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Niniejsza ekspertyza obejmuje wojewódzkie strategie polityki społecznej, które były 

przeanalizowane pod kątem realizacji zasad i idei środowiskowej metody pracy socjalnej. 

Głównym celem ekspertyzy jest ukazanie stopnia uwzględniania tej metody w rozwiązywaniu 

problemów społecznych na terenie województw. Przyjmuje się bowiem, że skuteczne 

rozwiązanie problemów może nastąpić jedynie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, 

które powinny współdziałać w rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych w środowisku. 

1. Założenia ekspertyzy i definicje podstawowych pojęć 

1.1. Praca ze środowiskiem 

W analizie strategii przyjęto definicję środowiskowej metody pracy socjalnej 

zaproponowaną w modelu Organizowania Społeczności Lokalnych: „Pracę środowiskową 

(…) należy traktować jako długofalowy proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana 

rzeczywistości następuje w wyniku aktywności ludzi, wyrażającej ich podmiotowość (także w 

znaczeniu społeczno-politycznym) i zdolność do przekształcania środowiska własnymi siłami. 

Przy czym stworzone w jego ramach sieci współpracy i różnorodne struktury lokalne na stałe 

wspierają rozwój społeczności, jej sposoby rozwiązywania problemów i tworzenia 

środowiska zmiany.”1 

Istotą pracy socjalnej ze środowiskiem jest budowanie wspólnoty mieszkańców na 

określonym terenie, tak aby jej członkowie potrafili i chcieli wspierać się wzajemnie w 

przypadku pojawienia się problemu. Pod tym kątem analizowane są proponowane w 

strategiach priorytety, cele i działania. Podkreślić należy również, że proponowane działania 

mają dotyczyć warunków środowiskowych (a nie indywidualnych cech jednostek bądź 

rodzin, czy też grup społecznych) w wymiarze ich przyczyn oraz ich zmiany. 

 W omawianej metodzie pracy socjalnej ważne są kolektywna współpraca i 

partycypacja członków społeczności lokalnej, co oznacza odejście od pracy „dla” ludzi na 

rzecz pracy z ludźmi i przez ludzi. Dla pracowników socjalnych (lub szerzej ujmując 

pracowników instytucji pomocy społecznej) oznacza to, że nie są dostawcami rozwiązań, 

usług ani administratorami zmian. W strategiach szukam pełnienia przez pracowników instytucji 

                                                 
1
Barbara Bąbska i in.: „Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej”, 

dokument powstał w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej”. 
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pomocy społecznych następujących ról: animatora społecznego, organizatora społeczności 

lokalnych oraz lokalnego polityka społecznego.2 

W związku z tym, że w strategiach pojawiają się określenia związane ze 

„środowiskiem” w różnych kontekstach należy uściślić, że nie wszystkie formy pracy z 

przymiotnikiem „środowiskowy” są uznawane za metodę środowiskowej pracy socjalnej, 

gdyż nie spełniają wyżej wymienionych warunków. Dotyczy to zwłaszcza środowiskowych 

form pomocy społecznej, tj. zakładanie, prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 

itp., gdyż ich główną funkcją (często podkreślana w strategiach) jest utrzymanie jednostki w 

środowisku zamieszkania. Często w takich przypadkach brakuje elementu budowania 

wspólnoty poprzez działania tego typu placówek. Niemniej jednak tworzenie i prowadzenie 

tego typu placówek tworzy potencjał do tworzenia miejsc, wokół których może być 

budowana wspólnota (np. wspólne działania mieszkańców gminy na rzecz i z uczestnikami 

środowiskowych domów samopomocy). 

W modelu organizowania społeczności lokalnych przyjęto, że narzędziami głównymi 

jest praca ze społecznością terytorialną oraz praca ze społecznością/grupą kategorialną. 

Natomiast narzędzia wspierające to: 

• Partnerstwo lokalne 

• Wolontariat 

• Kampanie i wydarzenia  społeczne 

• Rzecznictwo i informacja obywatelska
3
. 

W strategiach będę szukała zarówno odniesienia wprost do pracy socjalnej ze 

środowiskiem, jej celów oraz przejawów wymienionych narzędzi. 

1.2. Strategie polityki społecznej 

Opracowanie wojewódzkich strategii polityki społecznej jest zobowiązaniem 

wynikającym z przepisów prawnych. Zgodnie z ustawą z dn.12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Art. 21 Dz.U. Nr.64.poz.593) samorząd województwa zobowiązany jest do 

opracowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej 

integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: 

                                                 
2
 Według definicji zawartych w: Barbara Bąbska i in., „Ramowy model…”, op. cit. 

3
 Ibidem. 
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- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

- wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 

- pomocy społecznej, 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Ponadto, na podstawę prawną regulującą tworzenie oraz aktualizację dokumentu 

strategii polityki społecznej składają się następujące ustawy: 

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
4
 

- ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
5
 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
6
; 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi
7
; 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
8
; 

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
9
; 

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie
10

; 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
11

; 

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
12

; 

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy
13

; 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
14

. 

 

W prawodawstwie nie zdefiniowane zostało pojęcie strategii, jedynie w ustawie o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju podano wyjaśnienie dotyczące strategii rozwoju kraju 

z elementami, które powinny być w niej uwzględnione. Wynika z niej, że „Strategia rozwoju 

kraju jest dokumentem planistycznym określającym podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.”
15

 Powinna 

obejmować okres co najmniej 7 lat. Strategia ta zawiera w szczególności: 

                                                 
4
 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 

5
 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712. 

6
 Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm. 

7
 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm. 

8
 Dz. U.z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm 

9
 Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 

10
 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 

11
 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. 

12
 Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. 

13
 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 

14
 Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm. 

15
 Art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, op. cit. 
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1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, z uwzględnieniem stanu 

środowiska, obecnych i przewidywanych uwarunkowań ochrony środowiska oraz 

zróżnicowań przestrzennych; 

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

3) określenie celów strategicznych polityki rozwoju; 

4) określenie kierunków interwencji podmiotów, służącej osiąganiu celów 

strategicznych polityki rozwoju; 

5) określenie kierunków wspierania rozwoju regionów środkami pochodzącymi z 

budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych; 

6) wskaźniki realizacji; 

7) określenie systemu realizacji oraz ram finansowych. 

Choć w wyżej wymienionej ustawie pojawia się pojęcie strategii rozwoju 

województwa, nie pojawia się jej definicja. Jednakże można uznać, że definicja dotycząca 

strategii rozwoju kraju można odnieść do strategii rozwoju województw, w ramach których 

powstają strategie polityki społecznej, które można traktować jako strategie sektorowe. 

Definicja strategii sektorowych jest bardzo podobna do definicji przedstawionej powyżej, 

gdyż jest „dokumentem planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 

w określonym zakresie.”
16

 Strategie te powinny również zawierać te same elementy co 

strategia rozwoju kraju, tyle że odnoszące się do danego sektora. Również od maja 2011 r. w 

ustawie o pomocy społecznej znajduje się zapis, w którym mowa, co powinna zawierać 

strategia polityki społecznej a w przypadku gmin i powiatów strategie rozwiązywania 

problemów społecznych: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d) wskaźników realizacji działań.
17

 

                                                 
16

 Art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, op. cit. 
17

 Art. 16b, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, op. cit. 
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Przytoczone powyżej definicje pozwolą wyjaśnić charakter analizowanych 

dokumentów, ponieważ formułujący strategie odwołują się do przepisów wymienionych 

ustaw. Na podstawie tych definicji można stwierdzić, że w ich zamyśle strategie są raczej 

dokumentami o charakterze ogólnym, tj. wyznaczającym tylko cele i kierunki działań, w 

małym stopniu odwołujące się do konkretnych działań.  

W analizie skupiam się na tym, czy strategie realizują ten model czy wychodzą poza 

wyznaczone ramy, m.in. w sposobie określania uwarunkowań (diagnoza i prognoza) 

uwzględniając partycypacyjny charakter formułowania potrzeb, problemów, celów i 

kierunków działań. Według mnie, aby strategia nie była jedynie dokumentem planistyczny, a 

realnie przyczyniała się do rozwiązywania przedstawionych problemów, czyli realizowała 

postawione cele powinna, oprócz wymienionych elementów, zawierać również propozycje 

konkretnych działań, środki i źródła ich finansowania, instytucje odpowiedzialne za ich 

wdrażanie oraz plan monitoringu i ewaluacji. Takie podejście to wyraz planowania 

strategicznego i zarządzania zmianą, co jest głównym celem tworzenia strategii. W związku z 

tym, że planowanie nie jest działaniem zamkniętym, a powinno uwzględniać stale 

zmieniające się warunki otoczenia, strategia powinna być stale monitorowana i 

aktualizowana. W analizie sprawdzam, które z elementów są zawarte w strategiach. 

1.3. Rola samorządu województwa w polityce społecznej 

Na ile samorząd województwa, który jest zobligowany do tworzenia strategii polityki 

społecznej jest w stanie zarządzać zmianą w sferze polityki społecznej? Odpowiedź na to 

pytanie jest kluczowe z uwagi na realną możliwość osiągania zaplanowanych celów w sferze 

polityki społecznej, której częścią jest pomoc społeczna. Warto przypomnieć, że na efekt 

zmian wprowadzanych w tych obszarach mają wpływ działania wielu instytucji zarówno z 

poziomu lokalnego (gmin i powiatów), regionalnego (samorząd województwa oraz 

administracji rządowej na poziomie województw) oraz krajowego (przede wszystkim 

działania prowadzone przez rząd oraz prawodawstwo, które powstaje na tym poziomie). 

Warto również wspomnieć, że nie ma wylistowanych konkretnych zadań samorządu 

województwa w zakresie polityki społecznej, a instytucją zajmującą się polityką społeczną 

(przynajmniej z nazwy) jest regionalny ośrodek polityki społecznej, którego zadania są 

określone w ustawie o pomocy społecznej i dotyczą głównie tej sfery.  
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Zbigniew Woźniak wyznacza następujące role samorządu województwa w procesie 

tworzenia i realizacji polityki społecznej:
18

 

1. RZECZNIK/REPREZENTANT spraw, potrzeb i problemów ludzi /grup/zbiorowości, za 

których statutowo odpowiada (ochrona uprawnień obywateli, ustawowa 

odpowiedzialność); 

2. PROMOTOR działań służących zrównoważonemu rozwojowi, dostępności, spójności i 

integracji społecznej; 

3. INICJATOR ROZWIĄZAŃ NORMATYWNYCH na poziomie krajowym/ 

regionalnym/lokalnym (lobbying parlamentarny, polityczny, na forum Unii 

Europejskiej i organizacji międzynarodowych, których kraj jest członkiem); 

4. ORGAN PLANUJĄCY działania i przygotowujący rozwiązania służące zaspakajaniu 

potrzeb mieszkańców/grup regionu/społeczności lokalnej; 

5. ŁĄCZNIK/KATALIZATOR w relacjach między „centrum”, strukturami pośrednimi 

samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi (informacja, uprawnienia, 

realizacja priorytetów, wsparcie itp.); 

6. PODMIOT WSPIERAJĄCY FINANSOWO zadania statutowe z zakresu polityki społecznej; 

7. KREATOR ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ zgodnie z ustawowo 

przypisanymi zadaniami z zakresu polityki społecznej; 

8. PARTNER, DORADCA I KONSULTANT dla poszczególnych podmiotów działających na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspakajania potrzeb 

jednostek/grup/zbiorowości na określonym poziomie struktur samorządu 

terytorialnego (powiat/gmina). 

Jak widać role te mają raczej charakter planistyczny, inspiratorski, a nie wdrażania i 

prowadzenia działań. Stąd też może wynikać ograniczona rola samorządu województwa w 

realnym wpływaniu na kształt polityki społecznej w województwie.  

Dodatkowo założony ustawowo brak podległości samorządów gmin i powiatu oraz 

prowadzonych przez nie jednostek utrudnia możliwość wdrożenia zaplanowanych działań. 

Relacje pomiędzy samorządowymi szczeblami administracji są ujmowane w kategoriach 

                                                 
18

 Zbigniew Woźniak: Rama koncepcyjna Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 

2009. 
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współpracy, wymiany informacji i opinii. Ważne z tego punktu widzenia są fragmenty z art. 

12 ustawy o samorządzie wojewódzkim:  

samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i 

realizacji jego rozwoju, współpracuje w szczególności z: 

- jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem 

gospodarczym i zawodowym (…) 

- organizacjami pozarządowymi 

oraz art. 12 a. który stanowi: 

sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii 

rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności: 

- zadania organów samorządu województwa, 

- tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12. 

Powyższe zapisy wyraźnie zatem zobowiązują samorząd województwa, do tego, by 

brały w nich udział powiaty i gminy, a także organizacje pozarządowe, co można uznać za 

warunek minimum partycypacyjności tego procesu.  

Celem polityki społecznej jest integracja społeczna mieszkańców prowadząca do 

zwiększenia spójności terytorialnej i podniesienia jakości życia. Dość trafnie, acz ogólnikowo 

są opisane zadania polityki społecznej w „Dolnośląskiej strategii integracji społecznej”: 

 Zadaniem polityki społecznej powinno być stałe wzmacnianie potencjału społecznego 

mieszkańców danego terytorium w taki sposób, by byli oni w stanie samodzielnie 

rozwiązywać problemy stojące przed nimi, by pragnęli i potrafili podejmować aktywne 

działania na rzecz dobra wspólnego w obrębie społeczności lokalnej, w której żyją. To także 

rozwiązania systemowe, mające na celu pomoc tym, którzy nie potrafią rozwiązać swych 

problemów samodzielnie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, to przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób i grup, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą 

nie potrafią sobie poradzić oraz działania na rzecz przywrócenia im możliwości pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. W realizacji tych zadań konieczna jest wzajemna 

współpraca zarówno jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli, jak i 

współdziałanie administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Tylko połączenie sił, 

wspólna realizacja programów i projektów na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska, 

gwarantuje skuteczność podejmowanych w obszarze polityki społecznej działań. 
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Podkreślone przez mnie sformułowania są istotne dla wzmacniania i budowania 

wspólnot lokalnych. Dla tego celu kluczowe są działania wzmacniające potencjał społeczny 

mieszkańców, tak by potrafili wzajemnie się wspierać w obrębie społeczności lokalnej, a 

możliwe jest to dzięki wzajemnej współpracy. Tej integracji i spójności sprzyja idea pracy 

socjalnej ze środowiskiem
19

. Należy zauważyć, że trudno mówić o pracy socjalnej ze 

środowiskiem/organizowaniu społeczności lokalnej w wymiarze terytorialnym na poziomie 

województwa (problemem ciągle jest organizowanie mały społeczności lokalnych np. w 

gminach) głównie ze względu na duży zasięg terytorialny województw oraz niskie poczucie 

tożsamości i identyfikowania się z województwem. Ale władze wojewódzkie mogą w 

strategiach swego rozwoju zawierać postulaty dotyczące wspierania działań i inicjatyw 

środowiskowej pracy socjalnej jako rozwój i aktywizacja małych społeczności składających 

się na społeczność województwa. Zatem pracę socjalną ze społecznością można ujmować w 

kontekście strategii w dwojako: 1) jako partycypacyjny proces budowania strategii oraz 2) 

elementy zawarte w strategii jako propagowanie, upowszechnianie i realizowanie tej metody.  

 

2. Przedmiot i metoda analizy 

2.1. Typ dokumentów 

Analizie zostały poddane dokumenty, które w danym województwie spełniają rolę 

strategii polityki społecznej. W jedenastu przypadkach są to strategie, które w nazwie mają 

sformułowanie „strategia polityki społecznej”, w pozostałych trzech to strategie rozwoju 

województwa, których część dotyczy spraw społecznych, w jednym przypadku to strategia 

integracji społecznej, a w jednym wojewódzki program pomocy społecznej. Poniżej znajduje 

się lista analizowanych dokumentów
20

. 

Analizowane dokumenty: 

„Dolnośląska strategia integracji społecznej na lata 2005-2013” 

„Strategia polityki społecznej województwa lubelskiego na lata 2005-2013” 

„Strategia polityki społecznej w województwie lubuskim na lata 2005-2013” 

                                                 
19

 Choć nie jest to jedyna metoda do osiągnięcia tego celu. 
20

 W dalszej części analizy do przywołania zapisów z konkretnej strategii nie będę posługiwała się poniższymi 

nazwami dokumentów, a określeniem „strategia” z nazwą województwa. 
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„Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej na lata 2007-2020” [województwo 

łódzkie] 

„Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020” 

„Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013” 

„Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego na 

lata 2005-2013” 

„Wojewódzki program pomocy społecznej na lata 2009-2015” [województwo podkarpackie] 

„Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015” [województwo 

opolskie] 

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” 

„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2006-2013” [województwo podlaskie] 

„Strategia polityki społecznej województwa pomorskiego do 2013” 

„Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie Polityki Społecznej do roku 

2015” 

„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.” 

„Strategia Polityki Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku” 

„Strategia Polityki Społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020”  

W przypadku, gdy nie było dokumentu, który w nazwie miał „strategię polityki 

społecznej” sięgałam po jego odpowiednik. W związku z tym, że w przytaczanych zapisach 

ustawowych jest zapisane, że strategia polityki społecznej jest częścią integracyjną strategii 

rozwoju województwa, niektóre z województw potraktowały to dosłownie i część strategii 

rozwoju poświęciły polityce społecznej bądź pomocy społecznej. W takich przypadkach 

kontaktowałam się z odpowiednimi instytucjami (ROPS lub jego odpowiednik w urzędzie 

marszałkowskim), aby uzyskać informację czy na pewno nie ma strategii polityki społecznej. 

W przypadku, gdy istniała i strategia rozwoju województwa i program pomocy społecznej, 

sięgałam po możliwie najbardziej szczegółowy w odniesieniu do polityki społecznej 

dokument, czyli po program pomocy społecznej, gdyż jest on bardziej nakierowany na 

działania związane z pracą socjalną.  

Jak wskazują lata, na które opracowane zostały analizowane dokumenty, wszystkie z 

nich są  aktualne. Zauważyć należy jednak, że w trzech przypadkach strategie polityki 

społecznej są opracowywane (województwo małopolskie i świętokrzyskie), bądź 
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aktualizowane (województwo warmińsko-mazurskie). W związku z tym, że do dnia 15 

października 2011 r. nie były to dokumenty przyjęte przez Zarząd Województwa nie zostały 

one uwzględnione jako główne dokumenty poddane analizie. 

2.2. Metoda analizy 

Strategie były analizowane metodą analizy zawartości nastawionej na elementy 

jakościowe, tj. używane sformułowania odnoszące się do idei pracy socjalnej ze 

środowiskiem. Jest to również analiza przekrojowa i problemowa, gdyż nie są opisywane 

poszczególne strategie, a raczej wybrane zagadnienia, które mają ukazywać stopień 

uwzględniania środowiskowej metody pracy socjalnej. Niemniej pojawiają się również 

elementy ilościowe dotyczące struktury strategii. Budowa strategii i zawarte bądź nie w niej 

elementy są ważne z punktu widzenia całego procesu tworzenia strategii, co z kolei jest 

ważne dla stwierdzenia, czy strategia była budowana zgodnie z procesem budowania 

społeczności lokalnych. To, czy są zawarte w niej podstawowe elementy świadczy również o 

możliwości realizacji zapisanych planów. 

Główne pytanie niniejszej analizy to: 

W jakim stopniu w wojewódzkich strategiach polityki społecznej uwzględniona jest 

idea środowiskowej pracy socjalnej, której istotą jest budowanie wspólnoty mieszkańców na 

określonym terytorium? 

Pytania pomocnicze to: 

(1) Czy w strategiach używane jest określenie środowiskowa praca socjalna, praca 

socjalna ze środowiskiem? 

(2) Czy z zapisów i struktury strategii można wnioskować o możliwości 

wdrożenia zaplanowanych działań?   

(3) Czy w diagnozowaniu problemów i potrzeb wykorzystano metody 

bezpośrednio angażujące mieszkańców województwa? 

(4) Czy w diagnozach pojawiły się informacje na temat środowiskowej pracy 

socjalnej, ocenie potencjału rozwoju społeczności lokalnych? 

(5) Czy proces formułowania strategii miał charakter partycypacyjny, tj. kto brał w 

tym udział, czy były konsultacje społeczne? 

(6) Czy zostali wskazani partnerzy działań? 
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(7) Na ile cele i priorytety są powiązane z diagnozą problemów i potrzeb i czy są 

w nich uwzględniane idee pracy socjalnej ze środowiskiem? 

