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Wstęp 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Olga Kowalczyk uzależnia sposób prowadzenia pomocy społecznej w danym kraju od 

wielu czynników: stopnia pauperyzacji społeczeństwa, między innymi z powodu 

bezrobocia; kierunków rozwoju całej polityki społecznej, szczególnie zaś systemu 

ubezpieczeń społecznych, wobec którego pomoc społeczna pełni funkcję uzupełniającą; 

sytuacji demograficznej; dominującego modelu rodziny i sytuacji w zakresie aktywizacji 

zawodowej kobiet; norm międzynarodowych, między innymi standardów unii 

europejskiej. Badaczka dostrzega kompatybilność transformacji ustrojowej w Polsce z 

przekształceniami w pomocy społecznej. U podłoża reform w polityce społecznej widzi 

decentralizację zadań i uczynienie z jednostek samorządu głównych podmiotów w 

udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach. 

Samorząd, podobnie jak państwo, kształtuje lokalną politykę społeczną uwzględniając 

potrzeby i zasoby społeczności oraz biorąc pod uwagę makro i mikrootoczenie. 

Opracowując metody zarządzania bierze pod uwagę możliwości i oczekiwania trzech 

grup: decydentów, realizatorów i odbiorców działań. Samorząd wreszcie dostosowuje 

sposób prowadzenia lokalnej polityki społecznej do przyjętego modelu Rothmana, do 

aktualnych tendencji w dostrzeganych naukach społecznych i wypracowanych na bazie 

doświadczeń praktyków strategii. 

Dwadzieścia lat doświadczeń, w opinii naukowców i ekspertów z różnych dziedzin,  

skutkuje wyraźnie werbalizowanym postulatem wprowadzania zmian do szeroko 

pojmowanej polityki społecznej. Przeformułowanie tej ostatniej ściśle wiąże się z 

dywersyfikacją środków i usług w obszarze lokalnej pomocy społecznej, a co za tym idzie 

przeobrażeniami ośrodków pomocy i ich roli w społeczności, ze zmianą funkcji 

pracownika socjalnego i rozumienia zakresu treściowego pojęcia – praca socjalna.   

Elżbieta Tarkowska z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z Warszawy, w 

rozważaniach zatytułowanych Pracownicy socjalni i ich podopieczni: przyczynek do 

ewaluacji1, wskazuje na niedoskonałości polityki społecznej i jej nieskuteczność, w tym 

                                                             

1
 E. Tarkowska, Pracownicy socjalni i ich podopieczni: przyczynek do ewaluacji [w:] O potrzebie ewaluacji w 

pomocy społecznej. Opracowanie zbiorowe, pod redakcją J. Staręgi – Piasek i A. Hryniewickiej, Warszawa 

2008, 54. 
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działań służb społecznych, także z uwagi na nieprzystawalność zgromadzonej wiedzy i 

wypracowanych procedur postępowania w zderzeniu z otaczającą rzeczywistością. 

Marek Rymsza podkreśla, iż na poziomie operacyjnym zmiany w pomocy 

społecznej powinny iść równocześnie w kilku kierunkach i prowadzić do: 

„1) wzrostu znaczenia usług społecznych we wsparciu udzielanym przez placówki 

pomocy społecznej; wsparcie obejmujące świadczenia pieniężne i pomoc rzeczową nie 

pełni bowiem funkcji aktywizujących i nie jest w stanie doprowadzić do usamodzielnienia 

się klientów; 

2) rozwoju pracy socjalnej, jako kwalifikowanej usługi świadczonej przez 

pracowników socjalnych i kształtowania związanej z tym tożsamości zawodowej 

pracowników socjalnych jako specjalistów od pomagania potrzebującym, a nie 

urzędników publicznego systemu pomocy społecznej; 

3) adresowania działań aktywizujących, usamodzielniających i integrujących nie 

tylko do niesamodzielnych życiowo jednostek, ale i marginalizowanych grup i 

społeczności lokalnych;  

4) większej dywersyfikacji świadczeniodawców usług społecznych przez rozwój 

współpracy międzysektorowej, obejmującej zlecanie podmiotom trzeciego sektora – 

stowarzyszeniom, fundacjom i zrównanym z nimi na mocy przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (dalej jako UDPP) 

społecznym podmiotom kościelnym – zadań publicznych wraz z przekazaniem środków 

finansowych, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej z 2004 

roku i UDPP, co pozwoli zagospodarować niewykorzystany do tej pory potencjał 

społeczeństwa obywatelskiego”. 

