieki długoterminowej z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie wynikające z procesu starzenia się populacji.

Monografię zamyka tekst Anety Jarzębińskiej, która z kolei podję-
ła zagadnienie pomocy udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej 
osobom opuszczającym zakłady karne. To szczególny obszar działań 
pracownika socjalnego, który niestety najczęściej sprowadza się do 
kwalifikowania do świadczeń z tytułu trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego. Tymczasem, ta szczególna grupa 
klientów potrzebuje działania pracy socjalnej ukierunkowanej na po-
moc w procesie readaptacji do środowiska społecznego. 

Mamy nadzieję, że z uwagi na zakres podjętej i jakże zróżnicowanej 
problematyki monografia ta na stałe zostanie włączona do zbioru pu-
blikacji dotyczących problemów pracy socjalnej, związanej z procesem 
profesjonalizowania się tej grupy zawodowej, a ponadto stanowić bę-
dzie inspirację zarówno dla procesu kształcenia w/dla pracy socjalnej 
w Polsce, jak i doskonalenia pola praktyki. 

Barbara Kromolicka
Ilona Kość
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Beata BugajSKa
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Społecznej
ORCID: 0000-0003-2440-6913

Polityka równego traktowania  
jako przestrzeń praktyki i etycznej refleksji 

w pracy socjalnej

The policy of equal treatment as a space  
for practice and ethical reflection in social work

Streszczenie

Przeciwdziałanie dyskryminacji to jedno z wyzwań społecznych, silnie 
związanych z ideą godności, równości i sprawiedliwości społecznej, warto-
ści kluczowych dla pracy socjalnej. Kwestia nierównego traktowania osób 
ze względu na różne przesłanki, takie jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasa, pochodzenie etniczne i narodowość, tożsamość płciowa oraz orienta-
cja seksualna, religia, a także światopogląd dopomina się ponownego rozpo-
znania. Istotne jest rozpoznanie źródeł opresji oraz dostępnych w systemie 
form wsparcia, w tym skuteczności stosowanych metod i form pracy socjalnej 
w rozwiązywaniu problemów jednostek i grup narażonych na dyskrymina-
cję. W artykule wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia istotne dla zrozu-
mienia polityki równego traktowania. Przybliżone zostały założenia teore-
tyczne strukturalnej, antydyskryminacyjnej i antyopresyjnej pracy socjalnej. 
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Stanowią one źródło refleksji nad opresyjnymi elementami systemu, jak 
i wskazują możliwości zmiany systemowych procedur świadczenia usług oraz 
praktyki pracy socjalnej. Kwestie nierówności społecznych ukazane zostały 
również w perspektywie wartości kluczowych dla pracy socjalnej. Z myślą 
o profesjonalizacji pracy socjalnej, analizie poddano praktyczne aspekty pra-
cy socjalnej zorientowanej na przeciwdziałanie nierównościom społecznym.

Słowa kluczowe: polityka równego traktowania, antyopresyjna praca socjalna, 
antydyskryminacyjna praca socjalna. 

Wprowadzenie
Praca socjalna to dynamicznie rozwijająca się praktyka, pozostająca 

w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną. Konsekwen-
cją uznania, że praca socjalna to działalność praktyczno-moralna jest 
gotowość do podążania za wartościami kluczowymi dla tej profesji, ale 
i odwaga do ich redefiniowania w odpowiedzi na nowe/stare wyzwa-
nia, w wymiarze indywidualnym i społecznym. Kluczowe dla idei pracy 
socjalnej dążenie do sprawiedliwości społecznej dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym wpisuje się w politykę równego traktowania. 
Temat nie jest nowy, na przestrzeni lat obserwujemy zmianę podej-
ścia do opieki nad dzieckiem, osobami starszymi i osobami z niepeł-
nosprawnościami, zmianę, której przyświeca idea deinstytucjonalizacji 
mocno związana z ideą równego traktowania. Współcześnie jesteśmy 
świadkami zróżnicowanych przejawów nierównego traktowania osób 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etnicz-
ne i narodowość, tożsamość płciową oraz orientację seksualną, religię, 
a także światopogląd, co sprawia, że problematyka przeciwdziałania 
dyskryminacji nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, dopomina 
się ponownego rozpoznania, zarówno potrzeb grup zagrożonych dys-
kryminacją, jak i dostępnych w systemie form wsparcia i źródeł opresji, 
w tym skuteczności stosowanych metod i form pracy socjalnej w roz-
wiązywaniu problemów jednostek i grup narażonych na dyskrymina-
cję. Jak zauważa E. Kantowicz, widoczny jest brak syntetycznych analiz 
w zakresie antydyskryminacyjnej praktyki pracy socjalnej, podczas gdy 
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wszelkie działania w obszarze pracy socjalnej, zgodnie z przyjętymi warto-
ściami, mają charakter antydyskryminacyjny i wiążą się z takimi fenome-
nami, jak integracja czy inkluzja osób i grup społecznych narażonych na 
deprywację (2005, s. 133). Zdaniem N. Thompson (2000) praktyka, któ-
ra nie zajmuje się problemami dyskryminacji i ucisku, pomimo wyso-
kich standardów, nie może być uznana za dobrą (za: Szmagalski 2003). 

W poprzedniej dekadzie T. Zbyrad, poddając krytyce system po-
mocy społecznej pisała, że system pomocy społecznej (…) wydaje się ha-
mulcem na drodze autonomicznych działań i selektywnych form pomocy 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych (2010, s. 55). 
Obecnie jesteśmy w procesie tworzenia centrów usług społecznych, 
których jednym z celów jest indywidualizowanie usług, co mogłoby 
świadczyć o zrozumieniu potrzeby doskonalenia systemu pomocy. Na-
suwa się pytanie, czy pracownicy socjalni są przygotowani do nowych 
zadań, nowej jakości świadczonych usług? Czy są świadomi, że sami 
mogą być źródłem opresji, np. poprzez to, jak widzą rolę kobiety, męż-
czyzny i dziecka w rodzinie, jaki mają stosunek do osób innej narodo-
wości, poprzez narzucanie własnej perspektywy widzenia świata innym. 
Z myślą o profesjonalizacji pracy socjalnej począwszy od etapu akade-
mickiego kształcenia przyszłych pracowników socjalnych po rozwijanie 
nowych umiejętności pracowników socjalnych z wieloletnim stażem, 
ważne wydaje się budzenie odwagi do przełamywania dotychczasowych 
schematów działania, na rzecz poszukiwania nowych strategii, roz-
wiązań, kreatywnego wychodzenia poza standardowe procedury oraz 
przygotowania do prowadzenia antyopresyjnej i antydyskryminacyjnej 
pracy socjalnej, niepozbawionej etycznej refleksji. 

Polityka równego traktowania jako przestrzeń wyzwań
Nierówność jest trwałą cechą nowoczesnych społeczeństw. W wy-

miarze indywidualnym doświadczana jest na wiele różnych sposobów, 
co pozostaje w związku ze sposobem zróżnicowania społeczeństwa, 
obowiązującej hierarchii władzy i wpływów, i tym samym kontroli nad 
zasobami (Giddens, 2020). Według P. Sztompki nierówności społeczne 
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dotyczą sytuacji, gdy ludzie są nierówni sobie nie z racji jakichkolwiek 
cech cielesnych czy psychicznych, lecz z powodu ich przynależności do róż-
nych grup albo zajmowania różnych pozycji społecznych (2002, s. 332). 
Przykładów nierówności społecznej począwszy od starożytności po 
współczesność można mnożyć, tak jak przykładów przeciwstawiania 
się nierównemu traktowaniu, czy walki o prawa człowieka. Równe 
traktowanie, równość szans, zwalczanie dyskryminacji to fundamen-
talne zasady, na których opiera się Unia Europejska, zawarte w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W Polsce zakaz dyskryminacji 
wynika bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r., przepisów prawa międzynarodowego oraz przepi-
sów innych ustaw. Rozdział II Konstytucji RP stanowi o wolnościach, 
prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. Artykuł 32 odnosi się 
ogólnie do kwestii dyskryminacji: 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równe-
go traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, spo-
łecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania określa obszary 
i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania 
ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wy-
znanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
Nierówne traktowanie zostało zdefiniowane w ustawie szeroko jako:
traktowanie osób fizycznych w sposób będący jednym lub kilkoma z na-
stępujących zachowań: dyskryminacją bezpośrednią, dyskryminacją po-
średnią, molestowaniem, molestowaniem seksualnym, a także mniej 
korzystnym traktowaniem osoby fizycznej wynikającym z odrzucenia 
molestowania lub molestowania seksualnego, lub podporządkowania się 
molestowaniu, lub molestowaniu seksualnemu oraz zachęcanie do takich 
zachowań i nakazywanie tych zachowań.
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Zasada równego traktowania jest rozumiana jako brak jakichkolwiek 
zachowań stanowiących nierówne traktowanie (Ustawa z dnia 3 grudnia 
2010 r.). Natomiast dyskryminacja bezpośrednia została zdefiniowana, 
jako sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełno-
sprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzyst-
nie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej 
sytuacji. Dyskryminacja pośrednia według ustawy, to sytuacja, w której 
dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, na-
rodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, za-
stosowanego kryterium lub podjętego działania występują, lub mogłyby 
wystąpić niekorzystne dysproporcje, lub szczególnie niekorzystna dla niej 
sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium albo działanie jest obiek-
tywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być 
osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

M. Domańska trafnie zauważa, że 
początkiem dyskryminacyjnego łańcucha jest utarte i powielone społecz-
ne przekonanie, że pewne jednostki charakteryzują się takimi cechami, 
które wyróżniają je na tle wielu innych lub na tle całej społeczności, co 
następnie „uzasadnia” gorsze ich traktowanie powodujące marginalizację 
i często prowadzi do wykluczenia społecznego (2019, s. 18). 

Równość nie jest tożsama z równym traktowaniem, może bowiem 
wymagać odmiennego potraktowania w celu wyrównania szans lub za-
pewnienia równych rezultatów (Domańska, 2019, s. 73). Przykładem 
może być przekazywanie mieszkań wychowankom instytucjonalnej 
i rodzinnej pieczy zastępczej, co niejednokrotnie spotyka się z nie-
zrozumieniem osób młodych, których nie stać na własne mieszkanie. 
To odmienne traktowanie jest właśnie równym traktowaniem, w tym 
sensie, że wychowankowie pieczy zastępczej są traktowani odmiennie 
z racji braku wsparcia ze strony rodziny. Pomoc w usamodzielnieniu, 
włącznie z przekazaniem docelowego mieszkania z założenia ma wy-
równać życiowe szanse, których zostali pozbawieni w dzieciństwie. Tym 
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samym, pojęcie równości jest szersze od pojęcia niedyskryminacji. Jak 
twierdzi D. Schiek: należy przyjąć, że równość i niedyskryminacja są 
dwiema różnymi drogami osiągnięcia wspólnego celu, tj., równość od-
zwierciedla stan rzeczy, który powinien być osiągnięty przez wprowadze-
nie zakazu dyskryminacji (2009, za: Domańska, 2019, s. 89).

Zdaniem M. Domańskiej: 
złożoność tożsamości jednostki, jak i niejednokrotny wymiar doświad-
czeń dyskryminujących powodują, że analiza dyskryminacji pod kątem 
pojedynczych kryteriów rozpatrywanych wyłącznie oddzielnie nie spełnia 
wymagań stawianych przed nią przez rzeczywiste problemy osób dyskry-
minowanych (2019, s. 15).

Słuszność powyższej tezy potwierdza B. Mikołajczyk (2012), któ-
ra zwraca uwagę na to, że w odniesieniu do osób starszych zdarza się 
tzw. dyskryminacja zwielokrotniona przejawiająca się w nierównym 
traktowaniu z uwagi na wiek oraz inne cechy, takie jak: płeć, miejsce 
zamieszkania, status społeczny, niepełnosprawność czy pochodzenie et-
niczne. Dyskryminacja ze względu na płeć jest często przez kobiety nie-
zauważalna, gdyż jest tak powszechna, że staje się „niewidoczna/prze-
zroczysta” (Domańska, 2019, s. 30). Rodziny LGBT, oprócz przeszkód 
strukturalnych i prawnych spotykają się z brakiem akceptacji i odrzu-
ceniem przez rodzinę oraz najbliższe środowisko, co może prowadzić 
do tzw. stresu mniejszościowego (Kowalczyk, Rodzinka, Krzystanek, 
2016). Można przyjąć, że problem tzw. zwielokrotnionej dyskrymi-
nacji dotyczy i innych tzw. grup wrażliwych. Tymczasem postępowań 
z roszczeniem antydyskryminacyjnym w Polsce, w porównaniu do skali 
doświadczanej dyskryminacji, jest stosunkowo niewiele (Komisja Euro-
pejska, 2018). Raporty publikowane w Biuletynie Rzecznika Praw Oby-
watelskich (2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020) dostarczają danych, na 
podstawie których można wnioskować o wielości wyzwań związanych 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji. W ostatnich latach analizy zwra-
cają uwagę na wcześniej niepodejmowane kwestie, dotyczące np. sytu-
acji prawnej osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, równego 
traktowania pacjentów – osób nieheteronormatywnych. Nie należy 
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jednak zapominać, że jedną z wyróżnianych obszarów dyskryminacji 
jest dyskryminacja z uwagi na status społeczny. Tym samym okazuje 
się, że osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z założenia 
narażone są na dyskryminację w różnych sferach życia społecznego. 
Jednym z obszarów doświadczania dyskryminacji może być sam system 
pomocy społecznej. 

Źródeł nierównego traktowania można również poszukiwać w uci-
sku społecznym/społecznej opresji. Z uciskiem/opresją mamy do czy-
nienia wówczas, gdy działania osób lub polityka jest niesprawiedliwa 
w stosunku do określonej osoby czy grupy. W konsekwencji działania 
takie prowadzą do pozbawienia uczestnictwa we wszystkich aspektach 
życia społecznego, włącznie z ograniczeniem podstawowych wolności 
i praw człowieka (Baines, 2007). Ucisk może przejawiać się na poziomie 
indywidualnym, instytucjonalnym i społeczno-kulturowym. 

 • Poziom indywidualny ucisku przejawia się w destrukcyjnych 
zachowaniach poszczególnych osób. Na przykład w pociągu nie 
wybiera się miejsca w przedziale, w którym podróżuje osoba 
z niepełnosprawnością lub innej narodowości. 

 • Poziom instytucjonalny ucisku wyraża się w szkodliwych polity-
kach, praktykach i normach w różnych instytucjach, takich jak 
rodzina, edukacja, służba zdrowia, system prawny, rząd, samorząd 
lokalny, organizacje. Na przykład, obowiązujący w Polsce syste-
mem wsparcia osób w kryzysie bezdomności można uznać za 
opresyjny z uwagi na hierarchiczność instytucji, które go tworzą 
– ogrzewalnia, noclegowania, następnie schronisko i na końcu, 
w zależności od zaangażowania w zmianę osoby doświadczającej 
kryzysu bezdomności, mieszkanie chronione treningowe i ewen-
tualnie pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego. Realizowany 
w Warszawie projekt „Najpierw mieszkanie” (ang. Housing First), 
zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, a następnie wdrażany 
w państwach Europy Zachodniej pokazał, że systemowa zmiana 
podejścia polegająca na zapewnieniu wsparcia w postaci miesz-
kania już w początkowym etapie bezdomności, niewarunkowana 
postępami w zmianie stylu życia, w połączeniu z pracą zespołu 
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wspierającego, jest dużo skuteczniejsza w procesie wychodzenia 
z bezdomności. Innym z problemów zgłaszanych przez organi-
zacje pozarządowe wspierające społeczność LGBT jest problem 
bezdomności osób we wczesnej dorosłości, które przy braku 
wsparcia rodziny, korzystają ze wsparcia instytucji (noclegownie, 
schroniska, ogrzewalnie), w których spotykają się z przejawami 
dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną. Przykładem in-
stytucjonalnej opresji może być mniejsze dofinansowanie przez 
samorządy usług społecznych w dzielnicach peryferyjnych, czy 
też finansowanie programów zdrowotnych tylko dla wybranych 
grup wieku lub zajęć sportowych ukierunkowanych bardziej na 
aktywność chłopców niż dziewcząt. Przykładem nie tylko opresji, 
ale i niewydolności systemu pomocy społecznej jest zabieranie 
dzieci rodzicom z lekkim stopniem niepełnosprawności intelek-
tualnej z powodu niewydolności wychowawczej, zamiast objęcie 
ich pogłębioną pracą socjalną (pracownik socjalny, asystent ro-
dziny), w tym zatrudnienie opiekunki.

 • Poziom społeczno-kulturowy ucisku/opresji wyraża się w pro-
mowaniu wartości, przekonań, zwyczajów, służących uprzywi-
lejowanym grupom społecznym, co tym samym uzasadnia ucisk 
społeczny. Na przykład przekonanie, że podstawą rodziny jest 
małżeństwo jest opresyjne w stosunku do rodziców żyjących 
w konkubinacie, czy też, że pracownicy cudzoziemcy nadają się 
głównie do prac fizycznych. 

Ucisk może przybierać formę zewnętrzną, kiedy to innym grupom, 
za pomocą łagodnych lub drastycznych środków narzucane są syste-
my przekonań, wartości, praw i sposobów życia. Może też przybierać 
formę ucisku wewnętrznego, wówczas, kiedy ludzie zaczynają wierzyć, 
że dominujący system przekonań, wierzeń i sposobów życia jest jedy-
ną rzeczywistością, co może prowadzić do niskiej samooceny, wiązać 
się ze wstydem, poczuciem winy, wręcz nienawiścią dla samego siebie 
(Baines, 2007). 
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Zdaniem jednej z organizacji pozarządowych, z którą współpracuję 
za opresyjne w stosunku do rodziny należy uznać monitorowanie obec-
ności dzieci w placówce wsparcia dziennego. Studenci pracy socjalnej 
dostrzegli przejawy opresji w sztywno określonych godzinach pracy 
ośrodka pomocy społecznej, ale i w architekturze nieprzyjaznej osobom 
w kryzysie bezdomności (pochyłe powierzchnie, szpikulce, pachołki). 
Wskazane przykłady zwracają uwaga na potrzebę dyskusji z udziałem 
różnych podmiotów zaangażowanych w proces pomocy jednostce, ro-
dzinie grupie, jak również wskazują na potrzebę badań w tym zakresie. 

Aktywne przeciwstawianie się dyskryminacji i towarzyszenie klien-
towi w procesie zmagania się z jej przejawami wymaga od pracowni-
ków socjalnych dużej świadomości problemu i odnalezienia się w roli 
pracownika socjalnego, w którą wpisane jest przekraczanie utartych 
schematów działania, w tym demaskowania źródeł opresji. Podpowie-
dzi w tym zakresie dostarczają teorie pracy socjalnej zorientowane na 
identyfikowanie różnorodnych form ucisku społecznego i przeciwdzia-
łanie im w duchu idei emancypacji. 

Praca socjalna wobec kwestii nierówności społecznych – 
teoretyczne inspiracje

Metody i formy pracy socjalnej różnią się w zależności od obowią-
zującej perspektywy teoretycznej, wyznaczającej swoiste ramy praktyki, 
ale i granice pomocy. Tradycyjne podejścia do pracy socjalnej koncen-
trują się na przystosowaniu klientów do dominującego porządku spo-
łecznego oraz dostarczaniu wsparcia w ramach założonego katalogu 
usług. Zmiany zachodzące w latach 60. i 70. XX wieku, w tym rosną-
ca świadomość grup uciskanych, przyczyniły się do kwestionowania, 
dominującego wówczas w praktyce pracy socjalnej, podejścia pracy 
z przypadkiem (Morgaine, Capous-Desyllas, 2014). Podejścia uzna-
wane za postępowe czy transformacyjne wykraczają poza konwencjo-
nalne ramy systemu, proponując bardziej radykalną praktykę pracy 
socjalnej. Poddają one krytyce obecne instytucje społeczne, zwracając 
uwagę na różne formy opresji, które w wielu sytuacjach nie pozwalają 
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na zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów. Takie teorie jak: fe-
ministyczna praca socjalna, krytyczna praca socjalna, radykalna praca 
socjalna, strukturalna, antyopresyjna i antydyskryminacyjna praca so-
cjalna wspierają praktyki emancypacyjne na rzecz zmiany indywidu-
alnej i społecznej. W tym miejscu analizie poddane zostaną założenia 
strukturalnej pracy socjalnej oraz antyopresyjnej i antydyskrymina-
cyjnej pracy socjalnej. Stanowią one źródło inspirującej refleksji nad 
opresyjnymi elementami systemu, jak i wskazują możliwości zmiany 
systemowych procedur świadczenia usług i praktyki pracy socjalnej.

Teoria strukturalnej pracy socjalnej
Celem strukturalnej pracy socjalnej jest zarówno zminimalizowanie 

negatywnych skutków wyzysku i wyobcowania człowieka, jak i prze-
kształcanie społeczeństwa. Teoria strukturalnej pracy socjalnej wykra-
cza poza założenia teoretycznej koncepcji strukturalizmu, tym samym 
nie powinna być z nią utożsamiana z racji przyznania człowiekowi 
sprawstwa w zmienianiu siebie i przeciwstawiania się strukturom spo-
łecznym (Hick, Murray, 2013). Strukturalna praca socjalna nawiązuje 
do krytycznych teorii socjologicznych, poglądów szkoły frankfurckiej 
końca lat 30. XX wieku. Sama koncepcja strukturalnej pracy socjalnej 
powstała w Kanadzie w połowie lat 70., jako sprzeciw wobec tradycyj-
nej koncepcji pracy socjalnej skoncentrowanej na jednostce. Struktu-
ralna praca socjalna poszukiwała inspiracji w innych radykalnych kon-
cepcjach, takich jak feminizm, walka z rasizmem, marksizm, radykalny 
humanizm czy postmodernizm. Strukturalna praca socjalna kwestionu-
je zasadność instytucji i systemów gospodarczych, sugerując, że nie moż-
na osiągnąć prawdziwych postępów w dziedzinie pomocy społecznej bez 
zasadniczych zmian w sposobie organizowania przez globalne społeczeń-
stwo dystrybucji zasobów i władzy (Hick, Murray, 2013, s. 123). Struk-
turalna praca socjalna poddaje analizie i krytyce kwestie władzy, nie-
równości oraz samej konstrukcji struktur społecznych, wzmacnianych 
przez grupy wpływowe, kosztem wykorzystywania grup mniej wpły-
wowych. Przedmiotem analizy strukturalnej pracy socjalnej są również 
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wielorakie, przecinające się formy opresji, wytwarzane i wzmacniane 
przez struktury społeczne. Wraz z rozwojem podejścia, w dyskusji 
nad opresyjnymi stosunkami społecznymi zwracano uwagę na kwe-
stie, takie jak: płeć, rasa, tożsamość kulturowa, wiek, seksualność,  
(niepełno)sprawność (Hick, Murray, 2013, s. 125). Podejście to koncen-
truje się na dialektycznym charakterze interakcji miedzy jednostkami 
a strukturami na poziomie makro. Zmiany społeczne i polityczne mają 
swoje źródło w codziennych stosunkach społecznych, przeobrażeniu ról 
pełnionych w rodzinie i w pracy. „Sprawstwo indywidualne” i „struktu-
ry społeczne” to powiązane, współistniejące konstrukty zaangażowane 
w obustronnie wzmacniający się związek, w którym wzajemnie się or-
ganizują i utrwalają” (Hick, Murray, 2013, s. 126).

Teorie antydyskryminacyjnej i antyopresyjnej  
pracy socjalnej

Według M. Payne`a (1997) antydyskryminacyjne praktyki ukie-
runkowane są na pomoc usługobiorcom w zrozumieniu negatywne-
go wpływu ucisku na różne sfery ich życia oraz na promowanie stra-
tegii przeciwko dyskryminacji i uzyskiwania wzajemnego wsparcia  
(za: Szmagalski, 2003). Praca socjalna ukierunkowana jest w tym znacze-
niu na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzięki działalności insty-
tucji oraz tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób zagrożonych dyskry-
minacją (Kantowicz, 2005). L. Dominelli lokuje działania antyopresyjne 
w emancypacyjnym podejściu do pracy socjalnej, jako opozycja do po-
dejść tzw. podtrzymujących i terapeutycznych. Celem emancypacyjne-
go podejścia jest zmiana społeczna jako rezultat opowiedzenia się za 
sprawiedliwością społeczną i przeciwstawieniem się systemowi pomocy 
społecznej, wówczas kiedy jest niesprawiedliwy (por. Szmagalski, 2003).

Według L. Dominelli antyopresyjna praktyka (AOP) to: 
forma praktyki pracy socjalnej, która zajmuje się podziałami społecznymi 
i nierównościami strukturalnymi w pracy wykonywanej z ludźmi, nieza-
leżnie od tego, czy są oni użytkownikami („klientami”), czy pracownika-
mi. AOP ma na celu zapewnienie bardziej odpowiednich i wrażliwych 
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usług, odpowiadając na potrzeby ludzi niezależnie od ich statusu społecz-
nego. AOP uosabia filozofię skoncentrowaną na osobie, egalitarny system 
wartości związany z ograniczaniem szkodliwych skutków nierówności 
strukturalnych w życiu ludzi, metodologia skupiająca się zarówno na 
procesie, jak i wyniku oraz sposobie kształtowania relacji między jed-
nostkami, który ma na celu wzmocnienie pozycji użytkowników poprzez 
zmniejszenie negatywnego wpływu hierarchii społecznej na ich interakcje 
i pracę, którą wspólnie wykonują (1996, s. 170).

Antyopresyjna praktyka opiera się na radykalnej, postępowej, anty-
rasistowskiej, antydyskryminacyjnej, krytycznej, feministycznej, post-
modernistycznej i strukturalnej pracy socjalnej. Zwraca uwagę na prze-
jawy ucisku jednostek i grup, odnosząc się do perspektywy mikro, jak 
i makro (Morgaine, Capous-Desyllas, 2014). Antyopresyjna praktyka 
reprezentuje ogólną orientację na wartości w kierunku przeciwdziała-
nia opresji doświadczanej z takich powodów jak: płeć, wiek, rasa, status 
społeczny i in. Jest środkiem do osiągnięcia sprawiedliwości społecz-
nej dla odbiorców usług. Odwołuje się do wartości zorientowanych na 
przeciwdziałanie uciskowi doświadczanemu przez odbiorców usług, 
w szczególności na wartościach, takich jak: empowerment, partnerstwa 
i minimalnej interwencji (Parrott, 2006).

Antydyskryminacyjne podejście do praktyki pracy socjalnej ma na 
celu zmniejszenie, osłabienie lub wyeliminowanie dyskryminacji i uci-
sku z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne oraz innych form dyskryminacji występujących 
w pracy socjalnej (tamże).

Niektórzy badacze uważają, że antyopresyjna praktyka ma zakres 
znacznie szerszy niż praktyka antydyskryminacyjna. Jej celem jest bo-
wiem zakwestionowanie różnic władzy między grupami, które są tak 
silnie zakorzenione w społeczeństwie, że mają wszechobecny wpływ 
zarówno na życie publiczne, jak i prywatne (Dalrymple, Burke, za: Par-
rott, 2006, s. 25). Antydyskryminacyjna praktyka pracy socjalnej jest 
zakresowo węższa, ponieważ zajmuje się bardziej widocznymi formami 
ucisku, które można poddać reformie społecznej, na przykład poprzez 
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uznanie nielegalnej dyskryminacji ze względu na rasę lub płeć (tam-
że). J. Szmagalski (2003) proponuje, aby pojęcia te traktować łącznie, 
z uwagi na to, że adresatami we wszystkich koncepcjach antyopresyj-
nej pracy socjalnej są te same zbiorowości, do których skierowana jest 
praktyka antydyskryminacyjna. Podobne stanowisko wyraża E. Kanto-
wicz (2005). N. Thompson (2001) różnicę upatruje jedynie w procesie, 
w tym sensie, że dyskryminacja jest procesem czy nawet zbiorem pro-
cesów, który prowadzi do ucisku, opresji. Tym samym różnice między 
antyopresyjną i antydyskryminacyjną praktyką uważa za minimalne, 
stające się problemami semantycznymi, a nie takimi, które mogą wy-
magać innego teoretycznego wyjaśnienia. Niezależnie, w ramach an-
tyopresyjnej praktyki zwraca uwagę na potrzebę znacznie szerszego 
podejścia (model radykalny), które wykracza poza reformę systemu 
prawnego w celu uwzględnienia dyskryminacji (model reformistyczny).

Moim zdaniem różnica pomiędzy antydyskryminacyjną i antyopre-
syjną pracą socjalną istnieje, chociaż jest subtelna, tak jak subtelna jest 
różnica pomiędzy równym traktowaniem a równością. Praktyka an-
tydyskryminacyjna zawiera w sobie nakaz równego traktowania grup 
szczególnie zagrożonych dyskryminacją z uwagi na kategorie tożsamo-
ści i różnicy, podczas gdy w centrum uwagi praktyki antyopresyjnej jest 
ucisk, władza i przywileje w stosunku do różnych kategorii tożsamości. 

Antydyskryminacyjna/antyopresyjna praktyka pracy socjalnej, zda-
niem E. Kantowicz (2005) ma zabezpieczać prawnie – chronić prawa 
człowieka, wyrównywać podziały społeczne, włączać grupy wykluczone 
społecznie lub zagrożone wykluczeniem w różne sfery życia społeczne-
go, podwyższać standardy oraz jakość życia jednostek.
(…) współcześnie antyopresyjna praca socjalna koncentruje się na takim 
rodzaju interwencji, która jest ukierunkowana na rozwój nowego para-
dygmatu wykraczającego poza tradycyjne formy pomocy sprzyjające in-
tegracji ze społeczeństwem, a raczej na wspieranie klientów w kreowaniu 
ich własnych biografii, własnym doświadczaniu świata i takich działa-
niach integracyjnych, które korespondują z autentycznym uczestnictwem 
w demokratycznym społeczeństwie (Kantowicz, s. 138). 
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Przesłanie wybranych do analizy teoretycznych założeń, struktural-
nej, antydyskryminacyjnej i antyopresyjnej pracy socjalnej wyraża się 
w czymś więcej niż tylko przekraczanie granic tradycyjnych form po-
mocy. Stanowi odpowiedź na apel wartości, które nadają sens ludzkiej 
egzystencji, wyznaczając kierunek działań jednostek, grup społecznych 
i społeczności. 

Wartości w pracy socjalnej  
jako przestrzeń równego traktowania

Kwestia przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia społecz-
nego i przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym bezspornie leży 
u podstaw pracy socjalnej i jej nierozerwalnego związku z wartościami, 
których źródłem są religie, systemy filozoficzne i społeczne (Trawkow-
ska 2006; Bera, 2010). Podejmowanie decyzji etycznych, wymagających 
odróżnienia dobra od zła jest możliwe właśnie dzięki wartościom, które 
cenimy. Wartości, z których wyrasta i na których opiera się praca so-
cjalna to godność osoby ludzkiej, wolność, równość i sprawiedliwość 
społeczna (por. DuBois, Miley, 1999). Według Międzynarodowej Fe-
deracji Pracowników Socjalnych praca socjalna opiera się na posza-
nowaniu równości, wartości i godności wszystkich ludzi (IFSW, 2012, 
za: Morgaine, Capous-Desyllas, 2014). Misja zawodu pracownika so-
cjalnego zakorzeniona jest w wartościach, takich jak: służba społeczna, 
sprawiedliwość społeczna, godność i wartość osoby, znaczenie relacji 
międzyludzkich, uczciwość, kompetencje (NASW, 2008, za: Morga-
ine, Capous-Desyllas, 2014). Ta „konstelacja podstawowych wartości” 
ukazuje unikalność profesji pracownika socjalnego (Morgaine, Capous- 
-Desyllas, 2014, s. 86). W pracy socjalnej tradycyjne wartości odnosiły 
się do relacji między pracownikiem socjalnym a klientem, czego konse-
kwencją było rozwinięcie etycznie właściwych zasad działania opartych 
w większości na indywidualności usługobiorcy. Radykalny ruch pracy 
socjalnej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku oparł się na 
analizie konfliktu klasowego w społeczeństwach kapitalistycznych, aby 
skrytykować pracę socjalną w dużej mierze powielającą nierówności 
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klasowe (Parrott, 2006). Nowe wyzwania obudziły nowe ideały, które 
zostały później rozwinięte i rozszerzone przez podejścia feministyczne 
i antyrasistowskie, a następnie wzmocnione przez użytkowników usług, 
obejmując kwestie niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, wieku, 
seksualności. Strukturalna praca socjalna wskazuje na potrzebę prze-
kształcania społeczeństwa w kierunku wartości wolności, humanizmu, 
kolektywizmu, równości, samostanowienia i powszechnego uczestnictwa 
(Hick i Murray, 2013, s. 122). Jak zauważają M. Morgaine i M. Capous- 
-Desyllas (2014), antyopresyjna praktyka promuje równość, integrację, 
transformację i sprawiedliwość społeczną. Zdaniem L. Parrott (2006) to 
właśnie antydyskryminacyjne i antyopresyjne formy praktyki odegrały 
istotną rolę w rozwoju wartości kluczowych dla pracy socjalnej. Współ-
cześnie radykalni przedstawiciele pracy socjalnej (Radical Social Work 
Group) (RSWG, 2008) opierają pracę socjalną na prawach człowieka 
i sprawiedliwości społecznej; opowiadają się za antyopresyjną, anty-
rasistowską praktyką, zwracają uwagę na odpowiedzialność i potrzebę 
tworzenia przestrzeni wolnej od przymusu, w poszanowaniu indywidu-
alnych wyborów nie zgadzają się z tym, aby instytucje pomocy społecz-
nej i sama praca socjalna była środkiem kontroli. Podkreślają potrzebę 
szacunku dla drugiego człowieka, jego kultury, pochodzenia etnicz-
nego, rasy, klasy, płci, orientacji seksualnej (za: Morgaine, Capous- 
-Desyllas, 2014, s. 86–87). Przedstawiony zbiór radykalnych wartości 
zawiera w sobie również wartości uznawane przez lata za fundamen-
talne w pracy socjalnej, jednocześnie można go uznać za ważny głos 
praktyków, którzy dostrzegają obecne w systemie pomocy społecznej 
przestrzenie opresji, którzy nie chcą być wyłącznie „anty”, lecz chcą 
kreować zmiany. Z pewnością odmienne punkty widzenia mogą sta-
nowić podstawę do dyskusji z pracownikami socjalnymi i studentami, 
i tym samy budzić etyczną refleksję w zakresie własnej odpowiedzial-
ności za praktykę pracy socjalnej oraz własne zaangażowanie w zmianę 
społeczną. Jest to o tyle trudne, że zauważalny jest związek pomiędzy 
obowiązującym w społeczeństwie systemem wartości a wartościami 
dominującymi w pracy socjalnej. Jak zauważa D. Trawkowska kolej-
ność wartości odzwierciedla klimat społeczny, wrażliwość na problemy 
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i stosunek społeczeństwa do reform, (…) a pytania o wartości w polity-
ce społecznej nadal pozostają jedynymi z najbardziej kontrowersyjnych, 
bowiem społeczna „ugoda” w tej kwestii nadaje kierunek i kształt prak-
tycznym działaniom, również pracy socjalnej (2006, s. 41). E. Kantowicz 
zwraca uwagę na wzrastające społeczne oczekiwanie w stosunku do 
pracowników socjalnych, prezentowanych przez nich wartości, postaw 
etycznych i profesjonalnych kompetencji (2010). M. Reisch (2011) 
wskazuje na niezbędne kompetencje pracowników socjalnych w za-
kresie angażowania się w sprawiedliwość społeczną:

a) zdolność do wyobrażenia sobie społeczeństwa sprawiedliwego 
społecznie i działań niezbędnych do jego osiągnięcia;

b) zdolność do zrozumienia i pracy z konfliktem, dialogiem i spo-
łecznością;

c) zdolność do krytycznego myślenia o sprawach indywidualnych 
i społecznych;

d) umiejętność zastosowania krytycznej świadomości i wykorzysta-
nia jej w praktyce;

e) umiejętność opracowywania strategii, które integrują społeczny 
i polityczny wymiar środowiska z osobistymi doświadczeniami; 

f) umiejętność angażowania się w praktykę (za: Morgaine, Capous-
-Desyllas, 2014).

Niewątpliwie pytania o wartości mają szanse ukierunkować działa-
nia społeczne w kierunku pozytywnej zmiany, jednak w ślad za pytania-
mi powinna mieć miejsce dyskusja, w wyniku której podjęta zostanie 
próba dekonstrukcji znaczeń przypisywanych praktyce pracy socjalnej, 
w tym etosu pracownika socjalnego. Rodzi się bowiem pytanie, na ile 
pracownicy socjalni są przygotowani do zmian systemowych, u podłoża 
których leży, np. idea deinstytucjonalizacji, zarówno w odniesieniu do 
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jak i np. rozwoju usług 
na rzecz osób starszych, i osób z niepełnosprawnością w środowisku? 
Na ile rozumieją ideę tworzenia centrów usług społecznych? Czy są 
w stanie sprostać nowym zadaniom czy też będą powielać utrwalo-
ne procedury działania? Czy będą potrafili z większą determinacją 
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wspierać klientów w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, uświa-
damiając sobie przestrzenie opresji tworzonej nie tylko przez instytucje 
pomocy, lecz również przez nich samych? Czy doświadczenie prakty-
ków stanie się źródłem zmian systemowych?

Praktyczne aspekty pracy socjalnej zorientowanej  
na przeciwdziałanie nierównościom społecznym

Pracownicy socjalni, których profesja ukierunkowana jest na pomoc 
osobom wykluczonym, narażonym na dyskryminację w codziennej 
pracy muszą się mierzyć nie tylko z zapewnieniem adekwatnej pomo-
cy, ale i z niełatwymi decyzjami etycznymi, wówczas, kiedy w oparciu 
o dostępne w systemie zasoby, nie są w stanie przeciwdziałać dyskry-
minacji. Rosnąca skala wyzwań w tym obszarze wymaga doskonalenia 
umiejętności pracowników socjalnych w zakresie przeciwstawiania się 
nierównościom społecznym. W tym miejscu ponownie nawiążę do za-
łożeń strukturalnej pracy socjalnej oraz antyopresyjnej i antydyskrymi-
nacyjnej pracy socjalnej, koncentrując się na praktycznym zastosowa-
niu teorii, ze zwróceniem uwagi na kwestie etyczne. 

Strukturalna praca socjalna w przełożeniu na praktykę sprowadza 
się do konkretnych działań ukierunkowanych na sprawiedliwość spo-
łeczną i emancypację (Hick i Murray, 2013). Hick i Murray (2013) ze-
stawiając propozycje innych autorów, wskazują na siedem praktycznych 
elementów strukturalnej pracy socjalnej, które jednocześnie wymagają 
decyzji etycznych: 1) obrona klienta; 2) kolektywizacja lub świadomość 
zbiorowa; 3) materializacja; 4) ujawnienie struktur opresji i krytyczne 
podnoszenie świadomości; 5) zwiększenie władzy klienta w relacjach 
pracownik – klient; 6) empowerment przez zmianę osobistą; 7) akty-
wizm społeczny i zmiana polityczna.