(8) Czy w strategiach uwzględniane są następujące role pracownika socjalnego 

jako organizatora społeczności lokalnej: animatora, mediatora-organizatora 

sieci lokalnych, polityka lokalnego/programisty (w strukturze organizacyjnej 

pomocy społecznej)?  

(9) Które z narzędzi środowiskowej pracy socjalnej są uwzględniane w strategiach 

(celach, zadaniach, wskaźnikach)? 

(10) Czy są harmonogramy planowanych działań? 

(11) Czy są wskazane rezultaty oraz wskaźniki umożliwiające ocenę postępu 

wdrażania działań? 

(12) Czy w strategiach są zapisane mechanizmy koordynacji i czy 

uwzględniają partnerów społecznych? 

(13) Czy są plany finansowe, tj. wskazanie źródeł finansowania i kwot 

potrzebnych do realizacji zadań? 

(14) Czy zaplanowany został monitoring i ewaluacja strategii? 

Odpowiedź na te pytania pokaże czy w strategiach polityki społecznej uwzględniona 

została idea pracy socjalnej ze środowiskiem. 

2.3. Charakter i zakres dokumentów – czego dotyczy i czym jest strategia? 

Charakter i zakres strategii ma znaczenie przy określeniu stopnia szczegółowości, 

gdyż można zakładać, że im precyzyjniej określone priorytety, cele i zadania w strategii, tym 

większa szansa na pojawienie się w niej zapisów dotyczących pracy socjalnej ze 

środowiskiem. 

Jeśli chodzi o zakres strategii to większość z nich dotyczy polityki społecznej i 

zawiera kierunki działań dotyczące różnych jej dziedzin, nieco szerszy zasięg mają strategie 

rozwoju województwa. Natomiast cztery strategie ograniczają swój zasięg do pomocy 

społecznej, choć w tytule mają odniesienie do polityki społecznej, są to strategie: opolska, 

śląska, podlaska oraz warmińsko-mazurska. 

W poprzednim rozdziale zostały opisane wytyczne dotyczące budowania strategii, 

zawarte głównie w przepisach ustawowych, które wyznaczają charakter analizowanych 
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strategii. Jednakże same strategie zawierają swoje definicje oraz wyznaczają cele tego rodzaju 

dokumentów.  

Analizowane strategie można podzielić na 2 grupy: 

 o charakterze ogólnym, czyli wyznaczającym pewne kierunki działań, 

 o charakterze planistyczno-operacyjnym, wyznaczających cele strategiczne, 

operacyjne oraz zadania. 

Do pierwszej grupy strategii zaliczyć można strategię dolnośląską, w której 

znajdujemy następujące sformułowanie: 

Zapisy w niej [strategii] zawarte powinny stanowić podstawę tworzenia bardziej 

szczegółowych programów działań i konkretnych projektów, skierowanych do jednostek i 

grup potrzebujących wsparcia lub pomocy, realizowanych na terenie naszego regionu.  

Oznacza to, że wyznaczone są jedynie ogólne kierunki, na podstawie których powinny 

być określane szczegółowe programy (z finansami, harmonogramem itp.).  

Kolejne dwie strategie o ogólnym charakterze to strategie rozwoju: kujawsko-

pomorska i świętokrzyska. Pierwsza z nich obejmuje najważniejsze obszary i wytycza 

najważniejsze kierunki działań; jednakże z uwagi na przedmiot analizy przeanalizowane 

zostały tylko obszary związane z polityką społeczną, tj. priorytetowy obszar działań: „Rozwój 

zasobów ludzkich”
21

. Natomiast druga w diagnozie niemal w całości jest poświęcona 

sprawom społecznym, dopiero w celach uwzględnia inne obszary. 

Jednym z krótszych dokumentów jest „Wojewódzki program pomocy społecznej na 

lata 2009-2015”
22

. Choć wydawałoby się, że powinien być on najbardziej szczegółowy z racji 

najniższego poziomu, którego dotyczy jest to również ogólny dokument, który wyznacza 

główne kierunki, skierowane na podnoszenie jakości życia mieszkańców, którzy ze względu 

na trudną sytuację życiową nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu 

rodzinnym, zawodowym i społecznym (czyli ograniczone do klientów pomocy społecznej).  

Większość analizowanych dokumentów należy do drugiej kategorii, czyli 

dokumentów planistyczno-operacyjnych. Najlepiej istotę tego dokumentu wyjaśnia fragment 

wstępu do strategii z województwa lubelskiego:  

                                                 
21

 Dokument ten uwzględnia m.in. „Program strategiczny dla pomocy społecznej pn. Stymulowanie rozwoju 

pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. perspektywa środowiskowa i instytucjonalna, 

uchwalony przez Sejmik Województwa w dniu 15 lipca 2002 r., uchwała nr 816/2002”. 
22

 Strategia podkarpacka. 
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Strategia Polityki Społecznej (…) jest strategią sektorową, stanowiącą 

skonkretyzowany, długofalowy plan działania. Kreuje, innowacyjne spojrzenie na zastany 

zespół uwarunkowań. Wyznacza najważniejsze kierunki działania i cele strategiczne dla 

regionu w zakresie planowania zadań. Zawiera cele i ich rozwinięcia, w stopniu stanowiącym 

podstawę do formułowania programów realizowanych na terenie województwa. Jest to 

dokument programowy, stanowiący podstawę efektywnego zarządzania działaniami  

z zakresu polityki społecznej przez samorząd, który jest zdecydowany stworzyć nowoczesne 

formy rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierać zintegrowane przedsięwzięcia 

instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób. 

Podobnie cel strategii jest przedstawiony w strategii zachodniopomorskiej:  

Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie 

i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów 

społecznych w naszym regionie. Należy to rozumieć jako cele strategiczne i operacyjne oraz 

praktyczne działania, zmierzające do osiągnięcia misji Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego w dziedzinie polityki społecznej.  

Inaczej mówiąc niniejsza strategia wskazuje priorytety i wspólny kierunek działań dla 

wszystkich podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, placówek, organizacji 

pozarządowych i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej.  

W strategiach tych jest nastawienie na realizację zadań, a zatem są one bardziej 

sprecyzowane. Jednakże w niektórych strategiach podawane są przyczyny ogólnego 

charakteru wyznaczanych zadań:  

W tym miejscu należy wyjaśnić, że zostały one sformułowane ad hoc na poziomie dużej 

ogólności. W ramach prac nad opracowywaniem strategii ustalono bowiem, że przedmiot 

strategii z racji swojej specyfiki wymusza pewne uproszczenia opisowe. Wynika to z jednej 

strony z meritum dokumentu, które stanowi problematyka społeczna ze swoją różnorodnością 

i złożonością. Z drugiej zaś strony takie zapisy pozwalają na włączenie wielu ciekawych 

inicjatyw i przedsięwzięć oraz uwzględnienie uwarunkowań i potrzeb lokalnych, które 

stanowić będą o realizacji projektów. Należy podkreślić, że strategia ma przede wszystkim 

wskazać na pewne kierunki działania w sferze polityki społecznej, które mają służyć wspólnej 
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misji. (…) Z pewnością strategia nie wyczerpuje wszystkich działań, które można jeszcze 

uwzględnić w dokumencie. Wybrano te najpilniejsze i najważniejsze.
23

 

Tak więc różnorodność i złożoność problematyki społecznej oraz pozostawienie 

otwartego pola na pojawiające się zmiany jest wyjaśnieniem ogólnych sformułowań. Jeszcze 

więcej powodów podaje autor założeń do strategii z Wielkopolski, który określa czym 

powinna być strategia: 

Wojewódzka strategia polityki społecznej musi zatem: 

1. dokonywać wyboru kierunków i zadań w oparciu o systematycznie prowadzoną 

diagnozę socjo-demograficzną i monitorowanie problemów i potrzeb mieszkańców; 

2. być dokumentem otwartym, elastycznie reagującym na zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju i regionu (ciągłość i zmiana); 

3. brać pod uwagę dysproporcje rozwoju ekonomicznego i społecznego w 

województwie (zróżnicowanie powiatowe); 

4. uwzględniać oczekiwania społeczne i być tworzona we współpracy z potencjalnymi 

realizatorami tejże polityki i w formule planowania partnerskiego; 

5. wykraczać poza kadencję władz samorządowych, by możliwe było utrzymanie 

ciągłości działań w obszarach uznanych za priorytetowe; 

6. uwzględniać preferencje/programów politycznych elit sprawujących aktualnie 

władzę (to obszar uzgodnień w obrębie struktur władz samorządu województwa w procesie 

przyjmowania, wdrażania i realizowania polityki społecznej). 

Szereg wymienionych czynników wpływa na to, że strategie w swych zapisach są 

raczej ogólne, pomimo że zawierają zadania przypisane do poszczególnych celów. Z jednej 

strony jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że są to dokumenty, które określają plany na kilka 

lat, lecz z drugiej strony im ogólniejsze zapisy, tym trudniej ocenić stopień realizacji 

zakładanych celów. Odnosi się to również do zapisów dotyczącej budowania lub 

wzmacniania społeczności lokalnych.  

2.4. Struktura strategii 

Tworzenie strategii jest procesem, który ma swoje odzwierciedlenie m.in. w swojej 

strukturze. Jest to proces wieloetapowy, którego ostatecznym celem jest nie tylko stworzenie 

                                                 
23

 Strategia zachodniopomorska 
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dokumentu, ale przede wszystkim stworzenie grupy instytucji i podmiotów, która zapisy tej 

strategii wdroży. Dlatego istotne jest, aby w strategii były zawarte wszystkie niezbędne 

elementy takie jak: 

 Diagnoza 

 Cele 

 Zadania 

 Rezultaty 

 Wskaźniki 

 Harmonogram 

 Mechanizmy koordynacji 

 Finansowanie 

 Monitoring i ewaluacja. 

 

Pierwsze cztery elementy są istotne z punktu widzenia planowania poszczególnych 

zadań, a pozostałe mówią o realności wdrożenia tych planów. 

W tabeli poniżej przedstawiona jest struktura poszczególnych strategii, czyli jakie 

elementy są w nich zawarte. Zaznaczono wystąpienie tych elementów bez względu na 

prawidłowość ich sformułowania, czyli nawet wówczas, gdy były one tylko ogólnie opisane.  

Jak widać ze struktury analizowanych dokumentów wynika, że są one raczej 

traktowane jako dokumenty planistyczne, bez rozbudowanych mechanizmów 

umożliwiających wdrażanie. Zakres i treści zawarte w poszczególnych elementach będą 

analizowane w dalszej części ekspertyzy ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych 

z ideą środowiskowej pracy socjalnej.    
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Tabela 1. Struktura strategii 

 

Opracowanie własne
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Diagnoza x x x x x x x x x x x x x x x X 

Cele x x x x x x x x x x x x x x x x 

Zadania x x x x x x x x x x x x x x x x 

Rezultaty x  x     x     x    

Wskaźniki x x  x x x x     x  x x  

Harmonogram               x  

Koordynacja     x       x x x   

Finansowanie x x x x  x      x  x   

Monitoring i 
ewaluacja 

 x x x x x x     x x x x x 
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2.5. Odwołanie do innych dokumentów 

Strategie wojewódzkie w zakresie polityki społecznej są elementem większego 

systemu programowania, o czym świadczy odwoływanie się do różnorodnych dokumentów 

zwykle z poziomu europejskiego i ogólnopolskiego. 

Większość strategii odwołuje się do Strategii Lizbońskiej, która kształtuje europejską 

politykę społeczną, i która odwołuje się do spójności społecznej rozumianej jako „zdolność 

społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom oraz minimalizowania 

rozbieżności między nimi.” Polega nie tylko na zwalczaniu wykluczenia społecznego i 

ubóstwa, ale przede wszystkim na tworzeniu solidarności w społeczeństwie, tak aby 

ograniczać zasięg występowania tego zjawiska. Jedną z zasad takiej polityki jest wspieranie 

działań aktywizujących całe społeczności lokalne. 

Poza tym odwołują się do Narodowej Strategii Integracji Społecznej i Narodowej 

Strategii Spójności, w których ważnym elementem jest aktywizacja i mobilizacja partnerów 

lokalnych. 

W poniższej ramce zestawione są dokumenty, do których najczęściej odwołują się 

analizowane strategie. 

Dokumenty wspólnotowe: 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, 

• Polityka spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

• Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 

2005-2008, 

• Agenda Społeczna, 

• Program „Edukacja i Szkolenia” 2010, 

• i2010-Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 

Kierunki polityki krajowej są wyrażone w takich dokumentach jak: 

• Narodowa Strategia Spójności 2007-2013; 

• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013; 

• Strategia Polityki Społecznej na lata 2005-2013; 

• Narodowa Strategia Integracji Społecznej; 

• Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013; 

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

• Krajowy Program Reform na lata 2005-2008; 

• Polska 2025 – Długookresowa Strategia trwałego i Zrównoważonego Rozwoju 

• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (strategia średniookresowa)  

• Narodowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia (przygotowywany na każdy rok). 
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oraz inne dokumenty strategiczne rządu, m.in.: 

• Program Konwergencji – Aktualizacja 2005, 

• Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 

• Program Zapobiegania Przestępczości i Antyspołecznym Zachowaniom, 

• Krajowy Program Rozwoju Wsi, 

• Strategia ochrony środowiska, 

• Strategia rozwoju transportu, 

• Strategie sektorowe i inne.  

 

Jeśli chodzi o dokumenty o charakterze regionalnym, do których odwołują się 

analizowane strategie to są to przede wszystkim strategie rozwoju województwa oraz strategie 

sektorowe budowane na poziomie wojewódzkim. Odwołania dotyczą zgodności 

proponowanych kierunków i działań. 

Brakuje natomiast odwołań do strategii najbardziej lokalnych, to jest powiatowych i 

gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nie spotkałam się z zapisem, że 

dana strategia uwzględnia problemy i cele strategii z niższego poziomu administracyjnego. 

Raczej występuje przypuszczenie, że to strategie mniejszych społeczności będą się 

odwoływały i uwzględniały priorytety zawarte w strategiach wojewódzkich. Taki sposób 

myślenia jest z jednej strony zrozumiały, gdyż wyraża pogląd, że im wyższy poziom 

administracyjny, tym ogólniejszy dokument, którego kierunki są wdrażane na poziomach 

niższych i wyrażonych w bardziej doprecyzowanych dokumentach. Z drugiej zaś strony 

uwzględnianie potrzeb i kierunków działań wyrażonych w dokumentach niższego szczebla 

byłoby wyrazem oddolnych procesów kształtujących polityki na poziomie ogólniejszym, co 

bardziej odzwierciedlałoby idee pracy poprzez małe społeczności lokalne, które tworzą 

większe wspólnoty.    

 

3. Diagnoza 

Pierwszym elementem wszelkich strategii jest rozpoznanie problemów i potrzeb 

społeczności z terytorium objętego działaniami planistycznymi, czyli przeprowadzenie 

diagnozy. Diagnoza tak, jak i pozostałe etapy przygotowania strategii powinna mieć charakter 

partycypacyjny, co oznacza, że mieszkańcy powinni aktywnie uczestniczyć w formułowaniu 

najpilniejszych problemów i wyrażać swoje potrzeby. Jest to odzwierciedlone w metodach 



21 
 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

zbierania danych oraz tego, kto tworzył diagnozę. Natomiast już w samej diagnozie mogą 

pojawić się kwestie dotyczące obszarów związanych z budowaniem społeczności lokalnych. 

 

3.1. Kto przeprowadził diagnozę? 

O partycypacyjnym tworzeniu diagnozy problemów mieszkańców z danego 

terytorium świadczy przede wszystkim to, kto diagnozę stworzył i czy była ona konsultowana 

z mieszkańcami.  

W siedmiu strategiach nie podana została informacja o autorach diagnozy
24

, można się 

jedynie domyślać, że opracował ją ten sam zespół co całą strategię. W dwóch kolejnych 

przypadkach jest informacja o tym, że przeprowadził ją zespół opracowujący strategię
25

. W 

przypadku diagnozy do strategii rozwoju województwa małopolskiego opracowanie diagnozy 

(która wychodziła poza politykę społeczną) powierzono firmie zewnętrznej, nie 

uczestniczącej w procesie opracowywania strategii, a w przypadku Wielkopolski – jednemu 

autorowi (profesor wyższej uczelni), który był zaangażowany w cały proces jako koordynator. 

Inną metodą jest opracowywanie diagnozy przez zespół roboczy, powołany specjalnie do tego 

zadania. Np. w województwie lubuskim w skład takiego zespołu weszli pracownicy 

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych 

samorządowi województwa (Wojewódzki Urząd Pracy i Wojewódzki Ośrodek Terapii 

Uzależnień i Współuzależnienia). Na Mazowszu diagnoza został przygotowana przez 

pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
26

. Natomiast w świętokrzyskim 

diagnoza była opracowana w ramach warsztatów przeprowadzanych wśród zespołów 

zadaniowych, następnie odbyła się konferencja naukowa, na której przedstawiono jej 

podstawowe założenia.  

Niezależnie od tego czy diagnoza była zlecona na zewnątrz, była sformułowana przez 

jedną osobę lub zespół, aby zachować uspołeczniony charakter powinna być poddana 

konsultacjom społecznym. Tylko w pięciu analizowanych strategiach znalazłam informacje o 

                                                 
24

 Strategie dolnośląska, lubelska, łódzka, kujawsko-pomorska, podkarpacka, zachodniopomorska i 

świętokrzyska. 
25

 Strategie podlaska i pomorska. 
26

 Odpowiednik regionalnego ośrodka polityki społecznej. 
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konsultacjach na poziomie diagnozy
27

. Najczęściej konsultacje odbywały się w powiatach lub 

z powiatami (starostwa powiatowe lub PCPR-y), w jednym przypadku diagnozę 

konsultowano z przedstawicielami środowiska naukowego. W opolskim przeprowadzona 

została analiza SWOT w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów we wszystkich 

starostwach powiatowych oraz większości urzędów miast i gmin, ale brak informacji czy były 

to spotkania z mieszkańcami czy urzędnikami. W żadnym z tych przypadków nie podano 

jakie uwagi były zgłaszane i czy były one uwzględnione. To wskazuje, że ten proces, który 

świadczy o najbardziej uspołecznionym przygotowywaniu diagnozy, jest stosowany w 

ograniczonym zakresie, ponieważ w niewielu przypadkach jest zastosowany, a jeśli jest 

stosowany to brakuje relacji z konsultacji i stopnia ich uwzględnienia.  

3.2. Metody używane w diagnozie 

O partycypacyjnym charakterze diagnozy mogą świadczyć również metody i techniki 

pozyskiwania danych. Przyjąć należy, że im bardziej uspołeczniony proces pozyskiwania 

danych o potrzebach i problemach mieszkańców z poszczególnych województw, tym częściej 

powinno stosować się metody, które bezpośrednio ich angażują. Do takich metod można 

zaliczyć np. reprezentatywne badania ankietowe mieszkańców województwa lub wybranych 

grup społecznych, wywiady grupowe z przedstawicielami mieszkańców. 

We wszystkich diagnozach do strategii przeważają dane o charakterze statystycznym, 

tj. dane z GUS, Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., urzędów pracy, bilansu potrzeb 

pomocy społecznej
28

 oraz sprawozdań z działalności i programów realizowanych przez 

instytucje publiczne na poziomie wojewódzkim, np. „Sprawozdania z realizacji ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi”. Wykorzystanie tego typu 

danych jest oczywiste z uwagi na ich dostępność, ale powinny być wykorzystane do ogólnego 

opisu diagnozowanego terytorium. Wadą tego typu danych (dane zastane) jest to, że nie 

można wpływać na ich zakres, ponieważ w głównej mierze są to dane urzędowe, których 

zawartość jest narzucana odgórnie. Dlatego wyciągane na ich podstawie wnioski są 

                                                 
27

 Małopolska, opolska, warmińsko-mazurska, lubelska oraz zachodniopomorska. 
28

 Samorząd województwa był zobowiązany do dokonywania bilansu potrzeb pomocy społecznej, co ustawą z 

dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81, Poz. 440) zostało zmienione na ocenę zasobów pomocy 

społecznej. 
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ograniczone, np. problemy opisywane na podstawie statystyk z instytucji pomocy społecznej, 

będą ograniczały się do katalogu problemów wymienianych w ustawie o pomocy społecznej. 