Jednym z zasadniczych rozwiązań zaproponowanych przez badaczy jest aktywna 

polityka społeczna, stanowiąca zbiór programów ukierunkowanych na aktywizację, nawet 

kosztem ograniczania ochrony socjalnej. Rozwiązanie to oznacza odchodzenie od polityki 

ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, do polityki nastawionej na 

partycypację, z głównym celem w postaci włączania osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub dotkniętych tym zjawiskiem w życie społeczne, w szczególności zaś 

zwiększanie ich aktywności na rynku pracy. Aktywność, w rozumieniu aktywnej polityki 

społecznej, to również wszelkie formy zaangażowanego uczestnictwa w życiu 

społecznym, np.: poprzez wolontariat, samopomoc, udział w zajęciach edukacyjnych, 

spotkaniach obywatelskich czy też wydarzeniach lokalnych. Odpowiedzialność za 

upowszechnianie programów aktywnej polityki społecznej przypisuje się głównie służbom 

społecznym i to zarówno pracownikom socjalnym zatrudnionym w publicznych 
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jednostkach pomocy społecznej, jak i pracownikom oraz wolontariuszom działającym w 

organizacjach pozarządowych. Jak podkreślają badacze,  pracownicy socjalni mają nie 

tylko możliwość, ale wręcz obowiązek oddziaływać na zmianę zachowań i postaw swoich 

klientów.  

Współczesny nurt inkluzji społecznej uwypukla wprowadzenie kompromisowego 

rozwiązania pomiędzy podejściem liberalnym, zgodnie z którym „winę” za daną sytuację 

ponosi jednostka, co skutkuje potrzebą indywidualnego przystosowywania klientów do 

życia społecznego, a podejściem radykalnym, które „winą” za dany stan rzeczy obciąża 

system i zakłada zmianę tego systemu. To podejście kładzie nacisk na aktywizowanie i 

wzmacnianie całych społeczności lokalnych, a nie tylko pojedynczych klientów, przy czym 

wzmacnianie społeczności należy traktować nie tylko, jako formę grupowego 

przystosowania, ale także jako zmianę systemową na poziomie lokalnym2. 

Zaprezentowane wyżej poglądy naukowców i ekspertów skłaniają do wskazania 

płaszczyzn  potencjalnej zmiany w polityce społecznej gmin: 

- na poziomie współtworzenia polityki (w sposób partycypacyjny) w obszarze planowania 

i opracowywania strategii; 

- na poziomie zarządzania i koordynowania pracami zaangażowanych podmiotów; 

- na poziomie realizacji oraz kontroli; 

- na poziomie oceny zrealizowanych przedsięwzięć, ich ewaluacji i planowania kolejnych. 

 W każdym z etapów winni uczestniczyć specjaliści ze wszystkich sektorów, 

przedstawiciele różnych podmiotów, liderzy i rzecznicy lokalnej społeczności. 

Założenia te wpisują się w Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/ 

organizowania społeczności lokalnej wypracowany przez ekspertów i ekspertki Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytutu Spraw Publicznych, obszar pracy 

Laboratorium Innowacji Społecznej realizowanej w ramach projektu Tworzenie i 

rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od marca 2011 do listopada 

2012 roku trwa pilotażowe wdrażanie i testowanie przygotowanych rozwiązań, zawartych 

w Ramowym modelu OSL, którego inicjatorem jest Departament Pomocy Integracji 

Społecznej MPiPS, a liderem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jak argumentują 

autorzy: „testowanie modelu organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy 

socjalnej ma przygotować grunt do wprowadzenia zmian systemowych w pomocy 

                                                             

2 Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja -  o odpowiedzialnej polityce, pod red. M. Grewiński, J. Tyrowicz 

Warszawa 2007, str. 14 - 15 ; 
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społecznej. To od tego między innymi projektu zależy, czy i na ile zmieni się polska 

pomoc społeczna. Mamy szansę na wprowadzenie modelu organizowania społeczności 

lokalnej do praktyki pracy socjalnej. Kształtujemy obecnie wizję, metodologię i 

rozwiązania prawne w zakresie pomocy społecznej rozszerzając ją o środowiskową pracę 

socjalną ze społecznością lokalną”3. W kształtowaniu owej wizji, metodologii i rozwiązań 

prawnych jej autorzy biorą pod uwagę różne uwarunkowania, między innymi dokonania 

instytucji pomocy w obszarze współpracy ze społecznością lokalną, a także możliwości 

wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej w małych 

gminach (do 25 tys. mieszkańców).  