1) Obrona klienta – pracownik socjalny jako sprzymierzeniec klien-
ta wykorzystuje swoje uprawnienia do obrony interesów klienta 
w instytucjach pomocy społecznej i poza nimi. Dopuszcza się 
udzielania informacji poufnych, omijania przepisów, zwiększanie 
dostępu do zasobów i praw poprzez zmiany organizacyjne. Tak 
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dalece ukierunkowana obrona klienta wymaga podejmowania 
decyzji etycznych z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń 
osobistych, w tym utraty pracy.

2) Kolektywizacja lub świadomość zbiorowa – pracownik socjalny 
zachęca do tworzenia grup w celu ukazania zbiorowych przy-
czyn problemów i kształtowania zbiorowej tożsamości jednostek. 
Dzięki temu łatwiej będzie stawiać opór opresyjnym praktykom. 

3) Materializacja – brak dostępu do zasobów ekonomicznych i dóbr 
materialnych jest źródłem problemów klientów. Brak zmian sys-
temowych zawęża w tym zakresie granice pomocy do zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb – pożywienie, schronienie, dostęp 
do usług. 

4) Ujawnienie struktur opresji i krytyczne podnoszenie świadomo-
ści – pracownik socjalny poprzez krytyczne pytania, obalanie 
mitów pomaga klientowi wykształcić „krytyczną świadomość” 
opresyjnych struktur społecznych, aby zrozumiał, jak przekładają 
się one na codzienne życie. 

5) Zwiększenie władzy klienta w relacjach pracownik – klient – mi-
nimalizowane w relacji klient – pracownik socjalny wszelkich 
form ucisku, rezygnacja z zarządzania odgórnego, czy roli eks-
perta na rzecz relacji egalitarnych i demokratycznych. Pracow-
nik socjalny angażuje klienta w kształtowanie relacji opartej na 
dialogu, w uznaniu osobistych uprzedzeń i wartości, angażuje 
w podejmowanie decyzji. 

6) Empowerment przez zmianę osobistą – pracownik socjalny 
wzmacnia pozytywny obraz siebie klienta poprzez normalizo-
wanie lęków, pokazywanie mocnych stron i docenianie sukcesów 
w celu przezwyciężenia przez klienta własnych słabości, zmianę 
nieprawidłowych zachowań. 

7) Aktywizm społeczny i zmiana polityczna – aktywne zaangażo-
wanie praktyków w zmianę, poszukiwanie nowych obszarów 
krytycznej świadomości, solidarność w walce z opresją (tamże).



29

Problemy i dylematy etyczne związane ze strukturalną pracą socjal-
ną wpisują się w trzeci obszar problemów wyróżnionych przez S. Banks 
(2001): 

1) Kwestie związane z prawami i dobrobytem jednostki, związane 
z prawem użytkownika do podejmowania własnych decyzji i wy-
borów; odpowiedzialnością pracownika socjalnego za wspieranie 
dobra użytkownika.

2) Kwestie związane z dobrem publicznym, na które składają się 
prawa i interesy stron innych niż użytkownik, odpowiedzialność 
pracownika socjalnego przed agencją zatrudniającą i społeczeń-
stwem; promocja największego dobra największej liczby ludzi. 

3) Kwestie związane z nierównością i uciskiem strukturalnym, ro-
zumiane jako zdolność reagowania pracownika socjalnego do 
walki z uciskiem i do pracy na rzecz zmian w społeczeństwie, 
w tym zmian systemowych.

Trzeci z wyróżnionych obszarów kwestii etycznych i dylematów do-
tyczy również praktyki antyopresyjnej, która jest mocno zakorzeniona 
w wartościach. Parrot (2006) określa wymagania związane z prowa-
dzeniem antyopresyjnej pracy socjalnej, do których zalicza samoświa-
domość, wiedzę i zrozumienie systemów społecznych, znajomość oraz 
zrozumienie różnych grup i kultur, wiedzę o tym, jak kwestionować 
i konfrontować problemy na poziomie osobistym i strukturalnym. Do-
datkowo w odwołaniu do innych badaczy wskazuje na świadomość 
potrzeby „skupienia się na badaniach” (Everitt i in., 1992) oraz zaanga-
żowanie w działanie i zmianę (Dalrymple, Burke, 1995). 

W praktyce antyopresyjnej/antydyskryminacyjnej szczególnego 
znaczenia nabiera sposób porozumiewania się, język, jakim posługu-
ją się pracownicy socjalni w relacji z osobami, którym pomagają. Nie 
chodzi o jednoznaczne wskazanie, które określenia są mniej lub bar-
dziej poprawne w komunikacji, ale o uważność na drugiego człowieka, 
która prowadzi do używania języka świadczącego o równym traktowa-
niu. Wątpliwości budzi na przykład najczęściej występujące określe-
nie klient. Dla niektórych określenie to jest profesjonalne i świadczące 
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o szacunku, dla innych podkreśla nierówność relacji i bierność, czy też 
budzi analogie do pojęcia konsument. Podobne rozbieżności stanowisk 
występują w przypadku stosowania określeń, takich jak: odbiorca usług 
czy użytkownik. Antyopresyjnej praktyce bliższe jest nazywanie osoby, 
z którą pracuje pracownik socjalny pojęciem uczestnik z racji podkre-
ślenia partycypacyjny charakter współpracy. Można również, jak za-
uważają Morgaine i Capous-Desyllas (2014), używać określeń, którymi 
współpracownicy określają samych siebie. Język komunikacji musi być 
oparty na dialogu, partnerstwie i współtworzeniu zmiany. W odniesie-
niu do polityki równego traktowania warto zwrócić uwagę na sposoby 
mówienia o i do grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją. I tak, na 
przykład z myślą o równym traktowaniu osób zagrożonych dyskrymi-
nacją z uwagi na orientację seksualną należy używać określeń społecz-
ność LGBT, a nie środowisko LGBT; homoseksualność i biseksualność, 
a nie homoseksualizm i biseksualizm; osoby homoseksualne i osoby 
biseksualne, a nie homoseksualiści i biseksualiści. Nie mówimy mniej-
szości seksualne, bo to sprowadza osoby LGBT do seksualności i pomi-
ja inne aspekty tożsamości. Nie mówimy o zalegalizowaniu związków 
partnerskich, bo to sugeruje, że są one nielegalne (Jakubczak, 2021). 

Kluczowe dla antyopresyjnej pracy socjalnej jest: 
1) Angażowanie się w krytyczną autorefleksję – podkreśla się zna-

czenie „świadomości krytycznej” i „refleksyjności”. Dokonywanie 
przez pracowników socjalnych refleksji nad własnymi wartościa-
mi i wartościami innych, przywilejami i władzą. Pracownicy so-
cjalni stawiają sobie wyzwania, kontrolują uprzedzenia, rzadziej 
narzucają swoje rozwiązania. 

2) Ocena doświadczania ucisku przez klientów, co pozwala na 
wgląd w formy ucisku – przestrzeń do słuchania i rozumienia 
doświadczeń usługobiorców, dzięki czemu będzie można rozpo-
znać problemy strukturalne i nierówności, a nie tylko definiować 
problem w kategorii indywidualnego doświadczenia. Przeprowa-
dzenie oceny pozwala również na rozpoznanie sposobu dystry-
buowania środków i zasobów. 
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3) Umacnianie uczestników/klientów – empowerment rozumiany 
jako zapewnienie narzędzi i umiejętności do pokonywania kul-
turowych, strukturalnych i osobistych barier, które uniemożli-
wiają im uzyskanie kontroli nad własnym życiem. K. Frysztacki 
charakteryzując koncepcję empowermentu, zwraca uwagę na jego 
wymowną misję: 
Empowerment zawiera nie tylko wezwanie do wzmocnienia tych, 
którzy tego potrzebują (…); u jego podstaw leży swoiste przesła-
nie na rzecz takich wysiłków, które powinny zmierzać do prze-
zwyciężania niesprawiedliwości, wykluczenia, bezsilności wyni-
kającej z „blokujących” stosunków społecznych (2009, s. 225).

4) Praca w partnerstwie – klienci jako współpracownicy w pro-
cesie zmiany są informowani o podejściu i w nim uczestniczą 
– otwarta jasna komunikacja, dialog, wzajemne uczenie się od 
siebie, równość relacji; równoprawne partnerstwo rozumiane 
jako towarzyszenie.

5) Utrzymanie minimalnej interwencji – minimalna ingerencja 
w życie uczestnika, co wiąże się z dylematami wynikającymi ze 
specyfiki roli zawodowej pracownika socjalnego, zakładającej 
kontrolę i nadzór osób, którym udzielana jest pomoc (por. Mor-
gaine, Capous-Desyllas, 2014).

Praktyczne aspekty pracy socjalnej zorientowanej na przeciwdzia-
łanie nierównościom społecznym wymagają bardziej szczegółowej 
analizy, uwzględniającej antyopresyjną pracę z jednostką, z rodziną, 
z organizacjami pozarządowymi, ze społecznością lokalną. Wymagają 
również pogłębionej refleksji nad rolą zawodową pracownika socjalne-
go i granicami w przełamywaniu granic, w odpowiedzi na apel takich 
wartości jak: godność, wolność, równość i sprawiedliwość społeczna. 



32

Podsumowanie
Codzienne czynności wymagają od pracownika socjalnego podej-

mowania ważnych decyzji, które mają głębokie konsekwencje etyczne 
(Parrott, 2006). Rosnąca skala nierówności społecznych dopomina się 
redefinicji praktyki pracy socjalnej, otwartej na podejście antyopresyj-
ne/antydyskryminacyjne. Pracownicy socjalni mają moralny i praw-
ny obowiązek występowania przeciwko nierównościom społecznym 
w grupach osób wykluczonych, uciskanych (Burke, Harrison 1998 za: 
Szmagalski, 2003). Zdaniem L. Dominelli (2002), pracownicy socjalni 
powinni dążyć do zapewnienia bezpośredniej pomocy osobom do-
tkniętym uciskiem, jednocześnie angażując się w działania zmierzają-
ce do zmiany opresyjnych systemów świadczenia usług, w tym zmiany 
organizacyjne, zmiany prawa i polityki (za: Morgaine, Capous-Desyllas, 
2014). Pracownik socjalny, jak zauważa T. Zbyrad, „nie może być bier-
nym realizatorem wymogów zawodowych, poruszającym się jedynie 
w ramach ustalonych przepisów, ale ma być nonkonformistą, reforma-
torem i inicjatorem zmian w systemie pomocy społecznej” (2010, s. 50). 
Przygotowanie pracowników socjalnych do antyopresyjnego i antydy-
skryminacyjnego działania w czasach, w których obserwujemy coraz 
więcej przejawów dyskryminacji, staje się kluczowym wyzwaniem. Po-
tencjał antyopresyjnej pracy socjalnej wyraża się nie tylko w doskonale-
niu usług i budzeniu świadomości usługobiorców, ale na wspieraniu ich 
poprzez dostrzeganie problemów strukturalnych, dopiero ich rozwiąza-
nie pozwoli mówić o działaniach na rzecz sprawiedliwości społecznej. 
Nie wystarczy wierzyć w równość i sprawiedliwość społeczną, trzeba 
zrozumieć wielowymiarowość ucisku, budzić uważność w tym zakresie 
oraz odwagę przeciwstawiania się wszelkim formom opresji bez wzglę-
du na konsekwencje, włącznie z konsekwencjami etycznymi. Analiza 
sytuacji osób narażonych na dyskryminację z uwagi na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne i narodowość, tożsa-
mość płciową oraz orientację seksualną, religię, a także światopogląd 
wskazuje na potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej. Konieczne jest 
zrozumienie systemów dyskryminacji opartych na kategoriach różnic, 
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wielorakich tożsamościach i przynależności do grup społecznych, ale 
i budzenie sił społecznych jednostkowych i społecznych w celu prze-
ciwstawiania się praktykom dyskryminacyjnym. Nowe/stare wyzwania 
w sferze polityki równego traktowania dopominają się nowej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji, tym samym nowych ścieżek kształcenia 
i specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.
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Abstract

Anti-discrimination is one of the social challenges strictly associated with 
the idea of dignity, equality and social justice, which are the key values in 
social work. Unequal treatment of persons due to different reasons such as: 
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gender, age, disability, race, ethnic origin and nationality, gender identity 
and sexual orientation, religion and worldviews needs to be re-investigated. 
It is important to recognize the sources of oppression and available systemic 
forms of support, including the effectiveness of methods and forms of social 
work used to solve problems of individuals and groups vulnerable to discrim-
ination. The basic terms critical to understand the policy of equal treatment 
are explained. The theoretical assumptions of structural, anti-discriminatory 
and anti-oppressive social work are described. They are the source of reflec-
tion upon oppressive elements within the system and point out to possible 
changes in the systemic procedures of providing social work services and 
practices. The inequality problems are also presented in the perspective of 
the key values of social work. To support professionalization of social work, 
practical aspects of social work oriented on prevention of social inequalities 
are analysed.

Keywords: policy of equal treatment, anti-oppressive social work, anti-discrim-
inatory social work. 
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Streszczenie

Wyzwaniem dla współczesnych systemów pomocy społecznej w zmienia-
jących się dynamicznie warunkach społeczno-gospodarczych jest stosowanie 
skutecznych metod pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, grupami 
i środowiskiem. Jedną z propozycji może być wykorzystanie technik, narzędzi 
i sposobów postępowania sprawdzonych w innych obszarach profesjonalnej 
pomocy. Metody oddziaływania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwią-
zaniach (PSR) mogą, a nawet już są wykorzystywane w nowoczesnej pracy 
socjalnej. W treści tego rozdziału poruszono zagadnienia związane z przy-
bliżeniem korzyści i z uwzględnieniem ograniczeń zastosowania w różnym 
zakresie metod, technik i procedur PSR w pracy socjalnej. Omówione zostały 
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podstawowe założenia, które wyznaczają kierunek działań pomocowych sto-
sowanych w nurcie PSR. W syntetyczny sposób przybliżono najważniejsze 
narzędzia wykorzystywane w oddziaływaniach skoncentrowanych na zaso-
bach i rozwiązaniach. W końcowej części tekstu wyodrębniono praktyczne 
wskazania dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania tych metod w prak-
tycznej pracy socjalnej oraz uwzględnienia ich w ewentualnych, przyszłych 
projektowanych szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe pracow-
ników służb pomocowych.

Słowa kluczowe: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, praca socjalna, 
zasady skutecznego pomagania, alternatywne metody pracy socjalnej, zasoby 
klienta w pomocy społecznej. 

Wprowadzenie
Współczesna praca socjalna rozumiana jako profesja, która uwzględ-

niając właściwe sobie specyficzne wyposażenie w wiedzę, wartości 
i umiejętności potrafi wyjść naprzeciw różnym sytuacjom problemo-
wym oraz wyzwaniom wynikającym zarówno z okoliczności życia indy-
widualnego, a także zbiorowego (Frysztacki, 2019). Taka praca socjalna 
w swoim praktycznym wymiarze uwzględnia wartości i zasady, które 
warunkować będą aksjologiczne standardy tej działalności. Wyzwaniem 
dla pracowników służb społecznych jest zmotywowanie podopieczne-
go do zmiany, a to będzie możliwe dzięki metodycznym działaniom, 
które pozwolą na zbudowanie konstruktywnej relacji pomocowej. Na 
jej bazie możliwe będzie poszukiwanie zasobów i możliwości, na któ-
rych będzie można oprzeć działania, a te doprowadzą do oczekiwanych 
rezultatów.

Wzmacnianie sił ludzkich i społecznych oraz współuczestnictwo 
ukierunkowane na podmiotowe podejście do podopiecznych są wy-
znacznikami nowoczesnej pracy socjalnej. Takie działania wiążą się 
z przekonaniem, że osoba w potrzebie ma możliwości, wewnętrzny 
potencjał, a także prawo do autonomicznego stanowienia o swoich ce-
lach rozwojowych i życiowych. Odkrycie tych zasobów odbywać się bę-
dzie w pracy socjalnej rozumianej jako doświadczenie spotkania osób 
o niepowtarzalnej konstelacji wyobrażeń dotyczących otaczającego ich 
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świata. Kluczem dla potencjalnego dialogu między nimi jest specyfika 
ich wrażliwości emocjonalnej oraz uważności względem siebie. Istotą 
tego dialogu będzie refleksja nad działaniami, dzięki którym obie strony 
odkrywają i dążą do aktualizacji wartości cenionych przez siebie i rów-
nocześnie sprzyjających dobru wspólnemu (Kaszyński, 2019, s. 23).

W poszukiwaniu skutecznych metod pracy z różnymi klientami 
pomocy społecznej warto rozważyć wykorzystanie coraz bardziej po-
pularnych podejść alternatywnych w tego rodzaju oddziaływaniach. Ba-
zując na naturalnych zasobach podopiecznych i ich rodzin, pracownik 
socjalny może, a nawet powinien wykorzystywać różnorodne narzę-
dzia i strategie postępowania, które będą także odpowiadać na potrzeby 
i wyzwania współczesnej pracy socjalnej.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) jest global-
nym sposobem pracy z podopiecznym polegającym na poszukiwaniu 
rozwiązań dla sytuacji problemowych, bez odwoływania się do anali-
zy przyczyn danego problemu, jego natury i podłoża. Istotą Podejścia 
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jest rozwijanie u podopiecznego 
motywacji i procesu zmiany poprzez wzmacnianie jego skutecznych 
działań, prowadzących w kierunku oczekiwanych celów (Krasiejko, 
2009, s. 267).

Założenia PSR są zgodne z kanonami nowoczesnej pracy socjalnej, 
której działania ukierunkowane są na dokonywanie stopniowych zmian 
w swoim życiu przez podopiecznego. Taka transgresja może się w pełni 
urzeczywistnić w praktycznej pracy socjalnej również dzięki szerszemu 
zastosowaniu w działaniach pomocowych metod i technik pracy, które 
wykorzystywane są od wielu lat w PSR. Są to narzędzia, których sku-
teczność i użyteczność zostały zweryfikowane w badaniach (evidence 
based practice) i można je zaliczyć do działań pomocowych opartych 
na dowodach empirycznych (Chojecka, 2020, s. 34).
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Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) 
w praktyce pracy socjalnej

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach czerpie inspirację za-
równo z teorii systemów rodzinnych, konstrukcjonizmu społecznego, 
koncepcji tożsamości narracyjnej, a także z dorobku Miltona Ericksona 
(Szczepkowski, 2016, s. 83). W praktycznym zastosowaniu PSR w dzia-
łaniach pomocowych wywodzi się z wykorzystania technik i narzędzi 
używanych w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiąza-
niach. Te działania skupiają się na wykorzystaniu poprawnie funkcjo-
nujących obszarów człowieka znajdującego się w kryzysie. W szczegól-
ności będą bazować na jego potencjale, kompetencjach i zaradności 
życiowej, które w konsekwencji prowadzą do realizacji jego celów 
życiowych. Działania te są użyteczne w pracy z osobami w kryzysie 
(przemoc domowa, uzależnienia, bezrobocie, bezdomność, niepełno-
sprawność, problemy wychowawcze w relacjach z małoletnimi dzieć-
mi, samotne rodzicielstwo), służą także do wspierania pracowników 
służb społecznych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej, 
w różnych aspektach ich pracy, takich jak: poradnictwo specjalistyczne, 
intensywna praca socjalna, superwizja, profilaktyka wypalenia zawodo-
wego i wielu innych. 

Do rozpowszechnienia stosowania PSR w pracy socjalnej w naszym 
kraju znacznie przyczynił się realizowany w latach 2004–2007 polsko-
-holenderski projekt pt. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach 
w systemach pomocy społecznej i edukacji w Polsce (Kienhuis, Świtek, 
2007). W szkolenie i współpracę z koordynującymi projektem pracow-
nikami Uniwersytetu Fontys w Tilburgu i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zaangażowanych było wiele osób i ośrodków pomocowych (Krasiejko, 
2013, s. 20). Prowadzono warsztaty szkoleniowe dla wielu instytucji 
oraz wykształcono grupę profesjonalnych trenerów pracujących w nur-
cie zgodnym z PSR. Przyczyniło się to do wprowadzenia w poradnic-
twie, doradztwie zawodowym, pracy kuratorskiej, zarządzaniu zespo-
łami pracowniczymi i pracy socjalnej metod, technik i narzędzi PSR. 
Można przyjąć, że od 2007 roku w polskiej rzeczywistości pomocowej 
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pojawiło się określenie Praca Socjalna Skoncentrowana na Rozwiąza-
niach zaproponowana i propagowana między innymi przez Tomasza 
Świtka (2007). W kolejnych latach w oparciu o doświadczenia prak-
tyczne autorów i badania przez nich prowadzone ukazały się w Polsce 
publikacje przybliżające i propagujące metody pracy pomocowej oparte 
na PSR (Szczepkowski 2010, 2016; Krasiejko 2010, 2013).

Podstawowe założenie PSR
Dla zrozumienia działań pomocowych wykorzystujących PSR na-

leży poznać założenie „filozofii centralnej”, która odnosi się zarówno 
do „pomagaczy” – osób, które pomagają, jak i do tych, którym chce-
my pomóc. Te założenia zostały sformułowane w trzech wyrazistych 
twierdzeniach. Po pierwsze „Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj 
tego”. Stwierdzenie to podkreśla, że nie należy tracić energii na zmiany 
w obszarach, w których klient funkcjonuje normatywnie poprawnie, 
także tych, które dobrze sprawdziły się w praktyce i z reguły przynoszą 
spodziewane rezultaty. Jeżeli w trakcie rozpoznania diagnostycznego 
zauważamy, że coś działa, przykładowo dane zachowania przynoszą ko-
rzyść lub zmniejszają problem, pomagają w konstruowaniu rozwiązań 
przez podopiecznego, to tego obszaru nie zmieniamy, jedynie możemy 
się zastanowić nad jego wzmocnieniem. Zgodne jest to także z założe-
niem praktyki pracy socjalnej, które wskazuje, że oddziaływania pomo-
cowe winny być związane z potrzebami podopiecznego i przejawiać się 
w prostych i krótkich działaniach, które będą wywoływać małe zmiany.

Drugim centralnym założeniem jest stwierdzenie: „Jeśli coś działa – 
rób tego więcej”. Stwierdzenie to sugeruje, że należy powtarzać te czyn-
ności i zachowania, które odbierane są jako pomocne i prowadzące do 
skutecznych rozwiązań. Pracownicy socjalni i ich podopieczni często 
dysponują sprawdzonymi sposobami postępowania, które przynoszą 
pożądany efekt i szczególnie w przypadku tych pierwszych są już wy-
pracowane w toku doświadczeń osobistych i zawodowych (Szczepkow-
ski, 2010). Konkluzją podstawową jest to, że wszelkie działania, które 
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przynoszą akceptowalne efekty warte są stosowania i wykorzystywania 
w pracy socjalnej, jak i w różnych sytuacjach życiowych podopiecznych.

Kolejną, trzecią zasadą filozofii centralnej PSR jest stwierdzenie „Je-
żeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego”. Wyjściowym 
wytłumaczeniem przyjęcia takiej zasady w działaniu jest określanie 
przez osoby stosujące PSR w swojej pracy, każdej dewiacji, jako po-
wstającej w wyniku zastosowania niewłaściwych rozwiązań wobec tych 
dysfunkcji. Kluczowa jest w tym przypadku świadomość i umiejętność 
określenia tego, co nie działa. Konsekwencją tego będzie zaprzestanie 
działań nieskutecznych i podjęcie poszukiwania rozwiązań, choćby naj-
prostszych, które coś zmienią i pozwolą wybrnąć z impasu. Zdaniem 
Jacka Szczepkowskiego „większość ludzi ma mylne przekonanie, że je-
żeli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest 
skomplikowane i trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda to logicznie, 
ale tak nie jest” (Szczepkowski, 2010, s. 60). Czasami bardzo prostym 
działaniem zmieniamy coś w dotychczasowym sposobie postępowa-
nia, co stwarza szansę, że będzie to ten impuls, który spowoduje „małą 
zmianę”, ta z kolei może doprowadzić do „dużej zmiany” i pozbycia się 
problemu.

W opisie metod PSR warto wskazać także na inne kluczowe założe-
nia tego podejścia, które są istotne dla efektywności działań praktycz-
nych w pracy socjalnej. Podstawowe twierdzenia to: 

 – koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości 
i przyszłości, kierunek działań pomocowych wyznacza nie pro-
blem, a potrzeby;

 – nie ma prostych rozwiązań i schematów, które by pasowały do 
każdego podopiecznego;

 – istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie 
jest właściwszy niż inne;

 – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania;
 – wystarczy mała zmiana, aby zainicjować rozwiązanie;
 – osoby są pełne zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania;
 – osoba jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak 

wsparcia;
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 – opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy pomocowej, ponieważ 
współpraca i zmiana jest nieuchronna; 

 – problemy to nieskuteczne wysiłki pokonania określonej trudności;
 – znajomość szczegółów problemu nie jest konieczna, aby go roz-

wiązać;
 – osoby chociaż o tym nie wiedzą, określają cel interwencji i znają 

stosowne rozwiązania1. 

Wymienione założenia będące wyznacznikiem przyjętych relacji po-
mocowych, strategii, metod, narzędzi i interwencji wraz z założeniami 
centralnymi tworzą swoisty kanon zasad, które powinny ukierunkowy-
wać wykorzystanie PSR we współczesnej pracy socjalnej. Te kilkanaście 
wskazówek, możliwych do wykorzystania także przez pracownika so-
cjalnego ukierunkowują go do odwoływania się w swoich działaniach, 
nawet w ograniczonym zakresie, do dorobku z przeszłości podopiecz-
nego. Będzie to się wiązało z podkreślaniem jego mocnych stron i po-
zytywnych aspektów dotychczasowego funkcjonowania. Koncentrując 
się na teraźniejszości i przyszłości, pracownik socjalny skupia się na 
ujawnieniu potrzeby podopiecznego, a nie jego problemów. Potrzeby 
te pokazują także potencjalne cele do osiągnięcia i wzmacniają zmianę 
w pożądanym kierunku.

Podopieczni mają nie tylko swoje sposoby rozwiązywania proble-
mów, oni również dysponują odpowiednimi zasobami. Do tych zaso-
bów należą obszary życia podopiecznych związane z właściwościami 
osobistymi, doświadczeniem, umiejętnościami, systemem wartości, 
planami, aspiracjami i marzeniami. Podczas pracy w nurcie PSR eks-
ploruje się zatem zasoby i mocne strony osoby, którymi ona dysponuje. 
Wydobywa się je i wzmacnia, aby uwypuklić istniejące już i wypra-
cowane sposoby radzenia sobie z problemami i dostosowuje się je do 
aktualnej sytuacji.

1 Materiały ze szkolenia Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy zor-
ganizowanego przez Centrum Rozwiązań w okresie 7.10.2016 r. – 20.11.2016 r. w Szczecinie, 
w którym autor brał udział.
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Działania w nurcie PSR w pracy socjalnej
Analizując uwarunkowania realizowania pracy socjalnej w odniesie-

niu do koncepcji PSR, można wyodrębnić obszary wspólnych założeń 
i wyzwań. Podstawowym jest zbieżność celów, które ogólnie można 
zdefiniować jako optymalne przystosowanie jednostki do pełnienia 
ról społecznych (rodzinnych, zawodowych, środowiskowych, itp.). 
Korzystniejsze funkcjonowanie w tych przestrzeniach podopiecznych 
pomocy społecznej jest niewątpliwie także celem zarówno pracy socjal-
nej, jak i metodyki postępowania zgodne z nurtem PSR.

Kolejnym wspólnym obszarem jest zbieżność aksjologiczna. W PSR 
wyrażającej się szacunkiem dla godności człowieka, jego podmioto-
wości, indywidualizacją podejścia, pracą na zasobach, prymatem sa-
mostanowienia podopiecznego, które także są podstawowymi warto-
ściami pracy socjalnej. Przejście z myślenia o problemach i patologiach 
na rzecz poszukiwania rozwiązań i sprawczości, wyrażające się także 
w rezygnacji z nawiązywania do destruktywnej przeszłości na rzecz 
myślenia o konstruktywnej przyszłości to także wspólne przestrzenie 
nowoczesnej pracy socjalnej i PSR (Miś, 2010).

W działaniach zgodnych z nurtem PSR wyraża się obecna w pracy 
socjalnej idea empowermentu, którą należy rozumieć jako aktywizowa-
nie podopiecznego poprzez upodmiotowienie, wzmacnianie, budze-
nie sił i zachęcanie do działania poprzez poszukiwanie i odkrywanie 
w sytuacji kryzysu mocnych stron i zdolności, a następnie umiejęt-
ne zapoczątkowanie procesu odzyskiwania przez niego kontroli nad 
kształtowaniem własnego życia. W modelu PSR przyjmuje się zało-
żenie, że podopieczny ma kompetencje i prawo do dokonywania wy-
borów, które w jego ocenie są dla niego dobre. Idee empowermentu 
w PSR najwyraźniej widać w kluczowych założeniach, między innymi 
takich, iż poszukiwanie rozwiązań, to synergiczna współpraca między 
pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Wspólnie ustalających co 
dla osoby w potrzebie jest dobre, jakie są jej cele do realizacji oraz co 
należy zrobić (jakie wdrożyć procedury), żeby je osiągnąć. Inne zasady 
PSR to przyjęcie założeń, że podopieczny:
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 – ma zdolność do rozwiązywania swoich problemów; 
 – wie, co jest dobre dla niego i jego bliskich; 
 – określa cel i negocjuje ustalenia, procedury i sposoby postępo-

wania; 
 – bierze aktywny udział w procedurach pomocowych i wyborach 

opcji, które są odpowiednie dla niego; 
 – jest odpowiedzialny za proces zmiany, jego efekty i zakończenie 

kontaktu z pomagającym. 

Działania pracownika służb społecznych są podejmowane w celu 
znalezienia tropów rozwiązań, które niesie ze swoją biografią pod-
opieczny. W takim ujęciu pracownik socjalny jest ekspertem od pro-
wadzenia działań pomocowych, zadawania we właściwym czasie odpo-
wiednich pytań, podtrzymywania rozmowy w celu dostrzegania cech, 
sytuacji i kontekstu, które będą wspierać proces zmiany podopiecznego.

Identyfikowanie zasobów i możliwości istotą PSR 
w praktycznej pracy socjalnej

Wykorzystanie metod, technik, narzędzi PSR w pracy socjalnej jest 
jednym z nurtów silnie akcentujących znaczenie zasobów w osiąga-
niu celów pomocowych. Praca na zasobach podobnie jak w PSR od-
wołuje się do założenia podmiotowości człowieka, również będącego 
w kryzysie. W działaniach pomocowych należy podjąć wysiłek, aby 
podopieczny odzyskał sprawczość, moc w kierowaniu i zarządzaniu 
swoim życiem. W PSR realizuje się to poprzez wzmacnianie potencjału 
człowieka, rozwój jego kompetencji z zachowaniem autonomii i kon-
troli nad własnym życiem. Warunkiem efektywności takich działań jest 
autentyczna współpraca pomiędzy osobą pomagającą a podopiecznym 
– klientem pomocy społecznej.

Warto pamiętać, że pomimo różnych trudnych sytuacji życiowych, 
każdy człowiek posiada jakieś mocne strony, które można wykorzy-
stać, aby poprawić jakość życia. Pracownicy socjalni powinni w swo-
ich oddziaływaniach poszukiwać i uwzględniać ten potencjał. Również 
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oddziałując na osobę w potrzebie pomocowej, akcentując jego mocne 
strony, wspierając motywację poprzez uświadamianie mu tych zasobów.

Jednak poszukiwanie mocnych stron u klienta wymaga wspólnego 
zaangażowania i współpracy podopiecznego oraz osób pomagających. 
Cennym dla pracowników socjalnych jest przyjęcie postawy niewie-
dzy (przy poszukiwaniu tych potencjałów), jak również koncentracja 
na mocnych stronach pozwala odrzucić postawę osądzania lub obwi-
niania podopiecznych za ich trudności życiowe, a ukierunkowuje wy-
siłek ku odkrywaniu tego jak podopiecznym udało się przeżyć w tak 
trudnych sytuacjach i okolicznościach. Źródeł zasobów klienta można 
poszukiwać również w systemie wartości, planach, marzeniach, umie-
jętnościach, konkretnych działaniach, rodzinie i najbliższym otoczeniu 
osoby potrzebującej.

Warto porównać ze sobą działania, które skupiają się na problemie 
z działaniami, w których wysiłek związany jest z poszukiwaniem zaso-
bów i rozwiązań. W tym pierwszym podejściu (podejściu skoncentro-
wanym na problemie) wysiłek diagnostyczny skupiony jest na tym, co 
wywołuje problem. Polega to na wydobywaniu szczegółowych opisów 
problemów i skupianiu się na, często niechcianej dla klienta, trudnej 
przeszłości. Dotyczy to również tego co nieprawidłowe, nieefektywne, 
wskazuje deficyty i braki. Perspektywa oddziaływań jest długotermino-
wa i zakłada pracę oraz aktywność podopiecznego zgodnie ze szczegó-
łowym planem działania opracowanym przez „pomagacza”, który jest 
ekspertem w tym układzie relacyjnym.

W alternatywnym (PSR), w drugim możliwym podejściu dominuje 
skupienie się na dostępnych konstruktywnych rozwiązaniach, zmianach 
i możliwościach. Dokonujemy tego poprzez wydobywanie szczegóło-
wych opisów celów, preferowanej (pożądanej) przyszłości. Podopieczny, 
jako klient pomocy społecznej, widziany jest tu nie tylko przez jego 
problemy, trudności i dysfunkcje, ale też przez pryzmat unikalnych 
talentów, mocnych stron oraz osobistej historii, którą ma do opowie-
dzenia. Koncentracja na tym co dobre, co działa i co się sprawdza, czyli 
na mocnych stronach, umiejętnościach, zasobach zakłada też możliwie 
najkrótsze oddziaływanie pomocowe. To podopieczny jest ekspertem 
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od swojego życia, podstawą oddziaływań są zatem jego autentyczne cele 
życiowe wraz z jego mocnymi stronami i zasobami.

W praktyce pracy socjalnej i różnych innych działaniach pomoco-
wych (Popek, 2014), centralnym dokumentem diagnostycznym jest 
z reguły wywiad środowiskowy. Nawet pobieżna analiza tego podstawo-
wego narzędzia diagnostycznego w pracy socjalnej, dobitnie świadczy, 
że ukierunkowuje taką diagnozę „na problem”. Konsekwencją tego jest, 
że czas, energia, uwaga osoby przeprowadzającej diagnozę skierowana 
jest na dogłębne analizy trudności i skomplikowanych sytuacji życio-
wych podopiecznych. Takie skupienie perspektywy „na problemie” nie 
prowadzi do znalezienia rozwiązania i do rozpoczęcia zmiany tej sytu-
acji. Na zastosowanie działań zgodnych z PSR w postaci pogłębionej 
rozmowy należy wtedy znaleźć dodatkowy czas i przestrzeń. W opty-
mistycznych szacowaniach pracownik socjalny spędza na rozmowie 
z klientem i prowadzeniu „niematerialnej pracy socjalnej” tylko 20% 
swojego czasu (Rewucka, 2012, s. 78). Pozostały przeznaczony jest na 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, pism urzędowych, spo-
rządzanie i analizę zgromadzonej dokumentacji, kontakt z instytucjami 
współpracującymi z ośrodkami pomocy i wielu innych, prawdopodob-
nie niezbędnych aktywności o charakterze biurokratycznym.

Włączanie metod, technik i sposobów diagnozowania zgodnych 
z nurtem PSR wymaga dotarcia do podopiecznego, nawiązania z nim 
relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Dopiero wtedy 
będzie można wykorzystać taką diagnozę potrzeb, która będzie również 
zgodna z jego rzeczywistymi celami i ukierunkowana na wykrycie zaso-
bów do realizacji jego preferowanej przyszłości. Rozpoznanie zasobów, 
wzmocnienie i rozszerzenie ich zastosowania na potrzeby realizacji celów 
życiowych podopiecznego jest pracą nad i za pomocą jego kompetencji 
osobistych i społecznych. Należy pamiętać, że w PSR podstawową zasadą 
jest szukanie tego, co osoba potrafi i wzmacnianie tego, co już wie, jak ro-
bić. Chcemy bardziej wykorzystać jego kompetencje, zdolności, sposoby 
funkcjonowania i na ich podstawie wypracowywać efektywne, konstruk-
tywne umiejętności oraz rozwiązania, co być może przyczyni się także 
w pośredni sposób do wyeliminowania zachowań dysfunkcjonalnych.
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Relacje pomocowe w PSR wykorzystywane w praktycznej 
pracy socjalnej

Współpraca osoby pomagającej z podopiecznym oparta jest na 
zgodności dotyczącej celów i zadań pomocy, wymaga budowania pozy-
tywnych relacji interpersonalnych. Dodatkowo po stronie pracownika 
socjalnego, jako bardziej świadomego i profesjonalnego podmiotu, jest 
podjęcie starań o poprawność i trwałość tych powiązań. Ważne tu jest 
rozumienie pomocy jako procesu, w którym pomagający i podopiecz-
ny pracują wspólnie. Ta podmiotowość dwóch stron relacji przekłada 
się także na odpowiedzialność za przebieg, kierunek i wynik działań 
pomocowych (Hennessey, 2014). Taka relacja cechuje się również dyna-
micznością, co umożliwia podjęcie zmiany w trakcie procesu pomaga-
nia w razie takiej potrzeby lub w zależności od postawy obu podmiotów 
(Popek, 2017).

W działaniach zgodnych z nurtem PSR najczęściej wyróżnia się trzy 
kategorie relacji pomocowych: goszczenia, narzekania i współpracy. 
Zmiennymi określającymi relacje podopiecznego to przede wszystkim 
jego stosunek do problemu, podejście do zmiany oraz gotowość do 
współpracy z osobą pomagającą. Ważne w tym kontekście jest to, w ja-
kim stopniu podopieczny akceptuje swój indywidualny udział w poszu-
kiwaniu optymalnego dla niego rozwiązania.