W ośmiu diagnozach wykorzystane zostały dane z różnego rodzaju badań, z których 

większość nie była przeprowadzona specjalnie na potrzeby diagnozy. Do najczęstszej 

tematyki tego rodzaju badań należy badanie ubóstwa, jego przyczyn i rozmiarów. Np. w 

województwie lubuskim wykorzystano badania wykonane przez Uniwersytet Zielonogórski 

na temat przyczyn ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego. Były to badania 

sondażowe przeprowadzone wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej (brak dokładnie 

opisanej metody). Badania o podobnej tematyce wykorzystano na Opolszczyźnie
29

 oraz w 

województwie łódzkim
30

. Inne badania to np. „Inwentaryzacja obiektów użyteczności 

publicznej pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa 

lubuskiego”, „Diagnoza stanu działalności kulturalnej województwa lubuskiego”, 

„Inwentaryzacja bazy sportowej województwa lubuskiego”; „Atrakcyjność zamieszkania 

rozumiana jako rozwój usług dla ludności”
31

 oraz badania przeprowadzone wśród 

bezdomnych, które są cyklicznie przeprowadzane w województwie pomorskim.  

W dwóch przypadkach do opracowania diagnozy wykorzystano wiedzę i 

doświadczenie członków zespołu opracowującego diagnozę, w świętokrzyskim wykorzystano 

ekspertyzy naukowe przygotowane przez liderów zespołów zadaniowych, a w warmińsko-

mazurskim praca nad diagnozą była prowadzona metodą grupową „zmierzająca do osiągnięcia 

konsensusu co do omawianych kwestii”. Jak wskazują autorzy strategii „zróżnicowany skład 

grup, sumujący wiedzę, doświadczenie i kompetencje, pozwolił kompleksowo spojrzeć na 

analizowane problemy”. 

Tylko w przypadku diagnozy do strategii w województwie małopolskim były 

przeprowadzane ankiety wśród młodzieży oraz przedstawicieli sektora pozarządowego, 

którzy mieli możliwość wskazania najważniejszych obszarów problemowych, co pozwoliło 

twórcom strategii wybrać priorytety.  

                                                 
29

 M. Święs, Identyfikacja przyczyn ubóstwa na Opolszczyźnie, Nysa 2002. 
30

 Instytut Socjologii UŁ w Łodzi, w: Lokalna polityka wobec biedy Instytut Socjologii UŁ, 2001. 
31

 Badania prowadzone w województwie warmińsko-mazurskim. 



24 
 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Najbardziej rozbudowaną metodą wykorzystaną w diagnozie problemów jest autorska 

analiza
32

 oparta na wskaźnikach cząstkowych i syntetycznych (województwo wielkopolskie). Sam 

autor następująco opisuje tą metodę:  

Materiały GUS i pochodzące z poszczególnych dokumentów o charakterze 

strategicznym poddano wtórnej analizie i uzupełniono o dane uzyskane z powiatów 

Województwa Wielkopolskiego za pomocą zestawu wskaźników pakietu: Profil Socjo-

Ekonomiczny Społeczności (PSES). W oparciu o tak przygotowane dane źródłowe 

zbudowane zostały syntetyczne profile (demograficzny, zdrowotny, socjoekonomiczny i 

socjalny). Przesłanką zaprezentowanego podejścia analitycznego była konieczność uzyskania 

informacji o zróżnicowaniu terytorialnym zjawisk społeczno-demograficznych i zdrowotnych 

w regionie, by można było wskazać potencjał („bieguny wzrostu”) i deficyty („strefy ryzyka) 

istotne z punktu widzenia wojewódzkiej polityki społecznej. 

Na podstawie tak zbudowanych profili autor dokonuje rangowania poszczególnych 

powiatów i gmin. 

Według mojej oceny udział obywateli lub ich przedstawicieli jest w małym stopniu 

wykorzystywany w opracowywaniu diagnozy do strategii, gdyż w niewielu przypadkach są 

wykorzystywane dane z badań realizowanych bezpośrednio z ich udziałem i w których 

mogliby wyrazić swoje potrzeby i określić, które problemy są najpilniejsze do rozwiązania. 

Stosowane są głównie metody niereaktywne bazujące na danych już wygenerowanych, 

dlatego diagnozy nie uwzględniają specyficznych dla regionu problemów. Metody zbierania 

danych w dużej mierze wpływają na zakres diagnozy i treści w niej zawarte, a w związku z 

tym, że wykorzystywana głównie metoda to analiza danych statystycznych, to wszystkie 

problemy są opisane ogólnie i na podstawie podobnych danych.  

3.3. Zakres diagnozy 

Po pierwsze należy stwierdzić, że w większości strategii diagnoza jest 

najobszerniejszym działem całej strategii i ilościowo znacznie przeważa nad zapisanymi 

celami i zadaniami. Zdarzają się strategie, w których diagnoza liczy ponad 100 stron, a 

określenie celów – ok. 20. To powoduje, że dokument strategiczny zmienia się w dokument 

diagnostyczny. W czterech przypadkach diagnoza liczyła mniej stron niż cele i zadania, a w 

                                                 
32

 Metoda opracowana i wykorzystana przez prof. Zbigniewa Woźniaka. 
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tym w jednej bardziej rozbudowana diagnoza znalazła się w załączniku, co uważam za 

najlepsze rozwiązanie
33

. Według mnie nie ma sensu umieszczania tak bardzo rozbudowanej 

diagnozy problemów społecznej, ze szczegółowymi opisanymi danymi przy określaniu 

strategii na klika lat, ponieważ dane, na podstawie których formułowane są cele dość szybko 

się dezaktualizują. Szczegółowe dane powinny być użyte w kontekście sytuacji wyjściowej i 

określeniu sytuacji docelowej.  

Po drugie należy stwierdzić, że diagnoza jest w omawianych strategiach nastawiona na 

opis sytuacji oraz problemów, a w najmniejszym stopniu uwzględnia środowiskowy 

potencjał, czyli występowanie sił społecznych i zdolności wspólnoty lokalnej do działania i 

zmieniania rzeczywistości. W tabeli nr 2 przedstawione są najczęściej wybierane obszary do 

diagnozy. 

Większość miejsca jest poświęcona analizie i opisowi tendencji procesów społeczno-

demograficznych, czyli ogólna charakterystyka mieszkańców danego województwa. Niestety 

w niewielu przypadkach na podstawie tych danych są formułowane wnioski dotyczące 

potrzeb. Jeśli już są takie potrzeby zauważane, są formułowane ogólnikowo i dotyczą w 

szczególności najstarszych grup społeczeństwa, czego przykładem jest strategia dolnośląska: 

Starzenie się społeczeństwa stawiać będzie przed administracją publiczną szczebla 

zarówno centralnego jak i regionalnego nowe wyzwania. Konieczne będzie z jednej strony 

stworzenie osobom starszym warunków życia, gwarantujących zaspokojenie potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych jak i tych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb 

wyższego rzędu, które dziś stanowią jeszcze marginalny obszar zainteresowania administracji 

publicznej. 

W diagnozach opisywane są też problemy i choć często są podawane przyczyny tych 

problemów i ich konsekwencje, to rzadko podawane są konkretne potrzeby wynikające ze 

skali występujących problemów. Najczęściej opisywane problemy to te w zakresie 

zatrudnienia (np. niska aktywność zawodowa mieszkańców) i bezrobocia (wysoka stopa 

bezrobocia). Inne często opisywane obszary problemowe to: warunki życia ludności, 

uwzględniające poziom osiąganych dochodów oraz liczbę osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, a także stan zdrowia, w tym uzależnienia oraz niepełnosprawność. W 

dwóch strategiach (w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim) ograniczono zakres 
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 Dotyczy to „Strategia Polityki Społecznej dla województwa wielkopolskiego do roku 2020”.  
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diagnozy do pomocy społecznej oraz problemów, z powodu których przyznawane są 

świadczenia. 

Tylko w pięciu strategiach można odnaleźć wyraźnie sformułowane potrzeby 

mieszkańców, których dotyczy diagnoza. Jeśli te potrzeby są określane, to bardzo ogólnie, np. 

potrzeba stworzenia sieci wsparcia, instytucji itp. W diagnozach jest jednak dużo danych, na 

podstawie których nie formułowane są ani problemy ani potrzeby (np. dane dotyczące 

wykształcenia, struktury wiekowej ludności, rozwodów).  

W czterech strategiach pojawia się również analiza SWOT, na podstawie której z 

opisu sytuacji są określane problemy (jako słabe strony i zagrożenia). Analiza SWOT to 

również miejsce oceny potencjału społeczności do samodzielnego rozwiązywania 

zdiagnozowanych problemów społecznych. W przeważającej części tego typu analiz 

pojawiają się raczej negatywne oceny tego potencjału wyrażane zarówno jako słabe strony 

lub zagrożenia m.in. w następujących słowach: Niewystarczająca partycypacja obywateli w 

rozwiązywaniu problemów istotnych dla społeczności lokalnych; Brak zintegrowanych 

działań w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej; dezintegracja społeczna lub słabe 

więzi społeczne w środowisku lokalnym. Do pozytywnych stwierdzeń można zaliczyć m.in. 

następujące stwierdzenia: rosnąca aktywności społeczna środowisk lokalnych oraz organizacji 

pozarządowych; wykorzystanie potencjału ludzi starych, wspieranie działań aktywizujących w 

sferze edukacji kultury i rekreacji; wykorzystanie potencjału ludzi młodych, dobrze 

wykształconych posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Są one wskazywane jako 

mocna storna różnorodnych zjawisk w strategii lubelskiej. Przy ocenie potencjału można 

uwzględnić ocenę poczucia tożsamości regionalnej, która została wymieniona i pozytywnie 

oceniona jedynie w dwóch przypadkach: w strategii z opolskiego i śląskiego. W pozostałych 

strategiach nie oceniano tego wymiaru. 

Jeśli chodzi o diagnozę w obszarze infrastruktury pomocy społecznej to opierają się 

one głównie na wynikach „Bilansu potrzeb pomocy społecznej” obejmującego liczbę 

klientów, planowane wydatki i liczbę świadczeń, koszty prowadzonych placówek, 

planowanych inwestycji i planowanego zatrudnienia na lata następne.
34

 Jednakże jeśli 

pojawiają się statystyki dotyczące pracy socjalnej jako świadczenia, to bez podziału na 

metody i grupy, z którymi prowadzi się pracę socjalną, stąd brak informacji o pracy ze 
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 Porównaj strategie dolnośląską i łódzką. 
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środowiskiem. Jedynie w strategii z Pomorza wyróżniono jedną z form pracy socjalnej ze 

środowiskiem tj. streetworking, jako najpilniejsza potrzeba pomocy świadczonej ludziom 

bezdomnym przebywającym poza systemem pomocy instytucjonalnej, a mająca na celu 

„zwiększenie efektywności i jakości przez wspieranie rozwoju”. 

Natomiast na podstawie podawanej liczby pracowników socjalnych i porównanie jej 

ze standardem wyznaczonym w ustawie, czyli informacji, że pracowników socjalnych brakuje 

– można wywnioskować, że nie są oni zdolni do wykonywania podstawowych obowiązków, 

czyli świadczenia pracy socjalnej i wypłaty świadczeń, więc również nie mają czasu na pracę 

ze środowiskiem. 

W kilku diagnozach do strategii pojawiają się informacje o organizacjach 

pozarządowych i ich roli w rozwoju społeczności lokalnych. Przykładem jest m.in. strategia z 

Mazowsza: 

Organizacje pozarządowe odgrywają ważna rolę nie tylko w konsolidowaniu lokalnej 

społeczności, organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, ale też zdecydowanie zwiększają 

szanse rozwoju małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może 

sprzyjać aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, 

ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych 

poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 
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Tabela 2. Diagnozowane problemy/obszary? 
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Ludność/demografia:  X x X x X x x x x x x x x X x x 

Wykształcenie i edukacja X X X x x x x   x  x  X  x 

Zatrudnienie i bezrobocie X x X x x x x x x x x x x X x x 

Niepełnosprawność X x X x   x x x x x x  X x  

Stan zdrowia i uzależnienia X x X x  x x  x x x x x  x x 

Warunki życia ludności, grupy 

ekonomiczne (m.in. odsetek 

korzystających z pomocy 

społecznej) 

X x X x  x x x x x x x x X x x 

Mieszkalnictwo i warunki 

mieszkaniowe 

 x  x x x x   x   x X  x 

Aktywność obywatelska 

(najczęściej w zakresie liczby i 

kondycji sektora pozarządowego, 

bez uwzględnienia partycypacji 

społecznej, np. konsultacji 

społecznych, itp.) 

x x X x  x x   x x x    x 

Infrastruktura pomocy społecznej x x  x   x x  x x  x X x x 

Kultura i sport  x X           X  x 

Przemoc w rodzinie  x       x   x     
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Opracowanie własne
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Dodatkowo w diagnozie przedstawione zostały już realizowane działania przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na 

rzecz pomocy i samopomocy społecznej. Do najważniejszych działań w ramach tego projektu 

należą: poszerzenie wiedzy wśród organizacji pozarządowych, pracowników samorządowych, 

pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, szkół itp. na temat możliwości 

rozwiązywania lokalnych problemów; tworzenie koalicji na rzecz rozwiazywania lokalnych 

problemów społecznych. Tego typu działania sprzyjają rozwojowi społeczności lokalnych i są 

prowadzone zgodnie z celem i zasadami środowiskowej pracy socjalnej. 

Rolę organizacji pozarządowych jako reprezentanta społeczności i obywateli 

zauważają również twórcy strategii na Podlasiu: 

„… organizacje są bezpośrednimi reprezentantami społeczności, wyrazicielami dążeń i 

potrzeb obywateli, co skłania do stwierdzenia, iż dla samorządu organizacje stanowią tzw. 

„bezpośrednią linię telefoniczną”, dzięki której sprawnie przepływają informacje między 

społeczeństwem a samorządem. Organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju 

społeczności lokalnej, gdyż to one właśnie skupiają najaktywniejszych i najbardziej 

wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Ogromna aktywność, 

rozeznanie istniejących problemów i elastyczność w działaniu oraz duża wiarygodność takich 

inicjatyw w środowisku lokalnym powodują włączanie się coraz to nowych ludzi w działania 

wspólnoty.  

Organizacje tworzone przez obywateli są w takim ujęciu ważnym dla władz 

samorządowych źródłem informacji o ich potrzebach, co jest też zauważone w strategii 

pomorskiej: 

Proces profesjonalizacji działań tego sektora pozwoli na powiększania obszarów 

współpracy zgodnie z zasadą pomocniczości również w sferze rozpoznawania potrzeb, 

ustalania priorytetów lokalnych, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji strategicznych w 

danych społecznościach. 

Choć diagnozy są bardzo rozbudowane i podają wiele szczegółowych danych, to w 

niewielu z nich uwzględniane są elementy najistotniejsze dla rozwoju pracy socjalnej ze 

środowiskiem, czyli potrzeby społeczności oraz bezpośrednie odniesienia do tworzenia 

wspólnot lokalnych, czy to poprzez pracę socjalną czy to poprzez rolę, jaką w tym zakresie 

może odegrać sektor organizacji pozarządowych. 
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4. Proces tworzenia planów strategicznych 

4.1. Kto tworzył strategię? 

Według założeń modelu organizowania społeczności lokalnych (OLS) w tworzeniu 

strategii powinni być zaangażowani przedstawiciele jak największej liczby instytucji 

istotnych dla danej społeczności. „Uspołecznienie (partycypacja) procesu opracowywania 

strategii zwiększa stopień zaangażowania podmiotów w realizację przyjętych zadań, a tym 

samym zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatów i zakładanych w niej celów. 

Podmiotem strategii rozwiązywania problemów społecznych jest bowiem zamieszkująca na 

jej terytorium społeczność lokalna, funkcjonująca w systemie władzy poprzez swoje ciała 

przedstawicielskie i aparat administracji publicznej.” Tak więc partycypacja w opracowaniu 

strategii polega na zaproszeniu do tego procesu szerokiego grona uczestników, czy to przez 

ich bezpośredni udział w zespołach tworzących strategię, czy to przez konsultowanie z nimi 

wypracowywanych rozwiązań.  

 Można powiedzieć, że większość z aktualnych strategii spełnia tak określony 

warunek, gdyż większość z nich była przygotowana przez zespoły złożone z przedstawicieli 

różnych instytucji
35

. 

 Można wyróżnić cztery metody opracowania strategii, której podstawowymi 

wymiarami jest złożoność zespołu opracowującego oraz przeprowadzenie konsultacji 

społecznych, co zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Podmioty tworzące strategię 

 Z konsultacjami 

społecznymi 

Bez konsultacji społecznych 

Zespół pracowników ROPS Lubelskie mazowieckie 

Zespół przedstawicieli 

różnych instytucji 

Lubuskie, małopolskie, 

pomorskie, 

zachodniopomorskie, 

warmińsko-mazurskie, 

podlaskie 

Dolnośląskie, podkarpackie, 

opolskie, śląskie, 

wielkopolskie  

Opracowanie własne 

 

Najmniej liczny zespół opracowujący strategię był złożony z pracowników 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, którzy uzyskali wsparcie naukowe z zewnątrz 
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 W trzech strategiach nie podano informacji o autorach strategii. Dotyczy strategii łódzkiej, kujawsko-

pomorskiej i świętokrzyskiej. 
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w postaci profesora wyższej uczelni. Jednakże takiego sposobu nie można uznać za 

partycypacyjny, gdyż uwzględnił poglądy przedstawicieli tylko jednej instytucji oraz nie 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. 

W województwie lubelskim strategię również przygotował mały zespół pracowników 

ROPS, ale uwzględniono w czasie tego procesu głosy przedstawicieli innych instytucji, gdyż 

poddano ją konsultacji, co nazwano metodą menadżersko-ekspercką. Konsultacje były 

przeprowadzone w dwóch etapach: 

… w pierwszym etapie skonsultowano z PCPR-ami,  przedstawiciele departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, organizacji pozarządowych – Lubelskie Forum 

Organizacji Pozarządowych i Forum Lubelskich Organizacji Osób niepełnosprawnych – 

Sejmik Wojewódzki, przedstawiciele WUP oraz instytucji naukowych – Instytutu Socjologii 

KUL i UMCS. Uwagi zgłoszone bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym lub skierowane na 

piśmie zostały zaopiniowane przez członków zespołu. (…) Były to konsultacje wstępne 

dotyczące głównie całościowej struktury dokumentu oraz układu celów strategicznych. Drugi 

zasadniczy etap uspołeczniania polegał na prezentacji szerokiemu środowisku całościowego 

projektu strategii – po opracowaniu zagadnień dotyczących źródeł finansowania i możliwości 

pozyskania istniejących środków do realizacji celów strategicznych wyznaczających 

konkretne kierunki działań w obszarze polityki społecznej oraz uwarunkowania prawne i 

programowe, które zostały włączone do dokumentu. W tym procesie wzięły udział wszystkie 

najważniejsze instytucje i organizacje Lubelszczyzny.  

Jak wynika z tabeli nr 3 w większości województw zespoły opracowujące dokument 

strategiczny są złożone z przedstawicieli co najmniej kilku instytucji i organizacji. Zespoły 

takie są zwykle powoływane uchwałą zarządu województwa, który często określa tryb ich 

prac. W treści strategii zwykle są wylistowane nazwy instytucji oraz imiona i nazwiska osób 

uczestniczących w tych pracach. W dokumentach, gdzie opisano tryb powołania zespołów 

opracowujących strategie przedstawiono też zwykle tryb pracy tych zespołów, czyli 

zastosowanie metody warsztatowej. Najszczegółowiej jest to opisane w strategii z 

województwa warmińsko-mazurskiego: 

Wypracowanie podstaw strategii pomocy społecznej województwa odbywało się 

podczas sesji warsztatowych, z zastosowaniem metody MAPS (Metoda Aktywnego 



33 
 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Planowania Strategicznego). Istota tej metody zakłada realizację następujących po sobie 

kolejno 6 etapów: 

1. Analiza problemów. 

2. Przeformułowanie problemów na cele. 

3. Hierarchizacja celów (łącznie z wypracowaniem mierników / wskaźników). 

4. Wybór celu strategicznego. 

5. Zdefiniowanie działań. 

6. Opracowanie planu / harmonogramu działań. 

Również w pracach zespołów roboczych innych województw często uczestniczyli 

przedstawiciele środowisk naukowych jako koordynatorzy procesu.  

W ramce umieszczone zostały te instytucje, których przedstawiciele są najczęściej 

wymieniani jako członkowie zespołów.  