Niezbędne do przygotowania prawno-ustawowej ekspertyzy dotyczącej 

wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej w małych 

gminach do 25 tysięcy mieszkańców, są ustalenia definicyjne porządkujące tok myślenia 

o pracy socjalnej i roli instytucji pomocy w społeczności.  Wśród nich najistotniejsze 

wydaje się  uporządkowanie pojęć: metoda środowiskowej pracy socjalnej, metody CAL i 

metoda organizowania społeczności lokalnej, wreszcie współpraca ze środowiskiem. W 

badanych ośrodkach pojęcia te stosowane są wymiennie, w odniesieniu do analogicznych 

działań podejmowanych w środowisku. W dokumentach badanych jednostek, w 

korespondencji, wreszcie w bezpośrednich wypowiedziach pojawiają się różne 

sformułowania (z uściśleniem dokonanym przez samych respondentów), że odnoszą się 

do tej samej metody – stąd przyjęcie podobnego rozwiązania w niniejszej ekspertyzie, 

mimo dostrzeganych merytorycznych i metodologicznych różnic. Precedens otwierający 

możliwość takiego postępowania stworzyli eksperci zaangażowani w tworzenie Ramowego 

modelu OSL, podkreślając iż: „środowiskowa praca socjalna i organizowanie społeczności 

lokalnej zachodzą na siebie, ale się nie pokrywają. W tytule tego opracowania i w wielu 

jego miejscach posługujemy się określeniem ramowy model środowiskowej pracy 

socjalnej/ organizowania społeczności lokalnej dla wyraźnego zaznaczenia, że chodzi nam 

o obszar wspólny dla obu tych określeń (chociaż, zaznaczmy, stosujemy też zamiennie 

skrótową nazwę model OSL). Jest to przemyślany zabieg terminologiczny. Po pierwsze, 

chodzi o podkreślenie, że przedmiotem opracowania (mającego charakter modelu 

ramowego) jest organizowanie społeczności lokalnej przy wykorzystaniu potencjału 

pracowników socjalnych i w sposób spełniający kryteria profesjonalnej pracy socjalnej”4.   

                                                             

3
  Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej organizowania społeczności lokalnej, praca zbiorowa Barbara 

Bąbska, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Jordan, Tomasz Kaźmierczak, Ewa Kozdrowicz, Maria Mendel, 

Magdalena Popłońska –  Kowalska, Marek Rymsza, Bohdan Skrzypczak, materiały CAL, Warszawa 2010s.4  
4
 Ramowy …… op. cit, s.4  
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Kwestią bezpośrednio związaną z rozważaniami nad metodą organizowania 

społeczności lokalnej, jest konieczność dookreślenia zakresu działań z niej wynikających, 

a realizowanych przez pracownika socjalnego. W badanych małych ośrodkach,  tworzenia  

projektów oraz realizacji inicjatyw lokalnej społeczności, podejmowali się pracownicy 

instytucji pomocy, niejednokrotnie zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych, 

aniżeli dział pracy socjalnej. Centrum zainteresowań badającego oscylowało głównie 

wokół aktywności pracownika socjalnego, jednakże podążając za wskazaniami 

respondentów, nie sposób było ominąć obszaru działań innych osób zatrudnionych w 

ośrodku pomocy, a pracujących metodami organizowania społeczności lokalnej. Z punktu 

widzenia zróżnicowania5 pracowników instytucji pomocy współdziałających ze 

społecznościami.  

Niezwykle ważnym zagadnieniem wymagającym doprecyzowania, jest zasób 

leksykalny (aksjologia, zakres działań, narzędzia) i jego konsekwencje, mieszczący się w 

definicji  środowiskowa metoda pracy socjalnej. Z uwagi na różnorodność terminologiczną 

występującą w literaturze przedmiotu i jednocześnie kompleksowość ujęcia tegoż 

zagadnienia, w niniejszej ekspertyzie, jako punkt odniesienia do prowadzenia badań  

wykorzystano Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania społeczności 

lokalnej. Szczególną uwagę położono, w niniejszych rozważaniach, na zaproponowany w 

modelu OSL zakres pojęciowy ról zawodowych pracownika oraz na ich odzwierciedlenie w 

praktyce ośrodków pomocy, a także na uwarunkowania/otoczenie tworzące możliwości do 

podejmowania działań w środowisku i określające ich specyfikę. Bezpośrednie i 

szczegółowe odniesienia do Ramowego modelu OSL znajdą się w poszczególnych 

rozdziałach, przywołane na potrzeby analizy konkretnych danych. 