W literaturze przedmiotu określającej działania relacyjne opisany 
jest także binarny podział na relacje niezaangażowania (odpowiadają 
relacji goszczenia i narzekania) i relacje zaangażowania, czasami na-
zywane relacją współpracy (Szczepkowski, 2010, s. 84). Zarówno w tej 
klasyfikacji, jak i wcześniejszej w perspektywie PSR, żadna z tych relacji 
nie jest zła ani dobra sama w sobie. Każda z nich wymaga stosowania 
specyficznych i odmiennych strategii postępowania. Najważniejsze dla 
osoby pomagającej jest rozpoznanie charakteru samej relacji, nie tyl-
ko w początkowym jej stadium, ale także z racji dynamiczności tych 
związków również na różnych etapach procesu pomocy.
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W relacjach niezaangażowanych, zarówno pracownik socjalny, jak 
i podopieczny odczuwają specyficzne opory i trudności. Wymaga to od 
„pomagacza” umiejętności przekonania do współpracy podopiecznych, 
tych którzy zazwyczaj na początku deklarują i przejawiają niechęć do 
takich zobowiązań i relacji. W relacji niezaangażowanej – goszczenia 
i narzekania, podopieczny zazwyczaj deklaruje brak lub małą potrze-
bę zmiany siebie, często jest to wzmacniane poczuciem zagrożenia ze 
strony innych osób (np. pracownika socjalnego, kuratora sądowego). 
Dodatkowo występuje u niego poczucie krzywdy, odczuwanie przymu-
su działania, co niekiedy wiąże się z reagowaniem złością lub ogólnym 
rozdrażnieniem. Wynika to z poczucia małych kompetencji sprawczych 
i z braku wiary w możliwość zmiany oraz osiągnięcia tego, na czym 
może mu zależeć.

W budowaniu konstruktywnych powiązań, czyli w przebudowaniu 
relacji niezaangażowanej, warto kierować się wytycznymi, które wskazu-
ją, by w nawiązywaniu współpracy z podopiecznymi poszukiwać, wydo-
bywać i wzmacniać ich zasoby. Osoby czujące się bardziej kompetentne 
wykazują więcej gotowości do współpracy. Warto zadbać o bezpieczną 
i pozytywną atmosferę na pierwszych spotkaniach. Nie należy naciskać 
i przyspieszać, ponieważ w działaniach opartych na relacjach często 
„mniej znaczy więcej, a wolniej znaczy szybciej”. Osoby ponaglane, przy-
muszane będą przeciwstawiać się takiej presji i zniechęcą się do współ-
pracy. Dobrą strategią jest również poszukiwanie i akcentowanie tego, co 
łączy zarówno pracownika socjalnego, jak i jego podopiecznego. Warto 
stosować w komunikacji język podopiecznego, tak abyśmy byli bardziej 
dla niego zrozumiali. Pozwoli to także na pewnego rodzaju uważność 
w reagowaniu „tu i teraz” na potrzeby podopiecznych, szczególnie cho-
dzi tu o ukierunkowanie na pojawiające się słowa, emocje, uczucia i za-
chowania. Jeśli popełnimy błąd lub pomylimy się w ocenie, warto prze-
prosić podopiecznego, a w przypadku, gdy zauważymy jego opór należy 
po raz kolejny wyjaśnić naszą rolę w tej relacji i sytuacji pomocowej.

Relacja zaangażowania (współpracy) w rzeczywistej pracy socjalnej 
jest rzadziej spotykaną niż relacje goszczenia i narzekania. Zidentyfi-
kowanie jej jest wskaźnikiem dobrej pracy z podopiecznym, ponieważ 
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jest to efekt procesu budowania współpracy. Osoba w relacji zaanga-
żowanej jest gotowa do współdziałania, co świadczy o tym, że jest ona 
świadoma istnienia problemu i zdaje sobie sprawę, że od niej samej 
zależy poradzenie sobie z tym problemem. Pracownik socjalny w ta-
kiej sytuacji w pełni będzie angażował się w poszukiwanie rozwiązań 
oraz wprowadzanie ich w życie. Cechami charakterystycznymi takiego 
podopiecznego jest to, że: 

 – zdaje sobie sprawę z problemu i chce coś z nim zrobić; 
 – wie, co chce osiągnąć, a jednocześnie brakuje mu wiary we własne 

kompetencje i możliwości; 
 – ciągle rozmyśla o problemach i przeszłości; 
 – brak lub ma słabo sprecyzowaną wizję przyszłości oraz niejasne 

sposoby osiągnięcia jej.

Metody PSR w praktycznej pracy socjalnej
W przestrzeni interwencji społecznej osób stosujących PSR w swo-

ich działaniach kluczową rolę odgrywa spotkanie z podopiecznym, 
a właściwie postępowanie diagnostyczne, które w pełni powinno być 
oparte na dialogu. W takiej rozmowie najistotniejsze są pytania, któ-
re ukierunkowują kontakt diagnostyczny. W praktyce nie odnosi się 
to do sztywnego zadawania formułek pytań, a bardziej o stworzenie 
odpowiedniej relacji diagnostycznej, autentycznego przyjęcia zało-
żeń pomocowych i niewerbalnego wyrażania postawy szacunku do 
podopiecznego.

Charakterystycznym dla PSR jest prymat pytań o charakterze otwar-
tym, nad pytaniami w postaci zamkniętej. Wiąże się to z tym, iż pytania 
otwarte poszerzają pole percepcji obu podmiotów w dialogu. Dodat-
kowo pytającemu umożliwiają gruntowne zapoznanie się ze sposo-
bem postrzegania przez podopiecznego określonego problemu, spraw 
i zdarzeń. W działaniach pomocowych z wykorzystaniem PSR, metody 
te określane są „pytaniami”, a podstawowe z nich to: pytania o sukces, 
pytania o przyszłość i cele, pytania o wyjątki, pytania o skalę i pyta-
nia o radzenie sobie (Krasiejko, 2013, s. 63). W literaturze przedmiotu 
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spotkamy się także z traktowaniem tych pytań jako metod – rozmo-
wy o i analogicznie wyróżnia się: rozmowy o problemie, rozmowy o roz-
wiązaniach, rozmowy o możliwościach, rozmowy o wyjątkach, rozmowy 
o aktualnym miejscu klienta i zmianie (Szczepkowski, 2016)2.

Jedną z metod pracy w PSR jest rozmowa/pytanie o sukces. Pracow-
nik socjalny podczas wywiadu może ukierunkować rozmowę na okres, 
kiedy podopieczny funkcjonował poprawnie, tak, że nie wymagał po-
mocy czy wsparcia. Uświadomienie sobie, że były okresy, w których 
podopieczny radził sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, może być 
dla niego wzmacniające. Pewne umiejętności i zasoby, które pozwala-
ły wtedy rozwiązywać problemy, mogą być dla pracownika socjalnego 
wskazówką, co robić, aby pokonać bieżące trudności.

Kolejną metodą wykorzystywaną w działaniach zgodnych z PSR 
jest rozmowa/pytanie o przyszłość i cele. W literaturze dotyczącej PSR, 
czasami metoda ta nazywana jest techniką – pytania o cud. Należy 
jeszcze raz podkreślić, że postępowanie pomocowe w PSR wyznacza 
nie problem, a potrzeby oraz cele podopiecznego. Tak więc technika 
pytanie o cud pozwala osobie w trudnej sytuacji życiowej odsunąć 
bieżące problemy i przenieść świadomość na wyobrażenie, jak będzie 
wyglądało jej życie w „pomyślnej przyszłości”. Ma to podwójną moc, 
ponieważ skłania podopiecznego do stworzenia wizji tego, jak będzie 
wyglądało jego życie, gdy problem zostanie rozwiązany, dodatkowo sam 
może sobie uświadomić, że jego życie może być inne, bardziej pozy-
tywne. Ta metoda z racji swojej wyjątkowości, czasami budzi obawy 
u osób, które są na początkowym etapie wykorzystania narzędzi PSR 
w swojej działalności pomocowej (Opolska, 2008, s. 57). Stosowana 
przedwcześnie, w pierwszym kontakcie wydaje się dziwna i trudna do 
zastosowania w tradycyjnej pracy socjalnej, jest bardziej odpowiednia 
dla działań stricte terapeutycznych. Jednakże w przypadku osiągnięcia 
konstruktywnej, pozytywnej relacji z podopiecznym może być także 

2 Bardziej szczegółowe opisy zastosowania metod i technik PSR, z rzeczywistymi przykłada-
mi wykorzystania w pracy socjalnej, znajdują się w publikacjach Izabeli Krasiejko (2010; 2013) 
i Jacka Szczepkowskiego (2010; 2016).
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stosowana, a w sytuacji pogłębionej współpracy przynosi wiele pożą-
danych rezultatów.

Kolejną metodą stosowaną w PSR jest pytanie o skalę. Metoda ta 
służy zebraniu subiektywnych informacji, które mogą być wykorzystane 
do motywowania, wzmacniania i zachęcania do procesu zmiany pod-
opiecznych. Osoba proszona jest o przedstawienie na dowolnej skali 
(liczbowej, procentowej, symbolicznej, przestrzennej, itp.) poziomu 
różnych wymiarów swojego funkcjonowania. Może to być ocena ak-
tualnej sytuacji życiowej, gotowość do zmiany, motywacji, ocena re-
alności zamierzeń, itp. Z takiego skalowania można się także dowie-
dzieć o sygnałach zachodzących zmian, zarówno tych wskazujących 
o narastaniu problemu, jak i procesach sygnalizujących radzenie sobie 
z trudnościami. Wskazanie przez podopiecznego jakieś pozycji na skali 
opisującej stan aktualny, a następnie skłonienie go do refleksji „co się 
powinno stać, jak winna zachowywać się jakaś osoba, żeby ją można 
ocenić na 1 stopień wyżej?”, powoduje, że przy pewnej dozie współpra-
cy, sam podopieczny kreuje rozwiązanie, ukazuje zasoby, koncentruje 
się na przyszłości, uświadamia sobie, że nie zawsze jest „źle”, że jest 
wiele chwil, sytuacji, które można potencjalnie traktować jako rozwią-
zanie problemów.

W metodzie rozmowa/pytania o wyjątki klienci pracy socjalnej 
proszeni są o przybliżenie tych momentów swojego życia, w których 
problem nie występował lub klient sobie z nim radził albo występował 
w mniejszym nasileniu. Wyjątek to jest coś co się zdarza, gdy się nie 
skarżymy (Milner, O’Byrne, 2007, s. 59). Istnienie wyjątków wskazuje, 
że żadna z sytuacji problemowych nie jest stała (nie zawsze bezrobotny 
nic nie robi, żaden człowiek nie zachowuje się wiecznie agresywnie, nie 
zawsze alkoholik upija się do nieprzytomności itp.). Często staje się tak, 
że te wyjątki od problemu są niezauważane przez pracowników socjal-
nych albo są traktowane jako mało istotne, z racji większego wysiłku 
związanego z koncentracją na diagnostyce zachowań patologicznych. 
Ponieważ wyjątki się zdarzyły, istnieje prawdopodobieństwo, że zda-
rzą się ponownie, świadczy to o tym, że rozwiązanie problemu istnie-
je. Czasami sami podopieczni rzadko zdają sobie sprawę z istnienia 
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wyjątków – rozwiązań, ponieważ także są zaangażowani w opisywanie 
sytuacji dysfunkcjonalnych. Wyodrębnienie wyjątków stwarza możli-
wość ich analizy ukierunkowanej na wykrycie czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych, które powodowały ich wystąpienie. Ważne dla 
postępowania pomocowego jest to, aby te wyjątki wskazywały kompe-
tencje i możliwości podopiecznego, które są nadal w jego dyspozycji lub 
otoczeniu, ponieważ tworzy to warunki do ich odtworzenia i osiągnię-
cia poprawy. Co więcej, nawet wyjątki, które z jakiś powodów trwale 
przeminęły lub zostały ograniczone, zdaniem Tomasza Świtka, mogą 
być dalej przydatne, na przykład w pracy nad poczuciem wartości i sa-
mooceną klienta czy nad rozpoznaniem realności niektórych rozwiązań 
(Świtek, 2009, s. 62). W stosowaniu tej metody, można wyróżnić cztery 
zasadnicze etapy postępowania. Są to w kolejności: 1) eksploracja ro-
dzaju doświadczenia; 2) eksploracja sposobów działania podopieczne-
go; 3) pogłębienie jego wiedzy o sobie samym i kompetencjach; 4) po-
szukiwanie możliwości spożytkowania danego wyjątku w przyszłości 
(Szczepkowski, 2016, s. 101).

Wtedy, gdy nasz podopieczny doświadcza trudnych zdarzeń, jest 
w sytuacji kryzysowej, czy był ofiarą poważnego nadużycia, niezwykle 
przydatne i pomocne będzie umiejętne, we właściwym czasie zastoso-
wanie metody rozmowy/pytania o radzenie sobie. Często odpowiedzi te, 
to dominujące, subiektywne postrzegania tych sytuacji przez samego 
podopiecznego oraz specyficzne reakcje na nie. Wynika to z jego sa-
mooceny i przekłada się na poczucie własnej wartości. Zastosowanie 
rozmowy i pytań o radzeniu sobie może spowodować skierowanie uwa-
gi podopiecznego na sposoby, momenty, w których radził sobie w tych 
trudnych i problemowych okolicznościach. Jest to mimo wszystko dal-
sze poszukiwanie i uświadamianie mocnych stron i zasobów, których 
wyodrębnienie i docenienie może spowodować wewnętrzne wzmocnie-
nie poczucia własnej wartości i pewności siebie naszego podopiecznego 
(Jong, Berg, 2007, s. 187). W pytaniach o radzenie sobie można wyróż-
nić trzy obszary eksploracji. Są to: 1) pytania o umiejętności pomocne 
w radzeniu sobie z danym problemem; 2) pytanie dotyczące wypływu 
i kontroli nad daną sytuacją; 3) pytania o oznaki zmiany, czyli o to, co 
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pojawia się, kiedy problem jest mniejszy lub w ogóle go nie ma (Szczep-
kowski, 2010, s. 79).

Uogólniając stosowanie metod, technik i narzędzi PSR w działaniach 
pomocowych z podopiecznym wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań, 
które niekoniecznie są bezpośrednio powiązane z jego dominującym 
problemem. Taka strategia większego zainteresowania sytuacjami i mo-
mentami „wyjątkowymi”, które odpowiadają chociaż w minimalnym 
stopniu oczekiwaniom podopiecznego i same w sobie zawierają ele-
menty rozwiązań jest charakterystyczna dla praktycznego wykorzysta-
nia PSR w pracy socjalnej. Dodatkowo może to przekładać się na dzia-
łania w teraźniejszości i przyszłości, które określą ważne i motywujące 
do działania potrzeby oraz cele podopiecznego. Rozmowy i pytania 
koncentrujące się na zasobach, wyrażające wiarę w potencjał człowieka 
służą także wzbudzaniu i podtrzymywaniu nadziei na zmianę. Istotną 
wartością praktyczną takich działań jest autentyczne uznanie równo-
rzędności stron relacji pomocowych podopiecznego i „pomagacza”. 
W takiej relacji oboje są odpowiednio kompetentni, podopieczny jest 
ekspertem własnych wyborów, historii i interpretacji zdarzeń ze swoje-
go życia, zaś pracownik socjalny to osoba od zadawania trafnych pytań, 
pomagania i podejmowania skutecznych interwencji. To podmiotowe 
uwzględnianie pomysłów, opinii, potrzeb, możliwości podopiecznego 
różnicuje ten sposób pracy w działaniach pomocowych i jest korzystny 
zarówno dla klientów, jak i samych pracowników służb społecznych.

Techniki i narzędzia PSR  
wykorzystywane w pracy socjalnej

W przypadku gdy działania pracownika socjalnego nie przynoszą 
spodziewanych rezultatów w podejściu z wykorzystaniem PSR, w zgo-
dzie z jedną zasad centralnych – „Jeżeli coś nie działa, nie rób tego wię-
cej, rób coś innego” należy poszukiwać innych rozwiązań. Wskaźnikami 
tego, że działania pracownika socjalnego nie przynoszą rezultatu mogą 
być sytuacje gdy:
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 – bez względu jak pomagający się stara odkryć wyjątki, wydaje się, 
że ich nie ma;

 – potrzebne jest nowe, inne działanie lub nowy sposób interakcji, 
ponieważ mimo istnienia wyjątków od problemu, podopieczny 
ich nie przyjmuje i nie uznaje; 

 – podopieczny chce współpracować i szukać rozwiązań, ale zasad-
niczo tylko wtedy, kiedy to pomagający znajdzie jakieś pomysły 
„co robić nowego”.

W kategorii „robienia czegoś innego” w PSR są takie techniki, na-
rzędzia oddziaływania jak: komplementowanie, normalizowanie, prze-
formułowanie, uzewnętrznianie problemu i wiele innych. Zadaniem 
pracownika socjalnego pracującego w nurcie PSR jest indywiduali-
zacja tych narzędzi po to, by dostosować je do swojego podopieczne-
go, jego problemów, mocnych stron, uwarunkowań indywidualnych 
i społecznych.

Używanie komplementów jest techniką, w której pomagający po-
zytywnie wzmacnia to, co podopieczny mówi, w co wierzy, co robi. 
Niekoniecznie musi to być coś związane z problemem, który spowo-
dował, że podopieczny i jego rodzina korzysta z pomocy społecznej. 
Pracownik socjalny może docenić to, jak podopieczna zajmuje się 
kilkorgiem dzieci, zabiega o ich ubiór, jak dba o dom, itp., wszystko 
co spowoduje wzmocnienie poczucia własnej wartości i kompetencji. 
Pracownicy socjalni cenią sobie komplementowanie, uważają, że jest to 
bardzo prosta, uniwersalna technika, którą można stosować wobec każ-
dego klienta pomocy społecznej, niezależnie od tego czy jest to osoba 
chora psychicznie, w kryzysie bezdomności, uzależniona czy z innymi 
problemami. Główną zaletą komplementowania jest motywacja klienta 
i utwierdzanie go w przekonaniu o możliwości zmiany swojego położe-
nia. Komplementowanie w szczególności sprawdza się wobec klientów 
o niskiej samoocenie, takimi często są osoby bezrobotne i osoby bez-
domne. Umiejętność dostrzegania i wzmacniania, chociaż niewielkich 
pozytywnych rzeczy dziejących się u takiego podopiecznego, czy w jego 
rodzinie, może być początkiem i podstawą pożądanej zmiany. Kiedy 
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osoba poczuje się lepiej, dzięki dostrzeżeniu przez pracownika socjal-
nego tego, w czym jest dobra, będzie chciała robić także inne rzeczy 
dla siebie i swoich bliskich. Często jest tak, że podopieczni pomocy 
społecznej nie są świadomi tego, co dobrze robią i potrzebują w tym 
zakresie opinii z zewnątrz. Ma to szczególną wartość jeszcze dlatego, że 
większość doświadczeń i opinii na swój temat od pracowników służb 
społecznych była najczęściej negatywna. Należy pamiętać, aby komple-
mentowanie było szczere i dotyczyło tego, co się konkretnie wydarzyło, 
by precyzyjnie, a nie ogólnikowo odnosiło się do danego pozytywu. Do-
świadczeni w stosowaniu PSR pracownicy socjalni zdają sobie sprawę, 
że warto powstrzymać się od moralizowania, krytykowania, surowego 
oceniania i zmienić własną percepcję danej sytuacji, przeformułować 
negatywny obraz w bardziej pozytywny poprzez dostrzeżenie chociaż 
minimalnej zmiany na lepsze.

Normalizowanie jest to komunikowanie drugiej osobie, że jej dzia-
łania, z racji znajdowania się w sytuacji kryzysowej są jak najbardziej 
normalne, że ludzi w analogicznych okolicznościach zachowują się 
podobnie. Ma to na celu zasygnalizowanie podopiecznemu, że jego za-
chowanie, myśli i uczucia nie są objawem jakiegoś zaburzenia, ale są 
oznaką całkiem normalnego funkcjonowania. Normalizowaniem jest 
także tłumaczenie przez pracownika socjalnego, że niektóre nietypo-
we, problemowe zachowania mogą być wynikiem stresu lub reakcją na 
traumatyczne przeżycie. Trauma oznacza, że trudności są na zewnątrz 
człowieka i nie są skutkiem jego deficytów i dysfunkcji. Takie normali-
zowanie definiowane jest jako zmiana atrybucji i wiąże się to ze zmianą 
percepcji podopiecznych poprzez spojrzenie na siebie w innym świetle, 
co pozwoli na poradzenie sobie ze stresem. To także informacja, że każ-
dy mierzy się z różnego rodzaju trudnościami i aby sobie z nimi pora-
dzić można robić różne, czasami niekonwencjonalne rzeczy i działania.

Jedną z technik PSR, która dobrze sprawdza się w działaniach pra-
cownika socjalnego jest przeformułowanie. Jest to z reguły alternatyw-
na, najczęściej pozytywna interpretacja jakiegoś trudnego zachowania, 
która nadaje konstruktywne znaczenie interakcjom podopiecznego 
w jego środowisku. Stwarza to możliwość znalezienia innego spojrzenia 
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na zachowanie problemowe, co przyczynia się do większego prawdo-
podobieństwa odkrycia nowych rozwiązań do przezwyciężenia tych 
trudności. Zastosowanie przeformułowania, nazywanego też reframin-
giem, sugeruje osobie w potrzebie inny sposób zachowania, bardziej 
motywujący do zmiany i umożliwiający mu podjęcie tych aktywno-
ści (Krasiejko, 2010, s. 211). Często taki podopieczny zaczyna widzieć 
swoją sytuacje i zachowania w sposób, którego nie spodziewał się, do-
datkowo samej osobie pomagającej pozwala to zauważyć go w innym, 
pozytywnym świetle, lepiej zrozumieć różne uwarunkowania i dostrzec 
motywację jego działań.

Pomocne pracownikowi socjalnemu stosującemu tę technikę będzie 
realizowanie jej w kilku etapach. Po pierwsze należy zastanowić się jaka 
jest aktualna interpretacja zachowania podopiecznego. Następnie warto 
zastosować kilka różnych interpretacji tego samego zachowania. Ko-
lejnym krokiem jest wybranie jednej najbardziej prawdopodobnej in-
terpretacji pasującej do sposobu działania i myślenia podopiecznego. 
Potem pracownik socjalny formułuje tę wybraną interpretację w kon-
struktywne, pozytywne stwierdzenie, które wraz z opinią co o tym 
myśli, przedstawia podopiecznemu. Często już sama reakcja osoby 
w potrzebie na te stwierdzenia będzie wskaźnikiem dopasowania roz-
wiązania. Zdarza się, że klienci są zaskoczeni, rozbawieni tym sposo-
bem interpretacji, co może wskazywać, że to jest dobrze dopasowane 
rozwiązanie.

Podsumowując, w stosowaniu tej techniki największą jej zaletą jest 
przesuwanie uwagi podopiecznego na coś, co on robi dobrze, pozwala 
to skupić się mu na tym, jakich używa środków i sposobów, by popra-
wić swoje sprawy, jakie interakcje w relacjach się sprawdzają i które 
przynoszą mu korzyść. Wywołuje to u niego przekonanie, że potrafi 
kierować swoim życiem i wzrasta jego poczucie sprawstwa. Percepcja 
„pomagacza” – pracownika socjalnego i jego klienta jest przekierowana 
w stronę konstruktywnych rzeczy, zdarzeń i relacji, a nie na rozpamię-
tywanie sytuacji i czasów problemowych.
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Trudności i ograniczenia w stosowaniu PSR  
w pracy socjalnej

Efektywne wykonywanie zawodu pracownika socjalnego związane 
jest bezpośrednio z zakresem zadań realizowanych w różnych obsza-
rach pomocowych. Korzystając z ustawowego rozumienia pracy socjal-
nej, jako interdyscyplinarnej profesjonalnej działalności mającej na celu 
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 
do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich 
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 
(Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [u. o p. s.]), na-
leży oczekiwać od pracowników służb społecznych, że będą posiadać 
zdolności elastycznego i empatycznego współdziałania z człowiekiem, 
grupą czy środowiskiem i będą merytorycznie przygotowani do rozwią-
zywania różnych wyzwań i sytuacji problemowych.

Współczesna praca socjalna to realizowanie różnorodnych działań 
pomocowych w obszarach, w których niektórzy ludzie mają trudności 
funkcjonalne wynikające ze zmian i kryzysów społeczno-gospodar-
czych, cywilizacyjnych (np. pandemii) oraz z nienadążania za tymi 
przemianami. Efektem tego są różnorakie zachowania i postawy dys-
funkcjonalne jak przemoc, autoagresja, załamania psychiczne, niepo-
wodzenia życiowe, uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależ-
nienia behawioralne i wiele innych podobnych oraz różnych dewiacji 
i patologii. Wszystko to powoduje konieczność stosowania w większym 
stopniu metod tzw. „nowej pracy socjalnej” (Dąbrowska, 2019, s. 401), 
które mają przynosić dodatkowe pozytywne efekty, także w instytucjo-
nalnej działalności pomocowej.

Praca socjalna w wymiarze praktycznym często jest ograniczana po-
przez jej instytucjonalne osadzenie w systemie. Często wiąże się to także 
z ukształtowaną przez procedury siłą przyzwyczajeń, utartych schema-
tów postępowania doświadczonych pracowników socjalnych i trudno-
ściami związanymi z przekraczaniem, transgresją własnych sposobów 
percepcji oraz postępowania w tych działaniach (Kromolicka, 2019, 
s. 508). Dotyczyć to może także pracy pomocowej z indywidualnym 
przypadkiem, rodziną czy pracą socjalną w środowisku lokalnym.
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Dodatkowo wielu pracowników socjalnych podkreśla, że „praca 
socjalna to nie terapia” i metody oraz techniki PSR, które w znacznej 
mierze pierwotnie związane były z oddziaływaniami terapeutycznymi, 
nie są pożądanymi sposobami pracy z klientem pomocy społecznej. 
Oczywiście nie chodzi tu o całościowe i wyłączne stosowanie tych na-
rzędzi, bardziej należy spojrzeć na PSR jako uzupełnienie możliwo-
ści oddziaływań i funkcjonowania pracownika socjalnego szczególnie 
w intensywnym charakterze jego pracy z osobami w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej.

Niektórzy pracownicy socjalni mają obawy, że niekonwencjonalny-
mi działaniami w nurcie PSR mogą finalnie zaszkodzić swoim pod-
opiecznym. Taka troska dobrze świadczy o profesjonalizmie, gdzie 
dbałość o dobro klienta jest przejawem postawy cechującej się odpo-
wiedzialnością i wrażliwością zawodową. Należy pamiętać jednak, że 
PSR w swojej filozofii działania odwołuje się do teraźniejszości i przy-
szłości, poszukuje mocnych stron, i zasobów człowieka, i środowiska 
oraz z tych powodów ryzyko zaszkodzenia takimi działaniami jest 
minimalne. 

Stosowanie metod i technik PSR może wydawać się nieprzekonanym 
do takich działań pracownikom socjalnym, że jest w znacznym stopniu 
ograniczane przez obowiązujące procedury, przepisy i zalecenia, które 
są nieodzowne w pomocy społecznej. Nie należy traktować szerszego 
stosowania PSR w swojej pracy socjalnej jako całościowej alternatywy 
do tradycyjnych i sformalizowanych działań. Właściwszym jest łączenie 
dotychczasowej wiedzy i doświadczenia z stopniowym dodawaniem do 
swego arsenału metod, różnych sposobów, technik stosowanych w PSR 
oraz ewolucyjne włączanie ich w praktykę nowoczesnych oddziaływań 
pomocowych. W przekonaniu się do zalet stosowania metod, technik 
i narzędzi PSR, właściwym jest czasowo przyjęcie kluczowych zasad 
i filozofii jej praktykowania. Każdy pracownik socjalny może włączać 
metody i techniki PSR do swojego warsztatu, stopniowo obserwując 
ich efektywności, dostosowując do indywidualnej specyfiki swojej pra-
cy. W tym przypadku również zgodnie z założeniami PSR to eksper-
tami od swojej pracy będą sami pracownicy służb społecznych i to oni 
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w ostateczności zadecydują o przydatności tych strategii, metod, tech-
nik, procedur oraz narzędzi.

Kolejną trudnością, która pozornie może być podnoszona przez pra-
cowników socjalnych to kategoria takich klientów pomocy społecznej, 
którzy nie są zainteresowani zmianą, czy bardziej trafnie określając, 
nie są zdolni do podjęcia wysiłku związanego ze zmianą swojej sytuacji 
życiowej. Podopieczni tacy traktowani są jako trudni klienci, którzy 
często przejawiają postawę roszczeniową lub stale narzekają na wszelkie 
działania i zobowiązania związane z aktywnością pomocową. Często 
okazuje się że, przy gruntownej analizie takich postaw odkrywamy, że 
spowodowane są brakiem wiary w możliwość zmiany własnej sytuacji 
życiowej. Z reguły to jest konsekwencja niskiego poziomu kompeten-
cji osobistych i społecznych oraz zewnętrznego, a nie wewnętrznego 
umiejscowienia poczucia sprawstwa osobistego. Takie osoby nie mają 
dość siły, wiary, motywacji i przekonań budujących ich podmiotowość. 
To także w pracy z takimi podopiecznymi metody PSR wydają się 
szczególnie przydatne, ponieważ wzmacniają kluczowe ich kompeten-
cje rozbudzają wiarę w możliwość realizacji własnych celów i pragnień.

Jednym z podnoszonych ograniczeń związanych z szerokim stoso-
waniem PSR w pracy socjalnej jest niekiedy istniejący, ale pozornie 
ukryty konflikt celów podopiecznego, pracownika socjalnego i insty-
tucji pomocowej. Podopieczni najczęściej chcą uzyskać jak najszersze 
wsparcie, głównie natury materialnej (świadczenia pieniężne, rzeczowe, 
lokal mieszkaniowy, itp.). Pracownicy socjalni chcieliby widzieć po-
zytywne efekty swojej pracy oraz pracować w takich warunkach, aby 
zachować swoje zdrowie fizyczne i psychospołeczne (problemy, satys-
fakcja z pracy, stres, wypalenie zawodowe itp.). Instytucja zaś chce tak 
ograniczać i rozwiązywać problemy społeczne, aby opinia społeczna 
oraz władze lokalne uznawały ją za skuteczną w tych działaniach. Jed-
nak, gdy poddamy analizie ten konflikt, uwzględniając założenia PSR 
i nowoczesnej pracy socjalnej zauważalna jest możliwa wspólnota ce-
lów. Dla wszystkich podmiotów oddziaływań pomocowych, celem jest, 
a właściwie powinna być, autentyczna poprawa sytuacji życiowej pod-
opiecznych ośrodków pomocy społecznej, tak aby mogli autonomicznie 
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kierować swoim życiem, bez konieczności korzystania z pomocy pra-
cowników socjalnych i instytucji pomocowych. W przekazach samych 
pracowników socjalnych największą satysfakcją z pracy jest sytuacja, 
gdy podopieczny wychodzi na prostą (czasami przy niewielkiej in-
terwencji pracownika służb społecznych), radzi sobie z wyzwaniami 
i trudnościami dnia codziennego, funkcjonując zgodnie z normami, 
a tym samym przestaje być petentem instytucjonalnego systemu po-
mocy i wsparcia.

Czasami trudności natury wewnętrznej odczuwane przez świado-
mych pracowników socjalnych sprawiają, iż efektywne stosowanie me-
tod i narzędzi PSR zakłada rezygnację, chociażby czasową ze swojej 
roli eksperta w sytuacjach pomocowych. W tradycyjnym postrzeganiu 
metod pracy socjalnej często bazującej na świadczeniach materialnych 
(pieniężnych, rzeczowych) to pracownik socjalny jest ekspertem od 
tych zasobów zewnętrznych (ma wiedzę o uprawnieniach związanych 
z ich przyznaniem, wie jak zorganizować usługi socjalne, informuje 
o zmieniających się przepisach prawa). Oczywistym jest, że w tym ob-
szarze pracownik socjalny dalej będzie ekspertem i nikt go nie zastąpi. 
Jednakże w subtelnych obszarach pracy nad motywacją, postawami, 
wartościami, celami życiowymi podopiecznych rolą profesjonalisty jest 
pomoc w ich odkryciu i wzbudzenie w nich podmiotowej sprawczo-
ści w tym zakresie. Również należy uznać, że podopieczni mają prawo 
skorzystać lub nie z pomocy, bo tylko wtedy ich autentyczne zaanga-
żowanie będzie przynosiło trwałe rezultaty, na których będzie można 
oprzeć pożądaną zmianę.

Innymi sygnalizowanymi trudnościami są niekiedy braki dogod-
nych warunków organizacyjno-socjalnych do stosowania takich metod 
i technik pracy. Chodzi tu o brak przestrzeni, gdzie spokojnie będzie 
można porozmawiać i eksplorować wyjątki i możliwe rozwiązania sytu-
acji życiowej podopiecznych. To także ograniczenia czasowe wynikające 
z obciążenia związanego ze znaczną liczbą petentów przypadających na 
pojedynczego pracownika socjalnego w jego codziennych działaniach. 
Korzystnym trendem przeciwdziałającym tym ograniczeniom jest od 
kilkunastu lat poprawiająca się infrastruktura lokalowa ośrodków, 
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centrów pomocowych. Jest to efekt inwestowania środków lokalnych, 
centralnych i europejskich także w ten wymiar poprawiania warunków 
infrastrukturalnych pracy pomocowej. Również podnoszenie kwalifi-
kacji przez samych pracowników socjalnych i specjalizacja w pracy 
socjalnej pomaga w umiejętnym dystrybuowaniu środków (material-
nych, czasowych, ludzkich) oraz działań pomocowych w zależności od 
zidentyfikowanych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Wnioski końcowe i wskazówki do wykorzystania PSR 
w praktycznej pracy socjalnej

Walory zastosowania PSR w praktycznej pracy socjalnej to przede 
wszystkim zastosowanie jej metod, technik i narzędzi w indywidual-
nym wachlarzu oddziaływań pracownika socjalnego. Szersze, systemo-
we zastosowanie tych strategii ograniczone jest jednak instytucjonal-
nym charakterem ram działalności pomocowej w Polsce.

Istotne jest to, iż współcześnie praca socjalna nadal koncentruje się 
głównie „na problemie” i wynikających z niego patologiach w funkcjo-
nowaniu jednostki, grup czy środowisk społecznych. Analizy tych dys-
funkcji to wielopoziomowa charakterystyka ich uwarunkowań, rozmia-
rów i innych czynników opisujących je. W podejściu zgodnym z PSR, 
postuluje się ograniczenie działań związanych z analizą problemu na 
rzecz poznania autentycznych potrzeb klienta związanych ze zmianą 
na lepsze jego sytuacji życiowej, także przez poznanie jego oczekiwań 
względem pracownika socjalnego i systemu pomocy. To również wa-
runkuje percepcję tego, co potrzebujący uważają, że powinno się zmie-
nić w zachowaniu ich samych, innych osób, aby te korzystne przemiany 
były możliwe.

Wysiłki pracowników socjalnych i klientów również skierowa-
ne winny być na ustalenie realistycznych celów, sformułowanych 
w konstruktywnych twierdzeniach, a dotyczących ich zachowań, myśli 
i uczuć. W tych przypadkach, zgodnie z ideami PSR dobrze sprawdzają 
się cele małe, niewielkie, których realizacja jest bardziej prawdopodob-
na i możliwa do osiągnięcia. 
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Przy poszukiwaniu rozwiązań warto, aby wspólnie pracownik so-
cjalny z podopiecznym przeanalizował takie chwile i sytuacje z jego 
biografii, kiedy problem nie istniał lub dotykał go w ograniczonym za-
kresie. Istotne jest uchwycenie co wtedy podopieczny robił, co myślał 
i czuł oraz co wtedy robiły inne ważne dla niego osoby. Poszukiwane są 
wyjątki, które będzie można wykorzystać w obecnej sytuacji podopiecz-
nego i co należy zrobić, aby z sukcesem to zastosować.

W stosowaniu narzędzi PSR w pracy własnej warto uwzględniać 
ramy czasowe takich interwencji. Dotyczy to szybkości wprowadza-
nia rozwiązań, ponieważ każdy podopieczny jest osobą, która pracuje 
w swoim tempie i należy indywidualnie dostosowywać proponowane 
działania do tego rytmu. Również, co pewien czas osoba pomagają-
ca winna sprawdzać, czy to nad czym aktualnie pracują jest rzeczy-
wiście użyteczne dla podopiecznego, bo tylko wtedy będzie szansa na 
realizację krótkoterminowo takiej interwencji. Należy także pamiętać, 
że pojawienie się oporu ze strony podopiecznego, to informacja dla 
pracownika socjalnego, że należy zastanowić się nad zmianą strategii 
działania i współpracy.

Stosowanie coraz większej liczby elementów PSR we własnej pracy 
pomocowej powoduje wzrost sprawności w odnajdywaniu zasobów 
w podopiecznym i jego najbliższym środowisku społecznym. Dotyczy 
to zarówno jego umiejętności, predyspozycji, konkretnych działań, sys-
temu wartości. Odkrycie tych zasobów oraz uświadomienie ich pod-
opiecznemu to nierzadko początek rzeczywistych, konstruktywnych 
zmian w sytuacji życiowej jego i jego bliskich.

Umiejętność budowania relacji pomocowej z podopiecznymi i sto-
sowanie narzędzi PSR tworzy inną jakość współczesnej, praktycznej 
pracy socjalnej, a osiągane, czasami zaskakujące dla samych pracow-
ników socjalnych efekty, są najlepszą profilaktyką wypalenia zawodo-
wego. Również w przypadku kiedy podopieczny nie osiągnie zakłada-
nych rezultatów, to pomagający pracujący w zgodzie z filozofią PSR, 
jest świadomy, że nie jest on odpowiedzialny za brak zmiany u pod-
opiecznego. Jest natomiast odpowiedzialny za doskonalenie swojego 
warsztatu pracy, bycie otwartym na wprowadzanie do niego nowych 
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nurtów, strategii, metod oraz praktykowanie i weryfikację skuteczności 
już posiadanych umiejętności, a także efektów swojej pracy.
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Abstract

The challenge for contemporary social welfare systems in dynamically 
changing socio-economic conditions is the use of effective methods of social 
work with individual cases, groups and the environment. One suggestion may 
be to use techniques, tools and procedures proven in other areas of profes-
sional help. The impact methods of a Solution Focused Approach can be used 
in modern social work. The content of this text is to present the benefits and 
limitations of using SFA methods in social work.