 

Regionalny ośrodek polityki społecznej/departament spraw społecznych urzędu 

marszałkowskiego, 

Poszczególne departamenty urzędu marszałkowskiego 

Wojewódzki urząd pracy 

Biuro ds. osób Niepełnosprawnych 

Biuro ds. organizacji pozarządowych  

Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

Gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej), 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

Zarząd województwa,  

Radni sejmiku województwa 

uczelnie wyższe 

organizacje pozarządowe 

starostowie powiatów 

PFRON 
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Jak wynika z przedstawionej ramki, większość wymienionych instytucje to instytucje 

administracji samorządowej związanej z pomocą społeczną. Choć są to instytucje powołane 

specjalnie do rozwiązywania problemów społecznych, a ich pracownicy mają rozeznanie 

wśród tych problemów, są to urzędy, które są postrzegane jako dalekie od zwykłych 

obywateli. Można powiedzieć, że przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią 

nieliczną grupę wśród członków zespołów (w niektórych z nich jest tylko jeden 

przedstawiciel sektora pozarządowego np. jako reprezentant rady organizacji 

pozarządowych). Co warto zauważyć, to, że rzadko przy wymienianiu przedstawicieli 

organizacji pozarządowych pojawia się nazwa tej organizacji i są one wymieniane ogólnie. W 

żadnej ze strategii nie pojawili się przedstawiciele firm prywatnych jako członkowie 

zespołów roboczych. 

Dla uspołecznienia procesu formułowania priorytetów, celów oraz zadań w strategii 

ważne są konsultacje społeczne. Połowa wszystkich strategii została im poddana, z tym, że 

różnią się one swoim zakresem oraz sposobem opisu, zwłaszcza zgłoszonych w trakcie 

konsultacji uwag
36

.   

Strategia lubuska jest przykładem konsultacji o ograniczonym zakresie, gdyż polegały 

one na „wystąpieniu do organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy 

społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, a także do wszystkich gmin i powiatów 

województwa lubuskiego oraz Wojewody Lubuskiego o nadesłanie propozycji kierunków i 

celów działania, które powinny zostać uwzględnione w strategii.” W opisie brakuje informacji 

o trybie, czyli np. ile było spotkań, jakie były wnioski z konsultacji. Podobnie było w 

przypadku strategii podlaskiej, gdzie podano jakie instytucje były zaproszono do konsultacji 

wstępnego projektu strategii oraz, że uczestniczyło w nich 150 osób, ale po przyjęciu strategii 

„Samorząd Województwa Podlaskiego liczy na społeczną akceptację opracowanej Strategii 

Polityki Społecznej i współudział samorządów gmin i powiatów w osiąganiu jej celów.” 

Może to oznaczać, że sami autorzy przyznają, że konsultacje nie w pełni spełniły swoją rolę, 

tj. nie uzyskano akceptacji celów i zadań sformułowanych w strategii ze wszystkich 

środowisk. Również w przypadku strategii warmińsko-mazurskiej podano tylko liczbę 

                                                 
36

 Tryb przeprowadzenia konsultacji oraz wnioski z nich płynące i uwagi, które zostały uwzględnione w strategii 

mogą być opisane w załączniku do strategii. 
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uczestników konsultacji (300) oraz instytucje biorące w niej udział (przedstawiciele 

samorządów gmin i powiatów, administracji rządowej, jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz organizacje pozarządowe działające 

na rzecz pomocy społecznej).  

Nieco szerszy zasięg miały konsultacje w województwie pomorskim. Po pierwsze 

konsultacje zaplanowano w czterech miastach-siedzibach powiatów oraz przekazano ją do 

publicznej dyskusji poprzez umieszczenie tekstu projektu oraz formularza konsultacyjnego w 

internecie. Pojawia się również wzmianka o metodzie prowadzenia konsultacji tj. 

zogniskowanej wokół jednego priorytetu dyskusji oraz o uwzględnieniu głosów z dyskusji.  

Dość nietypową formułę przyjęło opracowywanie i konsultacje w województwie 

małopolskim, gdyż były prowadzone w ramach dwóch projektów: „Małopolska 2015” oraz 

„Obywatelska Małopolska”. Projekty te miały swego koordynatora oraz sekretariat 

umiejscowiony w Kancelarii Zarządu Województwa. Prowadzenie tych prac miało charakter 

partycypacyjny, ponieważ równolegle do prac zespołów roboczych odbywały się warsztaty 

powiatowe, których głównym celem było „poznanie priorytetów rozwojowych liderów 

lokalnych, a jednocześnie zmobilizowanie lokalnych środowisk do dyskusji na temat celów 

rozwojowych swojego obszaru w kontekście rozwoju całego województwa”. Dodatkowo 

zorganizowana została konferencja konsultacyjna z przedstawicielami środowiska organizacji 

pozarządowych. Konsultacje odbyły się również z młodzieżą oraz sektorem obywatelskim w 

ramach projektu „Obywatelska Małopolska”. Mogli oni wypełnić ankiety dotyczące potrzeb 

rozwojowych Małopolski (członkowie organizacji pozarządowych wypełniali je na 

organizowanych z własnej inicjatywy otwartych spotkaniach – do udziału zgłosiło się 21 

organizacji, z których 17 sformułowało opinie – rekomendacje do projektu strategii). Według 

autorów strategii we wszystkich formach konsultacji uczestniczyło aktywnie i bezpośrednio 

blisko 1 300 osób, co można uznać za imponujący wynik. 

Jedyną strategią, gdzie znajduje się szeroki opis wyników konsultacji 

(przeprowadzonych w główniej mierze z przedstawicielami instytucji) jest strategia z 

województwa zachodniopomorskiego. W podsumowaniu z konsultacji wskazano na 

pozytywne elementy diagnozy, jak i krytyczne stanowiska. „Najczęściej zwracano uwagę na 

dobrą diagnozę problemów społecznych, konkretnie sprecyzowane cele strategiczne i cele 

operacyjne, właściwe kierunki działań w ramach celów operacyjnych oraz na wskazanie w 
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strategii zasobów umożliwiających rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych i 

określenie systemowych rozwiązań tych problemów”. Jednakże „zdaniem niektórych 

konsultantów w strategii zabrakło odniesień do historycznego kształtowania się struktury 

społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim, a także uwzględnienia jego specyfiki, 

priorytetowe kwestie społeczne zostały zbyt mocno uogólnione, uwagi dotyczyły zbyt dużego 

skoncentrowania się na skutkach, a nie na przyczynach zjawisk negatywnych, brak 

charakterystyki bezrobocia strukturalnego i konkretnych zapisów dotyczących pomocy 

ludziom w pokonywaniu problemów, w momencie wchodzenia do grupy wykluczonych 

społecznie”. Z zapisów tych wynika, że w konsultacjach niektóre środowiska mogą chwalić 

to, co inni uważają za słaby punkt strategii, a zespół redakcyjny musi podjąć decyzję, które z 

uwag uwzględniać, gdyż oprócz ogólnych uwag i opinii znalazły się również propozycje 

zamieszczenia w dokumencie gotowych zapisów w analizie SWOT w określonych obszarach 

problemowych oraz w działaniach w ramach wyraźnie wskazanych celów operacyjnych. Jak 

deklarują autorzy strategii: 

 Wszystkie uwagi i opinie zostały przedstawione i omówione na spotkaniu zespołu                          

ds. opracowywania strategii. O zmianach zgodnie z sugestiami konsultantów i ostatecznych 

poprawkach zadecydowano w trakcie dyskusji, uwzględniając uzasadnione propozycje, które 

mogą mieć znaczący wpływ na realizację misji polityki społecznej Województwa 

Zachodniopomorskiego we wszystkich obszarach strategicznych i operacyjnych.  

Na dowód tego, że konsultacje przyniosły zakładany skutek w treści strategii 

wymieniono (w formie tabelarycznej) wszystkie wprowadzone zmiany. 

Podsumowując, proces opracowywania strategii choć jest zwykle prowadzony w 

licznych zespołach roboczych, w małym stopniu uwzględnia głosy zwykłych obywateli. 

Zarówno prace w zespołach, jak i konsultacje, które mają być społeczne są najczęściej 

prowadzone na poziomie urzędowym. Po bliższym przyjrzeniu się procesowi konsultacji 

można uznać, że z niewielkimi wyjątkami (patrz województwo pomorskie i małopolskie), 

odbywa się on wśród przedstawicieli instytucji związanych z pomocą społeczną. W pracach 

nad strategią rzadko lub wcale nie uczestniczą przedstawiciele innych podmiotów tj. partii 

politycznych, szkół, podmiotów kościelnych (parafii, kościelnych organizacji społecznych), 

lokalnego biznesu, liderzy środowiskowi. 
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4.2. Złożoność celów, priorytetów i ich powiązanie z obszarami wskazanymi w 

diagnozie potrzeb 

Złożoność celów i priorytetów oraz ich powiązanie z diagnozą problemów jest 

kolejnym warunkiem prawidłowo sformułowanego dokumentu strategicznego, co pozwala 

przypuszczać, że zawarte w nim plany będą faktycznie zrealizowane. Większość 

analizowanych dokumentów spełnia ten warunek. 

Ogólna struktura strategii zachowana w większości z analizowanych, jest 

przedstawiona na schemacie poniżej. Zastosowane zostało nazewnictwo z różnych strategii, 

bowiem ten sam poziom operacjonalizowania zadań do wykonania był różnie nazywany. 

Układ piramidowy pokazuje, że im niższy poziom, tym większa ilość danych celów lub 

zadań.  

Oczywiście nie we wszystkich strategiach zostały przedstawione wszystkie poziomy 

uszczegółowienia planów. Najwięcej z nich zawiera trzy środkowe poziomy, tj. cel główny, 

operacyjny oraz zadania. 

Najbardziej rozbudowany układ mają strategie z województw lubelskiego, lubuskiego 

i małopolskiego. W strategii lubelskiej na podstawie celów tworzone zręby szczegółowszych 

programów, w których uwzględniono następujące elementy: cele programu, uzasadnienia 

programu, nawiązanie do sytuacji społecznej i odniesienie się do problemu, działania, 

beneficjenci, podmioty zaangażowane w jego realizację, potencjalne źródła finansowania, 

efekty i główne korzyści realizacji programu, uwarunkowania realizacji programu, 

współzależność programu z innymi programami wojewódzkimi i krajowymi. 
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Rysunek 1. Układ planów w strategii 

 

Z kolei w strategii lubuskiej po wskazaniu celów głównych i w ramach nich celów 

operacyjnych (szczegółowych), przedstawione są karty strategiczne, w których zawarte są: 

cele operacyjne wraz z opisem, przedsięwzięcia o charakterze ogólnym, przewidywane efekty 

oraz zadania, podmioty uczestniczące, źródła finansowania. Zadania to zarówno wskazanie do 

realizacji różnych programów (które nie są dołączone do strategii) albo dopiero ich 

opracowania lub bardzo ogólne wskazania, np. „Inspirowanie środowisk lokalnych do 

podejmowania wielokierunkowych działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży 

z rodzin ubogich”. 

Jeszcze inny układ, głównie ze względu na to, że jest to strategia rozwoju 

województwa, ma strategia małopolska. Każde z pól działania obejmuje wyodrębnione 

obszary polityki rozwoju – obszary aktywności, w których samorząd województwa prowadzi 

określoną dla danego zagadnienia politykę. „Dla każdego z obszarów polityki sformułowane 

są cele pośrednie, których osiągnięciu podporządkowane są działania planowane w ramach 

danego obszaru, a które z kolei warunkują osiągnięcie celów strategicznych. Podstawowym 

narzędziem realizacji ustalonych kierunków polityki będą konkretne strategie sektorowe oraz 

programy wojewódzkie. Ich katalog jest otwarty – strategia rozwoju województwa wskazuje 

założenia programów w około 40 najważniejszych dziedzinach”. 

priorytety/obsza
ry działań 

cel 
główny/strategiczny/

generalny 

cel operacyjny/warunkujący 

zadania/działania/karty 
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Jak widać z powyższych przykładów układ strategii nie jest jednorodny i w pełni 

zależy od osób, które ją formułują. 

W którym miejscu następuje odwołanie do problemów w diagnozie? Najczęściej ma 

to miejsce na początku, tj. przy określeniu obszarów problemowych, bądź priorytetów. W 

diagnozie z Wielkopolski dodatkowo po diagnozie jest jeszcze opis grup, do których są 

kierowane poszczególne działania. W niektórych strategiach nie ma bezpośredniego 

odwołania do problemów przedstawionych w diagnozie, ale wyznaczone priorytety i cele 

odpowiadają na zidentyfikowane problemy
37

. W strategii kujawsko-pomorskiej dopiero przy 

wyznaczanych działaniach jest odwołanie się do problemów, jakie mają one rozwiązywać. 

To, na co warto zwrócić uwagę przy analizie złożoności celów, zadań to poziom 

szczegółowości czy ukonkretnienia formułowanych postulatów, gdyż ma to przełożenie na 

analizowane treści również dotyczące środowiskowej pracy socjalnej. Zrozumiałe jest to, że 

priorytety i cele są na dość dużym poziomie ogólności, ale w większości strategii również 

zadania i podzadania są formułowane bardzo ogólnie. Jako przykład można podać: 

„przeciwdziałanie patologiom społecznym”
38,

 „Wspieranie działań na rzecz społeczności 

lokalnej i wzrostu zaangażowania obywateli”
39

. (Więcej przykładów podaję w następnym 

podrozdziale). Takie formułowanie zadań do wykonania rodzi obawy o możliwość ich pełnej 

realizacji, co podważa sens opracowywania strategii. 

Na koniec wypada powiedzieć jeszcze o wybieranych celach, które według twórców 

strategii ważne są w regionalnej polityce społecznej. Oczywiście cele te są różnorodne, 

dlatego wybrałam priorytety i działania strategiczne najbardziej według mnie 

reprezentatywnej strategii, aby uzmysłowić rodzaj poruszanych kwestii oraz ich 

sformułowanie. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Mały związek celów z problemami wskazywanymi w diagnozie zauważono jedynie w strategiach 

dolnośląskiej, mazowiecka, podkarpacka. 
38

 Strategia podlaska. 
39

 Strategia świętokrzyska. 
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Tabela 4. Struktura priorytetów i działań strategicznych w zakresie polityki społecznej 

podejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego   

STRUKTURA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH  

A Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

A 1 
Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy 

A 2 Redukowanie zjawiska ubóstwa 

A 3 
Wsparcie osób niepełnosprawnych pozbawionych możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie 

A 4 Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 

A 5  Wsparcie dzieci i młodzieży dotkniętej sieroctwem 

A 6 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej powodowanej uzależnieniami  

A 7 Przeciwdziałanie bezdomności 

B Integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia  

B 1 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

B 2 Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną  

B 3 Aktywizacja społeczna osób starszych  

B 4 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn  

C Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego  

C 1 Wsparcie lokalnych inicjatyw opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa  

C 2 Aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich  

C 3 
Umacnianie i rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora 

pozarządowego  

C 4  
Kreowanie opinii społecznej eliminującej negatywne stereotypy w odniesieniu do osób 

dotkniętych marginalizacją społeczną 

D Podnoszenie jakości usług społecznych  

D 1 
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadr kierowniczych 

jednostek pomocy społecznej  

D 2 
Współpraca z partnerami zagranicznymi i opracowywanie nowych oraz wspólnych 

rozwiązań z zakresu polityki społecznej  

D 3 
Promowanie innowacyjnych metod i technik rozwiązywania problemów z zakresu 

polityki społecznej  

D 4 
Doskonalenie współpracy z administracją rządową oraz samorządową wszystkich 

szczebli  
Źródło: Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005-2013. 
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4.3. Zakres zadań i działań wdrażanych w ramach strategii uwzględniających 

środowiskową pracę socjalną 

W strategiach można odnaleźć trzy rodzaje odniesień do  środowiskowej pracy 

socjalnej: 

 Zapisy wprost mówiące o metodzie pracy socjalnej ze środowiskiem, 

narzędziach głównych i wspierających tej metody (praca socjalna ze 

społecznością terytorialną, praca socjalna ze społecznością/grupą kategorialną, 

partnerstwo lokalne, kampanie, wolontariat, rzecznictwo) 

 Zapisy nie wprost mówiące o metodzie pracy socjalnej ze środowiskiem, ale w 

sformułowaniach zawarty jest jej cel,  

 Zapisy ogólne i inne wskazania dotyczące społeczności lokalnej. 

Zapisy te są formułowane w celach, zadaniach oraz poddziałaniach. Tylko w jednej ze 

strategii (świętokrzyskiej) nie znalazłam żadnego odniesienia do tej formy pracy socjalnej. 

Poniżej podaję przykłady poszczególnych zapisów z konkretnych strategii grupując je 

tematycznie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapisy te w większości przypadków są bardzo 

ogólnie sformułowane, dlatego można kwalifikować je według własnych kategorii. 

Wskazanie tych kategorii ma jedynie cel porządkujący.   

4.3.1. Zespół działań umożliwiających realizację środowiskowej pracy 

socjalnej 

Z analizy strategii wynika, że w żadnej z nich nie użyto sformułowania „środowiskowa praca 

socjalna”, „metoda pracy socjalnej ze środowiskiem” czy „organizowanie społeczności lokalnej”. 

Według mnie najbardziej i najpełniej idea tej metody jest oddana w strategii lubelskiej, gdzie 

sformułowany jest program „Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną 

pomoc społeczną”. Jako jeden z celów jest w nim wskazany „rozwój środowiskowych form 

wsparcia w miejscu zamieszkania”, a także „zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego 

osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych m.in. poprzez aktywizację lokalnych 

środowisk na rzecz pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”. 

Natomiast w działaniach znajduje się „wspieranie tworzenia centrów aktywności lokalnej” 

jako jedno z działań rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast przy „rozwoju 



42 
 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania” jest wpisane działanie 

„organizowanie spotkań okolicznościowych mających na celu integrację społeczności 

lokalnej”. Choć brakuje w tej strategii wskaźników określających stopień realizacji tych 

zamierzeń, to w sferze planów jest to najlepsze sformułowanie oddające sens i istotę 

środowiskowej pracy socjalnej. 

W strategii warmińsko-mazurskiej pojawia się bliskie pracy socjalnej ze środowiskiem 

określenie „animacja środowiska lokalnego”, a także jego rozwinięcie. W działaniach celu 

„Wysoka aktywność grup społecznych zagrożonych marginalizacją” wskazano: „Animacja 

środowiska lokalnego na rzecz grup społecznych zagrożonych marginalizacją” oraz 

„Opracowywanie i realizacja programów na rzecz aktywizacji grup zagrożonych 

marginalizacją”. Natomiast w celu „Duża liczba aktywnych liderów w środowisku lokalnym” 

pojawia się krótkie uzasadnienie celu oraz zadania, które umożliwiają jego realizację:  

Na aktywność osób i rodzin decydujący wpływ ma środowisko lokalne. Dlatego 

niezbędnym staje się podejmowanie działań na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych i 

wspierania liderów środowiskowych. 

Praktyczna realizacja tego celu operacyjnego wymagać będzie, m.in.: 

 Organizowania lokalnych spotkań dla osób zainteresowanych pracą na rzecz 

innych. 

 Nawiązania ścisłej współpracy jednostek pomocy społecznej z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Rozwoju współpracy z kadrą pedagogiczną i uczniami lokalnych szkół. 

 Wyróżniania wolontariuszy szczególnie aktywnych i skutecznych w swych 

działaniach. 

W strategii tej podkreśla się rolę środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów 

społecznych oraz podane są formy działań, które również odpowiadają idei pracy ze 

środowiskiem, tj. spotkania w społeczności lokalnej, współpraca sektora publicznego i 

pozarządowego, wolontariat. 

4.3.2. Narzędzia pracy socjalnej ze środowiskiem  

W kilku strategiach pojawiają się elementy pracy socjalnej ze środowiskiem, 

najczęściej w formie sformułowań dotyczących narzędzi tej metody pracy. 
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Pierwszym przykładem jest dość ogólne sformułowanie: „Inicjowanie tworzenia grup 

samopomocowych w rozwiązywaniu problemów społecznych” oraz „Integrowanie 

organizacji społecznych w celu realizacji strategii polityki społecznej”
40

. Wskazania te 

dotyczą pracy ze społecznością poprzez tworzenie grup samopomocowych oraz integracji już 

istniejących organizacji, aby wspólnie działały na rzecz realizowania polityki społecznej i 

rozwiązywania problemów społecznych na danym terytorium (nie jest to równoznaczne z 

terytorium całego województwa). Warto zauważyć, że w sformułowaniu użyto zwrotu 

„inicjowanie tworzenia…” co wskazuje na działania mobilizujące i motywujące do tworzenia 

takich grup, czyli oddawanie inicjatywy samym członkom społeczności, co jest istotą pracy 

socjalnej ze środowiskiem.    