Obszarem wymagającym wyjaśnienia jest także zakres treściowy, kryjący się w 

definicji otoczenia warunkującego rodzaj i sposób realizacji polityki społecznej gminy, a  

przekładającej się bezsprzecznie na zadania instytucji pomocy. Powszechnie uznanym 

sposobem analizy otoczenia jest skoncentrowanie się na dwóch jego rodzajach: na 

makrootoczeniu (otoczenie dalsze) oraz mikrootoczeniu (otoczenie bliższe), 

uwzględniające wewnętrzne warunki funkcjonowania OPS, a tym samym sposób realizacji 

zadań wynikających z metody środowiskowej pracy socjalnej. Makrootoczenie,  na użytek 

                                                             

5
 Zróżnicowanie pracowników instytucji pomocy podejmujących zadania do realizacji w środowisku wynika nie 

tylko z niejednorodności instytucji np. OPS, KIS, świetlica, ale także z różnorodności zadań wynikających z 

zajmowanych stanowisk – np. wychowawca w świetlicy czy referent działu świadczeń rodzinnych mają 

wykształcenie kierunkowe i są pracownikami socjalnymi, a w innym przypadku koordynator PAL czy Klubu 

Wolontariatu, a także lider KIS nie posiadają takiego wykształcenia, są np. socjologami, politologami, 

pedagogami, nauczycielami lub ekonomistami. 
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niniejszej ekspertyzy, można określić jako zespół warunków funkcjonowania instytucji 

pomocy wynikających z jej istnienia w określonym kraju i regionie, w danym systemie 

politycznym, prawnym, społecznym itd. 

Cechą makrootoczenia jest określanie sposobu funkcjonowania i rozwoju ośrodka 

pomocy, bez większych możliwości samych instytucji na inicjowanie zmiany tych 

warunków, natomiast cechą mikrootoczenia jest podatność na przeobrażenia inicjowane 

przez samych zainteresowanych - przez interesariuszy zmian. Przechodząc do meritum – 

na politykę społeczną i działalność instytucji ma zasadniczy wpływ otoczenie społeczno-

kulturowe regulowane przez otoczenie ekonomiczne, techniczno-technologiczne, czy 

polityczno-prawne. Otoczenie społeczno-kulturowe, jak podaje dalej Ewa Stańczyk-

Hugiet6, to czynnik strategiczny, na który składa się analiza i ocena, między innymi: 

procesów demograficznych, jakie zachodzą w społeczeństwie (część autorów lokuje 

zmiany demograficzne w otoczeniu geograficznym), systemu wartości i postaw 

społecznych, mobilności ludzi, migracji lokalnych i międzynarodowych, podmioty różnych 

sektorów, ale także analiza procesów uczenia się, otwartość na idee, poglądy, modę, 

rynek pracy, struktura bezrobocia, wydajność pracy i przekonania polityczne oraz 

stosunek do ochrony środowiska. 

Otoczenie polityczno-prawne wpływające na jakość i rodzaj świadczonych usług 

socjalnych, to podstawowe regulacje prawne dotyczące systemu politycznego i prawnego 

państwa, regionu i świata. To między innymi jakość ustaw, rozporządzeń, programów 

określających obszar i zakres pomocy państwa jego obywatelom, szczególnie grupom 

marginalizowanym, defaworyzowanym czy znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji; jakość i treści prawa międzynarodowego, konstytucji, subsydiów rządowych, ale 

także uchwał samorządowych bezpośrednio dotyczących społeczności lokalnej oraz 

instytucji działających w jej służbie.  

Dokonując analizy otoczenia jako elementu diagnozy środowiska mającego wpływ 

na sposób funkcjonowania OPS i w konsekwencji na możliwości wyodrębnienia 

środowiskowej pracy socjalnej, brano pod uwagę przede wszystkim: 

 - otoczenie polityczno-prawne – obejmujące podstawowe regulacje prawne odnoszące 

się głównie do lokalnych polityk społecznych, wyrażonych w lokalnych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych oraz w dokumentach prawnych państwa; 

- otoczenie społeczno-kulturowe – z uwzględnieniem procesów demograficznych, 

uwarunkowań historycznych i geograficznych; mobilności ludzi, migracji lokalnych i 
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międzynarodowych, wynikających także z rynku pracy i struktury bezrobocia na terenie 

powiatu; najczęstszych problemów i potrzeb mieszkańców oraz zasobów własnych, a 

także gminnych; 

- otoczenie ekonomiczne odnoszące się przede wszystkim do możliwości finansowych 

gminy oraz szans na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez podmioty realizujące 

zadania. 

 Przy obserwacji otoczenia OPS uznano za ważne rozpoznanie kluczowych instytucji 

zajmujących się na danym terenie zagadnieniami społecznymi, w tym oświatą i 

wychowaniem, kwestiami zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień, bezrobocia, 

ubóstwa, bezpieczeństwa, także z uwagi na perspektywę budowania koalicji czy 

partnerstw pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami gotowymi uczestniczyć w 

działaniach środowiskowych lub skorymi do udzielania wsparcia w procesie ich 

podejmowania. Nieprzypadkowo także uwzględniono w niniejszym opracowaniu fakt 

przyznania nagród badanej gminie – to one sygnalizują aktywność samorządu i główne 

kierunki zainteresowań w obszarze rozwoju gminy. 