Keywords: of solution-focused approach; social work; principles of effective 
helping; alternative methods of social work; social welfare client resources. 
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Case management jako przykład dobrej 
praktyki w niemieckiej pracy socjalnej

Case management as best practice in German social work

Streszczenie

W tekście zaprezentowane zostały podstawowe zagadnienia związane 
z case management w niemieckiej pracy socjalnej. Wprowadzenie stanowi 
tło historyczne ukazujące przyczynki implementacji do systemów wsparcia 
zarządzania przypadkiem, które stanowiły inspirację dla niemieckiej pracy 
socjalnej. Ukazana jest również heterogeniczność rozumienia case manage-
ment oraz zaprezentowane jego fazy. W rozdziale naszkicowane są modele 
wykorzystania case management w niemieckiej klinicznej pracy socjalnej.
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Wprowadzenie
W niemieckiej pracy socjalnej case management (inaczej: Fallma-

nagement) ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Zarządzanie przy-
padkiem praktykuje się jako podejście odpowiednie do rozwiązywania 
złożonych problemów klientów. W Niemczech ta koncepcja (zwana 
również modelem) pracy z przypadkiem znajduje zastosowanie, nie 
tylko w pracy socjalnej, ale i w innych obszarach pomocowych, na 
przykład w procesie zawodowej integracji, opiece nad osobami niesa-
modzielnymi czy w zarządzaniu zdrowiem (Neuffer, 2013, s. 21). Case 
management stwarza szansę do holistycznej pracy z klientem, w której 
wykorzystuje się różne sieci wsparcia (orientacja na środowisko, czy na 
zasoby klienta) (Neuffer, 2013, s. 21). Jest to model, który poprzez prze-
kraczanie granic rozmaitych systemów pomocowych, umożliwia osobie 
odnalezienie i dotarcie do zróżnicowanych źródeł pomocy przy mini-
malnym natężeniu wysiłku związanego z koniecznością intensyfikacji 
procesu adaptacji. A zatem celem case management jest niesienie takiej 
pomocy, która nie będzie wymagała diametralnej zmiany istniejących 
warunków życia, do których dana osoba jest przyzwyczajona. Punktem 
wyjścia w działaniach pomocowych są zatem osobiste zasoby poszuku-
jącego pomocy i otaczające go społeczne sieci wsparcia. „Metodycznych 
korzeni” case management upatruje się w dobrze znanej pracownikom 
socjalnym metodzie pracy z przypadkiem case work (Amstutz, 2018, 
s. 112). Praca z przypadkiem w niemieckiej literaturze przedmiotu po-
jawiła się w 1926 roku, dzięki pracom Alice Salomon i jej przekładom 
dzieł Mary Richmond, m.in. Socisl Diagnosis (1917) (tytuł niemiecki: 
Soziale Diagnose) (Wendt, 2017, s. 204). Praca z przypadkiem rozu-
miana jest jako praca z osobą, którą realizuje się z wykorzystaniem 
profesjonalnych, planowych sposobów działania (Wendt, 2017, s. 207). 
Tradycyjnie podejmowana jest ona w przypadku zaistnienia potrzeby 
przeciwdziałania dyskryminacji, stygmatyzacji i konieczności udziela-
nia pomocy konkretnej osobie (Steck, 2018, s. 149). 
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Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań best practice (tłum. do-
bre praktyki) z niemieckiej pracy socjalnej, jakim jest case management. 
Przedstawione zostanie stanowisko dotyczące pojmowania zarządza-
nia przypadkiem, które prezentowane jest przez prekursorów imple-
mentacji i rozwijania koncepcji case management w niemieckiej pracy 
socjalnej. W artykule zilustrowano aspekt historyczny i podejście do 
wykorzystania możliwości, jakie daje case management oraz zaprezen-
towano przykład wykorzystania tej metody, szczególnie w klinicznej 
pracy socjalnej. Problematyka ta jest istotna w procesie profesjonalizacji 
pracy socjalnej z uwagi na dążenie do poszukiwania innowacyjnych 
metod rozwiązywania problemów społecznych, jak i wypracowywania 
wyższej skuteczności wykorzystywanych już metod pracy. Jak pisze 
Marek Rymsza (Rymsza, 2016, s. 26), proces profesjonalizacji zawo-
du pracownika społecznego powinien dążyć do podnoszenia jakości 
oraz zwiększania kompleksowości usług społecznych realizowanych 
przez służby społeczne. Wydaje się, że case management jest metodą, 
którą należałoby przywołać w kontekście tak pojmowanej profesjona-
lizacji pracy socjalnej, gdyż dobrze wpisuje się do istoty tego procesu. 
Albowiem case management ma łączyć wydajność, efektywność i ja-
kość usług oraz eksponować zasadę empowermentu, jak i przyjmować 
orientację na klienta wykraczającą poza ramy jednej instytucji (Smro-
kowska-Reichmann, 2013, s. 30). Rozważania na temat zarządzania 
przypadkiem wpisują się również w proces rozwoju służb społecznych, 
na którego nurty zwraca uwagę M. Rymsza (Rymsza, 2016, s. 28). Wy-
różnił cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej, które zaobserwo-
wał w Polsce po 1989 roku. Jest to nurt instytucjonalny, który związany 
jest z rozbudową sytemu pomocy społecznej i tworzeniem miejsc pracy 
dla pracowników socjalnych w tym systemie. Drugi nurt to nurt edu-
kacyjny, czyli budowanie sytemu kształcenia do zawodu pracownika 
socjalnego na poziomie uniwersyteckim i form podnoszenia kwali-
fikacji (specjalizacji zawodowych) przez aktywnych zawodowo pra-
cowników socjalnych. Trzeci, to nurt praktyczny – odnoszący się do 
gromadzenia doświadczenia praktycznego w zawodach pomocowych 
(w tym doświadczenia specjalistów realizujących różne metody i formy 
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pracy, również niezatrudnionych na stanowisku pracownika socjalne-
go). Ostatni, czwarty, to nurt ekspansyjny, czyli obrazujący wyłanianie 
się nowych specjalizacji w ramach pracy socjalnej i kształtowaniem się 
nowych zawodów pomocowych wyrastających z pracy socjalnej. Zain-
teresowanie pracy socjalnej zarządzaniem przypadkiem można zatem 
sytuować w ramach nurtu praktycznego i ekspansyjnego. Praktycznego, 
gdyż początkowo case management wiązano z biznesem, a potem z ad-
ministracją publiczną i pomocą społeczną. Zaś nurt ekspansyjny mówi 
o tendencji do wyłaniania się zawodów pomocowych, którym może być 
osoba menadżera/zarządzającego przypadkiem. Albowiem, jak pisze 
M. Rymsza, w obszarze usług socjalnych pojawiają się inni usługodaw-
cy. Jego zadaniem terenowi pracownicy socjalni powinni koordynować 
pracę, np. asystentów rodziny, osób niepełnosprawnych, seniorów, wy-
korzystując przy tym case management (Rymsza, 2016, s. 32).

aspekt historyczny rozwoju case management 
w niemieckiej pracy socjalnej

Na implementację case management do niemieckiej pracy socjalnej 
wpłynęły idee, które wykrystalizowały się w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych Ameryki case 
management, jako metodę, rozwijano od lat siedemdziesiątych dwu-
dziestego wieku (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 11). Jego 
powstanie związane było ze specyfiką świadczenia usług socjalnych. 
W przeciwieństwie do Europy, w Ameryce funkcjonowało wiele ma-
łych przedsiębiorstw świadczących usługi socjalne. Tworzyły one quasi 
rynek, na którym panowała konkurencja i konieczność pozyskiwania 
klientów. To rozbicie na wiele podmiotów świadczących usługi spo-
łeczne często powodowało u klientów dezorientację. Zaś podmioty 
świadczące usługi miały problemy z efektywną koordynacją swoich 
działań. Zaczęto poszukiwać różnych modeli, które zapewniałyby przej-
rzystość i umożliwiłyby odpowiedź na pytanie, jakie formy pomocy są 
adekwatne dla określonego potrzebującego. Pojawił się między innymi, 
tak zwany broker model (tłum. model pośrednika). Był on swoistym 
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systemem pośrednictwa, poszukującemu pomocy na podstawie analizy 
jego sytuacji, proponowano odpowiednie usługi. A zatem wspomniana 
wyżej specyfika świadczenia usług socjalnych i krystalizacja swoistego 
rynku tych usług przyczyniła się do rozwoju case management. Zna-
czenia nabrało pojęcie „ekonomizacja”, co w przypadku pracy socjalnej 
oznaczało kierowanie się kryteriami efektywności i wydajności. Poza 
tym starano się odchodzić od stacjonarnych i ambulatoryjnych form 
pomocy i na nowo ją organizować (głównie osobom chorym psychicz-
nie i somatycznie), kierując się efektywnością oraz wydajnością. 

Niemniej ważny na implementację case management do pracy so-
cjalnej w Niemczech jest wpływ brytyjski. W Wielkiej Brytanii case 
management stał się pochodną przebudowy publicznego sektora usług 
socjalnych (National Health Service and Community Care Act 1990), 
która została zainicjowana przez władze państwowe (Klie, 2011, s. 499). 
Każdy mógł stać się klientem korzystającym z usług tego sektora i to 
niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Dzięki przyjęciu wspomnia-
nego podejścia, klienci mogli wybierać pomiędzy usługami psycho-
społecznymi i medyczno-opiekuńczymi. W brytyjskim systemie usług 
społecznych, poszukujący pomocy stawał się klientem tego sytemu, aby 
adekwatnie udzielać porad i dawać wsparcie, przeprowadzano assess-
ment (tłum. oszacowanie). W wyniku tej oceny/oszacowania tworzono 
spis potrzeb, które były niezależne od ofert i dostosowane do danego 
przypadku. Jednocześnie pozyskiwano dane do planowania działania. 
Następnie przeprowadzano kontrolę wydajności case management, 
która miała służyć zapewnieniu odpowiedniej jakości usług. Brytyjski 
case management skierowany był głównie na państwową restruktury-
zację organizacji opieki (również poprzez ograniczenie przez państwo 
kategorii potrzeb), niż na indywidualne podejście do korzystającego 
z opieki.

W Niemczech zintensyfikowano rozwój case management w latach 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Przyczyną implementacji tej me-
tody stało się rosnące zróżnicowanie, jak i specjalizacja poszczególnych 
form pomocy. Ta różnorodność wymogła potrzebę kooperacji w sfe-
rze usług socjalnych. Wskazane zmiany strukturalne wywarły piętno 
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na niemieckiej pracy socjalnej, w której zaczęto akcentować potrzebę 
aktywizacji podopiecznych. Również zmieniły się modele zarządzania 
sektorem usług socjalnych, które preferowały przenoszenie odpowie-
dzialności za losy i problemy społeczne z państwa na obywateli. Ze 
współpracy państwowych i pozarządowych podmiotów ukształtowa-
ło się zorientowane na potrzeby planowanie infrastruktury socjalnej, 
gdzie państwo ze swoim nowym podejściem do zarządzania (new gov-
ernance) przejęło funkcję kontrolną w obszarze konkurencyjności i za-
częło preferować deregulację w sferze usług społecznych. Podobnie jak 
w USA, również w Niemczech zaczęła pojawiać się konkurencja wśród 
podmiotów świadczących usługi socjalne. Właśnie w zasadę konkuren-
cyjności, ze względu na przyjęcie w pomocy społecznej orientacji na 
klienta, wpisuje się metoda case management. W niemieckojęzycznej 
literaturze przedmiotu pierwsze opracowania dotyczące case manage-
ment zaczęły pojawiać się w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku. Były to prace badawcze m.in. Wolfa Rainera Wendta (Amstutz, 
2018, s. 112). Istotnym przejawem profesjonalizacji tej metody jest 
powstanie w roku 2005 Niemieckiego Towarzystwa Care i Case Ma-
nagement (w j. niem.: Deutsche Gesellschaft für Care und Case Mana-
gement3), które swoimi działaniami permanentnie wspiera rozwijanie 
wspomnianej metody poprzez, między innymi pracę nad certyfikowa-
nym kształceniem oraz jego standaryzacją4. 

Ogólnym celem case management jest osiągniecie stanu niezależno-
ści klienta/pacjenta od pomocy. W amerykańskim i brytyjskim przy-
padku case management związany był z systemem opieki zdrowotnej; 
zaś w Niemczech, już od samego początku implementacji tej metody, 
dotyczył całego systemu społecznego. Należy nadmienić, że case ma-
nagement nie stanowi substytutu dla indywidualnej terapii czy opieki 
(Klie, 2011, s. 500). Jego istotę stanowi bowiem taka organizacja pro-
pozycji wsparcia, która będzie umożliwiała klientowi, względnie jego 
społecznemu otoczeniu, samodzielne korzystanie z tych ofert. Case 

3 https://www.dgcc.de/
4 https://www.socialnet.de/lexikon/Case-Management#quelle_ref (dostęp 23.02.2021).
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management ma tworzyć warunki umożliwiające dokonanie właściwego 
wyboru organizacji w czasie oraz sieciowanie określonych propozycji 
wsparcia. Istotna jest przy tym współpraca ze wszystkimi uczestnikami 
danej sytuacji, komunikowanie się wszystkich uczestników oraz moni-
torowanie i wdrażanie planu pomocowego. Należy jeszcze nadmienić, 
że w niemieckojęzycznej literaturze przedmiotu rozróżnia się case ma-
nagement i care management (Klie, 2011, s. 500). Case management ma 
służyć do tworzenia oraz optymalizacji sieci wsparcia dla konkretnego 
przypadku. Zaś celem care management (tłum. zarządzanie opieką) jest 
sprawna, obejmująca wiele obszarów, organizacja o charakterze inte-
grującym związana z przebiegiem świadczenia usług poprzez budowa-
nie i ustanawianie/tworzenie regionalnych, wewnątrzorganizacyjnych 
i ponadorganizacyjnych sieci, z których może korzystać dany klient 
(przypadek). Niniejszy artykuł traktować będzie jedynie o zarządzaniu 
przypadkiem. 

Heterogeniczne rozumienie pojęcia case management
Praca z przypadkiem i z rodziną w niemieckiej pracy socjalnej pod-

lega przemianom wynikającym ze zmieniających się warunków życia 
ludzi oraz charakterystyk sytuacji problemowych i nowelizacji prawo-
dawstwa socjalnego, które zapewnia dostęp do profesjonalnej pomocy. 
Coraz bardziej złożone sytuacje życiowe osób poszukujących pomocy, 
jak i rozwój poznania naukowego w obszarze systematycznych modeli 
profesjonalnego działania, stawia nowe wyzwania niemieckiej pracy so-
cjalnej. Zaczynają zatem powstawać holistyczne koncepcje, w których 
szczególną rolę odgrywa przejmowanie całościowej odpowiedzialności 
za dany przypadek. Stąd niemiecka praca socjalna zaczęła koncentro-
wać się na koncepcji case management, jako profesjonalnym rozwinię-
ciu pracy z przypadkiem (Neuffer, 2013, s. 21). 

W niemieckiej literaturze przedmiotu podkreśla się heterogenicz-
ność w definiowaniu case management (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, 
Wever, 2012, s. 12). Podejście uzależnione jest od obszaru działań po-
mocowych, w którym podejmowane są próby definiowania zarządzania 
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przypadkiem, przy czym podkreśla się, że w przypadku case manage-
ment zawsze chodzi o organizację kompleksowej pomocy i propozy-
cję całościowego pakietu pomocowego dedykowanego konkretnym, 
zazwyczaj charakteryzującym się wielopłaszczyznowością, potrzebom 
danego klienta. 

Według Manfreda Neuffera (Neuffer, 2013, s. 12), koncepcja case 
management dotyczy ukierunkowywania profesjonalnego działania 
z klientami, którzy znajdują się w skomplikowanych sytuacjach życio-
wych. M. Neuffera zarządzanie przypadkiem traktuje jako metodycz-
ną koncepcję lub formę pracy w pracy socjalnej. Odcina tym samym 
swoje pojmowanie zarządzania przypadkiem od neutralnego, nieza-
leżnie od obszaru zastosowania i raczej menadżerskiego instrumen-
tu. Jego zdaniem działania podejmowane w ramach case management 
powinny kierować się kodeksem etycznym oraz korzystać z osiągnięć 
naukowych w dyscyplinie nauki o pracy socjalnej5. M. Neuffer (Neuffer, 
2013, s. 12) wiąże case management z postępowaniem w pracy socjalnej 
zorientowanym na osobę. Twierdzi, że zarządzanie przypadkiem ma 
służyć opracowaniu określonej sytuacji (przypadku), którą charaktery-
zuje uwikłanie osób/rodzin w różne problemy bądź też jej szczególną 
złożoność. Przy czym przypadek (case) ma stać się punktem central-
nym procesu pomocowego. Przy opracowywaniu przypadku zwraca się 
szczególną uwagę na tworzenie, aktywizowanie bądź wykorzystanie już 
istniejących sieci wsparcia, które otaczają daną osobę. Gdy kontynuuje 
się pracę z przypadkiem, szczególnie istotna staje się koordynacja usług, 
które są dostosowane do potrzeb „przypadku”, sterowanie nimi oraz 
stwarzanie transparentnej struktury źródeł pomocy. M. Neuffer (Neuf-
fer, 2013, s. 12–13) zwraca szczególną uwagę na relacje między pracow-
nikiem socjalnym a klientem. Zauważa, że klienci znajdują się w wie-
loproblemowych, trudnych sytuacjach, nie posiadają wystarczających 
zasobów własnych środków, które umożliwiałyby rozwiązanie proble-
mów lub samodzielne wyjście z trudnych sytuacji. Należy nadmienić, 

5 W Niemczech dyscyplina: nauka o pracy socjalnej (Sozialarbeitswissenschaft) zaliczana jest 
do dziedzin nauk humanistycznych.



77

że obciążający dla relacji między pracownikiem socjalnym a klientem 
może być fakt poddania się, czy rezygnacji ze strony klienta. Klienci 
mogą bowiem poddać się swojemu losowi i zrezygnować z poszuki-
wania rozwiązań tych problemów, które ich nękają. Minimalizuje się 
również ich motywacja do zmiany. Ta grupa klientów często nie potrafi 
komunikować swoich potrzeb i pragnień. A próba zmiany paradoksal-
nie może wyrażać się różnymi formami oporu. Zdaniem M. Neuffera 
(Neuffer, 2013, s. 13) pracownicy socjalni, którzy wykorzystują w swojej 
pracy koncepcję case management, powinni profesjonalnie kształtować 
relację z klientem, która umożliwiłaby klientowi powrót do społecznie 
akceptowalnej normalności. Właśnie owe relacje z klientem/na rzecz 
klienta są niezbędne przy realizacji efektywnego procesu wsparcia. M. 
Neuffer podkreśla, że chodzi przy tym nie o relacje terapeutyczne, lecz 
o współpracę w ramach zawodowych relacji. Stąd też ważne jest posia-
danie odpowiednich kompetencji, które umożliwią budowanie profe-
sjonalnych relacji z klientem i ich równie profesjonalne zakończenie. 

W przypadku niemieckiej pracy socjalnej i zarządzania przypad-
kiem odniesienie teoretyczne stanowi koncepcja profesjonalnego dzia-
łania, która umożliwia jego badanie i wyjaśnianie. Stanowi ona również 
przyczynek do formułowania pytań przewodnich stosowanych w pracy 
z danym przypadkiem (Neuffer, 2013, s. 20):

1. Jak są opisywane stwierdzone problemy i jak można je wyjaśnić?
2. Jakie kryteria oceny i analizy przypadku dostarcza teoria profe-

sjonalnego działania?
3. Jakie stosunki władzy, wartości i normy wpływają na profesjonal-

ne działanie oraz na sposoby zachowania się klienta?
4. Jakie indywidualne i społeczne warunki oddziałują na złożoność 

historii przypadku i z punktu widzenia jakiej podstawy naukowej, 
względnie teoretycznej, jest ona rozważana?

5. Jak wiedza o działaniu prowadzi do podejmowania określonych 
środków i wyboru określonego podejścia metodycznego?
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Jak twierdzi M. Neuffer (Neuffer, 2013, s. 20) powyższe pytania od-
noszą się do specyficznego ujęcia o charakterze zarówno teoretycznym, 
jak i praktycznym, które nie tylko charakteryzują niemiecką pracę so-
cjalną, ale i ją kształtują. 

Według M. Neuffera koncepcja case management, która uwzględnia 
nie tylko ekonomiczno-społeczny, ale i strukturalny punkt widzenia, 
charakteryzuje się (Neuffer, 2013, s. 21):

1. koniecznością pracy poprzez budowanie relacji;
2. wielką wrażliwością na potrzeby psychiczne i procesy, które towa-

rzyszą problemom o charakterze zdrowotnym oraz społecznym;
3. dynamicznym rozumieniem systemów, które stanowią płaszczy-

znę spotkania dla poszukującego pomocy i menadżera danego 
przypadku, z którymi będą musieli się zmierzyć;

4. uaktywnieniem osobistych zasobów, elastyczności i odpowie-
dzialności klientów oraz systemów zasobów, które ich otaczają;

5. wytrwałością i skutecznością w pracy z przypadkiem. 

Zdaniem M. Neuffera (Neuffer, 2013, s. 21) powyższe rozumienie 
case management daje szansę holistycznego połączenia pracy z przy-
padkiem z profesjonalnym sieciowaniem oraz z orientacją na środowi-
sko społeczne. To holistyczne podejście daje klientowi poczucie więk-
szego bezpieczeństwa, że znajdzie zróżnicowane źródła pomocy, które 
pomogą mu w rozwiązaniu jego złożonych problemów, czy zniwelo-
waniu obciążeń i upośledzeń. Przy czym ta pomoc będzie przyjmowa-
ła formę „na miarę” potrzeb klienta, będzie udzielana we właściwym 
czasie i jednocześnie przy minimalnej konieczności adaptowania się 
ze strony klienta. Albowiem celem jest takie udzielanie pomocy, które 
jak w najmniejszym stopniu będzie ingerowało w zastałe i znane światy 
życia klienta. Punktem wyjścia w udzielaniu pomocy mają być zasoby 
własne klienta i otaczająca go sieć społecznych relacji. 

Dla M. Neuffera (Neuffer, 2013, s. 22) case management stanowi 
koncepcję planowego wsparcia osoby lub rodziny. Case management 
zapewnia poprzez całościową, odpowiedzialną pracę nad budowa-
niem relacji i koordynacji działań, pomoc w wyjaśnianiu problemów, 
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poradnictwo i dostęp do koniecznych usług socjalnych. Case manage-
ment umożliwia klientom, tak dalece, jak to jest możliwe, samodzielne 
korzystanie z usług. Jednocześnie ingeruje tak dalece, jak to jest ko-
nieczne, w światy życia klientów. Case management ma objąć sterowa-
nie przypadkiem i systemem, łączyć pracę osób i instytucji, uczestni-
czyć w budowaniu profesjonalnego, a nie nieprofesjonalnego systemu 
wsparcia. A zatem centralnym punktem w zarządzaniu przypadkiem 
jest człowiek (Neuffer, 2013, s. 22). Przyjęcie takiego fokusu sprawia, 
że dąży się do budowania współpracy, aby osiągnąć wspólne cele i za-
łożone efekty. Management będzie wówczas uwieńczony sukcesem, 
gdy wszyscy jego uczestnicy, wszystkie osoby uczestniczące w procesie 
pomocy, dojdą do konsensusu w kwestii wspólnych celów i wartości. 
A zatem pracownik socjalny/manager podejmuje działania, które m.in. 
motywują klienta do odbudowy poczucia sprawstwa poprzez prezenta-
cję propozycji, których celem jest uświadamianie problemów i planów 
ich konstruktywnego rozwiązania (Kromolicka, 2019, s. 513).

Ogólnie można stwierdzić, że gdy akcentuje się rolę mediacji, to 
podstawową funkcją zarządzania przypadkiem jest udostępnianie 
w skoordynowany sposób dostępu do usług określonemu systemowi 
klientów (konkretnej osobie, rodzinie, grupie, sąsiadom czy przyjacio-
łom) (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 12). Te usługi zaś są 
niezbędne do rozwiązywania problemów, minimalizowania stresu oraz 
zmniejszania napięć. Celem case management jest swoiste towarzysze-
nie klientowi przy korzystaniu z systemu opieki oraz opracowywanie 
katalogu istotnych dla niego usług, jak i koordynowanie korzystania 
z nich. Novum tej koncepcji stanowi kierowanie się popytem na dane 
usługi, a nie istniejącą już podażą usług, gdyż to klienci mają decy-
dować o tym, jakiej pomocy potrzebują (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, 
Wever, 2012, s. 13).

Case management powinien realizować następujące funkcje (Schön-
hoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 13):

1. Assessment, odnosi się do rejestracji zadań, do których należą 
analiza sytuacji klienta i wyłonienie wynikających z niej potrzeb;
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2. Service Planning, to wspólne z klientem planowanie korzystania 
z usług; 

3. Brokering Services, dotyczy konkretnego pośrednictwa i nawiąza-
nia kontaktu z odpowiednią organizacją lub punktem świadczą-
cym pożądane usługi;

4. Community Intervention, odnosi się do koordynacji usług w ko-
munalnym kontekście. 

Podejście poradnicze w case management
Udzielanie porad ma na celu poprawę jakości życia osoby, która po-

szukuje pomocy. Przedmiotem działania w poradnictwie jest problem, 
który skutkuje zaburzeniem różnych aspektów życia radzącego się (Kar-
gulowa, 2007, s. 42). Problem może bowiem dotyczyć funkcjonowania 
indywidualnego, rodzinnego czy zawodowego danej osoby. Sytuacja 
problemowa jest związana z negatywną oceną osoby poszukującej po-
mocy i może być przez nią oceniana jako trudna, stresująca czy trau-
matyczna. Rozwiązywanie problemów w poradnictwie polega na prze-
kształcaniu stosunku radzącego się do przeżywanych trudności, aby 
zmobilizować go do działania i do wprowadzania zmian w swoim życiu 
(Kargulowa, 2007, s. 42). A zatem dąży się do tego, aby osoba odzyskała 
sprawność do samodzielnego rozwiązania problemu przy wykorzysta-
niu zasobów własnych lub środowiska. W swoich pracach Wolf Rainer 
Wendt, jeden z prekursorów rozwijania koncepcji case management 
w niemieckiej pracy socjalnej, zwraca szczególną uwagę na udziela-
nie porad, które wykorzystuje się w zarządzaniu przypadkiem (Wendt, 
2012a, s. 8). Jego zdaniem udzielanie porad w zarządzaniu przypadkiem 
należy odróżnić od poradnictwa psychologicznego, ale i od ekspertyzy. 
Poradnictwo psychologiczne bowiem ukierunkowane jest na odczucia 
konkretnej osoby i poprawę jej subiektywnej sytuacji; ekspertyza zaś 
dotyczy pojedynczych, specyficznych obszarów i przygotowuje ją pro-
fesjonalista wyspecjalizowany w danym obszarze. Case management, 
zdaniem W. R. Wendta, związany jest ze specyficznymi zadaniami, 
które wynikają z analizy danego przypadku i są wieloaspektowe oraz 
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złożone. Te zadania wymagają realizacji kierowanego, systematycznego 
procesu, który należy przemyśleć, rozważnie zaplanować i kontrolować. 
Zdaniem W. R. Wendta (Wendt, 2012a, s. 9) te zadania są immanent-
nie związane z zarządzaniem przypadkiem i udzielaniu pomocy, np. 
w procesie integracji społecznej, w procesie rehabilitacji, opiece długo-
terminowej nad osobami chronicznie chorymi, dysfunkcjach rodziny, 
w pracy z osobami uzależnionymi, czy wsparciu zatrudnienia (Wendt, 
2012a, s. 9). Udzielanie porad jako specyficzne zadanie case manage-
ment, wymaga posiadania odpowiednich kompetencji i jest związane 
z określoną dyscyplina naukową. Poradnictwo koncentruje się na tym, 
aby określić, co w konkretnym przypadku jest niezbędne do pokona-
nia sytuacji trudnej bądź rozwiązania problemu. A jego fokus zmienia 
się w zależności od konstelacji problemów. Na przykład, inny będzie 
w przypadku rehabilitacji, bezdomności czy uzależnienia (Wendt, 
2012a, s. 10). Zdaniem W. R. Wendta (Wendt, 2012b, s. 6) należy być 
świadomym, jaki rodzaj udzielania porad wybiera się w przygotowa-
niu i prowadzeniu przypadku. Ogólnie wyróżnił następujące rodzaje 
poradnictwa:

1. nieformalne poradnictwo, które wykorzystuje się w codzien-
nym życiu, gdy udziela się rad lub poszukuje się rady w sprawach 
związanych codziennymi sprawami;

2. psychologiczne poradnictwo, zazwyczaj związane z psychoterapią 
i jej różnymi koncepcjami;

3. profesjonalne poradnictwo, zorientowane rzeczowo, skierowane 
na nabywanie kompetencji i prowadzone w kontekście życia za-
wodowego lub efektywnego prowadzenia życia.

Wolf R. Wendt za motyw przewodni udzielania rad w case mana-
gement uważa poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co można zrobić 
w danym przypadku, co można odnaleźć w systemie i przekazać zain-
teresowanym (Wendt, 2012b, s. 14)?

Należy nadmienić, że zarządzający przypadkiem ponosi odpowie-
dzialność za sukces działań pomocowych (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, 
Wever, 2012, s. 14). Przykładowo jego zadaniem jest troska o to, aby nie 
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urwał się kontakt z klientem. Pracownik socjalny zarządzający przypad-
kiem powinien posiadać szerokie kompetencje interpersonalne (mię-
dzy innymi komunikację interpersonalną, empatię, czy cierpliwość), 
jak i podejmować wiele ról zawodowych (między innymi adwokata, 
doradcy, mediatora, coacha, networkera).

Fazy case management
Aby dopełnić deskrypcję zarządzania przypadkiem, należy wspo-

mnieć o jego etapach/fazach. Zaleca się, aby nie traktować poszcze-
gólnych faz w oderwaniu od siebie, lecz mieć zawsze na względzie 
procesualny charakter podejmowanego działania w ramach case ma-
nagement (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 14). Albowiem 
poszczególne fazy są ze sobą powiązane relacją zależności. Takie etapo-
we podejście umożliwia efektywną pracę nad kompleksami problemów. 
Strukturalizacja procesu ma zapewnić swoistą ich redukcją w celu do-
tarcia do sedna danej sytuacji trudnej i udzielenie skutecznej pomocy. 
W procesie zarządzania przypadkiem bardzo istotne jest prowadzenie 
dokumentacji, która ma obejmować opis działań podejmowanych 
w poszczególnych fazach. Dokumentowanie jest niezbędne, nie tylko 
dla lepszej transparentności działań realizowanych na poszczególnych 
etapach, ale również do przeprowadzenia ewaluacji końcowej.

Według Wolfa R. Wendta (za Amstutz, 2018, s. 113), jak i Manfreda 
Neuffera (za Schönhoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 14–15) case 
management powinien przebiegać z uwzględnieniem następujących 
pięciu faz:

1. analiza sytuacji wyjściowej (ang. intake);
2. oszacowanie (ang. assessment);
3. ustalenie celu i planowanie działań pomocowych;
4. realizacja planu działań pomocowych;
5. ewaluacja.
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1. Analiza sytuacji wyjściowej
Analiza sytuacji wyjściowej umożliwia udzielenie odpowiedzi na py-

tanie, czy w danym przypadku należy zainicjować proces. M. Neuffer 
zaznacza, że w trakcie pierwszej fazy kontaktu należy stwierdzić, czy 
klient trafił do właściwej, ze względu na jego sytuację problemową, in-
stytucji pomocowej. W tej fazie poznaje się klienta i inicjuje budowanie 
relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Na tym etapie podejmowana 
jest pierwsza próba wyjaśnienia problemu i oczekiwań klienta.

2. Oszacowanie
W tej fazie dokonuje się analizy danego przypadku; stawia się hipo-

tezy dotyczące przyczyn danego stanu rzeczy oraz, wspólnie z klientem, 
poszukuje się rozwiązań. M. Neuffer twierdzi, że tę fazę cechuje: 

a) podejmowanie systematycznego namysłu nad danym przypad-
kiem przy uwzględnieniu aktywnego współudziału samego po-
szukującego pomocy oraz jego otoczenia społecznego; 

b) orientacja w zasobach; 
c) sprawdzalność. 
Ta faza koncentruje się na opracowaniu następujących aspektów:
a) systemowa analiza sytuacji poszukującego pomocy;
b) analiza zasobów;
c) zrozumienie i rejestracja aspektów biograficznych danej sytuacji 

problemowej;
d) wspólna z klientem ocena sytuacji trudnej, sieci relacji otaczają-

cej poszukującego pomocy i sieci wsparcia;
e) ustala się priorytety działania, w związku opracowaniem złożonej 

sytuacji problemowej. 

3. Ustalenie celu i planowanie działań pomocowych
W tej fazie precyzuje się główne kierunki realizacji procesu, pla-

nuje się usługi pomocowe oraz ustala kto, za co ma przejąć odpowie-
dzialność. Zdaniem M. Neuffera ustalenie celów działania wpływa na 
transparentność oraz jasność procesu pomocowego. Powoduje rów-
nież wzrost skuteczności i wydajności, jak i umożliwia przeprowadze-
nie ewaluacji. Cele należy ująć w planie pomocy. Przy opracowywaniu 
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planu działań pomocowych powinien uczestniczyć klient, pracownik 
socjalny, zaangażowane instytucje, jak i osoby ze społecznego otoczenia 
poszukującego pomocy. Uzgodniony plan działań pomocowych staje 
się kontraktem socjalnym zawartym pomiędzy wspomnianymi wyżej 
podmiotami. 

4. Realizacja planu działań pomocowych
W tej fazie realizuje się ustalone cele i wprowadza w życie elementy 

planu pomocowego. Ważne jest przy tym, aby zadbać o koordynację 
ustalonych usług, monitoring ich wykonania oraz dokumentowanie 
przebiegu pracy z przypadkiem. Odniesienie stanowi uprzednio wy-
pracowany plan działań pomocowych. Na jego podstawie dokonuje się 
korygowania ewentualnych błędów lub zaniedbań w realizacji założo-
nych celów.

M. Neuffer uważa, że za koordynację realizacji planu działań pomo-
cowych jest odpowiedzialny manager przypadku/pracownik socjalny. 
Zdaniem M. Neuffera kontrola realizowana w tej fazie procesu zarzą-
dzania przypadkiem, warunkuje oraz steruje przepływem informacji 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami a klientem. Manager przypad-
ku/pracownik socjalny przyjmuje rolę superwizora lub coacha, gdyż 
jest osobą zaufaną dla klienta. Do niego zwraca się klient w przypadku 
pojawienia się trudności, kryzysów czy gdy zostanie osiągnięty sukces.

5. Ewaluacja
W procesie oceny uczestniczą wszystkie zainteresowane procesem 

pomocowym strony. W trakcie ewaluacji stwierdza się, czy dany proces 
jest zakończony, czy cele planu działań pomocowych zostały osiągnięte. 
Przy braku założonych rezultatów ustala się, czy należy wrócić do jego 
drugiej fazy (assessment) i zastosować inne środki zaradcze względnie 
odmienne działania pomocowe.

Case management odnosi się do trzech płaszczyzn (Amstutz, 2018, 
s. 113):

1. jednostkowej, gdy zajmuje się konkretnym przypadkiem danej 
osoby, sytuacją, w jakiej ona się znalazła;
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2. organizacyjnej, gdy reguluje kształt strukturalnych połączeń i wy-
posażenia w zasoby;

3. instytucjonalnej, gdy buduje i podtrzymuje wybrane sieci wspar-
cia złożone z różnych podmiotów (osób i konkretnych propozycji 
wsparcia proponowanych przez system socjalny).

Case management w klinicznej pracy socjalnej
Kliniczna praca socjalna koncentruje się na procesie zdrowienia, ła-

godzeniu i zmniejszeniu zaburzeń psychospołecznych oraz upośledzeń 
(Ertl, 2016, s. 80). Jej celem jest poprawa procesu psychospołecznej 
adaptacji klientów. Grupę celową stanowią klienci, którzy znaleźli się 
w złożonej, wieloproblemowej sytuacji. Interwencja w klinicznej pracy 
socjalnej dąży do uzyskania równowagi poprzez wpływ na zachowa-
nia istotne dla zdrowia, przy wykorzystaniu bezpośrednich środków 
osobowych i kontekstowych. Dąży ona do poprawy sytuacji klienta, 
zarówno zdrowotnej, jak i społecznej. Kliniczna praca socjalna bazuje 
na biopsychosocjalnej perspektywie podatności na zagrożenia, która 
ma charakter interdyscyplinarny i stanowi podstawę w pojmowaniu 
genezy chorób. Koncentruje się na oddziaływaniu na społeczne skutki 
dla zdrowia poprzez zrozumienie psychospołecznych obciążeń osoby 
dotkniętej chorobą lub osoby z upośledzeniami. Istotne jest przy tym 
przyjęcie perspektywy person-in-environment (tłum. osoba w środowi-
sku), która umożliwia rozpoznanie relacji indywidualnego stylu życia 
do sytuacji życiowej danej osoby. 

Kliniczna praca socjalna z przypadkiem i kliniczne zarządzanie 
przypadkiem (clinical case management), w przeciwieństwie do zapre-
zentowanej wyżej koncepcji case management, akcentuje terapeutyczny 
aspekt pracy z klientem, która poszerzona jest o interwencję o charak-
terze medycznym oraz psychosocjalnym (Ertl, 2016, s. 119). Klinicz-
ne zarządzanie przypadkiem (clinical case management) uwzględnia 
kompleksową relację zachodzącą pomiędzy zasobami klienta, podat-
nością na zaburzenia i obciążenia, jak i jego potencjał do dokonania 
zmiany wraz z zasobami jego środowiska społecznego. Głównym 
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komponentem klinicznego zarządzania przypadkiem (clinical case 
management) jest pełnienie przez case managera podwójnej roli: te-
rapeuty i zarządzającego przypadkiem (Ertl, 2016, s. 120). Kliniczne 
zarządzanie przypadkiem łączy elementy psychoterapii i doradztwa 
z elementami case management i akcentuje relację pomiędzy klientem 
a zarządzającym przypadkiem. A zatem, celem klinicznego zarządzania 
przypadkiem (clinical case management) jest umożliwienie pacjentowi 
prowadzenie samodzielnego życia poprzez odbudowę jego poczucia 
sprawstwa. Punkt wyjścia stanowią indywidualne kompetencje i zasoby 
klienta oraz otaczającego go systemu społecznego.

Teoretyczne modele clinical case management
Ze względu na przyjętą teorię wyjaśniającą zaburzenia psychiczne 

można wyróżnić różne modele klinicznego zarządzania przypadkiem 
(clinical case management) i tak: 

1. Model relacji z obiektami
Ten model posiłkuje się przy wyjaśnianiu zaburzeń psychicznych 

teorią relacji z obiektami (Ertl, 2016, s. 122). Psychodynamiczna per-
spektywa pozwala na przyjęcie założenia, że aktualne problemy klienta 
mają swoje źródło w jego dzieciństwie. Jak zakłada teoria relacji z obiek-
tami, mentalne i psychiczne struktury tworzą się w okresie wczesnego 
dzieciństwa. Stanowią one swoiste „wzory”, których oddziaływanie trwa 
aż do wieku dorosłości. Zmiana zachodzi poprzez stworzenie terapeu-
tycznej relacji, która według złożeń teorii relacji z obiektami, przyj-
muje charakter relacji dziecka do osoby bliskiej (autorytetu) z okresu 
wczesnego dzieciństwa. Podejmowanie działań w ramach budowania 
relacji oznacza tworzenie takich struktur w środowisku klienta, które 
w ramach case management będą umożliwiały regularny kontakt. Po-
mimo akcentowania potrzeby tworzenia terapeutycznych relacji oraz 
przy uwzględnieniu założeń teorii relacji z obiektami, w tym modelu 
kliniczne zarządzanie przypadkiem (clinical case management) bazuje 
na interwencji w otoczeniu społecznym klienta.
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2. Model teorii przywiązania
W tym modelu kliniczne zarządzanie przypadkiem (clinical case 

management) odwołuje się do założeń teorii przywiązania (Ertl, 2016, 
s. 122). Tu fokus interwencji skierowany jest na procesy o charakterze 
intrapersonalnym i interpersonalnym, które są opracowywane na pod-
stawie założeń teorii przywiązania.