Kolejne przykłady dotyczą pracy z grupami kategorialnymi: 

(1) Integracja osób wychodzących z bezdomności ze środowiskiem lokalnym: 

wspieranie osób/rodzin po ich powrocie do środowiska, monitorowanie ich 

funkcjonowania aż do czasu uzyskania pełnej lub częściowej samodzielności. 

Działania o charakterze integracyjnym podejmowane w społecznościach 

lokalnych41
; 

(2) Inicjatywy sprzyjające reintegracji osób dotkniętych marginalizacją ze 

społeczeństwem;
42

 

(3) W celu „Pełna aktywność podopiecznych w rozwiązywaniu własnych problemów”: 

działanie: „Pobudzanie aktywności świadczeniobiorców pomocy społecznej na rzecz 

organizowania samopomocy w środowisku lokalnym.”
43

; 

(4) Cel: „włączanie osób starszych do działań na rzecz rozwoju środowiska 

lokalnego”
44

. 

(5) W celu: odbudowa statusu materialnego i społecznego jednostek/grup wysokiego 

ryzyka socjalnego: Wspieranie przedsięwzięć służących wzmacnianiu potencjału 

tkwiącego w jednostce/grupie rodzinnej poprzez inicjowanie/tworzenie/wspieranie 

programów umożliwiających funkcjonalne powiązanie jednostek/grup zagrożonych 
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utratą bezpieczeństwa socjalnego i bezradnością ze społecznością lokalną i jej 

instytucjami.
45

 

Wskazywane powyżej grupy są mniej lub bardziej określone, ale zwykle chodzi o 

wzmacnianie ich kompetencji, integrowanie ze społecznością lokalną, tworzenie grup 

samopomocowych wśród tych, którzy sami tej pomocy potrzebują oraz włączanie pewnych grup w 

działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego (osoby starsze ze względu na swoje doświadczenie, 

a także czas wolny, które osoby te mogą przekazać w kształtowaniu społeczności lokalnej). 

Przy pracy z grupami kategorialnymi warto wspomnieć, że w wielu strategiach pojawia się 

postulat (w formie celu bądź działań) aktywizacji osób bezrobotnych, co ma odbywać się poprzez 

różnorodne formy zajęć (najczęściej szkolenia zawodowe, ale też zdarza się tworzenie grup wsparcia), 

jednakże w niewielu z nich występuje element ich rzeczywistej integracji ze społecznością lokalną 

oraz podejmowania działań przez tą grupę na rzecz społeczności lokalnej. Proponowane działania 

raczej dotyczą rozwijania indywidualnych kompetencji członków tej grupy. 

W strategiach znajdują się również zapisy mówiące o różnych narzędziach 

wspierających środowiskową metodę pracy socjalnej. Do jednej z nich należy tworzenie 

partnerstwa lokalnego, o czym mówią następujące cytaty:  

(1) Współpraca z siecią dzielnicowych Interwencyjnych Zespołów 

Interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele: Policji, Sądu, 

Prokuratury, organizacji pozarządowych, parafii, Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej i pracownicy socjalni.
46

;  

(2) Nawiązywanie partnerstwa i współpracy z miejscowościami i terenami w kraju i 

poza granicami
47

; 

(3) Tworzenie lokalnych systemów i zasad współpracy administracji samorządowej z 

podmiotami niepublicznymi, w celu efektywniejszego rozwiązywania lokalnych 

problemów społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców lokalnych 

wspólnot.
48
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(4) Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji pozarządowych 

oraz przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarach profilaktyki 

i rozwiazywania problemów alkoholowych.
49

 

(5) Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych, środowisk lokalnych w zakresie tworzenia perspektywicznego 

programu zaspokajania potrzeb ludzi starych. Ważnym zadaniem stojącym przed 

lokalnymi podmiotami polityki społecznej wobec ludzi starych jest koordynacja 

działań, które w znacznym stopniu mogą być realizowane przez niepubliczne 

podmioty polityki społecznej. Zaspokajanie potrzeb może być po części możliwe 

dzięki aktywności samych seniorów i ich środowiska, grup samopomocowych oraz 

organizacji pozarządowych. Będzie to możliwe dzięki: 1. Opracowywaniu i 

wdrażaniu programów mających na celu aktywizowanie społeczności lokalnych do 

działań na rzecz niesienia pomocy ludziom starym. 2. Aktywizacji i 

zagospodarowaniu potencjału starszego pokolenia. 3. Koordynacji działań 

zróżnicowanych podmiotów polityki społecznej (władz publicznych, instytucji 

społecznych i organizacji pozarządowych).
50

 

Niektóre z tych cytatów są bardzo ogólne, gdyż mówią tylko o potrzebie 

nawiązywania współpracy i partnerstwa (2), a w innych wskazane są instytucje, które 

powinny w tym partnerstwie lub wspólnych działaniach uczestniczyć (1). Warto dodać, że w 

analizowanych strategiach nie pojawiają się zapisy wprost mówiące o włączaniu do działań 

lub tworzonych partnerstw sektora biznesu, jedynie środowisko te może być ukryte w 

ogólniejszych sformułowaniach tj. „przedstawiciele różnych środowisk zawodowych”, 

„podmioty niepubliczne” (3 i 4). Wskazania do zawiązywania partnerstw obejmują zarówno 

partnerstwa terytorialne (2) jak i problemowe (4 i 5). Najbardziej konkretne wskazania zostały 

zawarte w strategii mazowieckiej, gdzie jest mowa o koordynacji działań związanych z 

zaspokajaniem potrzeb osób starszych wraz ze wskazaniem najpilniejszych działań w tym 

obszarze.   

Kolejne narzędzie wspierające pracę socjalną ze środowiskiem to wydarzenia i 

kampanie społeczne, które również są uwzględnione w strategiach. Celem podejmowania 
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takich działań jest wpływanie na postawy członków społeczności lokalnej, zarówno z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale też na ogół mieszkańców, aby uwrażliwić ich na 

potrzeby i problemy najbardziej potrzebujących oraz zachęcać do podejmowania wspólnych 

działań. Najbardziej wprost mówi o tym strategia dolnośląska, gdzie wskazane są następujące 

działania w obszarze: „Kreowanie opinii społecznej eliminującej negatywne stereotypy w odniesieniu 

do osób dotkniętych marginalizacją społeczną”: 

akcje informacyjne, publikacje medialne, kampanie społeczne; 

działania aktywizujące środowiska zmarginalizowane lub zagrożone społecznym 

wykluczeniem; 

przedsięwzięcia zwiększające poszanowanie godności człowieka w trudnych 

sytuacjach życiowych (bezdomność, uzależnienie, pozbawienie wolności, bieda i in.); 

przedsięwzięcia (imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne, itp.) mające na celu 

integrację osób zagrożonych wykluczeniem ze społecznością lokalną. 

Oraz wskazania bardziej ogólne i pojawiające się w różnych obszarach: 

Kształtowanie w społecznościach lokalnych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi;  

Inspirowanie i organizacja kampanii społecznych, szkoleń, konferencji mających na 

celu kształtowanie świadomości społecznej, sprzyjającej integracji z osobami 

niepełnosprawnymi;  

Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji 

pozarządowych i różnych grup społecznych zaangażowanych w działania profilaktyczne i 

pomocowe na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin oraz środowisk zagrożonych tym 

zjawiskiem.  

W innych strategiach jest również dość dużo ogólnych sformułowań dotyczących organizowania 

spotkań integracyjnych, działań edukacyjnych dla różnych grup, programów profilaktycznych (w tym 

szczególnie uwzględniane są programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii), kształtowanie 

postaw współodpowiedzialności za sytuację społeczności lokalnej i własną. Do najbardziej 

ogólnych zapisów dotyczących tej sfery można zaliczyć organizację różnorodnych imprez 

promujących aktywność obywatelską.   

Do działań związanych z wydarzeniami i kampaniami społecznymi można również zaliczyć dialog i 

debatę publiczną, co zostało uwzględnione w strategii wielkopolskiej, gdzie w celu „Rozwijanie 
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przedsięwzięć na rzecz poprawy spójności obszaru i bezpieczeństwa socjalnego jego 

mieszkańców” znajduje się działanie: Inicjowanie/wspieranie działań służących 

propagowaniu idei integracji osób/grup z kręgu ryzyka socjalnego, marginalizowanych i 

wykluczonych, ze społecznością lokalną poprzez dialog i debatę publiczną, wspólną pracę 

oraz włączanie w nurt życia społeczności bez uprzedzeń (priorytet: bezrobotni, bezdomni i 

uzależnieni). 

Ta forma działania jest również wymieniana w strategii pomorskiej w ramach celu 

„Wzmacnianie postaw obywatelskich”:  

Wspieranie zaangażowania osób i rodzin w sprawy publiczne poprzez system 

konsultacji, debat publicznych i podejmowania inicjatyw obywatelskich na rzecz 

rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych. 

Z kolei w strategii lubuskiej w celu „rozwijania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi” jako zadania wskazano:  

Wzbogacanie form dialogu społecznego (poprzez np. rady społeczne, komisje, forum 

dyskusyjne, itp.). 

Jak widać wydarzenia i kampanie społeczne mogą przybierać różnorodne formy, a 

wydaje się, że włączanie przedstawicieli różnych instytucji, a przede wszystkim mieszkańców 

z danych miejscowości w dyskusje i debaty publiczne, jest jedną z najwartościowszych metod 

wzmacniania postawy aktywności i zaangażowania w sprawy danej społeczności, również 

dotyczące problemów społecznych. 

W około połowie strategii pojawiają się zapisy o konieczności propagowania lub 

rozwijania wolontariatu, który jest również narzędziem wspomagającym pracę ze 

środowiskiem. Sformułowania dotyczące wolontariatu są zwykle bardzo ogólne, np. „rozwój 

wolontariatu i społecznej inicjatywności”
51

 oraz pojawiają się w różnych obszarach, tj. celów 

i działań dotyczących konkretnej grupy osób wykluczonych (np. niepełnosprawnych, 

bezdomnych, dzieci) lub dotyczących aktywność obywatelskiej i organizacji pozarządowych. 

Wspieranie rozwoju wolontariatu jest wymieniane jako jedna z fundamentalnych form 

aktywności społecznej i budowanie postawy odpowiedzialności społecznej. 

W analizowanych strategiach najmniej jest wskazań związanych z rzecznictwem i 

informacją obywatelską. Najwięcej na ten temat znajduje się w strategii warmińsko-
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mazurskiej, choć są to działania ograniczone do przekazywania informacji o zasadach 

funkcjonowania oraz formach pomocy społecznej. Dla osiągnięcia celu „Prosta i pełna 

informacja dla osób zainteresowanych zadaniami pomocy społecznej” przewidziano 

następujące działania: 

 Wydawanie ulotek i informatorów na temat zadań pomocy społecznej i zasad 

korzystania z pomocy społecznej. 

 Organizowanie punktów informacyjnych. 

 Organizowanie otwartych spotkań informacyjnych dla mieszkańców środowisk 

lokalnych. 

 Spotkania informacyjne dla współpracujących instytucji na temat zadań i 

możliwości jednostek pomocy społecznej. 

 

Kolejne zapisy w strategiach nie odwołują się wprost do środowiskowej metody pracy 

socjalnej, ale zawierają sformułowania, cele bądź zadania, które wpisują się w ideę tej metody 

lub pozwalają przypuszczać, że gdyby zostały zrealizowane osiągnięty byłby cel pracy 

socjalnej ze środowiskiem. Kluczowe wyrażenia brane pod uwagę to: aktywizacja 

społeczności lokalnych/środowiska lokalnego, liderzy społeczni, animatorzy, ośrodki/centra 

aktywności lokalnej. 

4.3.3. Aktywizacja społeczności lokalnych lub środowiska lokalnego 

Najwięcej strategii zawiera sformułowania dotyczące aktywizacji społeczności 

lokalnych lub środowiska lokalnego. Niestety większość z tych określeń jest bardzo ogólne, 

czego przykładem jest jeden z obszarów działań ze strategii dolnośląskiej „Aktywizacja 

społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich” oraz sformułowane w nim 

zadania: „inicjatywy zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych na obszarze 

danej wsi (lub niewielkiego terenu)”; „Inicjowanie i promowanie wspólnotowych i 

samopomocowych form wspierania rodziny (aktywizowanie środowiska lokalnego)”, 

„Wspieranie lokalnych sieci wsparcia”; a także wskazania do bardziej konkretnych grup: 

„Aktywizacja jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych w środowiskach 

lokalnych na rzecz osób dotkniętych przemocą”. 

Inne przykłady używania sformułowań związanych z aktywizacją społeczności to: 
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W celu „Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”: zadanie: „Propagowanie 

inicjatyw społecznych w zakresie pomocy społecznej w otwartym środowisku”, „Wspieranie 

działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w rozwiązywanie lokalnych 

problemów społecznych”; w celu operacyjnym „Wzmocnienie rozwiązań służących 

harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin”, działanie: „Aktywizowanie środowiska lokalnego w 

zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania 

rodziny”
52.

  

W celach operacyjnych wskazano: „Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie 

inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny. Na 

aktywność osób i rodzin duży wpływ ma środowisko lokalne. Dlatego niezbędnym jest 

podejmowanie działań na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych i grup samopomocowych. 

Osiągniecie tak sformułowanego celu  operacyjnego zależeć będzie od: . 

(…) 

7. Wspieranie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w 

rozwiazywanie lokalnych problemów społecznych.”53 

W celu głównym: (...) wyzwolenie aktywności środowisk lokalnych na rzecz 

rozwiązywania istotnych problemów społecznych. oraz Podjęte zostaną działania na rzecz 

pobudzania aktywności środowisk zagrożonych marginalizacją i dotkniętych zjawiskiem 

alienacji.
54

 

W celu „aktywizowanie zasobów ludzkich i potencjału społecznego na rzecz rozwoju 

jednostek, grup i społeczności”: Promowanie/wspieranie programów ożywiania/aktywacji 

sąsiedztwa jako istotnego zasobu aktywności obywatelskiej i wsparcia społecznego; 

Inspirowanie/wspieranie inicjatyw obywatelskich służących integracji społecznej, budowaniu 

tożsamości europejskiej, regionalnej i lokalnej.55 

O działaniach wzmacniających poczucie tożsamości lokalnej i wspólnotowej można 

również znaleźć wzmiankę w strategii dolnośląskiej. Choć są to ogólne zapisy, szczególnie 

jak na wyznaczanie zadań, które powinny być bardziej konkretne, są one ważne dla tworzenia 
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wspólnot lokalnych, gdyż poczucie przynależności do określonego terytorium (np. tzw. „małe 

ojczyzny”) lub do danej grupy jest niezbędnym czynnikiem realnej integracji i chęci 

podejmowania wspólnych działań na rzecz tego terytorium lub grupy. 

Innym kluczowym wyrażeniem jest „samorealizacja i podejmowanie 

odpowiedzialności”, co można znaleźć w strategii pomorskiej: 

…obowiązkiem administracji i samorządu jest stwarzanie takich warunków i 

przestrzeni, które umożliwią mieszkańcom na każdym etapie życia i w każdej wspólnocie, w 

której uczestniczą – rodzinie, grupie rówieśniczej, miejscu edukacji i pracy, wspólnocie 

lokalnej, możliwość suwerennej samorealizacji i podejmowania odpowiedzialności za jakość 

życia i dobro wspólne. 

W tym ogólnym założeniu do celów i działań strategii ważnym stwierdzeniem jest po 

pierwsze to, że administracja i samorząd mają tylko tworzyć warunki, a więc nie działać za 

obywateli, do tego aby mogli oni sami w sposób suwerenny w różnych środowiskach 

inicjować działania, które pomogą im w podejmowaniu odpowiedzialności za dobro wspólne, 

co jest właściwie istotą pracy socjalnej ze społecznościami i budowania tych społeczności. 

4.3.4. Liderzy społeczni/animatorzy 

Kolejne istotnym elementem w rozwijaniu idei środowiskowej pracy socjalnej są 

liderzy społeczni, animatorzy, którzy są mogą uświadamiać pewne procesy oraz wspomagać 

grupy w tworzeniu społeczności. Wzmiankę o liderach/animatorach znalazłam w czterech 

strategiach56. W strategii dolnośląskiej znajduje się jedynie wzmianka jako jedno z zadań: 

„kreowanie i wspieranie lokalnych liderów społecznych”. Jest ona najmniej konkretne i nie 

wyznacza zadań dla tych liderów.  

Natomiast w strategii opolskiej jest już mowa o roli, jaką może pełnić pracownik 

socjalny: „Pracownik socjalny tylko w ograniczonym zakresie może udzielić wsparcia 

swojemu klientowi. Może natomiast być architektem i animatorem lokalnych sieci wsparcia, 

w których szczególną rolę przypisuje się rodzinie, ale także kręgom sąsiedzkim, towarzyski, 

parafialnym.”. Jest to bezpośrednie odniesienie do roli pracownika socjalnego jako animatora 

społecznego, co jest zakładane w modelu organizowania społeczności lokalnych. 

                                                 
56

 Oprócz wymienionej wyżej strategii warmińsko-mazurskiej 
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W strategii wielkopolskiej w celu: „Zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy 

społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu” znajduje się następująco 

wyznaczone zadanie: „Promowanie/wspieranie programów przygotowujących lokalnych 

liderów działań uwrażliwiających społeczności i instytucje na problemy społeczne i potrzeby 

tzw. grup wrażliwych (zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego i samodzielności 

życiowej).” O rozwijaniu umiejętności animatorów jest mowa również w strategii 

małopolskiej: „Wzbogacenie systemu kształcenia animatorów czasu wolnego o umiejętności 

związane z programowaniem, realizowaniem oraz finansowaniem aktywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin.” Można to również traktować jako chęć 

kształcenia liderów lokalnych, których zadaniem będzie kreowanie działań zmierzających do 

zmian postaw społecznych wobec problemów społecznych i grup nimi dotkniętych. 

4.3.5. Ośrodki aktywności społecznej 

Również w trzech strategiach znalazłam zapisy o konieczności tworzenia 

ośrodków/centrów aktywności społecznej lub innych tego typu instytucji. Są one następująco 

sformułowane: 

Tworzenie lokalnych ośrodków aktywności społecznej57,  

Tworzenie klubów i centrów aktywności społecznej
58

, 

System złożony z ognisk wychowawczych, klubów i świetlic, a także placówek o innym 

charakterze będzie funkcjonował prawidłowo tylko wówczas, gdy będzie oparty na 

fundamencie sił społeczności lokalnej, wizji lokalnych liderów i społecznej pasji lokalnych 

animatorów.59 

Są to jednoznaczne wskazania o tworzeniu miejsc, gdzie mogą spotykać się 

mieszkańcy. Dodatkowo w ostatnim przykładzie podkreślona jest (po raz kolejny) ważność 

lokalnych animatorów. Warto zauważyć, że w innych strategiach również są wzmianki o 

tworzeniu systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży w postaci różnego rodzaju instytucji (m.in. 

ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych), ale jest to w większości przypadków 

ujmowane jako system placówek dla dzieci z rodzin wykluczonych i bardziej nastawione jest 

to na pomoc rodzinom, a nie budowania więzi lokalnych.  

                                                 
57

 Strategia dolnośląska. 
58

 Strategia łódzka, w celu: „Zwiększenie samodzielnego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych”. 
59

 Strategia opolska, w systemie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży. 
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W jednej strategii znalazło się zadanie dotyczące powołania banku inicjatyw 

lokalnych60, i choć zadanie to nie zostało szerzej opisane, można przypuszczać, że chodzi o 

stworzenie takiej przestrzeni (również wirtualnej), w której można dzielić się swoimi 

pomysłami na działania, które różne grupy mogą wykonywać razem. Uważam, że to również 

forma ośrodka aktywności lokalnej, która może umożliwić integrację społeczności lokalnej.  