 Na zakończenie części poświeconej uściślaniu terminologii i zakresu treściowego 

pracy oraz pojęć wykorzystywanych w niniejszej ekspertyzie, należy odnieść się do 

wyzwania wynikającego ze sposobu sformułowania tematu: Ekspertyza prawno-

ustawowa dotycząca wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej w ośrodkach pomocy 

społecznej w małych gminach (do 25 tysięcy mieszkańców).  

Sposób prowadzenia badania 

Badacz tendencji pojawiających się w pomocy społecznej i w lokalnej polityce 

społecznej, dostosowuje sposób poszukiwania odpowiedzi na tematy poruszane w 

ekspertyzie do potrzeb i wykorzystuje różnorodne możliwości wynikające z przenikania 

się dyscyplin, w procesie weryfikacji hipotez. Połączenie dwóch sposobów badania – 

sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w oparciu o wywiad swobodny z osobami 

zarządzającymi jednostkami oraz fokus grupowy (w przypadku pracowników MOPS 

Szklarska Poręba), z obserwacją i analizą oficjalnych dokumentów i stron internetowych 

ośrodka oraz gminy, wynika z potrzeby całościowego ujęcia zagadnienia. 

Do oglądu sposobów wyodrębniania środowiskowej pracy socjalnej w ośrodkach 

pomocy społecznej w małych gminach, zastosowano algorytm poznawczy o następującej 

strukturze: wytypowanie ośrodków do badania i zaproszenie do współpracy, obserwacja 

                                                                                                                                                                                              

6
 E. Stańczyk-Hugiet, Otoczenie [w:] M. Morawski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, K. Perechuda, 

Zarządzanie. Kanony i trendy, Warszawa 2010, s. 56-64. 
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określonych faktów i zjawisk zachodzących otoczeniu ośrodka oraz zaprezentowanych w 

oficjalnej dokumentacji i na stronach internetowych; badanie empiryczne grupy 

respondentów – wywiad swobodny lub/i fokus grupowy; opis wyników obserwacji oraz 

pozyskanych danych; analiza tendencji oraz odpowiedzi polegająca na wyjaśniającym, 

immamentnym rozdzielaniu całości na prostsze elementy składowe; interpretacji 

uszczegółowionej (do określonego aspektu) a następnie uogólnionej; odniesienie do 

problematyki szerszej np.: zaprezentowanej w literaturze przedmiotu, wreszcie także 

zmiana optyki i zestawienie krytyczne różnych możliwości, zakończone wnioskami i 

rekomendacjami.  

 Celem badania przy wykorzystaniu sondażu diagnostycznego7 z techniką wywiadu 

swobodnego oraz fokusu grupowego jest poznanie stanowiska i stosunku respondentów 

do możliwości i sposobu wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej. Sformułowanie 

problemu badawczego pociągało za sobą jednocześnie postawienie hipotezy o istnieniu 

zależności pomiędzy urealnieniem, uwypukleniem i uprawomocnieniem środowiskowej 

pracy socjalnej, w postaci stosownych zapisów w dokumentach regulujących pracę 

ośrodka, a samym działaniem, czyli animowaniem zmian, organizowaniem sieci, 

kreowaniem lokalnej polityki, podejmowanych wspólnie ze społecznością w lokalnym 

środowisku.  

 Wybór konkretnych miejscowości do badania podyktowany jest następującymi 

kryteriami: 

a) kryteria określone w specyficznych warunkach zamówienia oraz w umowie – ma 

to być sześć małych miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców; 

b) dodatkowe kryteria przyjęte na potrzeby niniejszej ekspertyzy:  

- ośrodki, w mniejszym lub większym stopniu winny mieć doświadczenie w 

podejmowaniu pracy socjalnej metodą środowiskową – założenie takie warunkowało 

podstawową znajomość przedmiotu badań (odrębną sprawą jest postrzeganie rodzaju 

działań wchodzących w interesujący zakres oraz znajomość i rozumienie samego 

Ramowego modelu OSL, a także zgoda na realizację jego zapisów); 

- wybrane ośrodki powinny być rozsiane na terenie kilku województw; 

                                                             

7 W rozumieniu T. Pilcha „definicja omawianej metody może mieć postać następującą: metoda sondażu 

diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o przedmiotach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 

dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju 

określonych zjawisk, o wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych, posiadających 

znaczenie wychowawcze, w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której 

badane zjawisko występuje. W badaniach sondażowych najczęściej występujące techniki to wywiad, ankieta, 
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- wybrane ośrodki winny się charakteryzować możliwie dużym zróżnicowaniem 

zarówno w zakresie pojmowania środowiskowej pracy socjalnej, sposobu jej 

wykonywania oraz warunków jej realizacji ze szczególnym uwzględnieniem makro i 

mikrootoczenia, przyjętych dotychczasowych rozwiązań ustawowo-prawnych, 

potencjalnych partnerów gotowych do współpracy, itp. 