3. Model mocnych stron
Ten model bazuje na założeniach empowermentu (Ertl, 2016, s. 122–

123). W tym modelu główne kierunki klinicznego zarządzania przy-
padkiem odwołują się do dwóch podstawowych założeń, że:

a) ludzie są w stanie prowadzić samodzielne i odpowiedzialne ży-
cie, gdy posiadają odpowiednie zasoby, aby móc rozwijać własny 
potencjał;

b) zachowanie jednostki jest silnie zależne od kontekstu, a zatem za-
soby otoczenia społecznego klienta (lub dostęp do tych zasobów) 
decydują o zachowaniu klienta.

Zwraca się tu uwagę na zmiany zachodzące pod wpływem kontekstu. 
Fokus kierowany jest na mocne strony i zasoby klienta. Również i w tym 
modelu kliniczne zarządzanie przypadkiem (clinical case management) 
zwraca uwagę na terapeutyczne relacje, które stanowią podstawę do pro-
cesu zmiany. Kierunek interwencji jest związany z terapeutyczną wiedzą 
eksperta, jak i z samostanowieniem klienta. Otoczenie społeczne staje 
się w tym modelu rezerwuarem wielorakich zasobów wsparcia, których 
wykorzystanie wpływa na proces zdrowienia i inicjuje go. 

4. Model społeczno-ekonomiczny
W tym modelu podkreśla się znaczenie społeczno-ekonomicznej 

perspektywy, w której akcentuje się zmianę społecznego kontekstu 
danej osoby (Ertl, 2016, s. 123). Elementy klinicznego zarządzania 
przypadkiem łączy się z modelem brokera. Fokus skierowany jest tu 
na wzmacnianie zasobów sieci wsparcia. W szczególności zwraca się 
uwagę na mobilizowanie nieformalnych potencjałów pomocowych 
naturalnych sieci wsparcia, które są koordynowane ze względu na kon-
kretne potrzeby klienta.
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Kliniczne zarządzanie przypadkiem (clinical case management) 
w odróżnieniu od wyżej omawianej koncepcji zarządzania przypad-
kiem, związane jest z klinicznym ukierunkowaniem podejścia do klien-
ta. To podejście przejawia się akcentowaniem specyficznej triady cech, 
które mają odróżniać kliniczne zarządzanie przypadkiem (Ertl, 2016, 
s. 125). Po pierwsze, mamy tu do czynienia ze swoistym rozumieniem 
przedmiotu (zaburzenie psychiczne); po drugie, pojawia się, w prze-
ciwieństwie do case management, podwójna rola case managera (tera-
peuta i manager); po trzecie, istotna jest wysoka intensywność opieki 
(udział wielu podmiotów). Jak już wspomniano wyżej, o specyficznym 
nachyleniu poszczególnych modeli klinicznego zarządzania przypad-
kiem (clinical case management) decyduje orientacja teoretyczna stojąca 
u podstaw wyjaśniania źródeł zaburzeń.

Należy dodać, że niezależnie od przyjętego modelu klinicznego za-
rządzania przypadkiem (clinical case management), jego naczelnym ce-
lem jest przywrócenie u pacjenta samodzielności lub przeświadczenia 
o własnym sprawstwie (Ertl, 2016, s. 121). Albowiem na pacjentów ma 
wpływ ich środowisko społeczne, ale i oni sami mogą na nie wpływać 
(w zależności od ich stanu emocjonalnego i posiadanych kompetencji 
społecznych). Ta rudymentarna umiejętność człowieka jest wykorzy-
stywana w klinicznym zarządzaniu przypadkiem (clinical case manage-
ment) i służy do generowania u pacjentów wpierających/pozytywnych 
doświadczeń w obszarze poczucia sprawstwa/własnej skuteczności. 
Punktem wyjścia są tu indywidualne koncepcje i zasoby pacjenta oraz 
otaczającego go środowiska (Ertl, 2016, s. 121). Przyjęcie przez mana-
gera/terapeuty określonej perspektywy teoretycznej, nie tylko pomoże 
w zrozumieniu postrzegania przez klienta jego intrapersonalnej sytuacji 
(wyjaśnienie przyczyn zaburzeń psychicznych), ale i umożliwi budo-
wanie relacji terapeutycznych/pomocowych oraz określonego modelu 
klinicznego zarządzania przypadkiem. Rekapitulując, w modelu relacji 
z obiektami manager/terapeuta buduje relacje z pacjentem, które bazują 
na jego wczesnodziecięcych relacjach z osobami znaczącymi. Tworzy 
również bezpieczne środowisko społeczne, w którym te relacje mogą 
się urzeczywistniać. W modelu teorii przywiązania manager/terapeuta 
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buduje relacje intra- i intersubiektywne. Model mocnych stron umoż-
liwia akcentowanie mocnych stron pacjenta oraz jego indywidualnych 
zasobów. Prowadzona w jego ramach interwencja bazuje głównie, nie 
na terapeutycznej, eksperckiej wiedzy, lecz na potencjale samostano-
wienia pacjenta. Fokus modelu społeczno-ekonomicznego kładziony 
jest na wzmacnianie zasobów sieci wsparcia. Terapeuta/manager, jak 
w przypadku modelu pośredniaka, mobilizuje i koordynuje (biorąc pod 
uwagę aktualną potrzebę wsparcia) nieformalne potencjały najbliższego 
środowiska pacjenta. A zatem różnorodność naukowych perspektyw 
oraz ich refleksyjne wykorzystywanie korzystnie wpływa na pogłębiane 
wiedzy na temat problemów, jakie charakteryzują pacjenta (Głęboc-
ka D. (d. Trawkowska), 2019, s. 317).

Kryteria stosowania case management
Należałoby odpowiedzieć również na pytanie, kiedy należy stosować 

case management? Według wskazówek Niemieckiego Towarzystwa Care 
i Case Management (j. niem. Deutsche Gesellschaft für Care und Case 
Management), zarządzanie przypadkiem należy stosować, gdy spełnio-
nych zostanie pięć poniższych kryteriów (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, 
Wever, 2012, s. 18):

1. wystąpiła złożona sytuacja problemowa;
2. aby zapewnić właściwą pomoc, należy skorzystać z usług wielu 

usługodawców, pracę których trzeba skoordynować;
3. brak zasobów poszukujących pomocy sprawia, że należy odwołać 

się do profesjonalnej pomocy;
4. nie pomagają standardowe formy pomocy;
5. poszukujący pomocy zgadzają się na prowadzenie w ich przy-

padku case management (lub istnieje możliwość wypracowania 
takiej zgody).

Implementacja case management do praktyki niemieckiej pracy 
socjalnej może dokonywać się przy wykorzystaniu jednego z dwóch 
modeli (Schönhoff, Steins, Strzelcyk, Wever, 2012, s. 17):
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1. Case management prowadzony przez neutralną instancję;
W tym modelu zarządzanie przypadkiem prowadzone jest przez 

neutralną instancję. Poszczególne funkcje case management realizowa-
ne są przez tak zwane koordynujące organy. Taka organizacja działania 
ma zapewnić oddzielenie świadczenia usług od kontroli usług. Zada-
niem organu koordynującego jest pośredniczenie w przekazie informa-
cji, umożliwienie orientacji w nieprzejrzystym systemie usług. Organ 
koordynujący ma również za zadanie łączyć szukającego pomocy z róż-
norodnymi usługodawcami z zakresu pomocy społecznej.

2. Case management prowadzony przez usługodawcę;
Ten model nie jest skoncentrowany na przekazie informacji, lecz na 

sterowaniu działaniami pomocowymi (to znaczy wywieranie wpływu 
na usługi). Celem tego modelu jest minimalizowanie problemów poja-
wiających się przy przejściu pomiędzy poszczególnymi usługodawcami.

Należy nadmienić, że case management w niemieckiej pracy socjal-
nej oparty jest na teorii pracy socjalnej (Neuffer, 2013, s. 13). Zapre-
zentowana wyżej koncepcja M. Neuffer opiera się na założeniach teorii 
systemów. Zarządzanie przypadkiem może bazować, przykładowo, na 
koncepcji światów życia Hansa Thierscha (Neuffer, 2013, s. 13). Pe-
ter-Ulrich Wendt proponuje przyjęcie perspektywy zorientowanej na 
adresatów (np. orientacja na podmiot, zasoby, dojrzałość) czy też em-
powerment (Wendt, 2017, s. 30 i nast.).

Zakończenie
Deskrypcja case management w niemieckiej pracy socjalnej może 

stanowić inspirację do namysłu w kontekście dylematów działania 
profesjonalnego. Nie należy jednak zapominać o specyfice tła socjo-
ekonomicznego, które stanowiło ważki przyczynek do implementacji 
tej metody pracy z klientami znajdującymi się w trudnej oraz skom-
plikowanej sytuacji życiowej. Od niemieckiej pracy socjalnej, biorąc 
pod uwagę wykorzystywany przez nią repertuar metod, oczekuje się 
konkretnych, wymiernych efektów. Ale również oczekuje się udzielania 
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efektywnej pomocy osobom jej poszukującym, która prowadziłaby do 
samodzielności i niezależności od zewnętrznych źródeł wsparcia. Jak 
zauważa M. Neuffer (Neuffer, 2013, s. 5) case management wykorzystuje 
się w celu redukcji kosztów, jakie generuje świadczenie usług socjal-
nych. Często takie podejście do celów zarządzania przypadkiem jest 
jawnie deklarowane, a czasami jest to ukryte dążenie. Wówczas zawęża 
się oferowaną pomoc w taki sposób, aby klient nie miał zbyt dużego 
pola do działania i podejmowania wyborów dotyczących preferowa-
nych źródeł pomocy. Ta sytuacja związana jest z tendencją do ograni-
czania wydatków publicznych, która wywołana jest wieloma kryzysami 
finansowymi dotykającymi publiczny budżet (na przykład, aktualna 
sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która ge-
neruje koszty wynikające z państwowej pomocy dla zagrożonych branż 
niemieckiej gospodarki). Wydatki publiczne ograniczane są w obszarze, 
który związany jest z redystrybucją środków budżetowych, czyli w sto-
sunku do pomocy społecznej i pomocy młodzieży. Zaś skutki tych cięć 
najbardziej dotykają najsłabszych członków społeczeństwa, generując 
rosnące rozwarstwienie społeczne. Jak zauważa Peter-Urlich Wendt 
(Wendt, 2017, s. 349), uzupełniając stwierdzenie M. Neuffera dotyczą-
ce wykorzystywania zarządzania przypadkiem w celu redukcji kosz-
tów, w Niemczech począwszy od lat 2000. XXI w., zasady solidarności 
i społecznej sprawiedliwości zostały zastąpione samoodpowiedzialno-
ścią i aktywizacją. P.-U. Wendt (Wendt, 2017, s. 350) zwraca uwagę 
na zjawisko ekonomizacji w sferze spraw społecznych, która odciska 
piętno również na case management. Ekonomizacja skutkuje innym 
ujęciem niemieckiej pracy socjalnej. Nie jest ona pojmowana jedynie 
jako wsparcie w pokonywaniu trudności życiowych. Oczekuje się od 
niej raczej, aby szukający pomocy wykazywali określone zachowania 
(np. wykorzystywanie kapitału społecznego najbliższego otoczenia, ale 
bez wsparcia ze strony państwa). „Modernizacja” pracy socjalnej prze-
jawia się, na przykład, poprzez nadawanie nowych znaczeń znanym 
pojęciom. Jak pisze P.-U. Wendt (Wendt, 2017, s. 351) empowerment nie 
akcentuje już aspektu aktywizacji jako swoistego upoważnienia autono-
micznej osoby do aktywności. Empowerment zaczyna być rozumiany 
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jako aktywizacja zdolności do podejmowania zatrudnienia, która jest 
sankcjonowana i wymuszana, gdy nie przebiega dobrowolnie. Środo-
wisko społeczne nie jest pojmowane jako świat życia obywateli, którzy 
w sposób kompetentny podejmują działania. Jest ono rozumiane jako 
miejsce, w którym zachodzi proces aktywizacji i jako rezerwuar zaso-
bów sił służących aktywizacji obywateli. O ile świadczone jest porad-
nictwo socjalne, to nie powinno ono służyć li tylko realizacji celu, jakim 
jest rozwiązywanie problemów, takich jak przykładowo, bezrobocie czy 
ubóstwo wraz z ich skutkami (np. uzależnienia czy przemoc) przy wy-
korzystaniu osobistego zaangażowania, samosterowania i aktywizacji 
indywidualnych zasobów. Celem jest zaś łączenie zasobów w swoiste 
wiązki i rozwijanie skutecznych form poradnictwa w przypadku, gdy 
w życiu człowieka pojawią się sytuacje trudne. 

Bibliografia
Amstutz J., 2018, Case Management, H. Bassarak (red.), Lexikon der 

Schulsozialarbeit, Baden-Baden, Nomos.
Ertl S., 2016, Der Case-Management-Handlungsansatz als Interven-

tionsform Klinischer Sozialarbeit Betrachtung der Passung des Case 
Management im Kontext psycho-sozialer Behandlung, Höchberg, 
ZKS-Verlag.

Głębocka D. (d. Trawkowska), 2019, Problemy niepełnosprawności i re-
akcje z obszaru pracy socjalnej, [w:] K. Frysztacki (red.), Praca so-
cjalna. 30 wykładów, Warszawa, PWN. 

Kargulowa A., 2007, O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa, PWN.
Klie T., 2011, Case Management und Soziale Dienste, [w:] A. Evers, 

R. G. Heinze, T. Olk (red.), Handbuch Soziale Dienste, Wiesbaden, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kromolicka B., 2019, Siła (i ryzyko) transgresji, [w:] K. Frysztacki (red.), 
Praca socjalna. 30 wykładów, Warszawa, PWN. 

Neuffer M., 2013, Case Management. Soziale Arbeit mit Einzelnen und 
Familien, Weinheim und Basel, Beltz Juventa.



93

Rymsza M., (2016), Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki 
rozwój służb społecznych? Problemy Polityki Społecznej. Studia 
i Dyskusje, 35(4), 25–42, dostępny w Internecie na www.problemy-
politykispolecznej.pl (dostęp: 21.04.2021).

Schönhoff F., Steins G., Strzelcyk B., Wever S., 2012, Was ist Case Mana-
gement? [w:] G. Steins (red.), Psychologie und Case Management in 
der Sozialen Arbeit, Lengerich/Westfalen Pabst Science Publishers.

Smrokowska-Reichmann A., 2013, Zarządzanie przypadkiem – Case 
Management (CM) w pracy socjalnej, [w:] A. Skowrońska (red.), 
Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą spo-
łeczną, Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Steck B., 2018, Einzelfallberatung, [w:] H. Bassarak (red.), Lexikon der 
Schulsozialarbeit, Baden-Baden, Nomos.

Wendt W. R. (red.), 2012a, Beratung und Case-Management: Konzepte 
und Kompetenzen, Heidelberg, medhochzwei Verlag. 

Wendt P.-U., 2017, Lehrbuch Methoden der Sozialen Arbeit, Weinheim 
und Basel, Beltz Juventa.

Wendt W. R, 2012b, Horizont von Beratung im Case Management, [w:]
W. R. Wendt (red.), Beratung und Case-Management: Konzepte und 
Kompetenzen, Heidelberg, medhochzwei Verlag. 

Wendt W. R. (red.), 2012, Beratung und Case-Management: Konzepte 
und Kompetenzen, Heidelberg, medhochzwei Verlag. 

Netografia
https://www.socialnet.de/lexikon/Case-Management#quelle_ref
https://www.dgcc.de/

Abstract

The chapter presents the basic issue of case management in German social 
work. The introduction provides historical background showing the contri-
butions of implantation into case management support systems that inspired 
German social work. The heterogeneity of understanding case management 
and its phases are also presented. The chapter outlines models for the use of 
case management in German clinical social work.

Keywords: social work, case management, social pedagogy. 





95

edyta SIelIcKa
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Społecznej
ORCID: 0000-0002-8704-9290

Pracownik socjalny w relacji z klientem 
w kryzysie psychologicznym

Social worker in relation with client in crisis

Streszczenie
Kryzysy psychologiczne wpisane są w funkcjonowanie wielu osób, znaczna 

część z nich potrafi poradzić sobie z nimi samodzielnie lub z pomocą osób 
bliskich albo znaczących. Jednak część osób doświadczających kryzysu wy-
maga profesjonalnego wsparcia osób, które są zawodowo przygotowane do 
prowadzenia działań pomocowych – interwentów, psychologów, terapeutów. 
Często zdarza się jednak, że pierwszym ogniwem procesu pomocowego jest 
pracownik socjalny. Wielość jego kontaktów i ich różnorodność skłania do 
przekonania o potrzebie wzmocnienia działań pracowników socjalnych wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu interwencji kryzysowej, w tym: analizy sytuacji 
klienta w szerszej perspektywie psychologicznej, wzmacniania wewnętrznych 
systemów wsparcia klienta oraz tworzenia i wykorzystywania instytucjonal-
nych sieci wsparcia. Szczególnie, że prezentowane w artykule zestawienia da-
nych dotyczących zakresu świadczeń udzielanych klientom pomocy społecznej 
oraz dane dotyczące zasobów pomocowych wskazują na znaczne potrzeby we 
wskazywanym zakresie.

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, kryzys psychologiczny, interwencja kryzy-
sowa, pracownik socjalny, pomoc społeczna. 
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Wprowadzenie
Wzrastająca dynamika zmian społecznych, pogłębiająca się auto-

nomizacja życia jednostek, dezintegracja więzi ludzkich, wyklucze-
nie informacyjne, to tylko niektóre z obecnie intensyfikujących się 
zjawisk, które mają wpływ na pogarszającą się kondycję psychiczną 
ludzi. To także czynniki podnoszące ryzyko występowania kryzysów 
psychologicznych. Sytuacja ta ma również odzwierciedlenie w grupie 
klientów pomocy społecznej. Jednak w tym przypadku problem jest 
o tyle bardziej skomplikowany, że często w życiu klientów dochodzi do 
sprzężenia sytuacji problemowych, co powoduje, że skuteczna pomoc 
interwencyjna staje się ogromnym wyzwaniem. Poszukując zatem od-
powiedzi na pytanie, w jaki sposób można wspierać klienta doświad-
czającego kryzysu psychologicznego, w prezentowanym rozdziale zo-
stały omówione uwarunkowania systemowe działań interwencyjnych 
oraz główne założenia modelu pracy interwencyjnej. Zostały także 
wskazane niezbędne umiejętności zawodowe pracowników socjalnych 
do podejmowania właściwych działań w relacji z klientami w kryzysie. 
Wydają się być one szczególnie ważne, ponieważ podstawowa diagnoza 
sytuacji socjalnej klienta często okazuje się niewystarczająca – oparta 
o wywiad środowiskowy i rozmowę skupioną wokół pierwotnie ziden-
tyfikowanych problemów, takich jak bezrobocie, ubóstwo, uzależnie-
nia itp., nie pozwala dostrzec pojawiającego się właściwego kryzysu 
psychologicznego. Szczególnie, że objawy nakładające się na wydarze-
nia prowadzące do kryzysu, tworzą sploty przenikające wszystkie śro-
dowiska, w których obraca się człowiek (James, Gilliland, 2008, s. 37) 
i niejednokrotnie trudne są do wyłonienia. W związku z tym zdarza 
się, że kryzys psychologiczny zostaje wpisywany w ciąg konsekwencji 
związanych z opisaną socjalną sytuacją klienta, z którą pracuje się po-
wszechnymi i dobrze znanymi metodami pracy socjalnej. Tymczasem 
kryzys definiowany jako przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, 
wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenie życiowe, wyma-
gające istotnych zmian i rozstrzygnięć (Badura-Madej, 1999) powoduje 
w życiu i działaniach klienta stan dezorganizacji i zamieszania (Caplan, 
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1961, s. 18), który często wymaga dodatkowego wsparcia, a zatem pod-
jęcia aktywności, która ingeruje w obecny/dotychczasowy stan – czyli 
podjęcia „interwencji”, rozumianej jako próby rozwiązania niekorzyst-
nej sytuacji lub wzmocnienie realizacji celów pozytywnych (Kaczma-
rek, 2016, s. 49). Także ustawa o pomocy społecznej wskazuje zdarzenie 
losowe i sytuacje kryzysowe6 jako przesłankę do przyznania właściwych 
świadczeń. Aby w tej sytuacji wybrać adekwatną strategię wsparcia, po-
trzebna jest odrębna diagnoza skupiona na samym kryzysie. 

Praca z klientem wymaga świadomości, że kryzysy psychologiczne 
są naturalnie wpisane w nasze funkcjonowanie i że przez wiele z nich 
ludzie starają się przechodzić samodzielnie, korzystając ze wsparcia 
emocjonalnego osób znaczących, rodziny, przyjaciół lub profesjona-
listów (Kubacka-Jasińska, 2010, s. 17). Jednak w przypadkach, gdy 
kryzys wydaje się ludziom nie do pokonania za pomocą własnych 
zasobów, praca z kryzysem musi wykroczyć poza dotychczas podej-
mowane działania pracowników socjalnych i niejednokrotnie wymaga 
wsparcia specjalistycznego zespołu. W przypadkach kiedy stan kryzy-
su znajduje się w punkcie krytycznym, może okazać się, że złożoność 
problemów wymaga prowadzenia interwencji bezpośredniej w kilku 
obszarach funkcjonowania klienta (James, Gilliland, 2008). W tym 
wypadku jedną z adekwatnych form pomocy są działania podejmowa-
ne w modelu interwencji kryzysowej, rozumianej jako forma pomocy 
psychologicznej, która polega na ograniczonym w czasie kontakcie te-
rapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, 
w którego procesie dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do 
jego rozwiązania (Badura-Madej, 1999). Interwencja kryzysowa bywa 
także traktowana jako prewencja pierwotna, zatem jako profilaktyka 

6 Stanisław Nitecki zwraca uwagę na fakt, że gdy uwzględni się treść art. 7 pkt. 14 u. o p. s., to 
okaże się, że jest to jedna przesłanka, ponieważ z uwagi na spójnik „i” zdarzenie losowe oraz 
sytuacja kryzysowa muszą wystąpić łącznie. Tym samym zdarzenie losowe musi spowodo-
wać zaistnienie sytuacji kryzysowej. Z uwagi na brak wyznaczenia zakresu pojęciowego obu 
terminów, w każdym przypadku będzie zachodziła konieczność interpretacji sytuacji osoby 
ubiegającej się o świadczenie (…) czy w jej przypadku wystąpiło zdarzenie losowe skutkujące 
powstaniem sytuacji kryzysowej (Nitecki, 2008, s. 177).
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stanów kryzysowych, czy też patologicznych, a zatem także jako pomoc 
osobom potencjalnie zagrożonym nieprzystosowaniem bądź ryzykiem 
wystąpienia kryzysu (Kubacka-Jasińska, 2010, s. 19).

System wsparcia klienta w kryzysie psychologicznym
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w systemie pomocy spo-

łecznej pojawiły się uregulowania systemowe wskazujące interwen-
cję kryzysową jako niepieniężną formę świadczeń. Ustawa o pomocy 
społecznej definiuje ją zatem jako zespół interdyscyplinarnych działań 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ce-
lem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie 
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-
społecznej (art. 47.2 u. o p. s.). Co istotne z perspektywy omawianego 
tematu jest ona świadczeniem udzielanym klientom i rodzinom, któ-
rego dostępność nie ogranicza dochód klientów (art. 47.2 u. o p. s.) 
oraz którego realizacja nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 
(art. 106 u. o p. s.). W praktyce oznacza to, że z tej formy wsparcia może 
korzystać każda z osób bez względu na swoją obecną sytuację życio-
wą oraz dotychczasowe kontakty z instytucjami pomocy społecznej. 
W swoim założeniu interwencja kryzysowa ma przywrócić równowagę 
emocjonalną klienta i jednocześnie przywrócić jego siły sprawcze, tak 
by w dalszym ciągu wydarzeń mógł samodzielnie podejmować decyzje 
dotyczące nie tylko sytuacji wywołującej kryzys, ale także szerszej per-
spektywy swojego funkcjonowania. W związku z tym, zgodnie z ideą 
interwencji kryzysowej, ustawa o pomocy społecznej zakłada, że jest 
ona udzielana natychmiastowo poprzez specjalistyczną pomoc psycho-
logiczną i jeśli istnieje potrzeba zostaje uzupełniania lub wsparta porad-
nictwem socjalnym lub prawnym, a także w sytuacjach uzasadnionych 
udzieleniem tymczasowego schronienia na okres do trzech miesię-
cy (art. 47.3 u. o p. s.). Szczególnie podkreśla się w takich sytuacjach 
rolę i wspierające znaczenie domów dla matek z małoletnimi dzieć-
mi i kobiet w ciąży. Skuteczna, czyli natychmiastowa i profesjonalna 
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interwencja powinna być realizowana przez osoby przygotowane do jej 
prowadzenia. Najczęściej są nimi interwenci kryzysowi, psychologowie, 
czy też terapeuci pracujący w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej zwanymi Ośrodkami Interwencji Kryzysowej. Ośrodki te 
prowadzone są w większości przypadków w ramach zadania własnego 
lub zleconego przez powiat. Ich pracę uzupełniają, a niekiedy przejmują 
organizacje pozarządowe, najczęściej wyspecjalizowane w określonym 
kierunku wsparcia, np. wsparcia ofiar przemocy, pracy z osobą w ża-
łobie itp. 

W swoich założeniach Ośrodki oferują bezpłatną pomoc psycholo-
giczną, socjalną i prawną w sytuacjach wstępowania różnorodnych sytu-
acji trudnych w rodzinie, w tym: doznanej przemocy (w domu i w pracy), 
utraty bliskiej osoby, utraty pracy, przewlekłej lub nagłej choroby, myśli 
samobójczych (Grewiński, Zasada-Chorab, 2012, s. 60). Mając przygo-
towany specjalistyczny zespół, Ośrodki mogą także świadczyć pomoc 
osobom doświadczającym katastrof lub nagłych zdarzeń o charakterze 
traumatycznym, a także zapewnić schronienie maltretowanym kobie-
tom i dzieciom, osobom osamotnionym, tymczasowo pozbawionym 
opieki, zapewnić bezpłatną pomoc medyczną, prowadzić poradnictwo, 
mediacje rodzinne i szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych dla rodzin z problemami socjalnymi (Grewiński, Zasada-
-Chorab, 2012, s. 60; Nitecki, 2008, s. 218). Opisywany szeroki zakres 
zadań wpisanych w działalność Ośrodków jest w zaskakująco ograni-
czony sposób uregulowany aktami prawnymi. W systemowym ujęciu 
ich organizacja opiera się głównie o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), Ustawę z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1249) oraz Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685). Ustawy te określają tylko głów-
ne ramy działań wpisanych w interwencję, zaś właściwy dla poszcze-
gólnego Ośrodka zakres działań określają jego wewnętrzne regulaminy 
i statuty. Często wpływ na ich kształt mają zasoby kadrowe instytucji. 
Stan ten powoduje brak jednolitości w obszarach potencjału wspierają-
cego i interwencyjnego systemu oraz niejednokrotnie jego ograniczone 
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formy w poszczególnych rejonach województwa, a nawet kraju. A zatem 
przyjęte ustawowo rozwiązania mają szansę realizować zadania ukie-
runkowane na pracę z klientem w sytuacji kryzysu, jednak dokładne 
przyjrzenie się ich funkcjonalności skłania do niepokojących wniosków.

W sprawozdaniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za rok 
2019 podano skalę świadczeń pomocowych przyznanych w tymże roku 
w poszczególnych obszarach udzielanej pomocy: ubóstwo (liczba osób 
objętych pomocą 912 471), sieroctwo (1 821), bezdomność (38 637), 
potrzeba ochrony macierzyństwa (418 186), bezrobocie (744 800), nie-
pełnosprawność (612 470), długotrwała lub ciężka choroba (742 134), 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego (459 421), przemoc w rodzinie (43 998), 
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi (735), alkoholizm (104 246), 
narkomania (6 166), trudność w przysposobieniu do życia po zwol-
nieniu z zakładu karnego (16 516), trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy (1 763), zdarzenie losowe (16 487), sytuacja kryzysowa 
(18 223), klęska żywiołowa lub ekologiczna (5 384). Daje nam to łączną 
liczbę 4 143 458 zrealizowanych form pomocy klientom, w tym 18 223 
dotyczących sytuacji kryzysowych (Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, 2019). W rzeczywistości każdy ze wskazanych przypadków 
może stać się źródłem kryzysu psychologicznego. I choć oczywistym 
jest, że tylko pewien odsetek doświadczy kryzysu wymagającego szer-
szego wsparcia specjalistycznego, to wątpliwości co do skali potencjału 
systemowego do wsparcia potrzebujących budzą chociażby dane doty-
czące liczby Ośrodków Interwencji Kryzysowej. 

W 2019 roku w Polsce funkcjonowało siedem ośrodków o zasię-
gu lokalnym prowadzonych przez miasto oraz cztery prowadzone 
przez inne podmioty, a także 130 ośrodków ponadgminnych prowa-
dzonych przez powiaty oraz 27 prowadzonych przez inne podmioty. 
W ramach ich działalności udzielono pomocy 58 999 osobom, w tym 
1 887 osobom w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej o zasięgu lo-
kalnym prowadzonych przez powiaty, 1 614 w Ośrodkach o zasięgu 
lokalnym prowadzonych przez inne podmioty oraz 49 209 osobom 
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w Ośrodkach o zasięgu ponadgminnym prowadzonych przez powia-
ty, 5 789 w Ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty. Łącznie 
wszystkie formy placówek dysponują 1 934 miejscami, w tym 688 miej-
scami w Ośrodkach o zasięgu lokalnym (158 organ prowadzący powiat, 
530 inne podmioty prowadzące) oraz 1 246 miejscami w Ośrodkach 
o zasięgu ponadgminnym (945 organ prowadzący powiat, 301 inne 
podmioty prowadzące). Dane te są o tyle trudne w interpretacji, że po-
kazują nie tyle skalę przypadków zdiagnozowanych jako kryzysowe, 
ale przede wszystkim formalnie objętych pomocą wpisaną w zakres 
interwencji kryzysowej. Zastanawiająca wydaje się także liczba osób 
zatrudnianych we wspomnianych placówkach (wyk. 1., tab. 1.). 

Wykres 1. Liczba osób zatrudnionych w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Polsce w roku 
2019 

Źródło: Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za rok 2019, Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej (www.gov.pl z dnia 24.02.2021).

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie ze wskazanych 861 
osób były pełnoetatowymi pracownikami Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej. 
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Tabela 1. Liczba osób w przeliczeniu na etaty zatrudnionych w Ośrodkach Inter-
wencji Kryzysowej w Polsce w roku 2019 
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Źródło: Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za rok 2019, Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej (www.gov.pl z dnia 24.02.2021).

Jak przedstawia raport Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
w roku 2019 w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez 
powiaty jako zadanie własne zatrudniono 861 osób, z czego w przelicze-
niu na etaty liczba ta wyniosła 700,66 etatu. Nie ma w raporcie informa-
cji czy wszystkie z tych wskazanych osób są interwentami kryzysowymi 
lub czy w takiej roli są zatrudnione w placówkach. Z danych tych można 
jedynie wnioskować, że w 2019 roku w Polsce były województwa, któ-
re można uznać za białą plamę systemowego zasobu interwencyjnego. 
Przez pojęcie systemowego zasobu rozumieć należy te Ośrodki, które 
są jednostkami pomocy społecznej (Sierpowska, 2011, s. 102, Nitecki, 
2008, s. 218) i stanowią realizację zapisów ustawy o pomocy społecznej, 
gdyż to one w sposób naturalny stają się podstawowym ogniwem insty-
tucjonalnej sieci wsparcia klienta w kryzysie. Naturalnie rolę tę mogą 
i pełnią także jednostki, które realizują interwencje w formie zadania 
zleconego, czy też niezależnie powstające formy wsparcia realizowane 
przez III sektor organizacji pozarządowych. I choć w sposób znaczny 
wypełniają one istniejącą lukę interwencyjną, to jednak droga dotarcia 
do nich wymaga niekiedy dodatkowej wiedzy pracowników socjalnych 
lub klientów. Jak obrazują prezentowane dane, nadal brakuje rozwią-
zań i środków umożliwiających tworzenie w Polsce systemowych sieci 
pomocowych w kryzysie lub uzupełniającego ten brak profesjonalnego 
przygotowania specjalistów do udzielania wsparcia klientom.
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Wykorzystanie interwencji kryzysowej w pracy  
z klientem w kryzysie

Ten obraz sytuacji wymusza świadomą zmianę w przygotowaniu 
pracowników socjalnych do podejmowania działań interwencyjnych 
w przypadku pracy z klientami zagrożonymi kryzysem psychologicz-
nym. To co wydaje się znaczącym w tym przygotowaniu, to świado-
mość potrzeby wyjścia poza ramy standardowej analizy sytuacji klienta 
i zawodowego doświadczenia dotychczasowej pracy z nim. Na wstępie 
należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że pracownicy socjalni nie podejmu-
ją specjalistycznych działań w zakresie interwencji w kryzysie psycho-
logicznym, często jednak stanowią pierwsze ogniwo systemu wsparcia 
klienta. To ich wiedza i decyzyjność w tym zakresie może mieć zarówno 
znaczenie profilaktyczne, edukacyjne, wzmacniające czy też ratownicze. 

W tym celu należy przyjąć kilka podstawowych i istotnych z per-
spektywy pracownika socjalnego założeń: 

1. Kryzys wpisany jest w ludzkie funkcjonowanie, stąd praca z osobą 
w kryzysie w sposób oczywisty stanowi jedno z podstawowych 
doświadczeń osób wykonujących zawody pomocowe, w tym pra-
cowników socjalnych. Znaczna część osób w kryzysie jest w stanie 
rozwiązać go samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich, zna-
czących lub zaangażowanych, które nie muszą posiadać specjali-
stycznej wiedzy w tym zakresie. Warunkiem wsparcia jest tworze-
nie właściwych relacji pomocowych lub wewnątrzsystemowych 
sieci wsparcia. W sytuacjach występowania sytuacji, w której po-
jawienie się kryzysu zagraża integralności jednostki należy skorzy-
stać z właściwych strategii wsparcia, w tym np. z wybranego mo-
delu interwencji kryzysowej prowadzonej przez profesjonalistów.

2. Głównym celem udzielanej pomocy jest przywrócenie funkcjo-
nowania osoby w kryzysie do równowagi emocjonalnej sprzed 
kryzysu, przywrócenie jej ponownie poczucia sprawstwa, zapew-
nienie bezpieczeństwa. Aby realizować ten cel, można przyjąć 
różne modele pracy interwencyjnej, jednak kluczowe w kontakcie 
z osobą w kryzysie są osiągnięte efekty – nie teorie w oparciu, 
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o które realizowana jest interwencja. Interwencja musi mieć cha-
rakter praktyczny – nie jest to czas na wyszukane psychologiczne 
interpretacje, ale jest to czas na działanie (Badura-Madej, 1999, 
s. 28). Także jednostkowe działania podejmowane przez osoby, 
które nie są przygotowane zawodowo do udzielania pomocy psy-
chologicznej czy terapeutycznej osobom w kryzysie, mogą mieć 
wartość wzmacniającą realizację celów interwencji. Podczas roz-
wiązywania kryzysu osoby są szczególnie otwarte na pomoc (…). 
Nawet niewielka pomoc właściwie zogniskowana, może być sku-
teczniejsza, niż wyszukana pomoc w okresie mniejszej emocjonal-
nej dostępności (Badura-Madej, 1999, s. 28). 

3. W myśl eklektycznej teorii kryzysów po pierwsze wszyscy ludzie, 
tak jak i kryzysy są jedynymi w swoim rodzaju i niepowtarzalny-
mi, a po drugie wszyscy ludzie, tak jak wszystkie kryzysy, są do 
siebie podobni (James, Gilliland, 2008, s. 49). W związku z tym 
można scharakteryzować przebieg kryzysu, jego uwarunkowania, 
a także wskazać schematy radzenia sobie z nim, jednocześnie 
wypracowując modele pracy z kryzysem. Możliwe jest wykorzy-
stanie wskazań wynikających z modelu interwencji kryzysowej, 
także przez osoby, które nie są profesjonalnymi interwentami, te-
rapeutami, a osobami, które udzielają pomocy osobom w sytuacji 
kryzysu (James, Gilliland, 2008, s. 50).

4. Warunkiem właściwie udzielanego wsparcia psychologicznego jest 
posiadanie poszerzonej wiedzy z zakresu szerokiej analizy sytu-
acji klienta oraz umiejętności komunikacji. Podstawowe techniki 
komunikacji są wpisane w każdą formę kontaktu pomocowego, 
interwencyjnego czy też terapeutycznego. Niejednokrotnie to 
właściwe stosowanie ogólnodostępnych technik pozwala na zdia-
gnozowanie problemu i podjęcie dalszych kroków – zdarza się, że 
są one jedynym i wystarczającym narzędziem pracy wspierającej 
czy też interwencyjnej. Niewątpliwie powinny być one wpisane 
w podstawowe kompetencje każdego z zawodów pomocowych 
(Badura-Madej, 1999; Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 
2000; James, Gilliland, 2007). Nie ma wątpliwości, że tę wiedzę 
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mają pracownicy socjalni, jednak niezbędnym jest jej ustawiczne 
poszerzanie i wzmacnianie, oparte głównie o warsztat praktyczny 
i doświadczenia własne. Ważnym aspektem analizy tych doświad-
czeń własnych może stać się wsparcie w postaci superwizji. 

Podstawowy model pracy interwencyjnej  
jako punkt oparcia w działaniach

Analiza sześcioetapowego modelu interwencji opracowanego przez 
R. K. James i B. E. Gilliland pokazuje jego adekwatność i potencjał 
w odniesieniu do potrzeb wyłaniających się z relacji klient – pracownik 
socjalny. Model zawiera kolejne kroki działań interwencyjnych (James, 
Gilliland, 2008, s. 49–52), których znajomość może wskazać osobom 
wchodzącym w interakcję z osobą w kryzysie właściwy kierunek działań.