Poza wskazanymi przykładami brakuje w strategiach zadań, które uwzględniałyby 

informacje o instytucjonalnych rozwiązaniach w zakresie realizacji środowiskowej pracy 

socjalnej przez pracowników socjalnych. Po pierwsze brakuje zadań, które miałby zmieniać 

coś w strukturze ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji. Po drugie choć w 

większości strategii jest podnoszona konieczność podwyższania kwalifikacji pracowników 

instytucji pomocy społecznej, to nie są wymieniane obszary wiedzy i kompetencji, więc nie 

wymieniane są również kompetencje dot. pracy socjalnej z środowiskiem. 

 

4.3.6. Pomoc środowiskowa, działania środowiskowe 

Niektóre z propozycji działań są na tyle niekonkretnie sformułowane, że można je 

różnie interpretować, np. „Zwiększenie liczby środowiskowych form pomocy, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich”, „Rozszerzenie propozycji oferty pomocy 

społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy środowiskowej dla dzieci” lub 

„Prowadzenie polityki prospołecznej przez samorządy lokalne, z uwzględnieniem 

przeciwdziałania i łagodzenia skutków marginalizacji grup społecznych w środowisku 

lokalnym.” W takich działaniach można upatrywać pracy socjalnej ze środowiskiem, ale nie 

jest to wpisane wprost i mogą znaleźć się tu różne działania. 

W kilku strategiach pojawił się zwrot „pomoc środowiskowa”. Z zapisów nie wynika 

wprost, że chodzi o środowiskową pracę socjalną, a bardziej o pomoc świadczoną w miejscu 

zamieszkania. Oto przykłady takich zapisów: 

Cel: Podniesienie poziomu i rozwój usług instytucji opieki całodobowej i usług dla 

osób starych świadczonych w miejscu zamieszkania: Rozwój lokalnych form wsparcia i 

pomocy środowiskowej, w tym klubów seniorów, dziennych domów pomocy społecznej.
61
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 Strategia dolnośląska. 
61

 Strategia mazowiecka 
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Cel: Podejmowanie działań na rzecz wspierania rodzin z dziećmi oraz zapobieganie 

patologiom w rodzinie. [uzasadnienie]: Poszerzający się zakres patologii społecznych 

wymaga podejmowania zdecydowanych działań środowiskowych. Szczególną rolę w tych 

działaniach powinny pełnić pracownicy jednostek pomocy społecznej. 

Osiągniecie tak sformułowanego celu operacyjnego zależeć będzie od: (…) 

3. Rozwoju sieci placówek wsparcia dziennego. 

6. Rozwoju systemu wsparcia środowiskowego dla osób i grup młodzieży zagrożonych 

społeczną marginalizacją i doprowadzenie do życiowej aktywności i integracji ze 

środowiskiem.
62

 

W opisie jednego z celów operacyjnych: Poszerzający się zakres patologii 

społecznych, dotykających coraz młodszych grup mieszkańców województwa, wymaga 

podejmowania zdecydowanych działań środowiskowych. Szczególną rolę w tych działaniach 

winny pełnić jednostki pomocy społecznej.
63

  

Powyższe stwierdzenia są bardzo ogólnikowe.  

W strategii łódzkiej pojawia się pomoc środowiskowa jako postulat odchodzenia od 

pomocy instytucjonalnej, aby aktywizować i socjalizować określone grupy społeczne:  

(…) w takich przypadkach najczęściej była mowa o dzieciach z placówek opiekuńczo-

wychowawczych, osobach starszych i niepełnosprawnych. Realizacja takiego podejścia jest 

jedynie możliwa, w przypadkach przekształcenia istniejących placówek zgodnie z 

zapotrzebowaniem społecznym i rozwoju specjalistycznych usług socjalnych w środowisku. W 

pierwszej kolejności nacisk kładziono na tworzenie i szkolenie rodzin zastępczych. Na drugim 

miejscu zwracano uwagę na rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych.  

W takim wyrażeniu zawiera się niepełna realizacja idei pracy socjalnej ze 

społecznością, ponieważ, choć postulowane jest przekształcenie istniejących placówek 

zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, to wskazane rodziny zastępcze i usługi opiekuńcze 

raczej należą do metody pracy socjalnej z rodziną oraz utrzymaniem dzieci i osób starszych w 

środowisku, co jest uwzględnione w kolejnym punkcie:  

Rozbudowa środowiskowych form pomocy półstacjonarnej, które mają służyć 

utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Takie formy pomocy oferują ośrodki 
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wsparcia, a w szczególności: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, 

noclegownie, ośrodki opiekuńcze, świetlice terapeutyczne i ogniska wychowawcze. 

Najczęściej powiaty sygnalizowały konieczność zorganizowania takiej pomocy dla osób 

starszych, dzieci zaniedbanych wychowawczo, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób 

niepełnosprawnych ruchowo (głównie osób na wózkach inwalidzkich) i bezdomnych. 

Choć wymienione tu formy pomocy półstacjonarnej mogłyby służyć za ośrodki 

aktywności lokalnej lub miejsca aktywności poszczególnych grup, podkreślana jest raczej 

usługowa rola tych placówek, a nie możliwość budowania podstaw wspólnotowości 

społeczności. Poza tym na poziomie celów operacyjnych brakuje zapisów ukonkretniających 

te działania. Według mnie nie jest to odzwierciedlenie idei środowiskowej pracy socjalnej.  

 

W strategiach pojawia się wiele ogólnych wyrażeń odnoszących się do aktywności, 

partycypacji i społeczności oraz środowiska lokalnego, ale nie wynika z nich wprost idea 

pracy socjalnej z grupami i społecznościami. Na podstawie tych zapisów można jedynie 

domniemywać, że przy okazji aktywizowania i angażowania pewnych grup będzie 

realizowana praca socjalna ze środowiskiem. 

4.3.7. Od społeczności lokalnych do społeczeństwa obywatelskiego 

W wielu strategiach zauważona jest rola społeczności lokalnych, które obok rodziny 

(wszystkie strategie podkreślają priorytetową rolę rodziny) w rozwiązywaniu i profilaktyce 

problemów społecznych. Dobrze wyrażone jest to w strategii pomorskiej:  

Przestrzenią realizacji tych priorytetów może być prawidłowo funkcjonująca rodzina, 

jako naturalne środowisko pełnego rozwoju osobowego jednostki, podstawa budowania 

małych społeczności lokalnych, szkoła współdziałania, integracji społecznej i 

współuczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Jeśli z jakichś powodów rodzina nie 

realizuje tych swoich zadań wymaga wsparcia i solidarności w przezwyciężaniu trudności i 

zagrożeń. Systemy wsparcia i solidarność w przezwyciężaniu trudności rodzą aktywność 

wspólnot lokalnych i podmiotów i służb powołanych do realizacji tych zadań. Koordynacja i 

partnerskie współdziałanie zachęca do partycypacji poszczególnych obywateli w procesie 

polepszania jakości życia. I to jest droga do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Takie wyrażenia jak partycypacja, współuczestnictwo, aktywność wspólnot lokalnych 

są często używane w kontekście budowania bądź rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To 

pojęcie wraz z pojęciami organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie, aktywność 

obywatelska, pojawia się bardzo często i wydaje się, że jest synonimem postawy 

zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne, czyli również rozwiązywanie problemów 

społecznych. Przykłady na użycie tych sformułowań zarówno w celach i jak i działaniach 

można mnożyć. Zaczynają się od najbardziej ogólnych (zwykle formułowane jako cele): 

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego64, 

Promowanie aktywności obywatelskiej65, 

Wzmacnianie postaw obywatelskich66,  

Wspieranie inicjatyw obywatelskich67, 

Wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców, odpowiedzialności i 

zaangażowania w życie społeczności lokalnych
68

,   

Wspieranie inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiazywania lokalnych 

problemów i zaspokajania potrzeb
69

. 

Obywatelskie powinny być postawy, aktywność, inicjatywy, a w końcu 

społeczeństwo.  

4.3.8. Organizacje pozarządowe 

Rozwinięciem ogólnikowych stwierdzeń wskazanych powyżej, które często są tylko 

sloganami są zazwyczaj bardziej konkretne zapisy dotyczące rozwoju organizacji 

pozarządowych, które pojawiają się jako zadania: 

(1) Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi70, 

(2) Wspierania działań związanych z tworzeniem i działaniem lokalnych organizacji 

działających na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej71,  
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(3) Wzmacniania działań edukacyjno-informacyjnych dla środowisk lokalnych w 

zakresie potrzeb i możliwości zrzeszania się72, 

(4) Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w szczególności poprzez tworzenie 

warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i wspieranie inicjatyw 

samopomocowych mieszkańców tworzących społeczność lokalną
73

, 

(5) Stworzenia korzystnych warunków dla organizacji pozarządowych do podnoszenia 

wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie działań pomocowych
74

, 

(6) Współpracy z organizacjami pozarządowymi w projektowaniu i monitorowaniu 

działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa
75

. 

Jak wynika z przedstawionych wyżej zadań, wspieranie aktywności, postaw 

obywatelskich ma polegać na edukowaniu i informowaniu obywateli o możliwości i formach 

zrzeszania się (3), tworzeniu warunków do rozwoju i działań organizacji pozarządowych (2, 

4, 5) oraz współpracy z nimi (1,6). Choć są to już bardziej konkretne wskazania, jednakże 

nadal nie są sformułowane w sposób realistyczny, czyli pozwalający na stwierdzenie stopnia 

ich realizacji.   

Często cele związane z rolą organizacji pozarządowych są ujęte bardziej opisowo i 

zawierają szereg działań i wyjaśnień dlaczego ważne jest, aby powstawały. Najlepiej obrazują 

to poniższe cytaty:  

(1) Organizacje pozarządowe odgrywają ważna rolę w konsolidowaniu lokalnej 

społeczności i organizacyjnym wzmocnieniu władz lokalnych na rzecz 

rozwiazywania wielu problemów społecznych. Dobrze zorganizowane środowisko 

organizacji pozarządowych sprzyja nie tylko aktywizowaniu osób i grup 

społecznych, ale także ich lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu 

samowystarczalności społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie jej zasobów. 

Pogłębienie współpracy jednostek samorządowych z organizacjami 

pozarządowymi umożliwi realizację programów profilaktycznych dostosowanych 

do potrzeb i możliwości danego środowiska. Osiągnięcie tak sformułowanego celu 

operacyjnego zakłada: Wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresie 
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profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz promocji zdrowia ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży jako grup ryzyka, 

wymagających działań na rzecz tworzenia form bezpieczeństwa i wartościowego 

spędzania czasu wolnego.
76

 

(2) W ramach poddziałania: wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych:  

Znamienny dla społeczeństwa obywatelskiego szeroki podmiotowy udział 

obywateli w procesach społeczno-gospodarczych związany jest z ich 

zorganizowaniem się w instytucjach aktywności obywatelskiej, z ich partycypacją 

we współdziałaniu z administracją na rzecz rozwoju. W ramach wspierania tego 

sektora celowe są: promocja postaw obywatelskich, działań pro społecznych 

(wolontariatu, filantropii), promocja mechanizmów konsultacji społecznych, 

wzmacnianie instytucjonalnych form dialogu obywatelskiego.
77

 

Warto zauważyć, że rola organizacji pozarządowych oraz aktywność jest podkreślana 

w niektórych strategiach jako oddzielny priorytet lub obszar działań, a w innych strategiach 

jako cele lub działania w obszarach związanych z konkretnymi problemami lub grupami 

społecznymi. Poza tym sformułowania dotyczące organizacji zawierają „wspieranie” i 

„stymulowanie” działań, co wyznacza podmiotom zobowiązanym do realizacji postanowień 

strategii rolę towarzyszącą w kreowaniu nowych form zrzeszeniowych. Równocześnie 

instytucje pomocy społecznej nakładają na siebie obowiązek współpracy z organizacjami, co 

często wyraża się w postulacie zlecania zadań. Wymieniana jest też zasada subsydiarności 

jako ważna przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Podsumowując, w większości strategii podkreślana jest ważna rola organizacji 

pozarządowych, które stały się równoznaczne z aktywnością obywatelską (co nie zawsze 

musi to oznaczać), uzależnianie tej aktywności od istnienia organizacji pozarządowych i 

cedowanie na nich całej odpowiedzialności za aktywizowanie społeczeństwa. Łączone jest to 

z wdrażaniem aktywnej polityki społecznej. Można wyróżnić dwa sposoby ujmowania roli 

organizacji pozarządowych: 1. Jako partner w działaniach, bez przypisywania konkretnych 

zadań lub jako ważny podmiot w rozwiązywaniu problemów społecznych w różnych 

obszarach, dlatego ważne jest, aby powstawały nowe organizacje i się rozwijały. 2. 

                                                 
76

 Strategia mazowiecka 
77

 Strategia kujawsko-pomorska. 
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Podkreślanie lokalnego wymiaru organizacji pozarządowych i ich działalności na rzecz 

aktywizacji społeczności lokalnych; są one synonimem inicjatyw społecznych na rzecz 

środowiska. W obu podejściach można upatrywać realizacji idei pracy socjalnej ze 

środowiskiem. 

4.3.9. Zapisy ogólne 

W szerszym ujęciu do działań uwzględniających środowiskową pracę socjalną można zaliczyć 

wszelkiego typu działania edukacyjne prowadzone w społecznościach lokalnych, rozwój 

infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, która może wspomagać organizowanie się 

społeczności lokalnej oraz jej integrację poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach, brak 

jednak wyraźnego, bezpośredniego powiązania rozwoju infrastruktury i rozwoju społeczności 

lokalnej. Do takich ogólnych zapisów można zaliczyć też prowadzenie różnego rodzaju badań 

diagnostycznych konkretnych problemów występujących w województwie. W strategiach 

pojawiają się również zapisy o współpracy różnych jednostek i podmiotów, a także sektorów 

na rzecz rozwiązywania poszczególnych problemów w województwie lub problemów 

konkretnych grup (najczęściej w obszarze bezrobocia i niepełnosprawności). 

Często w strategiach pojawia się kwestia umożliwiania funkcjonowania różnych grup 

z dysfunkcjami w środowisku lokalnym, szczególnie dotyczy to niepełnosprawności, 

obejmuje to różne aktywności tj. edukacja, praca, uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

ułatwianie kontaktów społecznych, a główne zadania w tej kwestii to likwidowanie barier 

architektonicznych i wspieranie organizacji, które działają na rzecz tych grup. 

4.3.10. Podsumowanie 

Jak wynika z powyższych analiz w strategiach występuje szereg określeń i 

sformułowań dotyczących pracy socjalnej ze środowiskiem w różnych wymiarach. Na 

poniższym schemacie starałam się zobrazować te wymiary, które de facto oznaczają 

odległość tych pojęć od istoty pracy socjalnej ze środowiskiem. 

 



59 
 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Rysunek 2. Określenia związane z pojęciem środowiskowej pracy socjalnej używane w strategiach 

polityki społecznej 

 

4.4. Partnerzy działań 

 
Deklaratywność bądź realność zapisów o konieczności współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami można sprawdzić w samych strategiach. Jeśli 
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rzeczywiście osoby i podmioty biorące udział w formułowaniu zapisów strategii mają zamiar 

realizować je na zasadzie współpracy i partnerstwa, to oprócz wpisanej zasady partnerstwa 

powinni być wskazani partnerzy, którzy będą realizować poszczególne zadania. Zgodnie z 

ideą budowania więzi w społecznościach lokalnych w realizacji wyznaczonych zadań 

powinny uczestniczyć różnorodne instytucje i organizacje oraz inne podmioty oraz sami 

mieszkańcy tak, aby działania był jak najbardziej uspołecznione.  

Z analizy zawartości strategii wynika jednakże, że do zadań nie są przypisani żadni 

wykonawcy, tylko na poziomie obszaru lub celu operacyjnego wskazane są grupy instytucji i 

organizacji (ale nie we wszystkich strategiach). Wskazania te są raczej ogólne, gdyż w 

większości strategii pojawia się tylko wzmianka o tym, że:  

Realizatorem działań zdefiniowanych w Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Pomorskiego do roku 2013 są: samorządy gmin, powiatów, jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej, zdrowia, edukacji oraz organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku 

publicznego. Do podejmowanych zadań należy zaprosić partnerów z sektora 

gospodarczego.
78

 

Wymienione instytucje są najczęściej podawane również w innych strategiach. 

Dodatkowo w strategiach lubelskiej i lubuskiej pojawiają się instytucje kultury, sportu, rynku 

pracy, bezpieczeństwa publicznego; ale też społeczności lokalne. Poza tym podmioty są 

przyporządkowane do każdego programu/celu operacyjnego79. 

Najszerszy katalog instytucji możemy znaleźć w strategii z Dolnego Śląska, gdzie do 

każdego obszaru działań są wskazani partnerzy, z tym, że są oni wskazani ogólnie, czyli jako 

nazwy poszczególnych grup. W ramce poniżej wymienione zostały wszystkie wskazywane 

grupy. 

Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej wszystkich 

szczebli, urzędy pracy, administracja rządowa, instytucje i organizacje kościelne, 

pracodawcy, szkoły, uczelnie; Instytucje samorządowe, samorządy gminne i powiatowe, 

służba zdrowia, system edukacyjny, PFRON, wolontariat, instytucje i organizacje kościelne, 

media; policja, sądy, prokuratura, placówki edukacyjne, administracja rządowa; ośrodki 

adopcyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej dla dzieci, sądy 
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 Strategia pomorska. 
79

 Inne strategie, w których można znaleźć podobne zapisy to strategia z województwa łódzkiego i podlaskiego. 
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rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, pracodawcy; centra i kluby 

integracji społecznej; kuratoria, domy dziecka, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, 

domy pomocy społecznej, reprezentanci środowiska medycznego. 

Najmniej konkretne zapisy w tej kwestii to ogólne wskazanie, że strategia powinna być 

realizowana w partnerstwie (ale nie wiadomo z kim i na jakich zasadach)
80

 lub wymienienie ogólnie 

rodzajów podmiotów tj. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne i 

niepubliczne, podmioty trzeciego sektora
81. 

Do ogólnych zapisów można również zaliczyć takie, w których nie są wymieniani 

partnerzy, ale pojawia się wzmianka o tym, że strategia powinna być realizowana na zasadzie 

partnerstwa publiczno-społecznego (strategia kujawsko-pomorska), na zasadzie partnerstwa i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie zleceń zadań (strategia warmińsko-

mazurska) lub tylko w trybie zlecania zadań organizacjom i innym podmiotom (strategia 

opolska). Jedynie w przypadku strategii małopolskiej wyjaśniono co oznacza zasada 

partnerstwa:  

partnerstwo rozumiemy jako sposób postępowania w cyklu polityki regionalnej 

polegający na otwartej i aktywnej współpracy równoprawnie traktowanych podmiotów z 

różnych sektorów, w oparciu o ustalone formy i mechanizmy postępowania. Rzeczywiste 

partnerstwo angażuje zarówno podmioty z sektora publicznego, rynkowego i obywatelskiego, 

jak i odnosi się do relacji pomiędzy podmiotami różnych szczebli i rodzajów władzy 

politycznej i administracji. 

Jak widać w realizacji celów strategii podnoszona jest kwestia partnerów, których 

wymienia się jako grupy, bądź jako zasadę. Jednakże w obu formach stwierdzenia te są zbyt 

ogólnikowe, aby uznać, że idea uspołecznienia realizacji konkretnych zadań będzie 

urzeczywistniona. 

4.5. Zakładane rezultaty oraz ich powiązanie z celami, wskaźniki rezultatów; 

O możliwości realizacji wskazanych powyżej celów i zadań można wnioskować na 

podstawie sformułowanych rezultatów oraz wskaźników. Można powiedzieć, że rezultaty to 
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 Strategia zachodniopomorska. 
81

 Strategia podkarpacka. 
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zamierzone efekty, jakie mają przynieść podejmowane działania, natomiast wskaźniki to 

określone szczegółowo miary tych rezultatów
82

.   

W analizowanych dokumentach rzadko można znaleźć określone rezultaty, częściej 

pojawiają się wskaźniki, ale sposób ich formułowania pozostawia wiele do życzenia. Odrębną 

kwestią jest uwzględnianie w strategiach wskaźników dotyczących środowiskowej pracy 

socjalnej. W pięciu strategiach
83

 nie odnaleziono ani rezultatów ani wskaźników, co oznacza, 

że zapisane cele są mało realne do osiągnięcia. Tylko w jednej z tych strategii 

(zachodniopomorska) jest wytłumaczenie tego stanu rzeczy tym, że opracowanie rezultatów i 

wskaźników „na tym etapie jest trudne” i będą one opracowywane przy szczegółowszych 

programach.  