W przekonaniu twórcy niniejszej ekspertyzy, to szeroko rozumiane otoczenie oraz 

interesariusze lokalnej polityki społecznej, wyrażonej między innymi strategią 

rozwiązywania problemów społecznych, wreszcie realia (zadania, kadra, finanse) 

funkcjonowania małych ośrodków pomocy, stanowić będą w głównej mierze o specyfice 

wyodrębniania środowiskowej pracy socjalnej w instytucjach pomocy społecznej w 

małych gminach. W algorytmie doboru ośrodków, zdecydowaną przewagę mają zatem 

instytucje z małych (kilkutysięcznych) gmin wiejskich, znajdujących się zarówno w 

pobliżu wielkomiejskich centrów edukacyjnych promieniujących nowatorskimi 

rozwiązaniami, jak i z dala od nich. To zestawienie w połączeniu z uwarunkowaniami 

geograficzno-ekonomiczno-demograficznymi winno odzwierciedlić rzeczywistość 

funkcjonowania instytucji pomocy, przekładającą się właśnie na możliwości 

wyodrębnienia OSL w ich strukturach. 

Metodologia dobru kandydatów na respondentów polega na: 

- analizie stron internetowych ośrodka pod kątem prezentacji działań pojmowanych jako 

praca metodą środowiskową; 

- zbieraniu informacji od osób pracujących tą metodą i posiadających wiedzę o małych 

ośrodkach funkcjonujących na terenie kraju; 

- realizacja założenia o nieuwzględnianiu ośrodków objętych innymi badaniami 

wynikającymi z przystąpienia do projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej (stąd też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej 

Porębie został uwzględniony jako siódma, dodatkowa jednostka – bardziej dla 

porównania przyjętych rozwiązań); 

- uzyskaniu informacji z siedziby Stowarzyszenia CAL o małych gminach posiadających 

Certyfikat CAL oraz przygotowujących się do jego uzyskania8. 

                                                                                                                                                                                              

analiza dokumentów osobistych, techniki statystyczne i inne” T.Pilch, Zarys badań pedagogicznych, Warszawa 

1977, s.126. 
8 Lista ośrodków certyfikowanych , którym zaproponowano współpracę: mopskrasnystaw@wp.pl; 

mops@zdunskawola.pl; ops@brzeszcze.pl; ops@libiaz.pl; gops.goworowo@op.pl; gops@liw.pl; 

gops@michalowice.pl; mops_mlawa@wp.pl; sekretariat@mops-mlawa.h2.pl; opsobryte@wp.pl; 

mopskrasnystaw@wp.pl; mops@zdunskawola.pl;  ops@brzeszcze.pl; ops@libiaz.pl; gops.goworowo@op.pl; 

gops@liw.pl; gops@michalowice.pl; mops_mlawa@wp.pl;; sekretariat@mops-mlawa.h2.pl; opsobryte@wp.pl;  

mailto:mopskrasnystaw@wp.pl
mailto:mops@zdunskawola.pl
mailto:ops@brzeszcze.pl
mailto:ops@libiaz.pl
mailto:gops.goworowo@op.pl
mailto:gops@liw.pl
mailto:gops@michalowice.pl
mailto:mops_mlawa@wp.pl
mailto:sekretariat@mops-mlawa.h2.pl
mailto:opsobryte@wp.pl
mailto:mopskrasnystaw@wp.pl
mailto:mops@zdunskawola.pl
mailto:ops@brzeszcze.pl
mailto:ops@libiaz.pl
mailto:gops.goworowo@op.pl
mailto:gops@liw.pl
mailto:gops@michalowice.pl
mailto:mops_mlawa@wp.pl
mailto:sekretariat@mops-mlawa.h2.pl
mailto:opsobryte@wp.pl
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Po zgromadzeniu niezbędnych danych rozesłano do wszystkich ośrodków drogą 

mailową list z prośbą o współpracę wraz z pismem Stowarzyszenia CAL rekomendującym 

badacza i cel ekspertyzy. Równocześnie nagrano wywiad swobodny z szefem GOPS w 

Lipnie, który uwzględniono w badaniu, z uwagi na rekomendację potwierdzającą 

efektywność współpracy jednostki organizacyjnej gminy ze społecznością. O wyborze tej 

jednostki zaważyła informacja o realizacji działań ze społecznością, rozumianych jako 

trzecia metoda pracy socjalnej i traktowanych jako integralna część zadań pracownika 

socjalnego – opatrzona uwagą, iż pracownicy ośrodka nie korzystali ze szkoleń i CAL a 

swoje doświadczenie budowali w oparciu o wiedzę z okresu studiów.  