Co istotne, w tym modelu, jak zaznaczają jego twórcy, kluczowe dla 
całego procesu są elementy wysłuchiwania i oceniania stanu klienta 
oraz to one muszą warunkować cały proces interwencji (James, Gilli-
land, 2008, s. 49). Twórcy zaznaczają także, że wartością będzie tutaj 
postrzeganie interwencji jako formy kontaktu, której celem jest wyzwo-
lenie potencjału klienta do poradzenia sobie z kryzysem i powrotu do 
stanu sprzed kryzysu. Nie jest on zatem formą terapii – trwa od 6 do 
10 tygodni, zazwyczaj zamyka się w krótszym czasie (Badura-Madej, 
1999, s. 59). Właściwe poradzenie sobie z kryzysem stać się może dla 
klienta formą pozytywnego wzrostu bądź też przełomowym momen-
tem dla rozpoczęcia przez niego długotrwałego procesu zmiany, czasem 
wspomaganego formą terapii długoterminowej. 
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Tabela 2. Sześcioetapowy proces interwencji kryzysowej wg R. K. James, 
B. E. Gilliland

W
YS

ŁU
CH

AN
IE

Zdefiniowanie 
problemu

Warunek konieczny do wyboru i realizacji właściwych strategii 
i procedur interwencji kryzysowej. 

Brak rozumienia sytuacji kryzysowej z perspektywy klienta może 
prowadzić do realizacji działań niecelowych i nieefektywnych. 

Zapewnienie  
klientowi 
bezpieczeństwa

Minimalizacja fizycznych i psychicznych zagrożeń dla klienta 
oraz innych osób. Musi być integralną częścią wszystkich pro-
cesów i etapów interwencji. 

Brak poczucia bezpieczeństwa nie pozwala na utworzenie relacji 
pomocowej i często uniemożliwia rozpoczęcie kolejnych etapów 
interwencji.

Wspieranie

Budowanie relacji z klientem, w której czuje się on doceniony, 
dowartościowany i zadbany. Wymaga bezwarunkowej akcepta-
cji klienta i jego aprobaty jako człowieka. 

Nieumiejętność przyjęcia postawy akceptacji i stworzenia prze-
strzeni dla klienta może spowodować jego wycofanie się z działań 
interwencyjnych.

D
ZI

AŁ
AN

IE

Rozważenie 
możliwości

Rozpoznanie możliwych dla klienta rozwiązań sytuacji oraz do-
konanie zobiektywizowanej analizy możliwych wyborów w celu 
doboru tych, które są stosowne i realne do zastosowania. 

Wygenerowanie mnogości rozwiązań bądź takich, które nie wy-
nikają z potencjału i zasobów klienta, może prowadzić do dalszej 
dezorientacji klienta. 

Układanie 
planów

Planowanie przez klienta działań, które pozwolą mu powrócić 
do stanu równowagi emocjonalnej sprzed kryzysu. Podstawą 
tego etapu jest zachowanie przez klienta poczucia kontroli, 
sprawstwa i niezależności.

Przejęcie decyzyjności przez interwenta odbiera klientom poczu-
cie ich własnej siły. Niekiedy wydaje się wygodne i oczekiwane 
przez klientów, jednak nie spełnia założeń interwencji kryzysowej. 

Uzyskanie  
zobowiązania 
klienta

Etap kończący planowanie działań i jednocześnie rozpoczy-
nający działania właściwe klienta. Celem uzyskania od klienta 
zobowiązania do podjęcia realizacji planu jest wzmocnienie 
zaangażowania klienta i uzyskania potwierdzenia o jego goto-
wości do współdziałania. 

Zobowiązanie klienta, aby było skuteczne, musi być autentyczne 
i wynikać z jego przekonania do wypracowanych planów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. K. James, B. E. Gilliland, Strategie interwencji 
kryzysowej, 2008. 
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Jak wspomniałam od pracowników socjalnych nie należy wymagać 
realizacji modelu interwencji kryzysowej w pracy ze swoim klientem, 
ale na pewno należałoby oczekiwać, że będą wykorzystywali w swojej 
pracy narzędzia interwencyjne, dzięki którym będą mogli samodzielnie 
podjąć działania zmierzające do poprawy stanu funkcjonowania klienta 
lub zidentyfikować moment niezbędnego włączenia w pomoc innych 
specjalistów lub instytucji. Takie podejście zakłada, że sytuacja klienta 
nie może być rozpatrywana jedynie przez pryzmat jego sytuacji socjal-
nej, lecz w szerszej perspektywie psychologicznej, która choć niejedno-
krotnie będzie sprzężona, powinna zostać potraktowana rozłącznie. To 
ma ogromne znaczenie dla uważności w podejmowanych działaniach, 
ponieważ wymaga analizy sytuacji klienta niezależnie od diagnozy so-
cjalnej, jego funkcjonowania oraz niezależnie od dotychczasowych jego 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych życiowo. Angażuje 
zatem pracownika socjalnego w kolejne kroki działania, które wymagać 
będą od niego głównie: gotowości relacyjnej i decyzyjności w zakre-
sie tworzenia bezpiecznych dla klienta ram wsparcia, budowania we-
wnątrzsystemowych obszarów wsparcia społecznego klienta, znajomo-
ści i wiedzy na temat instytucjonalnej sieci wsparcia oraz umiejętności 
wykorzystywania jej zasobów. 

ocena sytuacji klienta
Mówiąc o ocenie sytuacji klienta, pozornie wydawałoby się natu-

ralne zastosowanie tu odniesienia do diagnozy, w tym tej najbardziej 
oczywistej – opartej o wywiad środowiskowy. Problem polega jednak 
na ograniczonych możliwościach pracowników socjalnych, zarówno 
w kwestiach dostępności psychologicznej konsultacji stanu klienta, jak 
i braku właściwych narzędzi diagnostycznych, które dają możliwości 
oceny stanu psychicznego klienta, nie zaś jego stanu funkcjonowania 
społecznego. Stąd też wydaje się, że w konfrontacji z sytuacją poten-
cjalnego kryzysu należałoby raczej używać pojęć: analizy sytuacji klien-
ta, rozumianej jako rozeznanie sytuacji w oparciu o deklarowany stan 
psychiczny klienta, jego dotychczasowe doświadczenia oraz kontekst 
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sytuacyjny, a także oceny stanu, jako podstawy wnioskowania o poten-
cjalnych zagrożeniach wynikających z obecnej sytuacji klienta. Ocena 
jest niezbędnym krokiem podjęcia decyzji o potencjalnym zagrożeniu 
życia i zdrowia klienta lub osób z jego otoczenia, a zatem jest podstawą 
do rozpoczęcia bezpiecznego działania i ewentualnego wdrożenia pro-
cedur związanych z szybkim reagowaniem (działaniem ratowniczym). 
W sytuacji myśli suicydalnych7 bądź też sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia osób trzecich, niezbędna jest interwencja psychiatryczna, a nie-
kiedy policyjna. Tutaj rola pracownika socjalnego sprawdza się do za-
pewnienia klientowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania 
współpracy z odpowiednimi instytucjami oraz gdy to możliwe, podjęcia 
działań w stosunku do rodziny klienta, tak by po jego powrocie rozpo-
cząć budowanie jego wewnętrznej środowiskowej sieci wsparcia.

W sytuacjach, w których w ocenie pracownika socjalnego nie ma 
zagrożenia zdrowia lub życia klienta ani osób trzecich, kluczowym 
czynnikiem analizy będzie umiejętność klasyfikacji sytuacji ze wzglę-
du na stan8 stresu (Heszen, 2016, Sęk, 2004, Kubacka-Jasińska 1997). 
Jest to kolejny krok, który pozwoli w sposób właściwy podjąć decyzje 

7 Pojęcie zachowań suicydalnych obejmują zarówno zróżnicowane przejawy działań autode-
strukcyjnych – od działań ukierunkowanych na unicestwienie siebie, poprzez dokonywanie 
samouszkodzeń, do deklaracji wyrażających groźby lub wyobrażenia samobójcze (Juczyński, 
1998, s. 3).
8 Badacze często odnoszą określenie kryzysu do szerszej kategorii stresu psychologicznego 
jako pojęcia nadrzędnego oraz szczególnego rodzaju stresu o ściśle określonej charakterysty-
ce: złożoności, całościowego „zgeneralizowania” powiązanego z podstawowymi wartościami 
jednostki, pozbawionego braku kontroli, przy interpretacji wyników krytycznych ogranicza-
jących zdolność radzenia sobie, w odniesieniu do indywidualnych parametrów oceny ryzyka 
(Kubacka-Jasińska, 1997, s. 11).
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o zakresie potrzeb klienta. Sytuacje traumatyczne9, sytuacje kryzyso-
we10, czy też trudne11 będą wymagały podjęcia innych działań wyni-
kających z ich potencjalnych konsekwencji dla integralnego funkcjo-
nowania klienta. Będą one też warunkowały zasięg wsparcia, w tym 
uruchomienie specjalistycznych zasobów instytucjonalnych, np. inter-
wenta, psychoterapeuty, psychologa bądź psychiatry. Pracownik socjal-
ny nie mając możliwości dokonania w tym zakresie pełnej diagnozy, 
musi oprzeć swoją analizę i ocenę z jednej strony na posiadanej wiedzy 
o zastanej sytuacji klienta, z drugiej zaś na informacjach uzyskanych 
od klienta na temat jego subiektywnego odczuwania owej sytuacji oraz 
jego poczuciu sprawstwa w niej. Wymaga to nawiązania z klientem wię-
zi, którą będzie on postrzegał jako bezpieczną i podmiotową. Oczywi-
ście umiejętności tworzenia takiej relacji mieszczą się w podstawowym 

9 Sytuacje traumatyczne, związane są z doświadczaniem traumy, która w klasyfikacji medycz-
nej DSM-5 rozumiana jest jako szczególny rodzaj zdarzenia (stresora), przy czym w sposób 
enumeratywny do takich zdarzeń zaliczono: (1) narażenie na śmierć, (2) narażenie na zagro-
żenie śmiercią, (3) narażenie na poważne obrażenia lub zagrożenie takimi obrażeniami oraz 
(4) narażenie na przemoc seksualną lub groźbę przemocy seksualnej (Steuden, Janowski, 2016, 
s. 549–565). Podejrzenia doświadczania przez klienta sytuacji mogącej wiązać się z traumą ko-
niecznie wymaga dodatkowego wsparcia specjalisty przez wzgląd na: większe zapotrzebowa-
nia na profesjonalne wsparcie wobec narastających czynników ryzyka jej wystąpienia; trudności 
diagnostycznych dotyczących jej rozpoznawania i związanych z nią skutków; różnicowania ob-
jawów klinicznych traumy od reakcji na doświadczenia o charakterze normatywnym (Steuden, 
Janowski, 2016, s. 549–565).
10 Sytuacje kryzysowe – rozumiane będą jako przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, 
wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian 
i rozstrzygnięć (Badura-Madej, 1999). Reakcje osób w sytuacjach kryzysu mogą wywoływać: 
(1) samodzielność w poradzeniu sobie z sytuacją i pozytywne wzmocnienie, (2) przezwycię-
żanie kryzysu w sposób zagrażający integralności jednostki poprzez zatrzymanie raniących 
uczuć, (3) załamanie psychiczne i niezdolność do dalszego normalnego życia bez właściwej 
pomocy (James, Gilliland, 2008, s. 34).
11 Sytuacje trudne (w tym sytuacje problemowe, konfliktowe) – to takie, w których następuje 
naruszenie równowagi między wymaganiami wynikającymi z wykonywanych zadań, struk-
turą czynności zmierzających do ich wykonania, warunkami, w jakich przebiega aktywność 
i cechami podmiotu. W takim ujęciu sytuacji trudnych, w sposób szczególny wyeksponowany 
zostaje moment zakłócenia równowagi, zaś elementy, między którymi następuje zakłócenie 
umiejscawiane są zarówno w człowieku wykonującym czynności, jak i w otoczeniu (za Toma-
szewskim [w:] Heszen, 2016, s. 25). Sytuacje trudne człowiek pokonuje zazwyczaj samodziel-
nie lub dzięki wsparciu społecznemu.
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kanonie przygotowania pracowników socjalnych do wykonywania 
zawodu, jednak nierzadko zdarza się, że intensywna praktyka zawo-
dowa12 wpływa na możliwość tworzenia oraz jakość relacji z klientem 
i powstających między nimi więzi. Zatem dla jakości działań nie będzie 
wystarczająca sama wiedza pracownika socjalnego z zakresu interwen-
cji, ale jego gotowość i otwartość do realizacji założeń interwencyjnych. 
Gotowość ta powinna wynikać z przekonania o potrzebie wejścia w re-
lacje wykraczającą poza standardowy wywiad środowiskowy lub jego 
weryfikację. Tworzenie bezpiecznych ram dla obu stron powinno za-
wsze odnosić się do kluczowych pytań o stan zagrożenia życia lub zdro-
wia klienta/osób trzecich, o zakres potrzeb klienta, w tym szczególnie 
potrzeb związanych ze wsparciem specjalistycznym oraz o jego zasoby 
do samodzielnego radzenia sobie z kryzysem.

Tworzenie przestrzeni środowiskowego wsparcia 
społecznego

Kryzys w życiu klienta powoduje stan niemocy, ale też niejednokrot-
nie poczucie osamotnienia, wyobcowania i pozbawienia umiejętności 
szukania rozwiązań sytuacji. Choć często osoby w kryzysie sygnalizują 
swój stan i potrzebę wsparcia, zdarza się, że pozostaje ona niezauważo-
na lub osoby z najbliższego otoczenia nie potrafią tej pomocy udzielić. 
Psychologowie zwracają uwagę na fakt, że jednym z wymiarów strategii 
radzenia sobie ze stresem jest podejmowanie działań w celu pozyski-
wania wsparcia społecznego (Heszen, 2013, s. 73, s. 313–315). A to 
co charakteryzuje wsparcie społeczne i odróżnia je od innych pojęć to 
stopień zakorzenienia (embedded) społecznego oraz poczucie przynależ-
ności, zobowiązania, bliskości (Sęk, Cieślak, 2012, s. 33). 

12 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. reguluje zatrudnienie w Ośrodkach 
pomocy społecznej pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosun-
ku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców 
lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną 
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie wię-
cej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących (u. o p. s. art. 110 §11).
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Rozpoczęciem procesu wykorzystywania potencjału sieci wsparcia 
społecznego do wzmocnienia funkcjonowania klienta w kryzysie jest 
analiza zasobów klienta, w tym jego relacji, szczególnie rodzinnych, 
przyjacielskich, zawodowych czy też sąsiedzkich. Oczywiście wiele cech 
osobowości warunkuje procesy wsparcia, potrzebę pomocy, poszukiwa-
nie, unikanie, odbiór, wykorzystanie itp. Niemniej wsparcie społeczne 
nie funkcjonowałoby, gdyby nie dawne, aktualne i potencjalne struktu-
ry społeczne oraz relacje interpersonalne. Dlatego też częściej zalicza się 
wsparcie społeczne do zasobów społecznych, a jego małe nasilenie lub 
brak uznaje się za deficyt i czynnik ryzyka (Heszen, Sęk, 2020, s. 168). 
Jak zaznacza Badera-Madej osoba w kryzysie znajduje się w jednej 
z trzech sytuacji: posiada system społecznego wsparcia, który jest w peł-
ni sprawny do udzielania jej koniecznej pomocy, jego system wsparcia 
istnieje, jednakże musi być uaktywniony, w związku z tym praca z nim 
staje się jednym z zadań między innymi w ramach interwencji kryzy-
sowej, system wsparcia nie istnieje i musi być budowany – w tej sytuacji 
może okazać się, że przejściową formą systemu wsparcia staje się jego 
systemowa sieć, np. ośrodek interwencji kryzysowej lub inna instytucja 
(Badera-Madej, 1996, s. 63). 

W ustaleniu zasobów szczególne znaczenie ma nie tyle sama obec-
ność osób znaczących w środowisku życia klienta, co jakość łączących 
go relacji z tymi osobami, ich otwartość, szczerość, a także ich możli-
wości wspierające oraz gotowość wskazanych osób trzecich do wcho-
dzenia w relacje pomocowe. Identyfikacja zasobów i ich potencjału 
powinna uwzględniać także te niewykorzystywane do tej pory relacje-
-zerwane, zaniedbane czy też uwikłane. Ich rekonstrukcja bądź całko-
wita odbudowa zawsze zakłada autonomię wszystkich stron, dobro-
wolność i świadomość sprawczości na każdym etapie podejmowanych 
działań. Wymaga także pracy edukacyjnej ukierunkowanej z jednej 
strony na poszerzanie wiedzy klienta na temat roli wzajemnych relacji 
w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi i trudnymi, z drugiej zaś na 
wzmacnianie umiejętności podejmowania właściwych działań wspiera-
jących u osób pomagających (jeśli wyrażą zgodę na współpracę z pra-
cownikiem socjalnym), zaś u klienta na wzmacnianie/kształtowanie 



112

umiejętności pozytywnego budowania i co ważniejsze utrzymywania 
relacji z innymi. Ważną umiejętnością, która także wymaga kształtowa-
nia lub wzmacnia u osoby w kryzysie, jest umiejętność proszenia i ko-
rzystania z oferowanych form pomocowych. Jest ona niezbędna w pro-
cesie odzyskania przez klienta poczucia sprawstwa w swoim życiu. 

Współpraca wewnątrz instytucjonalnej sieci wsparcia
W sytuacjach, kiedy nie ma możliwości wykorzystania wewnętrzne-

go systemu wsparcia klienta opartego o najbliższe kontakty lub kiedy 
jest on niewystarczający przez wzgląd na stan klienta, pracownik so-
cjalny powinien móc uruchomić instytucjonalne (sformalizowane) sie-
ci wsparcia społecznego – w tym pomoc terapeutyczną, psychiatrycz-
ną, psychologiczną. Są one obiektywną podstawą społecznej integracji 
i wsparcia – określa je liczba możliwych źródeł wsparcia w otoczeniu 
jednostki (Sęk, Cieślak, 2012, s. 33). Aby jednak były one realnym za-
sobem pracownika socjalnego, wymagają długotrwałej pracy nad ich 
różnorodnością, dostępnością i głównie skutecznością ich działania – 
stąd jednym z ważniejszych narzędzi pracy interwentów czy w oma-
wianym temacie pracowników socjalnych, jest rzetelnie budowana baza 
kontaktów i sprawdzonych sposobów współpracy ze specjalistami po-
szczególnych obszarów pomocowych. Sformalizowane źródła wsparcia 
to wszelkie grupy zawodowe, stowarzyszenia i instytucje, w tym także 
instytucje opieki zdrowotnej. Funkcjonują one według określonych reguł, 
mniej spontanicznie i rzadziej na zasadach wzajemności, a niekiedy do-
stęp do nich (np. do służby zdrowia albo pomocy społecznej) jest trud-
niejszy, mogą także stygmatyzować. Dlatego ważne jest to, aby dbać o ich 
dostępność i poziom zaufania (Heszen, Sęk, 2020, s. 169). Przekierowa-
nie klienta do specjalisty bywa w wielu sytuacjach niezbędne, ale też 
wymaga dużej wiedzy i zaufania wewnątrz sieci społecznej. Spotkanie 
klienta z osobą, która nie spełni podstawowych oczekiwań – nie potrak-
tuje klienta w sposób podmiotowy, nie uzna potrzeby wsparcia lub po-
stanowi odroczyć spotkanie albo działania pomocowe, stanowi ryzyko 
wycofania się klienta także z pozostałych form wsparcia. Może się też 
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okazać, że uzna on za bezwartościowe korzystanie ze wsparcia specjali-
stów czy też instytucji i to przekonanie w długiej perspektywie pozbawi 
go realnej możliwości zmiany swojej sytuacji. Pomoc w wyborze właści-
wego specjalisty jest zatem kluczowa i może mieć ogromne znaczenie 
dla całego procesu wychodzenia klienta z kryzysu, może mieć także 
wpływ na poziom zaufania klienta do pracownika socjalnego.

Budowanie bazy kontaktów wymaga nie tylko wiedzy o odpowied-
nich specjalistach – znajomość ich imion, nazwisk, sposobów kontakto-
wania się z nimi, czy też rejestrowania wizyt, ale także wiedzy na temat 
procedur korzystania z pomocy poszczególnych specjalistów, ich do-
stępności – przekierowanie klienta w kryzysie do specjalisty, na którego 
wizytę czeka się miesiącami, okaże się nieskuteczną formą wsparcia 
lub będzie wymagała w międzyczasie wykorzystania innych możliwych 
form pracy z klientem. Taka wiedza wymaga ciągłych aktualizacji da-
nych w związku z dynamiką rynku usług medycznych, specjalistycz-
nych oraz dbałości o nawiązane już kontakty. A zatem świadome bu-
dowanie przez pracownika socjalnego (swojej) instytucjonalnej sieci 
społecznej w celu interwencyjnym wymaga dużej świadomości jej wagi 
i nieustającego wysiłku w jej poszerzaniu i aktualizowaniu. 

W obliczu tych, jak i wcześniej wskazanych wyzwań, jakie stoją 
przed pracownikiem socjalnym w sytuacji pracy z klientem w kryzysie 
psychologicznym, wydaje się niezbędnym przygotowanie odpowiedniej 
dla tej grupy zawodowej oferty szkoleniowej. W jej ramach powinny 
znaleźć się szkolenia: wzmacniające kompetencje komunikacyjne w sy-
tuacjach kryzysu, rozwijające umiejętności szerokiej diagnozy sytuacji 
klienta oraz wykorzystania podstawowych narzędzi interwencyjnych. 
Znaczące byłoby także upowszechnienie studiów podyplomowych z za-
kresu interwencji kryzysowej, co pozwoliłoby pozyskać większe grono 
specjalistów z tego zakresu działań. Szczególnie warto zwrócić uwagę 
na tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między pracow-
nikami socjalnymi, tak by mogli analizować podejmowane działania 
na podstawie dotychczasowego swojego uczestnictwa w sytuacjach 
problemowych bądź też koleżanek i kolegów. Mogłyby to być formy 
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warsztatowe, fora wymiany doświadczeń, grupy wsparcia zawodowego, 
czy też zawodowe konsultacje bądź spotkania z superwizorami. 

Zakończenie
Wiele osób z założenia wpisuje w trajektorie życia klientów pomocy 

społecznej doświadczanie kryzysów i jest to zazwyczaj założenie a priori.  
Jednak faktyczna wielość i różnorodności kontaktów pracowników 
socjalnych wskazuje na realną potrzebę poszerzania ich wiedzy na te-
mat kryzysów psychologicznych, ich dynamiki, znaczenia i możliwości 
wsparcia osób ich doświadczających, tak aby ułatwić lepsze zrozumie-
nie sposobów reagowania klientów (Kita, 2014, s. 28). Stąd wyłania się 
postulat wzmocnienia katalogu kształcenia pracowników socjalnych 
o ten zakres. Wiedza ta pozwoli pracownikom socjalnym szybciej do-
strzec w swojej pracy sytuacje związane z pojawieniem się u klientów 
kryzysów, dostrzec ich potencjał lub zagrożenia związane z brakiem 
zasobów własnych do poradzenia sobie z nimi. Pozwoli także na zro-
zumienie sytuacji, w których pojawiają się stany transkryzysowe13, gdy 
klient nie przepracował w sobie negatywnych emocji w stosunku do 
innych osób z jego życia i przenosi ten gniew, np. na osoby zaanga-
żowane w pomoc, np. na pracowników pomocy społecznej czy służb 
mundurowych (Kita, 2014, s. 30). Wiedza ta stwarza także zawodo-
wą przestrzeń na właściwe podejście do strategii wybieranych w pracy 
z klientem. Kluczem wyboru staje się tutaj pojęcie skuteczności – już 
Tadeusz Kotarbiński opisując prakseologiczny wymiar podejmowanych 
działań ludzkich, pisał o potrzebie wywodzenia skuteczności działań 
z utylitarnego charakteru ich oceny, co miałoby zwrócić uwagę na 
efekt, nie zaś sam proces. W pracy z kryzysem takie założenie, nabiera 
nowego – eklektycznego wymiaru teoretycznego i praktycznego – po-

13 Stany transkryzysowe wynikają z nierozwiązanego kryzysu pierwotnego lub błędnego prze-
konania o rozwiązaniu problemu wywołującego kryzys, stan ten prowadzi do ponownego wy-
stąpienia kryzysu pod wpływem nowych czynników stresujących lub sytuacji trwania w tłu-
mionym kryzysie (James, Gilliland, 2007, s. 35–36).
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dejmując działania sięga się po te metody i formy, które są skuteczne, 
nie osadzając ich w poszczególnym nurcie psychologicznym, czy też 
terapeutycznym (Kotarbiński, za Marynowicz-Hetka, Piekarski, 1998, 
s. 17). Myśl ta realizuje także postulat Vereny Kast, która zwraca uwagę 
na potrzebę rozszerzania wiedzy specjalistycznej dotychczas posiadanej 
przez ograniczoną liczbę osób. Po to by mieli świadomość, że trzeba się 
w życiu liczyć z kryzysami i wynikającym z nich lękiem, i aby móc sobie 
z nimi radzić, należy pozyskiwać nowe kompetencje (Kast, 2001, s. 11). 
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Abstract

Psychological crises are part of the functioning of many people, a large 
part of them can deal with them on their own or with the help of relatives or 
important people. However, some people experiencing a crisis require pro-
fessional support from those who are professionally prepared to carry out 
help activities - interveners, psychologists, therapists. It often happens, how-
ever, that the first link in the aid process is a social worker. The multiplicity 
of his contacts and diversity of them lead to the belief that there is a need 
to strengthen the activities of social workers with knowledge and skills in 
the field of crisis intervention. It includes: analyzing the client's situation in 
a broader psychological perspective, strengthening internal client support sys-
tems and creating and using institutional support networks. Data on the scope 
of benefits provided to social welfare clients presented in the article and the 
data on assistance resources indicate significant needs in the indicated scope.

Keywords: social support, psychological crisis, crisis intervention, social worker, 
social assistance. 
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Praca socjalna w środowisku niesamodzielnych 
osób starszych i opiekunów rodzinnych

Social work for dependent elderly and family caregivers

Streszczenie

Starzenie się populacji stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników sektora 
pomocy społecznej, którzy dziś stanowią jeden z głównych filarów systemu 
opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. 
W pracy przedstawione zostały dane obrazujące skalę procesu starzenia się po-
pulacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spadku potencjału opiekuńcze-
go rodzin. Następnie scharakteryzowano główne formy wsparcia niesamodziel-
nych osób starszych i członków ich rodzin, realizowane przez pracowników 
sektora pomocy społecznej. W ostatniej części rozdziału przedstawione zostały 
wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w zakresie organizacji i finansowania 
świadczeń z zakresu opieki długoterminowej z uwagi na rosnące zapotrzebowa-
nie wynikające z procesu starzenia się populacji. W pracy wykorzystane zostały 
dane m.in.: Eurostat, GUS, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Najwy-
żej Izby Kontroli oraz wyniki badań własnych Autora rozdziału.

Słowa kluczowe: osoby starsze, opieka długoterminowa, praca socjalna, geron-
tologia, pomoc społeczna. 
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Wprowadzenie
Populacja Polski jest jedną z najdynamiczniej starzejących się w gru-

pie państw zrzeszonych w UE (EC, 2018). Prognozy demograficzne 
jednoznacznie wskazują, że w najbliższych latach wzrośnie liczba osób 
starszych, w tym szczególnie w kategorii wiekowej 85 i więcej lat (GUS, 
2014). Wiek stanowi jeden z głównych czynników mających wpływ na 
wystąpienie ryzyka niesamodzielności. W najbliższych latach można 
spodziewać się dynamicznego wzrostu liczby niesamodzielnych osób 
starszych, którzy będą potrzebowali pomocy i wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Tymczasem potencjał opiekuńczy rodzin będzie ule-
gał zmniejszeniu, głównie ze względu na utrzymujący się od lat stan 
głębokiej depresji urodzeniowej oraz migracje zewnętrzne długotermi-
nowe osób w wieku produkcyjnym (19–60/65 lat). 

Starzenie się populacji stanowi ogromne wyzwanie dla sektora pomo-
cy społecznej, który dziś jest jednym z głównych filarów systemu opieki 
długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. 
Niesamodzielność definiowana jest jako brak możliwości do samodziel-
nego wykonywania czynności dnia codziennego i konieczność korzy-
stania z pomocy osób trzecich (Szweda-Lewandowska, 2014, s. 215). 
Wyzwania jakie stają przed pracownikami instytucji pomocy społecz-
nej, w tym w szczególności pracownikami socjalnymi, opiekunkami 
środowiskowymi, opiekunami w domach pomocy społecznej, związane 
są nie tylko z zabezpieczeniem potrzeb bytowych i opiekuńczych nie-
samodzielnych seniorów, ale również dotyczą wsparcia opiekunów ro-
dzinnych. Praca socjalna w środowisku niesamodzielnych osób starszych 
wymaga podejścia kompleksowego i współpracy wielosektorowej, w tym 
głównie z pracownikami sektora ochrony zdrowia oraz organizacji poza-
rządowych. Zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej praca socjal-
na świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym (...) osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. W przypadku osób 
starszych, a już szczególnie niesamodzielnych, praca socjalna może mieć 
formę stałej pomocy, której zakres rośnie wraz ze spadkiem zdolności 
w zakresie samodzielnej egzystencji. 
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Starzenie się populacji w ujęciu demograficznym
W 2020 roku osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły 18,1% populacji 

kraju, w tym 2,1% osoby w wieku powyżej 85 lat (GUS, 2020). Według 
prognoz demograficznych do 2030 roku udział osób po 60 roku życia 
wzrośnie do 23,2%, w 2050 do 32,7% (GUS, 2014). W połowie XXI se-
niorzy powyżej 85 roku życia będą stanowili 6,1% populacji (Bank Da-
nych Lokalnych, 2021). Co warto podkreślić populacja Polski będzie 
należała do jednej z najszybciej starzejących się w grupie państw Unii 
Europejskiej (UE), w przypadku której odsetek seniorów w 2050 roku 
będzie kształtował się według prognoz demograficznych na poziomie 
około 28,5% (Eurostat, 2019). 

Wykres 1. Prognozowana liczba ludności według ekonomicznych grup wieku 

Źródło: (GUS, Prognoza ludności na lata 2014–2050, 2014).

W najbliższych latach będzie w związku z powyższym zmniejszał 
się potencjał opiekuńczy rodzin, szczególnie w kategoriach wieku osób 
w wieku produkcyjnym 18–44 lata. Proces ten można zobrazować 
za pomocą współczynnika obciążenia demograficznego (Wod), który 
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określa relację pomiędzy liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym a liczbą 
osób w wieku produkcyjnym14 (Murkowski, 2018)15. 

W 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 
51 osób w wieku przed i poprodukcyjnym. W kolejnych latach współ-
czynnik obciążenia demograficznego będzie wzrastał i w 2035 roku 
osiągnie poziom 58, a w 2050 roku 81 osób w wieku nieprodukcyj-
nym na 100 w wieku produkcyjnym (Bank Danych Lokalnych, 2021). 
Na podstawie danych ujętych na wykresie 1. można stwierdzić, że na 
wzrost analizowanego współczynnika dominujący wpływ będzie miał 
wzrost liczy osób wieku poprodukcyjnym. Rodziny coraz częściej ob-
ciążone będą koniecznością zabezpieczenia opieki nad seniorami.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem16 z uwagi na analizowany temat jest 
współczynnik potencjalnego wsparcia starszych rodziców (Wwr), który 
jest ilorazem liczebności subpopulacji z tzw. przedpola starości (50–
64 lata) przez liczebność osób sędziwych (85 i więcej lat) w tej samej 

14 Przyjmowane są różne kategorie wieku w ujęciu ekonomicznym. Bank światowy określa 
wiek przedprodukcyjny, czyli osoby pozostające na utrzymaniu w przedziale od 0 do 14 roku 
życia. Wiek produkcyjny 15–64 lata, a poprodukcyjny 65 i więcej lat. (WB, 2021) Natomiast 
GUS przyjmuje, że wiek przedprodukcyjny od 0 do 17 roku życia, produkcyjny 18–59 lat dla 
kobiet i 64 lat dla mężczyzn, wiek poprodukcyjny 60 i więcej lat dla kobiet i 65 i więcej lat dla 
mężczyzn (Bank Danych Lokalnych, 2021).
15 

L0-14 – liczebność subpopulacji osób w wieku przedprodukcyjnym (np. 0–14 lat);
L65+ – liczebność subpopulacji osób starszych (np. 65 i więcej lat);
L15-64 – liczebność pozostałych osób dorosłych (np. 15–64 lata) (Murkowski, 2018).
16 Zaprezentowane wskaźniki mogą z powodzeniem służyć podczas obliczania stopnia za-
awansowania procesów starzenia na terenie gmin, województw. Dane niezbędne do obliczeń 
można uzyskać, np. z Banku Danych Lokalnych. Dokonanie obliczeń szczególnie poleca się 
pracownikom instytucji pomocy społecznej oraz gmin, którzy biorą udział w pracach zespo-
łów opracowujących lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, w tym związa-
nych ze skutkami starzenia się danej populacji. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy może 
przyczynić się do opracowania pełniejszej strategii.
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populacji (Kowalewski i Majdzińska, 2012)17. Jest to szczególnie istotny 
wskaźnik, ponieważ to właśnie osoby w wieku 50–64 lata najczęściej 
pełnią rolę opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych. 

Wykres 2. Współczynnik potencjalnego wsparcia starszych rodziców w latach 2020–2050 
w Polsce

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bank Danych Lokalnych (2021).

W nadchodzących dekadach będzie stale rosła liczba osób w wieku 
85 i więcej lat do 2050 roku, natomiast liczba osób w przedziale wieku 
55–64 lata w okolicach 2035 roku zacznie się zmniejszać, co skutkować 
będzie dalszym obniżaniem się współczynnika potencjalnego wspar-
cia starszych rodziców. W najbliższych latach w kolejne progi starości 
wchodzić będzie pokolenie wyżu powojennego, czyli osoby urodzone 
w latach 1946–1964. Naturalnym zapleczem opiekuńczym wobec tych 
osób starszych powinny być kolejne pokolenia urodzone w latach 70. 
i 80. XX wieku. Jednak ze względu na niższy współczynnik urodzin i sil-
ne trendy migracyjne, w nadchodzących dekadach możemy spodziewać 

17 

Lps – liczebności subpopulacji tzw. przedpola starości (np. 50–64 lata);
Lss – liczebności subpopulacji 85 lub więcej lat (Kowalewski i Majdzińska, 2012).
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się spadku potencjału opiekuńczego rodzin. Od 2004 roku według sza-
cunków z GUS (2019) z Polski wyjechało około 2,5 mln osób, w tym 
głównie w wieku produkcyjnym. Część tych migracji ma charakter dłu-
goterminowy lub stały, co skutkuje, że pozostawieni w Polsce rodzice 
i dziadkowie, gdy zajdzie konieczność udzielana pomocy i wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, będą oczekiwali wsparcia ze strony 
podmiotów publicznych, w tym instytucji sektora pomocy społecznej.

Praca socjalna w środowisku niesamodzielnych osób 
starszych, a zasoby pomocy społecznej

Konsekwencje procesów demograficznych stanowić będą jedno 
z większych wyzwań, przed jakimi staną pracownicy sektora pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. Jakość i długość życia osób starszych, 
które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a które nie 
mogą liczyć na wsparcie ze strony członków rodziny, będzie w coraz 
większym zakresie zależna od publicznych systemów wsparcia.

Z perspektywy wymagań działania pracy socjalnej z niesamodziel-
ną osobą starszą, można wyróżnić cztery główne obszary problemowe, 
które związane są ze świadczeniami finansowymi, opiekuńczymi, ko-
ordynacyjnymi i doradczo-wspierającymi. A zatem mając na uwadze 
ograniczone zasoby pomocy społecznej pod względem finansowym, 
instytucjonalnym, rzeczowym i osobowym, niezwykle ważne jest, aby 
podejmowane działania pomocowe były projektowane indywidual-
nie, z zachowaniem szczególnej uwagi na efektywność, ale również 
gospodarność. Jest to szczególnie istotny aspekt w przypadku pomo-
cy udzielanej niesamodzielnym osobom starszym, ponieważ przygo-
towanie i wdrożenie dedykowanego planu pomocy może przyczynić 
się do większego zaspokojenia potrzeb klienta przy równoczesnym 
ograniczeniu kosztów. Jako przykład można przywołać organiza-
cję opieki nad osobą niesamodzielną. W niektórych gminach nie re-
alizuje się świadczeń opiekuńczych w formie środowiskowej lub ich 
zakres jest niewystarczający do potrzeb, co niekiedy przekłada się na 
konieczność skierowania osoby starszej do domu pomocy społecznej 
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lub niepodejmowanie działań, a wtedy potrzeby osoby starszej niesa-
modzielnej nie są zaspokojone. Preferowaną formą pomocy są usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ponieważ są tańszą formą udzie-
lania wsparcia i co najważniejsze pozwalają seniorowi na przebywanie 
w dotychczasowym środowisku. Niestety, według raportu NIK w 19% 
gmin w Polsce w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania (NIK, 2018). Natomiast, gdy senior jest skierowany do 
placówki opiekuńczej w zdecydowanej większości przypadków wiąże 
się to z koniecznością ponoszenia przez gminy wydatków związanych 
z dopłatą za pobyt. W skali roku wysokość dopłat za jedną osobę może 
wynosić ponad 22 tys. PLN (Giezek i inni, 2018). Obciążenie zasobów 
finansowych gminy jest znaczące i pewnie właśnie m.in. z tego powodu 
osoby starsze niesamodzielne nie są kierowane do placówek opiekuń-
czych – domów pomocy społecznej.

Zaś pracownik socjalny, aby mógł skutecznie i gospodarnie projek-
tować działania pomocowe potrzebuje do tego niezbędnych zasobów, 
takich jak:

 – finansowych;
 – ludzkich m.in.: opiekunowie środowiskowi, psycholodzy, tera-

peuci itp.;
 – instytucjonalnych: domy pomocy społecznej, dzienne domy po-

mocy społecznej, kluby seniora, mieszkania chronione, miesz-
kania wspomagane, mieszkania wytchnieniowe, wypożyczalnie 
sprzętu itd. 

Ponadto niezwykle ważne jest otoczenie, szczególnie w zakresie 
dostępności do świadczeń realizowanych przez przedstawicieli sektora 
ochrony zdrowia:

 – Usługi stacjonarne – szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze i pie-
lęgnacyjno-opiekuńcze, oddziału medycyny paliatywnej, hospicja 
stacjonarne, przychodnie specjalistyczne.

 – Usługi ambulatoryjne i środowiskowe – lekarz POZ, pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej, rehabilitant, 
fizykoterapeuta, hospicjum domowe itd.
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W praktyce w wielu gminach zasoby, z których może skorzystać pra-
cownik socjalny są na tyle ograniczone lub niedostępne, że udzielenie 
kompleksowego wsparcia jest utrudnione lub czasami wręcz niemoż-
liwe do realizacji. Brak dostępnych zasobów nie zwalnia pracownika 
socjalnego z obowiązku udzielenia pomocy, ale trzeba stwierdzić, że 
znacznie ten proces utrudnia i czynni miej skutecznym. 