4.5.1. Rezultaty 

Tylko w trzech strategiach znalazły się rezultaty, które zostały sformułowane na 

różnych poziomach, ogólnym (dotyczącym całego dokumentu) lub szczegółowego priorytetu.  

W strategii dolnośląskiej określone są ogólne priorytety, w ich ramach szczegółowe 

priorytety. Do każdego priorytetu szczegółowego określony jest „cel nadrzędny i zamierzone 

efekty” oraz mierniki. Natomiast w strategii podkarpackiej wskazane są tylko ogólne efekty 

programu, bez określania wskaźników lub mierników.   

W każdym przypadku rezultaty są określone ogólnie np.: 

 Efektem realizacji podjętych działań w regionie powinno być: ograniczenie 

bezrobocia, wzrost poziomu zatrudnienia i produktywności pracy, zwłaszcza wśród ludzi 

młodych i kobiet, mniejszy udział osób dotkniętych bezrobociem długoterminowym, 

zwiększenie liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zwiększenie mobilności 

zawodowej i przestrzennej84; 

(…) zmniejszenie różnic w poziomie życia dzieci i młodzieży
85

. 

Wskazania te są mało konkretne, dlatego ważne są w tym przypadku wskaźniki.  

                                                 
82

 Podawaną regułą do budowania wskaźników (a czasami celów lub rezultatów) jest reguła SMART. 
83

 Dotyczy strategii opolskiej, śląskiej, podlaskiej, wielkopolskiej oraz zachodniopomorskiej. 
84

 Strategia dolnośląska 
85

 Strategia lubuska 
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4.5.2. Wskaźniki/mierniki 

Na podstawie analizy strategii polityki społecznej na poziomie regionalnym można 

stwierdzić, że określanie wskaźników jest ciągle problematyczne dla twórców strategii. W 

większości przypadków, choć wskazywane miary są nazywane „wskaźnikami” nie spełniają 

podstawowych cech, które wskaźniki powinny mieć (patrz słowniczek), a przede wszystkim 

ich podstawowej cechy, czyli mierzalności. Podane wskaźniki również na nic nie wskazują, tj. 

na przykład na spadek lub wzrost wartości danej miary, czyli nie wskazują kierunku zmiany. 

Dlatego w większości przypadków są to mierniki, czyli określenia, za pomocą których można 

zmierzyć postęp w dochodzeniu do celu. Przykłady mierników znajdują się w strategii 

dolnośląskiej, gdzie tak też zostały nazwane:    

Liczba osób korzystających z poradnictwa i doradztwa zawodowego  

Liczba osób objętych szkoleniem i przekwalifikowaniem  

Liczba placówek wspomagających osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy w przezwyciężaniu problemów z tym związanych  

Liczba projektów skierowanych do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

W innych strategiach można odnaleźć podobne lub jeszcze bardziej ogólne 

sformułowania: 

stopa bezrobocia,  

pracujący ogółem,  

dostępność różnych środowisk do edukacji,  

liczba imprez masowych  

liczba osób biorących udział w szkoleniach dla pracowników jednostek pomocy 

społecznej. 

Jak widać niektóre z tych sformułowań (np. dostępność różnych środowisk do 

edukacji) nie spełniają nawet kryteriów, jakie powinny spełniać mierniki, ponieważ na ich 

podstawie nie można niczego zmierzyć.  

Podawanie tylko mierników może wynikać z tego, że są określane nie do 

poszczególnych zadań, a do celów
86

. Im wyższy poziom (priorytety, cele główne, 
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 Strategia lubelska, łódzka,  świętokrzyska, pomorska. 
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strategiczne), do którego podawane są mierniki, tym bardziej ogólne są to miary, nie 

uwzględniające poszczególnych zadań.  

Nieco odmiennie są sformułowane wskaźniki w strategii kujawsko-pomorskiej oraz 

małopolskiej. W pierwszej z wymienionych strategii posłużono się pięcioma wskaźnikami z 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (które według mnie są 

miernikami, nie zawierają stanu docelowego). Dodatkowo jest też tabela ze szczegółowymi 

wskaźnikami do priorytetowych działań, np. „Osoby korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej na 1 000 mieszkańców”. Do tego podana jest jednostka miary, wartość bazowa 

oraz źródła informacji, ale również z zastrzeżeniem, że nie wiadomo czy dane będą dostępne. 

Dwa rodzaje wskaźników są podawane również w strategii małopolskiej. Podane są 

wskaźniki do celów strategicznych jako miary opinii społecznej („pozytywna opinia 

publiczna”) oraz jako miary statystyczne (np. zmniejszenie stopy bezrobocia w skali 

województwa oraz w układzie powiatów) z wartością bazową, docelową i źródłem informacji. 

Drugi rodzaj wskaźników to wskaźniki do kierunków polityki (np. wzrost liczby osób 

korzystających z niepieniężnych świadczeń społecznych na 1000 mieszkańców, zmniejszenie 

liczby osób i gospodarstw domowych żyjących poniżej minimum egzystencji, ustawowej 

granicy ubóstwa i subiektywnej granicy ubóstwa) – są szczegółowe, mierzalne, ale bez 

wartości docelowej i bazowej i źródła weryfikacji.  

W trzech strategiach pojawiły się mierniki (nazywane wskaźnikami), które dotyczą 

celów, które odnoszą się do idei pracy socjalnej ze środowiskiem. Wszystkie tego typu 

mierniki zostały przedstawione w ramce poniżej. 

Strategia dolnośląska 

Cel: Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych opartych o zasady pomocniczości i 

partnerstwa: 

liczba projektów mających za zadanie umacnianie poczucia „lokalnego patriotyzmu” 

liczba lokalnych „animatorów życia społecznego” 

liczba projektów na rzecz osób i grup należących do lokalnej wspólnoty, mających za zadanie 

rozwiązanie problemów specyficznych dla danego terenu 

liczba osób włączających się w działania na rzecz społeczności lokalnej, podejmowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe  

liczba organizacji pozarządowych aktywnie działających na danym terenie  
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liczba osób należących do lokalnych organizacji, klubów, zrzeszeń, podejmujących działania na rzecz 

społeczności lokalnej  

Strategia mazowiecka 

Cel: Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania 

wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny. 

Liczba uchwalonych programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi. 

Liczba zorganizowanych wspólnych spotkań organizacji pozarządowych i przedstawicieli 

samorządu terytorialnego na rzecz rozwiazywania lokalnych problemów społecznych. 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego zlecających zadania pomocy społecznej 

organizacjom pozarządowym. 

Udział organizacji pozarządowych w rozwiazywaniu problemów społecznych. 

Inne: 

Integracja społeczności lokalnych wokół problemów związanych z uzależnieniami ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych. 

Zwiększenie zaangażowania środowisk lokalnych w realizacje medialnych kampanii 

społeczno-edukacyjnych. 

Liczba programów ukierunkowanych na przygotowanie liderów młodzieżowych do pracy 

środowiskowej. 

Liczba akcji medialnych, konferencji, seminariów, konkursów, wystaw, widowisk 

artystycznych, imprez integracyjnych promujących i popularyzujących warunki życia, 

problemy i potrzeby ludzi starszych. 

Liczba realizowanych programów mających na celu aktywizowanie społeczności lokalnych 

na rzecz pomocy osobom starym. 

Liczba akcji medialnych, seminariów, konkursów, wystaw, ekspozycji, imprez integracyjnych, 

promujących i popularyzujących warunki życia, problemy i potrzeby osób 

niepełnosprawnych oraz ich osiągniecia zawodowe, społeczne i artystyczne. 

Strategia warmińsko-mazurska 

Cel: Duża liczba aktywnych liderów w środowisku lokalnym 

Liczba wolontariuszy działających w środowisku lokalnym gminy / powiatu w sferze polityki 
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społecznej, w tym: pomocy społecznej oraz profilaktyce uzależnień, w zakresie zadań 

realizowanych przez gminę / powiat. 

Liczba organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy w sferze polityki 

społecznej, w tym: pomocy społecznej oraz profilaktyce uzależnień 

Liczba organizacji pozarządowych, aktywnie włączających się w programy oferowane i 

realizowane przez OPS. 

Cel: Różnorodność form wsparcia: 

Utworzenie wojewódzkiego centrum informacji o inicjatywach lokalnych w zakresie pomocy 

społecznej. 

 

Treściowo mierniki te nie odbiegają od zakresu przedstawionego w podrozdziale 

dotyczącym celów, a nawet jest to zakres węższy, ponieważ dotyczy tylko trzech strategii. 

Znaczeniowo mierniki te nie wskazują na kierunek planowanych zmian, można powiedzieć, 

że są jedynie uszczegółowieniem wskazywanych celów, a niektóre z nich są raczej 

sformułowane jak zadania, np. „Utworzenie wojewódzkiego centrum informacji o 

inicjatywach lokalnych w zakresie pomocy społecznej”. Wiele z tych mierników odnosi się 

do organizacji pozarządowych. 

4.6. Perspektywa czasowa realizacji strategii, harmonogram wdrażania 

Strategie są planowane na okres od 4 do 14 lat, z czego dwie strategie obejmują okres 

do 6 lat (włącznie), sześć strategii od 7 do 10 lat, a pięć – 11-14 lat. Okresy planowania dla 

poszczególnych strategii są przedstawione w tabeli poniżej. 

 

Tabela 5. Okresy planowania strategii 

Dolnośląskie 2005-2013 

Lubelskie 2005-2013 

Lubuskie 2005-2013 

Łódzkie 2007-2020 

Kujawko-pomorskie 2007-2020 

Małopolskie 2007-2013 

Mazowieckie 2005-2013 

Podkarpackie 2009-2013  
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Opolskie 2002-2015 

Podlaskie 2006-2013 

Pomorskie 2007-2020 

Zachodniopomorskie  2005-2015 

Świętokrzyskie 2006-2020 

Warmińsko-mazurskie 2001-2015 

Wielkopolskie 2010-2020 

Opracowanie własne 

 

Połowa ze strategii obejmuje okres do 2013 roku, co oznacza, że najprawdopodobniej 

jest dostosowana do okresu programowania obowiązującego dla środków pozyskiwanych z 

Unii Europejskiej oraz, że najpóźniej w przyszłym roku powinna być zaktualizowana.  

Długie okresy planowania wynikają prawdopodobnie z ustawy o polityce rozwoju, 

gdzie pojawia się zapis, że strategie powinny obejmować okres nie krótszy niż 7 lat. Jednak 

jest to na tyle długi okres, że poszczególne etapy realizacji wyznaczonych celów powinny być 

ujęte w harmonogram. Niestety żadna ze strategii nie zawierała harmonogramu działań, 

jedynie w przypadku strategii warmińsko-mazurskiej w spisie treści było wspomniane, że jest 

to załącznik do strategii, ale nie został on dołączony do dokumentu w wersji elektronicznej. 

W związku z tym, że w strategiach brakuje bardzo ważnego elementu, czyli planu czasowego 

działań, można ocenić, że możliwość realizacji celów jest bardzo znikoma. 

4.7. Koordynacja wdrażania strategii i jej działań 

Kolejny element strategii to opisane mechanizmy koordynacji, czyli wdrażania 

poszczególnych działań. W większości strategii nie pojawiają się zapisy, które tego by 

dotyczyły, natomiast w dwóch pojawia się tylko wzmianka na ten temat, np. tak jak w 

strategii łódzkiej: 

Koordynatorem realizacji strategii jest ROPS przy współpracy z partnerami 

realizującymi cele regionalne: samorządami gmin i powiatów, a w szczególności jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami rządowymi, wyższymi uczelniami oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

Zmiany organizacyjne na poziomie urzędu marszałkowskiego są zakładane w strategii 

małopolskiej. Struktura urzędu ma być dostosowana do struktury celów, obszarów i 

kierunków polityki ujętych w strategii, co w konsekwencji oznacza: 
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a. dla każdego z trzech pól strategii (poziom celów strategicznych) powołany zostanie 

koordynator odpowiedzialny za wdrożenie i bieżące zarządzanie procesem realizacji strategii 

w danym polu, 

b. struktura i zakres działania departamentów urzędu dostosowana zostanie do 

struktury obszarów polityki rozwoju województwa ujętych w strategii (poziom celów 

pośrednich) tak, aby dla każdego obszaru został ustanowiony jeden departament wiodący 

odpowiedzialny za programowanie i realizację zadań służących realizacji wskazanych celów,  

c. struktura wewnętrzna departamentów będzie odzwierciedleniem docelowej struktury 

wewnętrznej poszczególnych obszarów polityki rozwoju województwa (poziom celów 

bezpośrednich) tak, aby dla każdego kierunku polityki został wskazany wiodący zespół 

odpowiedzialny za jego programowanie i realizację. 

Można uznać to za bardzo daleko idące propozycje zmian, gdyż cała struktura 

organizacyjna urzędu ma być podporządkowana celom strategii. Do tego mają być 

wyznaczone zespoły odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych obszarach. Można 

to uznać za bardzo dobry przykład wdrażania strategii rozwoju całego województwa.   

Opis koordynacji, czy też procesu zarządzania strategią znajduje się w strategii 

pomorskiej, gdzie cały ciężar wdrażania zadań jest przenoszony na zespół koordynatorów 

powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ma to zapewnić bezpośredni 

wpływ strategii wojewódzkiej na strategie powiatowe, tak aby były one realizowane w 

oparciu o wspólnie przyjęte dla województwa pomorskiego kierunki polityki społecznej. Poza 

tym są wyznaczone zadania dla zespołu zarządzającego:  

 promocja Strategii na wszystkich szczeblach od gminy do województwa, przy 

użyciu wszystkich mediów i z adresowaniem do wszystkich środowisk i 

sektorów, 

 gromadzenie materiałów dotyczących efektów rezultatów projektów 

podejmowanych dla realizacji celów społecznych, analiza wskaźników: 

bazowych, wkładu produktu, rezultatów, oddziaływania i strukturalnych (…) a 

także pomoc w budowaniu tych wskaźników, 

  monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Regionalnego w obszarach 

działań adresowanych do sfery społecznej operacjonalizowanych w oparciu o 

PO Kapitał Ludzki i ocena, na ile podejmowane działania, wybrane do 
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realizacji projekty przyczyniają się do realizacji celów wyznaczonych przez 

Strategię Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego, 

 badanie sposobu pozyskiwania środków i wskazywanie źródeł ich gromadzenia 

dla realizacji konkretnych celów, aktywna pomoc w tworzeniu warunków i 

możliwości ich kompilacji, 

  przygotowanie narzędzi-matryc używanych w procesie monitorowania 

jakościowego i ilościowego (zestawianie analizy wskaźników), narzędzi- 

systemu konsultacyjnego sięgającego do odbioru rezultatów działań przez 

beneficjentów, 

 pozyskiwanie opinii ekspertów niezależnych, dotyczących skuteczności i 

efektywności realizacji celów, 

 wnioskowanie podczas śródokresowych ewaluacji (co 2 lata) dotyczące zmian 

kierunków polityki społecznej z pełną analizą uzasadniającą powody zmian. 

Wyznaczone zadania kładą duży nacisk na budowanie wskaźników, a następnie 

gromadzenie danych służących monitorowaniu postępów oraz oceny skuteczności i 

efektywności wprowadzanych zmian. 

Jeszcze inne ujęcie znajduje się w strategii zachodniopomorskiej. Tam ustalono, że co 

roku będzie powstawał plan realizacji strategii, który będzie przygotowywany i przedłożony 

na koniec roku do akceptacji Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego
87

. W 

dokumencie mają być zawarte propozycje wojewódzkich programów operacyjnych w oparciu 

o założone cele strategiczne i operacyjne, które będą realizowane poprzez konkretne działania 

zapisane w strategii. „Takie podejście pozwoli w przyszłości lepiej kontrolować sam proces 

wdrażania strategii, określić dokładnie na podstawie przyjętego budżetu Samorządu 

Województwa środki finansowe niezbędne do realizacji wojewódzkich programów 

operacyjnych, wybrać najlepszych projektodawców, przygotować harmonogram działań oraz 

prowadzić na bieżąco kontrolę i ocenę wdrażania szczegółowych projektów.” 

Jak widać, na podstawie tych kilku przykładów, są różne możliwości zaplanowania 

mechanizmów wdrażania i koordynacji strategii. Warto zauważyć, że tylko na poziomie 

ogólnym wymieniani są partnerzy koordynatora (por. strategia łódzka), czego nie można 

                                                 
87

 Na stronach internetowych nie odnalazłam tego planu dla bieżącego roku. 
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uznać za właściwe współuczestnictwo w procesie, jakim jest wdrożenie zadań zaplanowanych 

w strategii. Innym mechanizmem jest przełożenie całego ciężaru wdrażania na niższy 

podmiot (zespoły powiatowe w strategii pomorskiej). Niemniej jednak patrząc na liczbę 

strategii, w której pojawiły się jakikolwiek zapisy o koordynacji, można uznać, że te 

propozycje choć wartościowe, są marginalne. 

4.8. Źródła finansowania – planowane finansowanie wdrażania strategii; 

Słabym punktem strategii, obok koordynacji wdrażania strategii, jest również 

wskazanie środków, z których zaplanowane działania mają być finansowane. Chodzi tu 

zarówno o wskazanie źródeł, jak i szacunkowych kwot.  

W ośmiu strategiach nie ma nawet wzmianki na temat finansowania, natomiast w 

pozostałych są wskazywane jedynie potencjalne źródła finansowania. W działach strategii 

mówiących o finansowaniu zadań przewidzianych w strategii są zapisy bardzo ogólne, takie 

jak np. w strategii pomorskiej: 

W realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego winny być 

zaangażowane środki administracji i samorządów wszystkich szczebli, środki podmiotów 

gospodarczych i środki europejskie. 

Lub w strategii łódzkiej: 

Strategia będzie realizowana zgodnie z zasadą subsydiarności przy udziale środków 

własnych samorządu i finansowania zewnętrznego, w tym środkami budżetu państwa i 

funduszami unijnymi (EFS). Źródłem współfinansowania zadań wynikających ze strategii 

mogą być również fundusze strukturalne, stanowiące uzupełnienia krajowych środków 

publicznych, środki własne jednostek samorządu terytorialnego, fundusze celowe oraz środki 

prywatne i inne. 

W pozostałych strategiach wymieniane są bardziej szczegółowe źródła finansowania 

wskazujące na rodzaj podmiotów, które mają partycypować w kosztach. Typowe wskazania 

są zawarte w strategii lubelskiej: 

 budżet samorządu województwa,  

 budżet samorządu powiatowego, 

 budżety samorządów gminnych, 

 fundusze strukturalne na realizację projektów pozyskane z Unii Europejskiej 
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 fundusze na realizację projektów pozyskane z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 

 środki własne realizatorów Programu 

 sponsorzy.  

Te rodzaje środków są wymieniane ogólnie do całej strategii lub przy każdym celu 

operacyjnym czy też programach. 

W większości duży nacisk jest położony na środki z funduszy Unii Europejskiej, co 

jest wynikiem tego, że w dużej mierze okresy strategii pokrywają się z okresem finansowania 

wyznaczonym przez programy finansowe Unii Europejskiej oraz z tego, że wiele środków jest 

rozdysponowanych na poziomie regionu.  

Tylko w strategii małopolskiej jest również podana szacunkowa kwota „jaką jednostki 

samorządu terytorialnego województwa małopolskiego mogą w latach 2007–2013, 

przeznaczyć na finansowanie szeroko rozumianych przedsięwzięć rozwojowych, co pozwoli 

na wstępne określenie ram finansowych dla strategii rozwoju”. 

Nie określone koszty planowanych działań oraz mało konkretne wskazanie źródeł 

finansowania pokazują, że działania są mało realne do wdrożenia, bowiem zawsze można 

wskazać, że zabrakowało środków na ich realizację.  

4.9. Monitoring, ewaluacja i aktualizacja strategii  

Ostatnim ważnym elementem, który powinien być zawarty w strategii jest opis i 

zasady przeprowadzania monitoringu i ewaluacji zapisanych w strategii celów. Jest to ważne 

z tego względu, że cele oraz zadania powinny być weryfikowane co jakiś czas, aby sprawdzać 

ich aktualność, a także postęp w ich realizacji. Stąd ważne, aby były określone konkretne 

wskaźniki, a także czas, w jakim mają być osiągnięte. Na podstawie powyższej analizy 

dotyczącej harmonogramu oraz zakładanych rezultatów i określonych wskaźników można 

założyć, że również przeprowadzenie monitoringu czy też ewaluacji będzie utrudnione. 