Wywiad swobodny przeprowadzono także z dyrektorem OPS w Pionkach, jednakże 

zrezygnowano z jego wykorzystania, głównie z uwagi na różnice w wielkości ośrodka i 

obszaru jego oddziaływania. Ostatecznie wybrano 6 małych (funkcjonujących w 

miejscowościach od kilku do maksymalnie kilkunastu tysięcy mieszkańców) gminnych 

ośrodków: Michałowice w woj. mazowieckim, Kowala również usytuowana w woj. 

mazowieckim (z uwagi na zróżnicowanie otoczenia warunkujące rodzaj i sposób 

podejmowania pracy); Czernica w woj. dolnośląskim; Lipno w woj. wielkopolskim; 

Sławoborze w woj. zachodniopomorskim; Gmina Krasnystaw w woj. lubelskim. W celach 

porównawczych, w ekspertyzie uwzględniono także, jeden ośrodek miejski realizujący 

zadania w społeczności nie przekraczającej  7 tysięcy mieszkańców – MOPS Szklarska 

Poręba. 

Warunkiem podstawowym była oczywiście wyrażona bezpośrednio przez te 

jednostki chęć współpracy i udzielenia odpowiedzi - bezpośrednio na spotkaniu z 

prowadzącym badanie, przy wykorzystaniu drogi telefonicznej lub korespondencji 

przekazywanej drogą mailową.  

Zebrane materiały oraz uzyskane informacje mają bezpośredni wpływ na kształt 

niniejszej ekspertyzy. Tematycznie uporządkowane rozdziały złożone z dwóch 

zasadniczych części – opisowej i refleksyjnej, ułożone są w następującej kolejności:  

- Wstęp – zarysowano tu stan badań oraz aktualną sytuację w pomocy społecznej, 

opisano również  Sposób prowadzenia badań; 

- Rozdział I- Uwarunkowania społeczno-geograficzne i ekonomiczne ośrodków pomocy 

funkcjonujących w małych gminach (do 25 tysięcy mieszkańców), jako z jeden z 

                                                                                                                                                                                              

mopsprzasnysz@poczta.onet.pl; j.cieslik@mopsprzasnysz.pl; gopsslupno@op.pl; 

mops_sochaczew@poczta.onet.pl; gops@dlugosiodlo.pl; sekretariat@ops.wyszkow.pl;  gops@kowala.pl; 

gops@poczta.kartuzy.pl; ops@radlin.pl; mops@czarnkow.pl;  gopss@slawoborze.pl;  

 

mailto:mopsprzasnysz@poczta.onet.pl
mailto:j.cieslik@mopsprzasnysz.pl
mailto:gopsslupno@op.pl
mailto:mops_sochaczew@poczta.onet.pl
mailto:gops@dlugosiodlo.pl
mailto:sekretariat@ops.wyszkow.pl
mailto:gops@kowala.pl
mailto:gops@poczta.kartuzy.pl
mailto:ops@radlin.pl
mailto:mops@czarnkow.pl
mailto:gopss@slawoborze.pl
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zasadniczych elementów wpływających na możliwość wyodrębnienia środowiskowej pracy 

socjalnej, zawiera opis warunków w jakich funkcjonują małe ośrodki, stworzony przy 

wykorzystaniu informacji z oficjalnych stron internetowych urzędów gminnych i stron 

ośrodków pomocy; rozdział kończy refleksja respondenta poświęcona prowadzeniu 

działań w określonym środowisku i jej połączeniu z dokumentami strategicznymi gminy, 

powiatu, samorządu województwa;  

- Rozdział II - Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - umocowanie środowiskowej 

pracy socjalnej prowadzonej w ośrodku w obowiązujących dokumentach, zawierał opis i 

refleksję poświęconą przyjętym w poszczególnych ośrodkach rozwiązaniom, na podstawie 

dostępnych dokumentów i wypowiedzi reprezentantów instytucji pomocy biorących udział 

w badaniu; 

- Rozdział III- Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - zakres działań podejmowanych w 

ramach środowiskowej pracy socjalnej w danym ośrodku (ze szczególnym 

uwzględnieniem ciągłości działań), obrazuje podejmowane w jednostkach działania 

środowiskowe oraz zawiera refleksję badacza na temat trudności w ich definiowaniu 

(działania akcyjne a cykliczne oraz systemowe); 