Na każdym etapie opieki ważne jest wsparcie rodziny w opiece. 
W ujęciu modelowym, gdy osoba starsza doznaje kryzysu zdrowotne-
go, który skutkuje ograniczeniem zdolności do samodzielnej egzysten-
cji, opiekunowie rodzinni powinni jak najszybciej otrzymać wsparcie. 
Pracownik socjalny może pełnić rolę koordynatora, wskazując opie-
kunom rodzinnym podmioty właściwe dla udzielenia wsparcia. Jeśli 
rodzina nie ma doświadczenia w opiece, np. nad osobą nieopuszcza-
jącą łóżka, można skierować opiekuna środowiskowego, aby przeszko-
lił rodzinę w zakresie podstaw opieki. W niektórych województwach 
utworzono podmioty, które prowadzą szkolenia dla opiekunów faktycz-
nych (rodzinnych i profesjonalnych) osób niesamodzielnych z zakresu 
podstaw opieki (WZP, 2021). Jeśli senior wymaga opieki świadczonej 
przez przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, można zasugerować 
skorzystanie ze świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę opieki 
długoterminowej18. 

W wielu przypadkach opiekunowie rodzinni udzielają wsparcia nie-
samodzielnemu seniorowi przez okres kilku miesięcy, a niekiedy nawet 
lat (np. choroby otępienne). Z czasem potencjał opiekuńczy ulega obni-
żeniu, co może przyczynić się do tzw. wyczerpania opiekuńczego. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku, gdy opiekę sprawuje jedna osoba i nie 
może liczyć na pomoc ze strony innych członków rodziny i środowi-
ska lokalnego, a stan zdrowia seniora wymusza konieczność niemalże 

18 Pielęgniarska opieka długoterminowa przysługuje osobom, które w ocenie skali Barthel 
otrzymały 40 lub mniej punktów. Nie są objęci świadczeniami realizowanymi z zakresu do-
mowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, ZOL i ZPO 
oraz nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Świadczenie przyznawane jest na podstawie 
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuń-
cze – opieka długoterminowa, 2021).
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całodobowej opieki. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na szczególnie 
ważny problem izolacji i osamotnienia opiekunów. Czasami osoby 
obarczone koniecznością sprawowania opieki przez całą dobę określa 
się jako tzw. „więźniów opieki” (Leszko, Iwański, Bugajska, 2020). 

Mając na uwadze prognozy dotyczące zmniejszania się potencjału 
opiekuńczego rodzin, rosło będzie zapotrzebowanie na zróżnicowane 
działania wspierające. Jednym z przykładów mogą być mieszkania wy-
tchnieniowe, które już, ale niestety incydentalnie powstają w Polsce. 
Ten typ wparcia przeznaczony jest dla opiekunów rodzinnych osób 
zależnych, w tym seniorów, którzy sprawują opiekę samodzielnie i po-
trzebują, aby ktoś na określony czas (tydzień lub dwa) przejął obowiąz-
ki. Dla wielu opiekunów po miesiącach lub latach sprawowania opieki 
konieczny jest urlop wytchnieniowy, który może być przeznaczony na 
leczenie, rehabilitację lub zwykły odpoczynek. W mieszkaniu wytchnie-
niowym specjalnie przystosowanym do potrzeb sprawowania opieki, 
profesjonalna kadra może przejąć obowiązki od głównego opiekuna. 
Ważne jest, aby standard usług był bardzo wysoki, ponieważ główny 
opiekun powinien mieć pewność, że niesamodzielny członek rodziny 
jest objęty bezpieczną i właściwą do przejawianych potrzeb opieką. Bę-
dzie to miało istotne znaczenie dla podniesienia komfortu psychiczne-
go głównego opiekuna w okresie urlopowania. 

W systemie wsparcia osób zależnych niezwykle ważną rolę odgry-
wają również dzienne domy pomocy społecznej, które przeznaczone są 
dla osób samotnych oraz osób w rodzinach, które z racji wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy. W instytucji senior może uzy-
skać m.in.: świadczenia bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilita-
cyjne oraz aktywizujące. Korzystanie ze świadczeń zakłada konieczność 
współfinansowania świadczeń przez świadczeniobiorcę. Przyznanie 
prawa do świadczeń poprzedzone jest wywiadem środowiskowym oraz 
koniecznością spełnienia wymogów określonych przez organizatora 
świadczeń. Senior korzysta ze świadczeń w dni powszechne, najczęściej 
w godzinach 8:00–15:00. Taka organizacja pozwala opiekunom rodzin-
nym na utrzymanie aktywności zawodowej, szczególnie w przypadku, 
gdy senior nie może pozostać w domu sam bez opieki. W 2019 roku 



128

w Polsce funkcjonowało 434 placówek tego typu, które dysponowały 
18 225 miejscami, z których część była przeznaczona dla osób starszych. 
Od 2010 roku liczba placówek wzrosła o niemalże 200, a liczba miejsc 
o 3 800 (MRPiPS, 2019). Większość dziennych domów pomocy społecz-
nej działa na terenie miast, szczególnie dużych aglomeracji. Ważne jest, 
aby zasoby w tym obszarze były rozbudowywane, zarówno w ośrodkach 
miejskich, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. 

Analizując zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze w per-
spektywie starzenia się populacji, warto zwrócić uwagę na zagrożenie 
chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera, w przypadku 
których to właśnie wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka 
(Hausz-Piskorz, Buczkowski, 2013). Chorobami otępiennymi może 
być dotkniętych od 5% do 10% populacji osób w wieku 65 i więcej lat. 
Szacuje się, że połowa przypadków dotyczy choroby Alzheimera (Kna-
pik-Czajka, 2010). Według raportu NIK (2017) na choroby otępienne 
związane z chorobą Alzheimera może w Polsce chorować od 300 tys. 
do 500 tys. osób (Gabryelewicz, 2014). Choroba Alzheimera ma cha-
rakter postępujący i wraz z rozwojem wymaga od opiekuna większych 
nakładów pracy. Badania przeprowadzone w Szczecinie w 2018 roku na 
grupie 468 opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheime-
ra w wieku 75 i więcej lat wykazały, że zaledwie 16,8% badanych roz-
waża umieszczenie podopiecznego w placówce opiekuńczej, ale aż 94% 
uznało, że osoba chora powinna móc jak najdłużej pozostać w domu 
pod opieką rodzinny (Iwański, Bugajska, 2019). Warto podkreślić, że 
te rodziny często potrzebują wsparcia i pomocy w opiece ze strony pra-
cowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 

W przypadku pracy w środowisku rodzin, które opiekują się senio-
rem chorującym na chorobę otępienną, ważne jest, aby pracownik socjal-
ny potrafił udzielić informacji o dostępnych formach wsparcia i pomo-
cy realizowanych przez podmioty sektora pomocy społecznej, ochrony 
zdrowia oraz organizacje pozarządowe (Dzikowska, 2013; Jakimowicz- 
-Klein, 2014). Pracownik socjalny może również udzielić porad w zakre-
sie dostosowania mieszkania do potrzeb chorego oraz opieki, refundacji 
środków zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego, grup wsparcia 
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dla opiekunów lub miejsc, gdzie mogą odbyć szkolenia z zakresu pod-
staw opieki, ewentualnie przekazać lub polecić broszury i materiały in-
formacyjne (Brola, Żak, 2020; NFZ, 2021; PFRON, 2021).

opieka długoterminowa w formie stacjonarnej
Domy pomocy społecznej stanowią obok usług opiekuńczych jeden 

z głównych elementów systemu opieki nad niesamodzielnymi osoba-
mi starszymi realizowanymi przez sektor pomocy społecznej. Z uwagi 
na prognozowany wzrost liczby osób starszych, a wiek stanowi jeden 
z głównych czynników ryzyka wystąpienia niesamodzielności, można 
spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na świadczenia opiekuńcze, 
w tym realizowane w formie stacjonarnej.

Wykres 3. Prognoza zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej w Polsce 
do 2050 roku19

Źródło: oprac. własne na podstawie danych: Raport MRPiPS-05 za 2019 roku oraz Bank Da-
nych Lokalnych. 

19 Prognoza przygotowana została w oparciu o dane z 2019 roku, gdzie w domach pomocy 
społecznej przebywało 46 tys. osób w wieku 60 i więcej lat, co stanowiło 0,48% populacji osób 
w wieku 60 i więcej lat w Polsce. Przyjęte zostało założenie, że w kolejnych latach ze względu na 
postępujące starzenie się populacji opieki w formie stacjonarnej w placówkach prowadzonych 
przez instytucje pomocy społecznej, będzie potrzebował taki sam odsetek. Warto zaznaczyć, że 
w prognozie nie ujęte zostały takie zmienne jak depopulacja, spadek potencjału opiekuńczego 
rodzin oraz wzrost liczby osób z okresu tzw. sędziwej starości. Przedstawiona prognoza ma za-
tem dość optymistyczny wymiar i jest niedoszacowana w wymienionych aspektach.
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W celu zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych w formie stacjonarnej 
dla niesamodzielnych osób starszych na poziomie z 2019 roku (0,48% 
osób powyżej 60 roku życia) do 2025 roku należy utworzyć 3 345 no-
wych miejsc. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, które określają, 
że nowo otwarte domy pomocy społecznej powinny być przeznaczone 
dla maksymalnie 100 mieszkańców, wiąże się to z koniecznością uru-
chomienia 34 nowych placówek (Rozporządzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 
społecznej). W 2050 roku liczba osób wieku 60 i więcej lat wzrośnie 
według prognoz demograficznych do poziomu 13,7 mln (Bank Danych 
Lokalnych, 2021). Przyjmując powyższe założenia do połowy wieku po-
winny zostać uruchomione 192 nowe domy pomocy społecznej. 

Gminy niechętnie budują nowe placówki opiekuńcze. W okresie od 
2010 do 2019 liczba miejsc w ponadgminnych domach pomocy spo-
łecznej zwiększyła się z 77 711 do 79 444 (MRPiPS, 2020). Przyczyn 
stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze brakuje rządowych programów, 
które by zachęcały i wspierały samorządy w rozbudowie infrastruktury 
opiekuńczej w formie stacjonarnej. Utworzenie nowego domu pomocy 
społecznej wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów 
finansowych, których wysokość przekracza możliwości finansowe czę-
ści samorządów (Bugajska i inni, 2017). Po drugie, placówki wymagają 
stałych nakładów związanych z remontami i modernizacją, które są 
związane choćby z procesem standaryzacji. Warto również podkreślić, 
że część domów pomocy społecznej utworzono w budynkach adapto-
wanych do celów opiekuńczych i nie są one w pełni przystosowane do 
potrzeb niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Budyn-
ki te objęte są niekiedy częściową ochroną konserwatora zabytków, co 
utrudnia przeprowadzenie modernizacji lub ją uniemożliwia ze wzglę-
du na ograniczenia architektoniczne lub nieuzasadnione ekonomicznie. 

Ponadto, rosną koszty świadczenia usług w DPS, co w znacznej 
mierze spowodowane jest wzrostem kosztów pracy. Gdy rosną mie-
sięczne koszty pobytu, a waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 
jest stosunkowo niska, wiąże się to z większymi kosztami gmin, które 
wnoszą opłatę za pobyt (gdy środki pochodzące ze świadczenia seniora 
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i pochodzące od osób zobowiązanych do alimentacji są niewystarcza-
jące). W 2019 roku na 54 tys. osób mieszkających w ponadgminnych 
domach pomocy społecznej umieszczonych po 2004 roku, zaledwie 
w przypadku 2,8% mieszkańców nie było potrzeby wnoszenia dodatko-
wej opłaty ze strony gmin (MRPiPS, 2020). Przykładowo w 2020 roku 
w województwie małopolskim miesięczny koszt pobytu w domu po-
mocy społecznej wynosił od 3 180 do 6 468 PLN (MUW, 2021). Mając 
na uwadze, że średnie świadczenie emerytalne w 2020 roku wypłaca-
ne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosiło 2 395 PLN (ZUS, 
2020), oznacza to, że gminy ponoszą znaczną część kosztów pobytu 
osoby starszej w DPS, a wydatki na ten cel będą w kolejnych latach 
rosły20. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że zdarza się, że ośrod-
ki odmawiają lub opóźniają wydawanie decyzji o skierowaniu do do-
mów pomocy społecznej ze względu na spodziewane długoterminowe 
obciążenia finansowe związane z koniecznością wnoszenia dopłaty za 
pobyt seniora w placówce. Gdy przez okres kilku tygodni lub miesięcy 
w placówce są wolne miejsca, generuje to deficyt w budżecie instytu-
cji. Koncepcja racjonalnego wykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej powinna uwzględniać dwa główne założenia, zabezpieczenie 
potrzeb niesamodzielnych osób starszych oraz pełne wykorzystanie po-
tencjału opiekuńczego placówek. 

Inny problem stanowi skompletowanie kadry do pracy w instytucji. 
Już dziś wiele domów pomocy społecznej stale zgłasza braki kadro-
we, szczególnie w zakresie pracowników działów opiekuńczych, w tym 
głównie pielęgniarek, opiekunów, opiekunów medycznych. Warto pod-
kreślić, że zarobki w domach pomocy społecznej bardzo często oscylują 
wokół najniższej krajowej lub nieznacznie ją przekraczają, szczególnie 
w przypadku pracowników działów opiekuńczych (Iwański, 2016). 

20 W pierwszej kolejności za pobyt płaci osoba starsza do 70% swoich dochodów. W następnej 
kolejności małżonek oraz zstępni przed wstępnymi, ale po przekroczeniu 300% kryterium do-
chodowego, kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 
tego kryterium. Brakującą kwotę za pobyt zobowiązana jest wnieść gmina, z której skierowana 
została osoba do domu pomocy społecznej (art. 61 u. o p. s.).
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Ewentualny wzrost uposażeń jest zazwyczaj skutkiem ustawowego pod-
niesienia płacy minimalnej.

Mając na uwadze ograniczenia w zakresie dostępnych miejsc w do-
mach pomocy społecznej, konieczne jest racjonalne gospodarowanie 
zasobami. Priorytetem wydaje się jak najdłuższe utrzymanie niesamo-
dzielnej osoby starszej w środowisku przy wykorzystaniu potencjału 
opiekuńczego rodziny, środowiska lokalnego, pomocy społecznej. Na-
tomiast skierowanie do domu pomocy społecznej powinno stanowić 
ostateczność, rozwiązanie, po które sięga się, gdy nie ma możliwości 
zapewnienia seniorowi bezpiecznej i właściwej do potrzeb opieki w do-
tychczasowym miejscu zamieszkania.

usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, są świadczone w miejscu 

zamieszkania i stanowią główny filar wsparcia niesamodzielnych osób 
starszych oraz członków ich rodzin. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomo-
cy społecznej usługi tego typu przysługują osobie, która z racji wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy w codziennym funk-
cjonowaniu, a wsparcia nie może uzyskać ze strony członków rodziny. 
Zakres świadczeń realizowanych w ramach usług opiekuńczych można 
podzielić na cztery główne grupy:

1. zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych;
2. zabiegi higieniczne; 
3. zabiegi pielęgnacyjne;
4. utrzymanie kontaktów społecznych. 

Szerszy zakres mają usługi specjalistyczne, związane ze specyfiką po-
trzeb wynikających ze schorzenia lub dysfunkcji i realizowane są przez 
osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe (u. o p. s.). 

Usługi opiekuńcze powinny stanowić jeden z głównych elementów 
systemu wsparcia niesamodzielnych osób starszych. Procedurę przy-
znania świadczeń wszczyna się na wniosek pisemny lub ustny osoby 
zainteresowanej albo członka rodziny. Pracownik socjalny podczas 
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wywiadu środowiskowego zbiera informację o sytuacji rodzinnej, zdro-
wotnej, dochodowej i majątkowej gospodarstwa domowego. Niekiedy 
zachodzi potrzeba przeprowadzenia wywiadu w gospodarstwach do-
mowych osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych i wstępnych). 

W przypadku usług opiekuńczych świadczonych w miejscu za-
mieszkania ważne jest dopasowanie ich zakresu i częstotliwości do 
potrzeb niesamodzielnej osoby starszej. Istotne jest objęcie seniorów 
świadczeniami w dni wolne od pracy, zwłaszcza jeśli osoba nie opusz-
cza łóżka i nie może liczyć na wsparcie ze strony członków rodziny. 
Problem stanowić może również kwestia przyznawania świadczenia, 
jeśli w gospodarstwie domowym mieszka więcej niż jedna osoba. 
W ujęciu modelowym to właśnie sprawni członkowie rodziny powinni 
zabezpieczać w głównym stopniu potrzeby niesamodzielnego człon-
ka. Problem pojawia się, gdy rodzina tej opieki nie chce sprawować 
lub zakres świadczonego przez nią wsparcia okazuje się znacząco nie-
wystarczający i może skutkować zaniedbaniem opiekuńczym. Jest to 
bardzo duże wyzwanie dla pracowników socjalnych, którzy powinni 
podejmować działania zmierzające do angażowania członków rodziny 
w opiekę i wzmacniać ich potencjał w tym zakresie. Jeśli jednak aktywi-
zowanie rodziny przez pracownika socjalnego jest nieskuteczne, należy 
podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych. 
Jednocześnie pracownik socjalny powinien pozostawać w stałym kon-
takcie z osobą realizującą świadczenia, co pozwoli na wyeliminowanie 
sytuacji, gdy pomoc została przyznana niesłusznie. Opiekun środowi-
skowy powinien też odczuwać wsparcie ze strony pracownika socjalne-
go, tak aby w przypadku sytuacji konfliktowych na płaszczyźnie klient 
– opiekun, rodzina klienta – opiekun nie był pozostawiony sam. Opie-
kunowie, którzy uczestniczyli w badaniach prowadzonych przez Autora 
rozdziału wskazali na kilka głównych problemów występujących w ich 
pracy. Ponad połowa (52%) przyznała, że do niektórych osób należa-
łoby skierować dwóch opiekunów (szczególnie w przypadku osób ze 
znaczną nadwagą). Porównywalna była grupa skarżących się na brak 
współpracy ze strony rodziny klienta, co często łączyło się z postawą 
roszczeniową. Jedna trzecia opiekunów wskazywała, że przełożeni nie 
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rozumieją, na czym polega ich praca i nie czują wsparcia z ich strony 
(Iwański, 2016, s. 170). 

Bardzo ważne i aktualne są zagadnienia związane z organizacją 
świadczeń przez władze samorządowe. Gminy stosują dwa główne 
rozwiązania: 

1. można zatrudnić opiekunów w ośrodku pomocy społecznej; 
2. zlecić usługi podmiotowi zewnętrznemu (np. firmie lub podmio-

towi ekonomii społecznej). 

Każde z przyjętych rozwiązań ma swoje zalety i wady. W przypadku 
zlecania usług podmiotowi zewnętrznemu, instytucja zlecająca może 
ograniczyć koszty pośrednie (np. pochodne kosztów pracy). Zleca wy-
konanie określonej liczby godzin usług opiekuńczych w danym czasie. 
Przeciętny roczny koszt świadczenia usług w jednym gospodarstwie 
domowym wyniósł według raportu NIK w 2017 roku 2 878 PLN, gdy 
świadczenia realizuje podmiot zewnętrzny i 5 460 zł, jeśli opiekun jest 
zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej (NIK, 2018). Różnica jest 
znacząca, jednak warto zwrócić uwagę na pozafinansowe uwarunko-
wania. Po pierwsze, instytucja zlecająca usługi może mieć ograniczony 
wpływ na to, kto będzie świadczył usługi w środowisku. Po drugie, po-
nieważ główny koszt związany ze świadczeniem usług stanowi wyna-
grodzenie, to podmiot wyłoniony w konkursie będzie oferował niskie 
stawki pracownikom, aby zachować konkurencyjne ceny. Niskie zarob-
ki i niestabilne formy zatrudnienia (np. umowa zlecenie) mogą skut-
kować negatywną selekcją pracowników. Gdy osoba świadcząca usługi 
opiekuńcze jest pracownikiem ośrodka, pracownik socjalny pracujący 
w środowisku może mieć wpływ na to, kto będzie udzielał wsparcia. 
Ośrodek może również szkolić swoich pracowników realizujących 
świadczenia opiekuńcze w środowisku, co będzie miało przełożenie 
na wzrost jakości świadczonych usług. Mając na uwadze, że znaczna 
część ośrodków dysponuje ograniczonymi środkami, wyprowadzanie 
usług opiekuńczych poza ośrodek będzie zapewne częściej wybieraną 
opcją. Warto jednak być świadomym ograniczeń, jakie mogą wynikać 
z takiego rozwiązania. 
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Mieszkania chronione i wspomagane
Mieszkania chronione (wspierane) przeznaczone są dla osób niepeł-

nosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób podeszłym 
wieku i przewlekle chorych. W mieszkaniu chronionym niesamodzielny 
senior może uzyskać pomoc w zakresie niezbędnych czynności życia 
codziennego, w tym: przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej, 
ubierania, sprzątania, zakupów i przygotowania posiłków oraz załatwia-
nia spraw osobistych (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych), 
(art. 53 pkt. 5–6 u. o p. s.). 

Do mieszkań chronionych mogą być skierowane osoby starsze, które 
nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku i nie mogą 
liczyć na wsparcie ze strony członków rodziny. W pierwszej kolejności 
pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala zakres 
wsparcia oraz kwestie związane z odpłatnością. Następnie, jeśli spełnio-
no kryteria (m.in. wiek, niesamodzielność, brak tytułu prawnego do 
lokalu mieszkalnego itd.), wydawana jest decyzja dotycząca prawa po-
bytu. Osoby starsze partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem 
mieszkania, wyżywieniem oraz opłatach za media proporcjonalnie do 
liczby mieszkańców (MOPR, 2021).

Dla gmin tworzenie mieszkań chronionych może stanowić alterna-
tywę, gdy nie są w stanie ponieść koszów związanych z budową domu 
pomocy społecznej. W przypadku gminy Szczecin koszt utworzenia 
jednego mieszkania dla 5–6 osób wynosił od 43 do 170 tys. PLN. Two-
rzenie mieszkań chronionych jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy 
na terenie gminy znajdują się duże mieszkania (około 120 m2) uloko-
wane na parterze, które można szybko i stosunkowo tanio dostoso-
wać do potrzeb osoby starszej. Budowa zasobów opiekuńczych może 
być rozłożona na lata (np. jedno mieszkanie w roku). Zaletą mieszkań 
chronionych jest to, że można je wykorzystać w przypadku koniecz-
ności podjęcia szybkiej interwencji, np. gdy senior jest ofiarą prze-
mocy domowej. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść 
mieszkań chronionych jest fakt, że jeden opiekun przypada na 5 lub 6 
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mieszkańców, co stanowi wskaźnik trudny do osiągnięcia w domach 
pomocy społecznej (Giezek, Iwański, 2017). 

Odrębną formą pomocy dla seniorów są mieszkania wspomaga-
ne, najczęściej jedno lub dwupokojowe. Celem tworzenia mieszkań 
wspomaganych jest umożliwienie osobom starszym samodzielnego 
zamieszkania, ewentualnie przy wsparciu opiekunów środowisko-
wych, w przypadku gdy nie było to możliwe w dotychczasowym miej-
scu zamieszkania. Lokale przeznaczone są głównie dla samotnych osób 
starszych, które pozbawione są wsparcia ze strony członków rodziny 
i ukończyły np. 70 lat. Lokatorzy nie mogą też posiadać prawa do 
innego lokalu mieszkalnego oraz zaległości w opłatach z tytułu naj-
mu itp. Mieszkania wspomagane są przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Zarówno w lokalu mieszkalnym, jak i ca-
łym budynku oraz otoczeniu nie występują bariery architektoniczne. 
W Szczecinie w 2019 roku ogłoszono nabór chętnych do zamieszkania 
w lokalach wspomaganych. Określono progi dochodowe: dla jedno-
osobowego gospodarstwa domowego dochód musiał być w przedziale 
1 650–3 300 PLN, dla dwuosobowego 1 760–4 950 PLN, a dla trzyoso-
bowego 2 640–6 050 PLN. O mieszkania mogły się starać osoby, które 
przejawiały ograniczenia w zakresie samodzielności, ale nie wymagały 
opieki całodobowej. Pierwszeństwo miały osoby powyżej 80 roku życia 
mieszkające samotnie w lokalach, które nie były wyposażone w WC, 
łazienkę, ogrzewane piecami stałopalnymi, znajdujące się na 3. kondy-
gnacji lub wyżej (MOPR, 2021). 

Rozbudowa zasobów mieszkaniowych dedykowanych osobom star-
szym, stanowi kolejną bardzo ważną formę wsparcia dla niesamodziel-
nych osób starszych. Jeśli liczba dostępnych mieszkań chronionych 
i wspomaganych będzie rosła, pozwoli to pracownikom socjalnym na 
zaproponowanie alternatywnej formy wsparcia względem domów po-
mocy społecznej dla seniorów, w przypadku których nie jest możliwe 
zabezpieczenie opieki w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 
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Zakończenie
Dynamiczne starzenie się populacji niejako wymusza podjęcie dzia-

łań na poziomie krajowym oraz regionalnym, których celem będzie ni-
welowanie negatywnych skutków związanych z zachodzącymi w Polsce 
procesami demograficznymi. Pracownicy sektora pomocy społecznej 
będą coraz częściej angażowani w działania mające na celu zabezpiecze-
nie potrzeb opiekuńczych niesamodzielnych osób starszych i członków 
ich rodzin. Aby podejmowane działania były skuteczne, konieczne jest 
wprowadzenie wielu zmian w obszarze senioralnym polityki społecznej. 

Po pierwsze, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowanych, 
materialnych i zasobów ludzkich niezbędnych do świadczenia usług 
opiekuńczych i wspierających. Aktualne rozwiązania prawne dotyczą-
ce finansowania świadczeń i ich organizacji skutkują dużymi dyspro-
porcjami w zakresie dostępności do poszczególnych typów świadczeń 
w ujęciu regionalnym. Rozwiązaniem może być wprowadzenie po-
wszechnego systemu ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które pozwoliłoby 
na pokrycie części kosztów związanych z opieką długoterminową nad 
osobami niesamodzielnymi. Szczegółowe rozwiązania zostały zawarte 
w projekcie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (Projekt usta-
wy o pomocy osobom niesamodzielnym, 2018). Utworzenie nowego 
mechanizmu finansowania świadczeń jest niezbędne, aby możliwe było 
pokrycie rosnących kosztów opieki. Jeśli nie zostaną podjęte działania 
w tym zakresie, pogłębiać się będą różnice w zakresie dostępności do 
świadczeń pomiędzy poszczególnymi gminami. 

Zachodzi również pilna potrzeba modernizacji i rozbudowy za-
sobów lokalowych, w tym głównie domów pomocy społecznej, po-
nieważ w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu odsetka 
mieszkańców placówek opieki stacjonarnej, którzy nie będą opuszczali 
łóżka. Domy pomocy społecznej powinny być w pełni dostosowane 
do wzrastających obciążeń tak, aby możliwe było zapewnienie właści-
wej opieki oraz bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla 
opiekunów, pielęgniarek, pokojowych, terapeutów oraz pracowników 
socjalnych. Ważne jest, aby zasoby były rozbudowywane wielotorowo, 
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czyli konieczne są również inwestycje związane z mieszkaniami wspo-
maganymi i chronionymi, dziennymi domami pomocy społecznej i in-
nymi placówkami wsparcia dziennego dla osób starszych. 

Filarem systemu opieki są pracownicy sektora pomocy społecznej, 
którzy powinni być szkoleni w zakresie pracy z osobami starszymi, 
w tym z osobami niesamodzielnymi. Powinni być oni należycie wyna-
gradzani. Dotychczasowa polityka płacowa powoduje bowiem, że część 
instytucji boryka się z problemem braku pracowników. Podniesienie 
uposażeń może przyczynić się do wzrostu zainteresowania zawodami 
pomocowymi, wzrostem prestiżu zawodu pracownika socjalnego, opie-
kuna w domu pomocy społecznej, opiekuna środowiskowego itd.

Ujmując całościowo, skuteczna praca socjalna w środowisku nie-
samodzielnych osób starszych wiąże się z koniecznością wyposażania 
pracowników sektora pomocy społecznej w niezbędne środki finanso-
we, narzędzia, dostęp do infrastruktury oraz wprowadzenie systemo-
wych rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu poziomu zabezpiecze-
nia potrzeb rosnącej populacji osób niesamodzielnych. 
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Abstract

Ageing population is a huge challenge for the social assistance sector em-
ployees who constitute one of the main pillars of long-term care of depend-
ent elderly in Poland. The study presents data demonstrating the scale of the 
ageing process in Polish population, with particular regard to the decrease of 
family care potential. The study then describes the main forms of support for 
dependent elderly and the members of their family, which are implemented by 
the employees of the social assistance sector. The last part of chapter presents 
conclusions and recommendations concerning the changes in terms of organ-
izing and financing the long-term care benefits. The changes result from the 
process of ageing population. The study includes the data from, i.a. Eurostat, 
Statistics Poland, the Ministry of Family and Social Policy, the Supreme Audit 
Office, and the results of the Author’s own research.

Keywords: older adults, long-term care, social work, gerontology, social assistance. 



143

aneta jaRZęBIńSKa
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Społecznej
ORCID: 0000-0001-5765-8741

ośrodki pomocy społecznej w readaptacji 
osób opuszczających zakłady karne

Role of social assistance centres in reintegration  
of persons leaving penitentiaries

Streszczenie

W artykule podjęto zagadnienie pomocy udzielanej przez ośrodki pomocy 
społecznej osobom opuszczającym zakłady karne. Analizę przeprowadzono 
w oparciu o literaturę przedmiotu oraz dane liczbowe w odniesieniu do lat 
2015–2019 publikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Stwierdzono, że w kraju w zasadzie nie istnieje praca socjalna z osobami 
odbywającymi karę pozbawienia wolności. Zwykle działania są podejmowa-
ne dopiero po wyjściu skazanej osoby na wolność. Wówczas udzielane są 
świadczenia zakwalifikowane jako z tytułu trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego. Ze świadczeń tego rodzaju korzysta 
rocznie kilkanaście tysięcy rodzin, mniej w każdym z kolejnych, objętych 
analizą roczników. 

Zauważono wiele słabych punktów pomocy udzielanej osobom skaza-
nym przez ośrodki pomocy społecznej: zbyt późne podejmowanie pomocy, 
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koncentracja na świadczeniach materialnych, niezupełna adekwatność do 
potrzeb skazanych. Zarazem zaproponowano kilka usprawnień.

Słowa kluczowe: penitencjarna praca socjalna, praca socjalna z ekswięźniami, 
readaptacja społeczna skazanych. 

Wprowadzenie
W artykule podjęto zagadnienie organizacji pomocy w readaptacji 

społecznej, świadczonej osobom opuszczającym zakłady karne przez 
ośrodki pomocy społecznej. Za punkt wyjścia przyjęto dwa stwier-
dzenia. Jedno, ujęte w Europejskich Regułach Więziennych z 2006 r., 
zgodnie z którymi każde pozbawienie wolności jest prowadzone tak, by 
ułatwić osobom pozbawionym wolności reintegrację w wolnym społe-
czeństwie (reguła 6). Drugie, to myśl Henryka Machela, który uznał, że 
na readaptację społeczną składa się zarówno efekt poprawnej resocjali-
zacji penitencjarnej, jak i proces przebiegający po zwolnieniu z zakładu 
karnego (Machel, 2012, s. 42–43). 

Przyjęto zatem, że readaptacja społeczna to proces rozpoczynający 
się w warunkach instytucji penitencjarnej, wobec czego pomoc w re-
adaptacji powinna być dostępna przez cały okres odbywania kary (in-
tensyfikowana od czasu decyzji o opuszczeniu zakładu), a następnie 
w razie potrzeby kontynuowana czy rozszerzona o nowe formy po wyj-
ściu z zakładu karnego. Na każdym z etapów jest możliwe zaangażowa-
nie różnych podmiotów, m.in. ośrodków pomocy społecznej. 

W tekście przeanalizowano, jak te ośrodki realizują pomoc na rzecz 
readaptacji społecznej zarówno na etapie odbywania przez jednostkę 
wyroku pozbawienia wolności, jak i po jej wyjściu na wolność. Podjęto 
również próbę ustalenia liczebności grupy beneficjentów tej pomocy 
oraz form, w jakich jest udzielana. Następnie wskazano obszary pro-
blematyczne pomocy udzielanej więźniom przez ośrodki pomocy spo-
łecznej oraz możliwości zmian.

W celu zilustrowania wyodrębnionych zagadnień odniesiono 
się do statystyk publikowanych rokrocznie na stronie internetowej 
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Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [MRiPS]. Dopełnieniem 
były informacje pozyskane z niezbyt obszernej literatury przedmiotu 
oraz dane z raportu Najwyższej Izby Kontroli [NIK] obrazujące ak-
tualny stan pomocy społecznej świadczonej osobom opuszczającym 
zakłady karne. Całość opracowania zamyka podsumowanie, w którym 
zawarto wskazania dotyczące świadczenia efektywnej pomocy w re-
adaptacji społecznej osobom opuszczającym placówki penitencjarne.

Pojęcie readaptacji społecznej i jej bariery
W odniesieniu do człowieka odbywającego karę pozbawienia wol-

ności readaptacja społeczna rozumiana jest najczęściej jako jego po-
nowne przystosowanie się do czynnego i samodzielnego życia wyra-
żającego się w pełnieniu ról społecznych związanych z podstawowymi 
sferami życia (Ambrozik, 2008, s. 197). Najprostszym, jednak nie do 
końca miarodajnym wskaźnikiem readaptacji jest brak recydywy pe-
nitencjarnej21, który różni autorzy uzupełniają o inne mierniki, m.in.: 
brak zachowań polegających na łamaniu normy społecznej, moralnej, 
reintegracja z grupami społecznymi (rodzinną, zawodową, społecz-
nością lokalną), podjęte działania pojednawcze, określenie i realiza-
cja bliższych i dalszych celów życiowych, samoprzekonanie skazanego 
o pomyślnym przebiegu readaptacji społecznej (Niewiadomska, 2008; 
Kozaczuk, 2009; Opora, 2012; Fidelus, 2012).

Dążąc do społecznej readaptacji skazana jednostka musi wykonać 
poczwórny wysiłek, tj. rozstać się ze swoją przeszłością, zmodyfikować 
teraźniejszość, wykreować przyszłość i na tej podbudowie rozpocząć 
nowe życie (Olszewska, 2012, s. 174). To, czy readaptacja społeczna 
powiedzie się, niewątpliwie zależy od zaangażowania samego człowie-
ka zwalnianego z zakładu karnego, niemniej ustawodawca zapewnia 
mu wsparcie finansowe, rzeczowe i pozamaterialne określane mia-
nem pomocy postpenitencjarnej. Tę świadczyć mają przedstawiciele 

21 M.in. dlatego, że nie każde przestępstwo zostaje ujawnione a jego sprawca osądzony 
i skazany.
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stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych 
związków wyznaniowych oraz osoby godne zaufania (art. 38 § 1 pkt 1 
Kodeks karny wykonawczy [K. k. w.]). W praktyce organizatorami po-
mocy postpenitencjarnej są: zakłady karne i areszty śledcze, służba ku-
ratorska, instytucje rynku pracy oraz organizacje pozarządowe, a także 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Odnosząc się do ostatniego 
z wyszczególnionych podmiotów, warto doprecyzować, że pomoc oso-
bom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego należy do zadań własnych gminy o charakterze obo-
wiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt u. o p. s.), a instytucją jej udzielającą są 
ośrodki pomocy społecznej (art. 110 u. o p. s.).

Podmioty odpowiedzialne za udzielanie pomocy na rzecz społecz-
nej readaptacji stają przed trudnym zadaniem, co wynika z wielkości 
populacji beneficjentów tej pomocy – w ostatnim czasie liczącej niemal 
ponad 81 tys. osób22 oraz z faktu, że readaptacja społeczna wymaga po-
mocy w przezwyciężeniu wielu problemów, zarówno powstałych przed 
uwięzieniem, jak w jego przebiegu. 

Na liście problemów – barier readaptacji społecznej z całą pewno-
ścią lokują się cechy osobowościowe przestępców23. Jedną z bardziej pro-
blematycznych, pojawiającą się już w przypadku nieletnich sprawców 
czynów karalnych są zniekształcenia poznawcze (np. egocentryzm, my-
ślenie dychotomiczne, usprawiedliwianie osobistej odpowiedzialności, 
minimalizowanie znaczenia swoich czynów, odcinanie się od przykrości, 
jaka może nieść kara za przestępstwo, roszczeniowość, katastrofizacja, 
obwinianie innych, opór przed zmianą (Rode, 2014, s. 260; Dziadosz, 
2013, s. 104–105; Opora, 2016, s. 113; Mudrecka, 2015, s. 19), które sta-
ją się predyktorem przestępczego zachowania, są sposobem na pozby-
cie się wyrzutów sumienia i odpowiedzialności za czyn, mogą osłabiać 

22 W 2019 r. z ewidencji więziennictwa skreślono 81 143 osadzonych, w tym 52 000 skaza-
nych, 17 169 – ukaranych oraz 11 974 tymczasowo aresztowanych (MS, CZSW, 27 lutego 2020, 
s. 15).
23 Wyłączając przestępców tzw. przypadkowych (wyodrębnionych przez H. Machela 2003, 
s. 44).
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zaangażowanie do zmiany. Poważną przeszkodą dla społecznej readap-
tacji są również zaburzenia osobowości typu psychopatycznego, które 
według szacunków dotyczą 30% populacji skazanych (Meyer, 2003 za 
Poklek, 2010, s. 135), a przejawiają się w manipulowaniu otoczeniem, 
bezwzględnym podporządkowaniu sobie innych ludzi i realizacji wła-
snych potrzeb ich kosztem, bez wyrzutów sumienia (Pospiszyl, 2000). 

Ponadto w kontekście barier readaptacji społecznej należy wspo-
mnieć o negatywnych doświadczeniach w obszarze rodziny generacyj-
nej i szkolnym, np. przestępcy częściej wywodzą się z rodzin, w których 
małżonkowie rozwiedli się, a także z rodzin, w których w procesie wy-
chowawczym brakuje ojca (Wirkus, 2020, s. 271–272), definiują się jako 
zbuntowani wobec autorytetów, sięgający po agresję i przemoc w rela-
cjach z rówieśnikami, dokonujący kradzieży, używający substancji psy-
choaktywnych, które także rozprowadzali na terenie szkoły – słowem 
jako „będący problemem dla szkoły”, co wywołało w nich poczucie 
nieprzystawalności i rzutowało na dalsze wybory życiowe (Szczepanik, 
2019, s. 70–71). 