Potwierdza się to w zapisach dotyczących monitoringu, który jest planowany w większości 

strategii.
88

  

Zapisy te są zazwyczaj bardzo ogólne, mówiące tylko o tym, że monitoring jest 

konieczny i będzie przeprowadzany na podstawie określonych wskaźników, np. 

                                                 
88

 W pięciu strategiach nie ma żadnych zapisów na ten temat. 
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„Monitorowanie realizacji zadań następować będzie poprzez ocenę stopnia osiągnięcia 

określonych celów przy pomocy opracowanego systemu wskaźników”
89

. W większości tego 

typu opisów brakuje również planu monitoringu, tj. jego harmonogramu, celu.
90

 

Nieco więcej informacji znajduje się w strategii małopolskiej i kujawsko-pomorskiej, 

gdzie wyznaczony jest termin i podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie monitoringu: 

System monitoringu strategii opierać się będzie na efektywnej sprawozdawczości. W 

tym celu określony zostanie rodzaj potrzebnych raportów, częstotliwość oraz miejsce ich 

sporządzania w zależności od analizowanej problematyki (m.in. w okresach rocznych, w 

połowie okresu programowania i po zakończeniu okresu realizacji strategii). Pełne 

sprawozdanie z realizacji strategii w układzie rzeczowym i finansowym przedstawiane będzie 

Sejmikowi Województwa przez Zarząd Województwa co dwa lata.
91

  

Zarząd Województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje przeglądu 

realizacji strategii i sporządza raport, który przedstawia Sejmikowi Województwa. Strategia 

będzie monitorowana poprzez obserwację zmienności ustalonego zbioru wskaźników 

opisujących działania w niej postulowane, określających zakres osiągnięcia zakładanego 

przez nią celu. Wzorcem są, propozycje wskaźników do projektu Narodowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego na lata 2007-2013.
92

 

Warto zauważyć, że monitoring jest tu traktowany jako obowiązek Zarządu 

Województwa, który przedkłada „sprawozdanie”, „raport” sejmikowi województwa
93

, co 

oznacza, że jest to traktowane bardzo urzędowo i raczej zgodnie z duchem kontroli i 

rozliczania z zakładanych działań, co nie jest istotą monitoringu. 

Najszerzej założenia do monitoringu są opisane w strategii świętokrzyskiej. Jest 

wyznaczony cel (rewizja celów i priorytetów), założenia co do czasu monitorowania (cała 

strategia raz na trzy lata, a programy operacyjne i wojewódzkie w systemie kwartalnej 

sprawozdawczości) oraz podział monitorowania na dwa systemy: 

Monitorowanie przygotowywania programów w sensie ich opracowania i 

wprowadzenia do dokumentu strategii powinno być oddzielone od monitorowania realizacji 

                                                 
89

 Strategia lubuska. 
90

 Por. strategie: lubelska, łódzka, mazowiecka, pomorska. 
91

 Strategia małopolska. 
92

 Strategia kujawsko-pomorska. 
93

 Taki zapis zawarty jest również w strategii lubuskiej. 
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tych programów. Pierwszy rodzaj monitoringu programowania strategicznego wchodzi w 

skład monitoringu dokumentu strategii. Monitoring wdrażania tworzy oddzielny system. 

Zasady monitorowania poszczególnych programów będą określane dla każdego z nich z 

osobna, z uwzględnieniem ich specyfiki, zakresu tematycznego, ram czasowych wdrażania, 

źródeł i zasad finansowania. 

Wyznaczone są też podmioty zobowiązane do monitorowania i oceny wdrażania 

strategii: 

Do monitorowania dokumentu strategii zobowiązany jest Zarząd Województwa, 

wypełniający ten obowiązek przy pomocy wyznaczonej do tego celu odpowiedniej jednostki 

Urzędu Marszałkowskiego. Jednostka ta koordynuje prace związane z monitorowaniem 

strategii, współpracując również z innymi podmiotami przy aktualizacji tego dokumentu. We 

wprowadzaniu korekt i uaktualnień do strategii uczestniczą także m.in. Radni Sejmiku 

Województwa, reprezentanci samorządów gminnych i powiatowych, przedstawiciele szkół 

wyższych i środowisk naukowych regionu, instytucji pozarządowych o charakterze 

społecznym i gospodarczym, związki zawodowe, organizacje pracodawców. Funkcje 

monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego będzie pełnił 

Regionalny Komitet Monitorujący (Monitorująco-Sterujący), pod przewodnictwem Marszałka 

Województwa. 

Znamienne jest to, że na stronach internetowych urzędów marszałkowskich brakuje 

informacji o przeprowadzonych monitoringach, stąd nie wiadomo czy zostały one 

przeprowadzone zgodnie z założeniami,  a jeśli zostały przeprowadzone, to wiadomość ta nie 

jest podana do publicznej wiadomości. 

Podobnie jest z ewaluacją, w ośmiu strategiach brakuje informacji na temat planów 

przeprowadzenia okresowej oceny wdrażania strategii. Zapisy o planowanych ewaluacjach są 

równie ogólne jak przy monitoringu, czasami pojawia się informacja o tym, że ewaluacja 

powinna być przeprowadzona co dwa lata (np. strategia pomorska) bądź wymienione są 

rodzaje ewaluacji, tak jak w przypadku strategii małopolskiej: ewaluacja ex-ante (brak 

informacji czy została przeprowadzona), ewaluacja mid-term (została zrobiona, ale jej wyniki 

nie zostały upublicznione) oraz ex-post. 

Plany dotyczące ewaluacji i monitoringu zostały zawarte również w strategii 

zachodniopomorskiej, gdzie nie przedstawiono ani mierników ani wskaźników:  
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Dodatkowo w fazie realizacji szczegółowych projektów będą prowadzone kontrole 

przebiegu i jakości wykonywania konkretnych zadań zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Zebrane na tej podstawie wszystkie informacje zostaną wykorzystane do podsumowania 

całego programu operacyjnego. 

Na tej podstawie powstanie raz w roku ewaluacja ex post (czyli po zakończeniu 

realizacji) całej strategii, która przedstawiać będzie osiągnięte efekty zgodnie ze wstępnymi 

założeniami. Z drugiej strony na podstawie formułowanych ogólnie wskaźników (w formie 

pytań), zostanie poddane ocenie wdrażanie całej strategii: 

 czy realizowana jest misja województwa w zakresie polityki społecznej, 

 czy działania odpowiadają celom, 

 na ile aktualna jest diagnoza, 

 czy cele strategiczne i operacyjne są spójne z innymi dokumentami 

strategicznymi, 

 czy środki finansowe są wystarczające do realizacji strategii, 

 czy instrumenty wdrażania i monitorowania strategii są odpowiednie 

i przebiegają prawidłowo. 

Powyższe wskaźniki pozwolą określić poprawność przyjętych założeń, a także 

uwzględnić wszystkie zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym 

realizowanej strategii. 

Jak widać są to ogólne założenia, a pytania ewaluacyjne są traktowane jako wskaźniki. 

Jeszcze inne rozwiązanie przyjęto w strategii wielkopolskiej, gdzie nie ma mowy o 

monitoringu i ewaluacji całej strategii, a jedynie w zadaniach strategii jest wpisane 

monitorowanie problemów społecznych w różnych obszarach oraz przeprowadzanie 

ewaluacji poszczególnych programów. 

Najpoważniej kwestia monitoringu i ewaluacji jest potraktowana w województwie 

warmińsko-mazurskim, gdyż obecnie obowiązująca strategia jest aktualizacją poprzedniej, a 

od lipca bieżącego roku jest już przygotowany kolejny projekt strategii. Konieczność 

aktualizacji strategii wynikła z przeprowadzonej ewaluacji w roku 2010
94

: 

                                                 
94

 „Ewaluacja Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku” 

przeprowadzona na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; badanie ewaluacyjne zostało 

przeprowadzone przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB z siedzibą w Olsztynie i sfinansowane przez 
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Badanie wykazało, że głównym mankamentem Strategii polityki społecznej 

województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku jest nieaktualność wielu zapisów ze 

względu na zmiany prawne oraz przeobrażania społeczno-gospodarcze, które miały miejsce 

na przestrzeni ostatnich kilku lat. Aktualizacja strategii polityki społecznej województwa 

podyktowana jest zatem koniecznością przystosowania zapisów dokumentu do aktualnej 

sytuacji prawnej, demograficznej oraz społeczno-gospodarczej w regionie. 

Wynika z tego, że strategia warmińsko-mazurska jest jedyną strategią, do której 

przeprowadzono ewaluację, a jej wyniki wdrożono w postaci aktualizacji strategii. 

Na koniec warto wspomnieć o kluczowych dla idei pracy socjalnej ze środowiskiem 

aktualizacjach, to jest zmianach wobec obowiązującej strategii. Po pierwsze do diagnozy 

dodano rozdział o organizacjach pozarządowych, które „wywiera coraz większy wpływ na 

politykę społeczną regionu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez 

realizację wielu programów i projektów na rzecz środowisk lokalnych.”  

Po drugie zmieniono cel główny na: „Osoby i rodziny z województwa warmińsko-

mazurskiego, ich środowiska lokalne i otoczenie instytucjonalne współdziałają ze sobą i są 

zaangażowane we wzmacnianie integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej”, co 

bardziej uwzględnia  rolę środowiska lokalnego.  

Po trzecie w analizie SWOT poszczególnych priorytetów jako mocne strony wskazano 

m.in.: „Szeroka realizacja Programów Aktywności Lokalnej w województwie”; „Dobrze 

przygotowana kadra samorządów oraz organizacji pozarządowych w zakresie animowania 

społeczności lokalnych”; „Współpraca jednostek pomocy i integracji społecznej oraz 

organizacji pozarządowych wykorzystująca aktywność lokalną do rozwiązywania problemów 

społecznych (np. PAL)”. Tego typu wyrażenia pokazują, że coraz większe znaczenie 

przypisuje się animacji społeczności lokalnej, programom aktywności lokalnej w 

rozwiązywaniu problemów społecznych. Jednakże nadal słabe strony w tym zakresie to: 

„Mała aktywność społeczna mieszkańców w ramach realizacji działań na rzecz społeczności 

lokalnych i własnego środowiska”; „Niewystarczająca ilość środków finansowych jednostek 

                                                                                                                                                         
Województwo Warmińsko-Mazurskie. W badaniach wzięły udział: wybrane ośrodki pomocy społecznej (OPS) i 

powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, organizacje pozarządowe: Federacja Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, Bank Żywności w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski 

Sejmik Osób Niepełnosprawnych i instytucje – partnerzy ROPS: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 

Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
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samorządu terytorialnego na aktywizację społeczności lokalnych” oraz „Mała liczba liderów 

lokalnych”. 

Po czwarte cały cel operacyjny 4.3 „Mieszkańcy województwa coraz aktywniej 

uczestniczą w działaniach obywatelskich oraz w większym stopniu wykazują postawy 

prospołeczne” jest poświęcony aktywizacji społeczności. Przewidziane w jego ramach 

działania to: 

4.3.1. Podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, mających na celu wzmacnianie lokalnego 

potencjału społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

4.3.2. Aktywne włączanie przez władze społeczności lokalnych i ich organizacji w 

życie publiczne np. poprzez debaty, szerokie konsultacje społeczne na każdym poziomie 

planowania polityki lokalnej. 

4.3.3. Tworzenie przez władze lokalne warunków dla aktywności oddolnej 

mieszkańców. 

4.3.4. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z lokalną społecznością. 

4.3.5. Promowanie i podnoszenie rangi wolontariatu we wszystkich obszarach życia 

społecznego oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

4.3.6. Realizacja i promocja programów i projektów budujących lokalną aktywność 

oraz wzmacniających lokalne więzi i postawy prospołeczne. 

Wskazana aktualizacja strategii pokazuje, że jest coraz większa świadomość dużej roli 

społeczności lokalnej i jej aktywizowania w celu skutecznego rozwiązywania problemów 

społecznych. Pozwala to mieć nadzieję, że w przypadku kolejnych aktualizacji innych 

strategii ta kwestia będzie również częściej poruszana. 
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5. Wnioski 

 Strategie są różnorodne zarówno w swojej formule (od strategii rozwoju 

województwa do programu w zakresie pomocy społecznej), układzie (różne 

nazewnictwo co do poszczególnych poziomów uszczegółowienia planów) i 

proporcji pomiędzy częścią diagnostyczną a stricte planistyczną. 

 Strategie są dokumentami o dużym poziomie ogólności, gdzie autorzy posługują się 

ogólnikowymi i powszechnie uznanymi sformułowaniami, nie pozwalającymi 

sprawdzić czy zamierzone cele zostały zrealizowane.  

 W strategiach przeważa część planistyczna, a część wdrożeniowa jest ograniczona 

do minimum. Za duży nacisk jest położony na diagnozę i opis problemów 

społecznych występujących w województwach, a za mały na podanie konkretnych 

działań, których celem byłoby zniwelowanie skutków tych problemów lub 

zapobieganie im. Najmniej uwagi jest poświęcone mechanizmom wdrażania 

strategii, tj. takim elementom jak: harmonogram, koordynacja, finansowanie oraz 

monitoring i ewaluacja.  

 Tworzenie diagnozy to proces w małym stopniu mający charakter partycypacyjny, 

ponieważ w niewielu przypadkach zorganizowane zostały konsultacje społeczne 

służące weryfikacji zidentyfikowanych problemów społecznych. Również metody 

pozyskiwania danych do diagnozy opierają się głównie na technikach 

niereaktywnych, wykorzystując tylko dane statystyczne pochodzące ze sprawozdań 

urzędowych. 

 Diagnozy w analizowanych strategiach nastawione są na opis sytuacji oraz 

problemów, a w najmniejszym stopniu uwzględniają środowiskowy potencjał, czyli 

występowanie sił społecznych i zdolności wspólnoty lokalnej do działania i 

zmieniania rzeczywistości.  

 Proces opracowywania strategii również w małym stopniu uwzględnia głosy 

zwykłych obywateli. Zarówno prace w zespołach, jak i konsultacje, które mają być 

społeczne są najczęściej prowadzone na poziomie urzędowym. Po bliższym 

przyjrzeniu się procesowi konsultacji można uznać, że z niewielkimi wyjątkami, 

odbywa się on wśród przedstawicieli instytucji związanych z pomocą społeczną. W 

pracach nad strategią rzadko lub wcale nie uczestniczą przedstawiciele innych 
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podmiotów tj. partii politycznych, szkół, podmiotów kościelnych (parafii, 

kościelnych organizacji społecznych), lokalnego biznesu, liderzy środowiskowi. 

 W prawie wszystkich strategiach występują elementy pracy socjalnej ze 

środowiskiem takie jak:  

 Zespół działań umożliwiających realizację środowiskowej pracy socjalnej 

 Narzędzia pracy socjalnej ze środowiskiem 

 Aktywizacja społeczności lokalnych 

 Liderzy społeczni/animatorzy 

 Ośrodki aktywności społecznej 

 Pomoc środowiskowa/działania środowiskowe 

 A także cele i zadania, które odnoszą się do społeczności lokalnej jako takiej 

oraz związane z tym pojęcia: społeczeństwo obywatelskie, organizacje 

pozarządowe, aktywność obywatelska, inicjatywy obywatelskie. 

Najwięcej odniesień znajduje się w strategiach dolnośląskiej, łódzkiej, lubelskiej, 

wielkopolskiej, pomorskiej oraz mazowieckiej. 

 W strategiach brakuje zadań, które uwzględniałyby informacje o instytucjonalnych 

rozwiązaniach w zakresie realizacji środowiskowej pracy socjalnej przez 

pracowników socjalnych.  

 Istnieje duży potencjał rozwoju pracy socjalnej ze środowiskiem, ponieważ 

dostrzegana jest rola aktywizacji społecznej środowisk lokalnych i działań na rzecz 

tego środowiska. W planowaniu tych zadań brakuje konkretnych działań, 

pomysłów oraz wskaźników pokazujących w jaki sposób będą mierzone efekty 

tych działań. Możliwości realizacji zaplanowanych już działań (nie tylko w 

obszarze pracy socjalnej ze środowiskiem) ogranicza również brak harmonogramu 

czasowego wdrażania strategii, brak zaplanowanych mechanizmów koordynacji 

działań, brak szacunkowo określonych kosztów tych działań. 
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7. Słowniczek 

Analiza SWOT – narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej, polegająca na 

posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie 

czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu, 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 

  O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obiektu szansę korzystnej zmiany, 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Cel strategiczny – cel długoterminowy o charakterze rozwojowym 

Cel operacyjny – cel krótkoterminowy dotyczący działań organizacyjnych 

Ewaluacja – ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów, 

podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do 

celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy. 

Mierniki – określona miara zjawiska społecznego, zwykle wyznaczona przez dane 

statystyczne, np. stopa bezrobocia. 

Monitoring – bieżąca analiza postępu rzeczowego i finansowego realizacji 

przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych rezultatów; służy sprawdzeniu czy w 

projekcie lub strategii realizowane są zaplanowane działania i czy powstają zaplanowane 

dobra i usługi. 

Organizacja pozarządowa – jednostki niedziałające w celu uzyskania zysku, osoby 

lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 

w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i 

organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których fundatorem jest Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne 

oraz spółki działające  na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 
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Partycypacja społeczna – proces, w ramach którego ludzie realizują swoje prawo 

bycia aktywnym podmiotem w tworzeniu, rozwijaniu i funkcjonowaniu infrastruktury 

obywatelskiej, normatywno-decyzyjnej i instytucjonalnej; umożliwiającej 

jednostkom/grupom autentyczne włączenie samych zainteresowanych w definiowanie kwestii 

mających wpływ na decyzje dotyczące ich życia oraz w realizację potrzeb i aspiracji 

członków społeczności. 

Polityka społeczna – działalność państwa i innych podmiotów życia społecznego w 

dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych, mająca 

na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, zapewnienie integracji społecznej. Realizowana jest przez polityki 

szczegółowe, np. politykę zatrudnienia, oświaty, rodzinną, mieszkaniową oraz pomoc 

społeczną. 

Pomoc społeczna – instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Praca socjalna – działalność zawodowa mająca 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. 

Rezultaty – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub 

projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia 

programu lub projektu u beneficjentów ostatecznych, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich 

wsparcia. 

Społeczność lokalna – zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo 

niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi 

wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i 

przynależności do zamieszkiwanego miejsca. 

Spójność społeczna – pewien „typ idealny”, posiadana przez społeczeństwo zdolność 

zapewnienia odpowiednich – z punktu widzenia współczesnych standardów – warunków 

życia wszystkim swym członkom, minimalizowania rozbieżności socjoekonomicznych i 

kulturowych między nimi oraz unikania polaryzacji społecznej. 
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Strategia – koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju 

regionu (gminy, miasta, powiatu, województwa) zawierająca zbiór celów i zadań oraz 

głównych przedsięwzięć organizacyjnych poprzez racjonalną alokację zasobów oraz 

dokument określający sposoby postępowania w celu realizacji wspólnie ustalonych celów.  

Wskaźniki – miary zjawisk społecznych z określonym kierunkiem zmiany np. wzrost 

liczby osób zatrudnionych o 5% do 31.12.2011; zawsze powinny być precyzyjnie określone, 

co oznacza, że powinny być: 

 szczegółowo opisane, odnoszące się do konkretnych działań, celów;  

 prosto skonstruowane,  

 możliwe do zmierzenia przy użyciu odpowiednich do tego narzędzi; do 

każdego wskaźnika powinien być podany sposób zbierania informacji na temat 

jego wystąpienia, sposób weryfikacji;  

 informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika powinny być dostępne podczas 

realizacji strategii; 

 określone w sposób realistyczny, tj. wskaźniki nie powinny zakładać czegoś, 

co z góry jest wiadomo, że nie jest możliwe do osiągnięcia,; 

 określone w czasie – powinien zostać określony termin, w jakim zostanie 

osiągnięta wartość wskaźnika. 

Wykluczenie społeczne – brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania 

i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne 

dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich (NSIS dla Polski, s.13). 

Zasada partnerstwa – włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację 

odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji i środowisk 

regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. 

Zasada subsydiarności – zasada, według której każdy szczebel władzy powinien 

realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel 

niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Tam, gdzie nie jest to 

konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, 

wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji, winno natomiast rozwiązywać 

problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w 

regionach i raczej w regionach niż w centrum. 
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