Pomoc skazanym osobom w readaptacji społecznej jest wyzwaniem 
również ze względu na ciążącym na nich stereotypie. Ludziom okre-
ślanym potocznie jako kryminalista, przestępca, bandyta, wyrokowiec, 
garownik przypisuje się, że są niebezpieczni i nieprzewidywalni oraz 
że powrócą do przestępstwa (Paszkiewicz, 2017, s. 60–63). Nawet jeśli 
odkupili swoją winę, odbywając karę, ciągle oceniani są przez pryzmat 
popełnionego w przeszłości przestępstwa (Poklek, 2018, s. 17). Nega-
tywny stereotyp rzutuje na ich zachowanie, wywołując przewrażliwie-
nie, oczekiwanie karzącej reakcji, lęk (Czykwin, 2007, s. 195–196).

Na opisane problemy nakładają się kolejne, powstałe podczas i pod 
wpływem osadzenia, a mianowicie, pobyt w izolacji penitencjarnej 
zagraża pogorszeniem stanu zdrowia (m.in. podwyższone ryzyko za-
chorowania na choroby układu odpornościowego i krwionośnego 
(Massoglia i in., 2015, s. 293) oraz skutkuje problemami w obszarze 
funkcjonowania społecznego (m.in. znacząco wyższe ryzyko rozwo-
du podczas odbywania kary lub krótko po jej zakończeniu (Apel i in., 
2010, s. 269; Massoglia i in., 2011, s. 135).
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Dodatkowo wśród osób osadzonych wyodrębnić można subpo-
pulacje, szczególnie narażone na negatywne konsekwencje uwięzie-
nia i przez to jeszcze bardziej wymagające jako beneficjenci pomocy 
w społecznej readaptacji. Mowa o recydywistach penitencjarnych24 oraz 
skazanych na kary długoterminowe25. Ze wszystkich grup osadzonych 
są oni najbardziej zagrożeni utratą kontaktów z bliskimi (co dotyczy 
zwłaszcza multirecydywistów, wśród których w porównaniu z odbywa-
jącymi wyrok po raz pierwszy zaobserwowano większy odsetek osób 
niemających kontaktu z choćby jedną bliską osobą na wolności) (Ja-
rzębińska, 2020, s. 208). Dla osób odbywających karę długoterminową 
charakterystyczna jest również rosnąca z czasem nieznajomość świata 
zewnętrznego, wypaczenie perspektyw życia na wolności i obawa przed 
nią oraz wyuczona bezradność (Niełaczna, 2013, s. 122–124) z nega-
tywnymi następstwami w postaci bierności i roszczeniowości (Ku-
dlińska, Kacprzak, 2011, s. 95–96). Poza tym skazani długoterminowi 
i multirecydywiści należą do szczególnie narażonych na prizonizację26 
(Janiszewska-Talago, 1980, s. 12).

Nie można pominąć, że obok problemów specyficznych dla uwięzie-
nia, osadzeni przeżywają trudności powszechne, takie jak: brak wiary 
w siebie i pozytywną zmianę, poczucie bezradności, uzależnienia, cho-
roby przewlekłe, niepełnosprawność, żałoba po śmierci bliskiej osoby 
i inne. W konsekwencji opuszczają zakłady karne często jako osoby 
z wieloma problemami.

24 Według stanu na 31.12. 2020 r. recydywiści penitencjarni stanowili 57,5% skazanych i uka-
ranych (MS, CZSW, grudzień 2020, s. 9).
25 Po przyjęciu, że w Polsce karą długoterminową jest pozbawienie wolności na okres przynaj-
mniej 5 lat (taką perspektywę przyjmuje m.in. Janiszewska-Talago, 1980, s. 6), według stanu 
na 31.12. 2019 r. w zakładach karnych przebywało na podstawie prawomocnego orzeczenia 
12 217 skazanych długoterminowych (MS, CZSW, 27 lutego 2020 r., s. 13).
26 Prizonizacja – termin zainicjowany przez Clemmera (1940, s. 299–300) na oznaczenie 
zjawiska asymilacji przez osadzoną jednostkę zasad więziennej subkultury, obowiązujących 
w niej form zachowania i wartości.
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Pomoc w readaptacji udzielana przez ośrodki pomocy 
społecznej – dane liczbowe

Okres do sześciu miesięcy przed wykonaniem kary lub przewidywa-
nym warunkowym zwolnieniem z jej odbywania to czas w szczególno-
ści przeznaczony na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu. 
Zadaniem kadry penitencjarnej jest wówczas umożliwienie skazanym 
osobom nawiązania kontaktu z przedstawicielami stowarzyszeń, funda-
cji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych 
(art. 164 § 1 K. k. w.). 

W praktyce jako pierwszy (często także jako jedyny) z osobą skazaną 
kontaktuje się kurator sądowy, który w myśl Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i try-
bu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach 
karnych wykonawczych opracowuje tzw. program wolnościowy oraz 
współorganizuje pomoc postpenitencjarną, współdziałając z podmiota-
mi, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skaza-
nych (§ 44, ust. 1–2, 5). Zdarza się, że kurator pośredniczy w nawiąza-
niu przez skazanego kontaktu z pracownikiem socjalnym (o ile skazany 
zgłosi taką potrzebę). Tego rodzaju pośrednictwo jest możliwe na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
łecznej [MPiPS] a Centralnym Zarządem Służby Więziennej [CZSW] 
z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organi-
zacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Swoistym ograni-
czeniem jest, że podczas trwania kary ośrodki udzielają pomocy skaza-
nemu pośrednio, kierując pomoc do jego rodziny (§ 3). O pomoc dla 
siebie skazany może wnioskować dopiero po zwolnieniu (§ 8), o czym 
administracja zakładu ma go obowiązek poinformować, podobnie jak 
i o innych możliwościach uzyskania pomocy (art. 166 § 2 K. k. w.). 

Na etapie zwalniania, za zgodą osadzonego, zakład karny może prze-
syłać do właściwych ośrodków pomocy społecznej informacje o po-
trzebach osoby mającej opuścić dany zakład. Jak wynika z oceny NIK 
obejmującej okres od 2015 roku do pierwszej połowy 2018 roku, jedna 
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czwarta zwalnianych skazanych nie uzyskała informacji o możliwo-
ściach pomocy po opuszczeniu placówki, niewiele też wysłano powia-
domień do ośrodków pomocy społecznej (1958 powiadomień w 2018 
roku) (NIK, 2019, s. 34, 10).

Po opuszczeniu przez jednostkę zakładu karnego, jeśli doświadcza 
trudności do adaptacji do życia na wolności, zgodnie z u. o p. s. po-
dobnie jak pozostałym grupom beneficjentów pomocy, przysługuje 
jej prawo do świadczeń pieniężnych (w postaci zasiłku stałego, okre-
sowego, celowego) oraz świadczeń niepieniężnych (pomoc rzeczowa, 
poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, po-
siłek, niezbędne ubranie, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 
mieszkanie chronione, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych (art. 36), które są udzielane po przeprowadzeniu wy-
wiadu środowiskowego, odpowiednio do istniejącej sytuacji ekono-
micznej i rodzinnej oraz możliwości ośrodka. 

Z danych publikowanych przez MRiPS wynika, że ośrodki pomocy 
społecznej rokrocznie pomagają kilkunastu tysiącom rodzin w przystoso-
waniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 7, ust. 12 u. o p. s.)  
(tab. 1.). Nie jest to zawrotna liczba – korzystający z pomocy z tytułu 
trudności w adaptacji do życia po opuszczeniu zakładu karnego stano-
wią zaledwie ułamek beneficjentów świadczeń (w ostatnim czasie nieco 
ponad 1,3%). Co więcej, w objętym analizą okresie, ich udział w ogólnej 
liczbie rodzin, którym przyznano świadczenia zmniejszał się miarowo. 
Charakterystyczne jest również, że choć w każdym roku zakłady karne 
i areszty śledcze opuszcza kilkadziesiąt tysięcy osób, tylko niektóre otrzy-
mują od właściwych ośrodków pomocy społecznej pomoc zakwalifiko-
waną jako z tytułu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego (około 14% w ostatnim czasie, co w porównaniu z po-
przednimi analizowanymi latami jest najniższym wynikiem). Ostatecznie 
jednak liczba ekswięźniów korzystających z pomocy społecznej może być 
większa niż raportowana. Trzeba bowiem uwzględnić, że niekiedy klienci 
pomocy społecznej nie ujawniają faktu pobytu w izolacji penitencjarnej 
i zgłaszają się o pomoc z innych przyczyn niż trudności w przystosowa-
niu do życia na wolności (np. jako osoba bezdomna).
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Tabela 1. Pomoc udzielona z tytułu trudności przystosowania do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego w latach 2010–2019 
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2019 81 143 861 776 11 526 1,34 14,20
2018 79 228 915 050 12 406 1,35 15,66
2017 78 427 990 837 13 633 1,37 17,38
2016 77 761 1 063 831 15 402 1,45 19,81
2015 85 371 1 130 888 17 554 1,55 20,56

Źródło: oprac. własne na podstawie: a) strony internetowej Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (statystyki za lata 2015–2019); https://www.gov.
pl/web/rodzina/statystyki-pomocy-spolecznej; b) MS, CZSW, Roczna informacja statystycz-
na (za lata 2015–2019) (dostępne na stronie https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna).

Jak wynika z dostępnych danych (tab. 2.), w 2019 roku województwo 
mazowieckie przewodziło pod względem liczby rodzin, którym przy-
znano świadczenia z pomocy społecznej. Niemniej ze względu na udział 
rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu trudności przystosowania do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego w ogólnej liczbie rodzin w wo-
jewództwie, którym przyznano świadczenia, mazowieckie miało jeden 
z niższych wskaźników. Mniejszy udział odnotowano tylko w dwóch 
województwach: podkarpackim (poniżej 1%) i małopolskim. Z kolei 
najwyższy odsetek stwierdzono dla województwa lubuskiego (prawie 
2%). Ostatecznie w każdym z województw rodziny, którym przyznano 
świadczenia z tytułu trudności przystosowania do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego mają niewielki udział w populacji rodzin objętych po-
mocą ośrodków. Taka sytuacja oznacza, że w codziennej pracy pracow-
nicy socjalni sporadycznie mają styczność z klientem, o którym wiado-
mo, że zgłosił się po opuszczeniu zakładu karnego27. Można przyjąć, że 

27 Niegdyś, każdorazowo zakłady karne wysyłały do ośrodków pomocy społecznej właściwych 
dla miejsca zamieszkania skazanego informację o jego wyjściu na wolność. Obecnie nie prak-
tykuje się tego rozwiązania.
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średnio na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS rocz-
nie przypada nawet nie jeden tego typu klient (tab. 2.). Wyjątkiem jest 
województwo lubuskie ze średnią przekraczającą jeden, jednak i ten wy-
nik świadczy o sporadycznym kontakcie pracownika socjalnego z klien-
tem zdefiniowanym jako ekswięzień.

Tabela 2. Pomoc udzielona z tytułu trudności przystosowania do życia po zwol-
nieniu z zakładu karnego w roku 2019 według województw
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dolnośląskie 54 595 745 1,36 1 433 0,52
kujawsko-pomorskie 63 104 772 1,22 1 102 0,70
lubelskie 47 889 657 1,37 1 187 0,55
lubuskie 28 703 550 1,92 530 1,04
łódzkie 57 225 930 1,62 1 308 0,71
małopolskie 66 533 735 1,10 1 702 0,43
mazowieckie 107 012 1 210 1,13 2 390 0,51
opolskie 20 115 290 1,44 458 0,63
podkarpackie 51 948 393 0,76 1 183 0,33
podlaskie 31 798 399 1,25 668 0,60
pomorskie 53 987 751 1,39 1 132 0,66
śląskie 71 284 1 108 1,55 2 272 0,49
świętokrzyskie 37 238 443 1,19 765 0,58
warmińsko-mazurskie 53 729 782 1,45 844 0,93
wielkopolskie 73 671 1 080 1,46 1 608 0,67
zachodniopomorskie 43 035 681 1,58 908 0,75
razem 861 776 11 526 1,34 19 490 0,59

Źródło: oprac. własne na podstawie strony internetowej Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (statystyka za rok 2019); https://www.gov.pl/
web/rodzina/statystyki-pomocy-spolecznej. 
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główne bariery świadczenia efektywnej pomocy osobom 
opuszczającym zakłady karne

Ośrodki pomocy społecznej są ważnym (tym ważniejszym, że często 
ostatnim ogniwem) w procesie pomocy osobom opuszczającym zakła-
dy karne i areszty śledcze w adaptacji do wolności. Niemniej, zatrudnie-
ni w nich pracownicy socjalni napotykają na liczne bariery rzutujące na 
efektywność udzielanej pomocy. Należą do nich wymienione poniżej.

Zbyt późne podejmowanie działań,  
czyli brak penitencjarnej pracy socjalnej

W Polsce osoby uwięzione mogą kontaktować się z pracownikiem 
socjalnym na prośbę, jednak ewentualna pomoc dedykowana jest nie 
bezpośrednio więźniowi, ale jego rodzinie. Te fakty odróżniają Polskę 
od wielu innych krajów (m.in. Francji, Niemiec, Włoch, Anglii, krajów 
skandynawskich), w których zatrudnia się pracowników socjalnych 
w zakładach karnych, jako osoby odpowiedzialne za: 

1. diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej skazanej jednostki, 
także pod kątem określenia doświadczanych przez nią trudności 
życiowych, które mogły mieć wpływ na popełnione przestępstwo;

2. określanie jej kompetencji; 
3. pracę z nią z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki pracy so-

cjalnej; 
4. prowadzenie mediacji między skazanymi a ich rodzinami albo 

osobami poszkodowanymi przestępstwem; 
5. zapewnienie nadzoru klinicznego i leczenia skazanym będącym 

w złej kondycji zdrowotnej; 
6. w razie potrzeby przeprowadzanie interwencji kryzysowej; 
7. usługi związane z organizacją pomocy po wyjściu na wolność, 

w tym kontakt z instytucjami zewnętrznymi (Kacprzak, Kudliń-
ska-Chróścicka, 2019, s. 32–33). 
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Niektórzy autorzy (Niewiadomska, 2007, s. 130; Iwanowska, 2013, 
s. 30; Jamroży, 2018, s. 62) postulowali, by przenieść opisane, zagranicz-
ne praktyki na rodzimy grunt. Nie jest to zadanie łatwe, trzeba bowiem 
uwzględnić specyfikę danego społeczeństwa – w przypadku Polski 
przede wszystkim przywiązanie do założenia, że ze skazanymi powinien 
pracować wyłącznie personel więzienny. Przeszkodą dla penitencjarnej 
pracy socjalnej mogą być również przekonania i postawy samych ska-
zanych. Lokuje się tutaj niechęć wobec wchodzenia w rolę beneficjenta 
kojarzonej z brakiem samodzielności, z byciem zdanym na czyjąś łaska-
wość, z poddaniem się kontroli ze strony instytucji (Wydział ds. Pomocy 
i Integracji Społecznej, 2012, s. 70–71), które to cechy nie wpisują się 
w powszechny w społeczności więźniów kult silnego człowieka (wiąza-
ny z siłą, odwagą, odpornością, sprytem i zaradnością) (Tomasz, Hej-
mej, 2015, s. 83). Ponadto przeszkodą dla penitencjarnej pracy socjal-
nej może być – na co zwraca uwagę Małgorzata Leśniak – pojawiająca 
się w przypadku osób skazanych tendencja do postrzegania instytucji 
wsparcia, w pewien sposób związanych z jednostką penitencjarną (2013, 
s. 61). Tymczasem jednostka penitencjarna jest postrzegana negatywnie 
jako zjawisko, z którym należy walczyć (Tomasz, Hejmej, 2015, s. 83). 
Wyjściem (częściowym) z opisanej sytuacji byłoby wprowadzenie w za-
kładach karnych procedury informowania o możliwościach ośrodków 
pomocy społecznej wraz z podkreślaniem ich przynależności do innego 
resortu niż ten, któremu podlegają placówki penitencjarne. Ważne, by 
informację przekazać kilkukrotnie, w różnej formie (ustna, wizualna, 
np. plakaty, słuchowa – przez radiowęzeł) i przez różne osoby, w tym 
także nieutożsamiane z instytucją penitencjarną (przedstawiciele innych 
kościołów i związków wyznaniowych, lekarz, osoby reprezentujące sto-
warzyszenia i organizacje działające na rzecz osób osadzonych). Tego 
rodzaju przekaz prawdopodobnie przełożyłby się na większą gotowość 
jednostki do kontaktu z pracownikiem socjalnym, zarówno podczas 
uwięzienia, jak i po powrocie do środowiska wolnościowego.

Z uwagi na wyzwanie, jakim jest wprowadzenie penitencjarnej pra-
cy socjalnej do rodzimych zakładów karnych, krokiem milowym by-
łoby już samo ustanowienie dyżuru pracownika socjalnego dla osób 
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przebywających w izolacji penitencjarnej (niekoniecznie na miejscu, 
w formie telefonicznej). Inspirując się wypowiedzią Piotra Stępniaka 
(2014, s. 125–129), tego rodzaju dyżury mogłyby polegać na swoistej 
obsłudze socjalnej skazanych, zapewniającej im ustawowe minimum 
warunków bytowych podczas wykonania kary (co miałoby polegać 
na zaznajomieniu osadzonego z regułami zakładu karnego, z prawami 
i obowiązkami, zapewnienie mu, kiedy to możliwe, szansy podejmo-
wania decyzji, dbałość o utrzymanie przez niego kontaktów ze światem 
zewnętrznym). 

jednorazowość pomocy i niezupełna jej adekwatność 
 do potrzeb jednostki

Rolą instytucji państwa jest wsparcie jednostki w działaniach prze-
kraczających jej możliwości (subsydiarne towarzyszenie). Udzielana 
pomoc powinna mieć więc charakter przejściowy, skutkujący zakty-
wizowaniem jednostki do samodzielnego działania (subsydiarna re-
dukcja) (Dylus, 1993, s. 4). Niemniej trudno oczekiwać, że jednostka 
zaktywizuje się po jednorazowo udzielonej pomocy, czy też w wyniku 
jednego świadczenia. Tymczasem, jak wynika z kontroli NIK, często po 
uzyskaniu jednorazowej pomocy finansowej czy rzeczowej osoby zwol-
nione z ZK/AŚ nie kontynuowały współpracy z ośrodkiem (co dotyczy 
około 40% klientów z tej grupy). 

Na podstawie raportów NIK można również wnosić, że pomoc 
udzielona ekswięźniom przez ośrodki pomocy społecznej była w czę-
ści adekwatna do potrzeb, wśród których na czoło wysuwa się: potrze-
ba pokrycia kosztów czasowego zakwaterowania, pomocy materialnej, 
znalezienia pracy, pomocy prawnej i w sprawach rodzinnych (MS 2019, 
s. 3). Zabezpieczenie wyszczególnionych potrzeb wymaga różnego typu 
świadczeń (m.in. pieniężnych, materialnych, porad, aktywizacji), tym-
czasem – jak wynika z kontroli NIK – w ośrodkach pomocy społecz-
nej dominowały świadczenia pieniężne (w szczególności zasiłki okre-
sowe, rzadziej celowe i stałe) oraz pomoc w formie posiłków (objęto 
nią przeciętnie ponad 60% podopiecznych otrzymujących wsparcie po 
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opuszczeniu placówki penitencjarnej). Podejmowano także współpracę 
z urzędami pracy w celu aktywizacji zawodowej ekswięźniów pozosta-
jących bez zatrudnienia. Zwykle jednak ograniczano się do pozyski-
wania informacji o okresach zarejestrowania klienta, czy składkach na 
jego rzecz, ewentualnie kierowano go do urzędu pracy w celu doko-
nania rejestracji. Realną pomocą byłoby natomiast, gdyby pracownik 
socjalny zarekomendował klienta potencjalnemu pracodawcy. Jeszcze 
rzadziej ośrodki organizowały poradnictwo psychologiczne, prawne, 
rodzinne, pomoc w załatwieniu leczenia, terapii (NIK, 2019, s. 17, 36, 
41–42, 48–49). Niewielki był też odsetek kontraktów socjalnych za-
wartych z ekswięźniami (kontrakty podpisano z około 7% wszystkich 
podopiecznych z tej grupy) (NIK, 2019, s. 51), choć potencjalnie to na-
rzędzie o szczególnej wartości w profesjonalnym pomaganiu (głównie 
ze względu na dążenie do uaktywnienia klienta i w ostatecznej perspek-
tywie jego uniezależnienia się od pomocy (Frączek, 2017, s. 16). 

Brak koordynacji działań pomiędzy podmiotami 
upoważnionymi do udzielania pomocy  

w readaptacji społecznej
Warunkiem skoordynowania działań różnych podmiotów wskaza-

nych jako upoważnione do pomocy w społecznej readaptacji jest po 
pierwsze, na bieżąco wymiana informacji między nimi, co bywa trudne 
z uwagi na biurokrację i obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych 
osobowych. Po wtóre, należałoby jasno określić obszary i formy współ-
pracy podmiotów wyznaczonych do pomocy osobom opuszczającym 
zakład karny. Jak dotychczas, choć zawierano odpowiednie porozumie-
nia o współpracy, sformułowano ogólnikowe wytyczne (np. porozu-
mienie zawarte pomiędzy MPiPS a CZSW z dnia 13 czerwca 2000 r.). 
Wynika stąd potrzeba zbudowania wspólnej informatycznej bazy da-
nych zwierającej m.in. informacje o pomocy udzielonej podczas pobytu 
w izolacji penitencjarnej i po opuszczeniu zakładu oraz doprecyzowania 
zapisów porozumień o współpracy na rzecz readaptacji społecznej.
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Brak akceptacji społecznej dla pomocy (byłym) więźniom
Należy podkreślić, że włączenie się w nurt życia społecznego jest 

możliwe przy dużym zaangażowaniu samej osoby dążącej do zmiany 
swojej sytuacji, jednak przy jednoczesnym wsparciu otoczenia społecz-
nego (Urban, 2004, s. 57). Biorąc natomiast pod uwagę, że przestęp-
czość często nie jest wyłącznie kwestią wyboru jednostki czy prostym 
skutkiem jej negatywnych tendencji, ale wynikiem warunków panują-
cych w społeczeństwie (teoria anomii), społeczeństwo jest częściowo 
winnym zjawiska i choćby z tego tytułu zobowiązanym do pomocy oso-
bom skazanym. Tymczasem rzeczywistość niejako nie sprzyja urzeczy-
wistnianiu idei pomocy. Jak pisze Anna Kieszkowska, los innych staje 
się mało istotny, a niska wrażliwość społeczna zagłusza w społeczeństwie 
potrzebę współbycia, współżycia i współdziałania na rzecz innych (2019, 
s. 229). Los innych staje się tym bardziej obojętny, jeśli te osoby po-
strzegane są, tak jak przestępcy, zgodnie z negatywnym stereotypem. 
W stereotyp ten wpisuje się założenie, że przestępcy jako odpowiedzial-
ni za swoje wybory życiowe i swą sytuację, zwłaszcza w porównaniu 
z klientami tak zwanymi zależnymi, są grupą niezasługującą na objęcie 
systemem pomocy społecznej (Kacprzak, Kudlińska-Chróścicka, 2019, 
s. 24). Jeśli więc pracownik socjalny podejmuje się pracować z klientem 
z przeszłością kryminalną, musi niekiedy działać na przekór powszech-
nym opiniom i udowadniać, że osoba ta zasługuje na pomoc.

Specyfika klienta z doświadczeniem pobytu  
w izolacji penitencjarnej

Praca pracownika socjalnego z natury wymagająca, zdaje się być 
jeszcze bardziej wymagająca, gdy beneficjentem pomocy jest osoba 
z doświadczeniem pobytu w izolacji penitencjarnej. Wyzwaniem mogą 
być cechy osobowościowe klienta ukształtowane pod wpływem uwię-
zienia, negatywny stereotyp, niekiedy także osobiste reakcje pracownika 
socjalnego na przestępstwo (zwłaszcza na niektóre rodzaje przestępstw) 
i wreszcie sam problem, a niekiedy klika problemów, z powodu których 
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ekswięzień zwraca się o pomoc do instytucji. Mimo długiej ścieżki 
kształcenia formalnego pracowników socjalnych (w tym szkoleń z za-
kresu specjalizacji w zawodzie) nie jest możliwe pełne przygotowanie 
się do pracy z tak wymagającym klientem. Pracownicy socjalni stają 
zatem przed koniecznością ustawicznego samokształcenia obejmują-
cego poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnej (socjologicznej, psycho-
logicznej, kryminologicznej), aktualizacją wiedzy o ogólnokrajowych 
instytucjach należących do różnych resortów: sprawiedliwości, pomocy 
społecznej, edukacji, zdrowotnego oraz o lokalnej i regionalnej bazie 
podmiotów oferujących wsparcie (byłym) więźniom. Równie ważne 
jest ustawiczne doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, także 
z uwzględnieniem poniższych uwag:

1. Osoby ze stygmatem przestępcy bywają przewrażliwione na 
punkcie swojego negatywnego atrybutu. Zwyczajne wypowiedzi, 
gesty, zachowania mogą przyjmować jako wymierzone w ich 
godność. Co więcej, niekiedy ekswięźniowie niejako oczekują, 
że będą źle traktowani przez innych, zaczynają więc doszukiwać 
się w interakcji potwierdzenia dla swoich przypuszczeń. Mogą też 
okazywać lęk i w ten sposób prowokują „spodziewaną” reakcję 
otoczenia (Czykwin, 2007, s. 195–196).

2. Mając na uwadze, że osoby inkarcerowane często posługują się 
zniekształceniami poznawczymi (np. twierdzenie, że ofiara prze-
stępstwa nie jest warta uwagi, bo to członek grupy marginalizo-
wanej albo, że wszyscy są do niej wrogo nastawieni) pracownik 
socjalny powinien konsekwentnie sprzeciwiać się tego rodzaju 
komunikatom.

3. Warto pamiętać, że obok jednostek z poczuciem odrzucenia, nie-
przystawalności, tendencją do katastroficznego myślenia, które 
należy utwierdzać w potrzebie i realności zmiany, są jednostki 
z zaburzeniami osobowości przejawiającymi się skłonnością do 
manipulacji, traktujące relację pomocową jako swoistą grę opartą 
na tzw. zimnej kalkulacji (Pastwa-Wojciechowska, 1998, s. 423). 
Nie należy zatem empatyzować się ze sprawcą przestępstwa. War-
to również dokonywać autocenzury własnych komunikatów, by 
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nie wzmacniać zachowań społecznie nieakceptowanych (np. 
przez potakiwanie, uśmiech) (Trotter 1999 za Kacprzak, Kudliń-
ska-Chróścicka 2019, s. 31). 

Zakończenie
Reasumując, praca socjalna z osobami inkarcerowanymi jest w Pol-

sce podejmowana rzadko, niemal wyłącznie po tym, jak jednostka opu-
ści zakład karny i najczęściej w formie świadczeń materialnych. Trud-
no się jednak spodziewać nagłego odwrócenia tych tendencji, skoro 
pomoc osobom w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego jest zaledwie jednym z kilkunastu zadań, przed jakimi stają 
(nieczęsto) pracownicy socjalni. Poważną barierą jest brak potencjału 
życzliwości społeczeństwa dla pomocy więźniom przez resorty inne niż 
więziennictwo, w tym ośrodki pomocy społecznej. Tymczasem ośrodki 
te i zatrudnieni w nich pracownicy socjalni to niekiedy ostatnie ogniwo, 
które może zmienić trajektorię życia ekswięźnia w kierunku społecznie 
aprobowanym. Jeśli tak się nie stanie, realne jest ryzyko recydywy peni-
tencjarnej i to w krótkim czasie po opuszczeniu zakładu karnego28, co 
jest dla społeczeństwa kosztowne, zarówno w sensie społecznym (np. 
poczucie zagrożenia wiktymizacją), jak i w wymiarze finansowym29.

Ujmując całościowo, warto podkreślić, że aby system wsparcia osób 
opuszczających zakłady karne mógł funkcjonować poprawnie, niezbęd-
na jest współpraca międzysektorowa. Służba Więzienna powinna ściśle 
współdziałać z instytucjami pomocy społecznej, z oświatowymi tak, aby 
zapewnić kompleksowe wsparcie zarówno na etapie odbywania kary, 
jak i po opuszczeniu placówki penitencjarnej.

28 Według stanu na 31.12. 2020 r. osoby uwiezione do roku od zakończenia wcześniejszego 
wyroku stanowią 26,03% recydywistów, MS, CZSW, grudzień 2020, s. 9.
29 Miesięczny koszt utrzymania jednego osadzonego to 3 655,79 zł (MS, CZSW, 27 lutego 
2020 r., s. 62). Szacunki określają rozmiar kosztów przestępczości na wielkość pomiędzy 4% 
a 12% Produktu Krajowego Brutto (Czabański, 2006, s. 171–186).
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Abstract

This article focuses on the topic of assistance provided by social assistance 
centres for persons leaving penitentiaries. Analysis of the topic has been con-
ducted on the basis of publications on the subject and statistical data from 
years 2015–2019, published by the Ministry of Family and Social Policy.

It was concluded that in Poland there is no social work which includes in-
carcerated persons. Usually, actions are taken only after a person finishes his 
or her sentence and is released. Only then certain welfare services such as the 
benefit for persons who have trouble reintegrating into society after leaving peni-
tentiary are granted. Benefits such as this one are granted for few thousands 
of families every year, however, number of those families is declining every 
consecutive year in the aforementioned timeframe.

Many weak points of assistance provided by social assistance centres for 
sentenced persons have been identified, such as granting the help too late, 
concentrating on material help, help which isn’t quite adequate to the needs 
of the sentenced persons. Therefore, this article also contains a few improve-
ments that have been proposed by the author.
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reintegration of sentenced persons. 
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litude. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół po-
lityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej 
oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor książki „Opieka dłu-
goterminowa nad osobami starszymi”, CeDeWu 2016 oraz współautor 
(Iwański R., Sielicka E., Jarzębińska A.) „Opieka paliatywna i hospicyjna 
w ujęciu społecznym i ekonomicznym”, CeDeWu 2018. Publikuje arty-
kuły w uznanych czasopismach m.in.: Housing Policy Debate, Sexuality 
Research and Social Policy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Frontiers in 
Psychology, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

aneta jarzębińska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogi-
ka. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Zespół Resocjalizacji) 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na problemach 
oddziaływań penitencjarnych ze szczególnym uwzględnieniem kształce-
nia osób osadzonych oraz ich kontaktów ze światem zewnętrznym, roli 
pracy socjalnej w procesie społecznej readaptacji ekswięźniów.

Autorka monografii naukowych w tym autorskie: „Rodzicielstwo 
macochy. Problematyka zastępowania matki bez tytułu prawnego w al-
ternatywnych formach życia rodzinnego” (2014); „Wsparcie społeczne 
w interakcjach rodziców dzieci z zespołem Edwardsa – użytkowników 
forum internetowego” (2017); współautorska: „Opieka paliatywna i ho-
spicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym” (2018); współredak-
torka monografii „O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe 
problemy – zmiana – transgresja” (2017). Autorka ponad 50 artykułów 
w czasopismach naukowych poświęconych problematyce poradnictwa, 
relacji pomocowych, wsparcia, społecznej ekskluzji.
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Zaangażowana w działania na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną 
osób odbywających karę pozbawienia wolności we współpracy ze stu-
dentami na kierunku kształcenia: Praca socjalna oraz ze studentami – 
członkami koła naukowego Empowerment.

Ilona Kość – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. 
Starsza wykładowczyni w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pe-
dagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (Zespół Rodziny, Pracy Socjal-
nej i Wolontariatu). Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Szczecińskiego ds. Organizacyjnych i Studenckich. Kierownik studiów 
podyplomowych Organizacja Pomocy Społecznej finansowanych z Euro-
pejskiego Fundusze Społecznego. Opiekun Koła Naukowego Studentów 
Pracy Socjalnej „Empowerment”. Przewodnicząca Kierunkowego Ze-
społu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku Praca socjalna 
I i II stopnia. Organizatorka obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy 
Socjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 
2016–2021. 

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę reform szkolnych 
w ujęciu komparatystycznym, europeizacji polskiego szkolnictwa, histo-
rii pomocy społecznej w kontekście teorii zmiany, systemów 4. zabezpie-
czenia społecznego w Unii Europejskiej. Autorka publikacji naukowych 
w tym: monografii naukowej pt. „Przemiany systemu polskiej edukacji 
w warunkach procesu europeizacji”, Szczecin 2006 r., artykułów: Europe-
izacja polskiej oświaty a kształcenie do pracy socjalnej, [w:] Społeczeństwo 
– Demokracja – Edukacja. Nowe wyzwania do pracy socjalnej, (red.) Kry-
styna Marzec-Holka, Bydgoszcz 2000; Zabezpieczenia socjalne rodziciel-
stwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Rodzicielstwo w kontek-
ście wychowania i edukacji, (red.) J. Brągiel, P. Kaniok, A. Kurcz, Opole 
2013; Doświadczanie autonomii przez studentów działających w kołach 
naukowych, [w:] „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2018, nr 2 (24).

Barbara Kromolicka – prof. zw. dr hab. nauk społecznych. Pedagog 
społeczny. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Peda-
gogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodnicząca Rady Naukowej 
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Instytutu Pedagogiki US. Od 2011 r członkini Prezydium Komitetu 
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 r. członkini 
Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 
Członkini Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. 
W latach 2015–2019 przewodnicząca Rady ds. Społecznych przy Mi-
nistrze Rodziny i Polityki Społecznej. Ekspert ds. strategii społecznej 
miasta Szczecin. Prekursorka rozwoju i opiekun merytoryczny działania 
świetlic środowiskowych w mieście Szczecin. Przez okres 21 lat opiekun 
Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego Instytutu Pedagogiki Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na problema-
tyce uwarunkowań działania społecznego, a szczególnie wolontariatu, 
pracy socjalnej oraz problematyki rodziny w kulturowej kreacji. Autorka 
ponad 140 publikacji naukowych w tym m.in. monografii autorskich: 
„Rodziny zrekonstruowane”, Szczecin 1998; „Wolontariusz w służbie 
człowiekowi umierającemu”, Szczecin 2000; „Społeczno-zawodowa rola 
pracownika socjalnego”, Szczecin 2012; prace redagowane; „Pedagog 
społeczny w meandrach środowiska lokalnego”, Szczecin 2008; „Wolon-
tariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych”, Toruń 2005; 
„Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej cho-
roby”, Toruń 2012; wpółredagowane: „O (wyzwaniach) współczesnej pra-
cy socjalnej”, Szczecin 2017; „Służby społeczne w pracy z uchodźcami na 
pograniczu polsko-niemieckim”, Szczecin 2018; „Siła i (ryzyko) transgre-
sji” [w:] (red.) K. Frysztacki, „Praca socjalna. 30 wykładów”, Warszawa 
2019.

Paweł Popek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedago-
gika. Starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Zespół 
resocjalizacji) Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Ab-
solwent kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizo-
wanego przez Centrum Rozwiązań. Członek Polskiego Stowarzysze-
nia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach PST-TSR. 
Trener programu profilaktycznego TUKA/N (Trening Umiejętności 
Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami). Członek 
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Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Handlu Ludźmi.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na zagadnie-
niu empirycznej weryfikacji efektywności „nowych metod” oddziaływa-
nia społecznego (podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, metody 
dialogu motywującego, tutoring, coaching) w resocjalizacji, profilaktyce 
społecznej i pracy socjalnej. Autor kilkunastu artykułów naukowych do-
tyczących pracy socjalnej, resocjalizacji nieletnich i dorosłych, profilak-
tyki społecznej oraz metodycznych uwarunkowań efektywności pracy 
pracowników służb społecznych. M.in. współautorska (Popek P., Ku-
piec H.) monografii naukowej: „Pomoc dziecku krzywdzonemu w ujęciu 
interdyscyplinarnym”, Szczecin 2010, Wydawnictwo SOS dla Rodziny. 
Artykuły: Kluczowe paradygmaty i zasady resocjalizacji a realizowa-
nie kompetencji skutecznego działania przez kuratorów sądowych, [w:] 
P. Frąckowiak, M. Szykut (red.), Wielowymiarowość profilaktyki, resocja-
lizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy ini-
cjatyw probacyjnych, Toruń 2017, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; 
Kompetentny pracownik w oczekiwaniach pracodawców – wyzwania dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] M. Kowalski, A. Kno-
cińska, P. Frąckowiak (red.), Reintegracja – Edukacja – Adaptacja. Akty-
wizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, Gniezno 
2015, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium 

aleksandra Sander – doktor nauk humanistycznych w zakresie pe-
dagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Peda-
gogiki (Zespół Rodziny, Pracy Socjalnej i Wolontariatu) Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół pro-
blematyki profilaktyki społecznej, pracy socjalnej i polityki społecznej. 
Autorka publikacji naukowych: Wybrane aspekty niemieckiej pracy so-
cjalnej w szkole, [w:] Krzyszkowski J. (red.) „Praca socjalna w poszu-
kiwaniu tożsamości”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
Warszawa 2015; Schulabsentismus in Polen – eine sozialpädagogische 
Herausforderung, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6/2019; 
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Die Ausbildung zum Sozialarbeiter in Polen nach der Studienstrukturre-
form, [w:](red.) H. Döbert, M. S. Szymański, Übergänge in die Hoch-
schule und aus der Hochschule in den Arbeitsmarkt. Chancen, Probleme, 
Verläufe unter den Bedingungen der Studienstrukturreform in Deutsch-
land und Polen, Waxmann. Münster, New York, München, Berlin 2013; 
Offene Zivilgesellschaft und soziales Engagement in Polen, [w:] Bildung 
und Erziehung 66. Jg. Heft 3/September 2013.

edyta Sielicka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, 
socjolożka, socjoterapeutka, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej 
Instytutu Pedagogiki (Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii) 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki edukacji 
tanatologicznej oraz jej jakości i znaczenia dla prawidłowego rozwoju 
człowieka. W swoich pracach postuluje profesjonalne przygotowanie 
kadry pedagogicznej oraz pracowników socjalnych do wprowadzania, 
w obszary ich działania, zagadnień dotyczących śmierci, umierania oraz 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Autorka publikacji, których za-
gadnienia dotyczą budowania sieci wsparcia społecznego przez insty-
tucje państwowe oraz organizacje pozarządowe. Autorska monografia 
„Edukacja tanatologiczna w szkole”, Szczecin, Minerwa, 2017; współau-
torska: (R. Iwański, E. Sielicka, A. Jarzębińska), (2018), „Opieka palia-
tywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym”, Warszawa, 
CeDeWu. Edukacja tanatologiczna – hasło, (2017) [w:] A. Zych (red.), 
„Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności”, Kielce, Wy-
dawnictwo Naukowe Śląsk.