- Rozdział IV- Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - ilość czasu poświęcanego na 

działania środowiskowe, eksponuje trudności z określaniem czasu przeznaczanego na 

organizowanie społeczności lokalnej; 

- Rozdział V - Inne, ważne z punktu widzenia ośrodka zagadnienia związane z 

prowadzeniem środowiskowej pracy socjalnej (trudności, możliwości, punkty zwrotne, 

kamienie milowe, miejsca szczególnie wrażliwe i inne), zawarte w nadesłanych 

kwestionariuszach, to przestrzeń pozostawiona na swobodne wypowiedzi respondentów 

oraz na spostrzeżenia zeń wynikające; 

- całość ekspertyzy kończy zawarte w Rozdziale VI Podsumowanie -  końcowe wnioski i 

rekomendacje. 

Autor niniejszego opracowania zdaje sobie sprawę, że nie wyczerpuje ono całości 

zagadnień związanych z możliwością wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej w 

ośrodkach pomocy społecznej w małych gminach (do 25 tys. mieszkańców). Wciąż 

pozostaje niezbadany obszar ośrodków gminnych i miejskich funkcjonujących w 

społecznościach liczących od 15 tysięcy mieszkańców do 25 tysięcy, głównie z uwagi na 

stosunkowo niewielką ilość jednostek z terenu kraju organizujących społeczności lokalne i 
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jednocześnie wyrażających chęć współpracy (poza Pionkami, żadna z jednostek nie 

odpowiedziała na zaproszenie do współpracy). Należy także dodać, iż pięć ujętych w 

badaniu gmin (poza Lipnem) to wszystkie, które wyraziły chęć udziału. Stąd także 

decyzja o wykorzystaniu każdego z nadesłanych zgłoszeń. Trudno powiedzieć, czy 

niechęć do udzielenia wywiadu wynika z niepewności co do słuszności zastosowanych 

rozwiązań, czy z podkreślanego powszechnie nadmiaru obowiązków nakładanych na OPS-

y skutkującego koniecznością maksymalizacji efektywności wykorzystania czasu pracy; 

czy może wreszcie z rozpowszechnienia w ostatnim okresie różnego rodzaju badań, i w 

efekcie poczuciem przesytu i niechęcią włączania się w proces diagnostyczny.  Być może 

właśnie przyczyny niechęci do podejmowania współpracy, nawet przez jednostki wiodące 

(gdyż tak powinny być postrzegane instytucje pomocy wprowadzające innowacyjne 

metody pracy) powinny stać się tematem kolejnych badań?  

Niewątpliwie wnioski wynikające z przeprowadzonej ekspertyzy mogą stać się 

punktem wyjścia do dalszych badań, zarówno w obszarze kolejnych, np. większych 

ośrodków pomocy, lub pracowników socjalnych zatrudnionych w innych instytucjach 

pomocy np.: DPS, SDP, RDP (może także np. w ZOZ-ach, czy mieszkaniach chronionych) 

– pod kątem włączania się w działania środowiskowe umożliwiające tym samym powrót 

pensjonariuszy do aktywnego życia w lokalnej społeczności. 

 

Rozdział I 

Uwarunkowania społeczno-geograficzne i ekonomiczne ośrodków pomocy 

funkcjonujących w małych gminach (do 25 tysięcy mieszkańców), jako z jeden z 

zasadniczych elementów wpływających na możliwość wyodrębnienia 

środowiskowej pracy socjalnej 

W ramowym modelu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności 

lokalnej9 praca środowiskowa traktowana jest jako jedna z istotnych metod pracy 

socjalnej. Jak piszą autorzy dokumentu, praca środowiskowa ma znamiona podejścia 

strategicznego - jego cele, mechanizmy oraz środki wywodzą się z oceny warunków życia 

osób, rodzin, grup społecznych i szerszych lokalnych środowisk i zmierzają do zmiany lub 

poprawy tych warunków. Istotnym elementem metody środowiskowej są długotrwałe 

obserwacje stanowiące podstawę do skoordynowanych oddziaływań, rozpatrywanych w 

                                                             

9 Por. Op. cit  Ramowy….., 
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ujęciu terytorialnym10. Jak podkreślają T. Pilch oraz I. Lepalczyk metoda pracy 

środowiskowej jako działanie profesjonalne, niezależnie od formy jaką przybiera, powinna 

być realizowana zgodnie z określonym schematem, który składa się z następujących 

etapów: 

- rozpoznanie, diagnoza problemów, potrzeb, braków i zagrożeń oraz potencjału 

ludzkiego i instytucjonalnego;  

 organizowanie zespołu i pracy (podział zadań między członków zespołu oraz 

opracowanie sprawnego systemu informacji);  

 planowanie i organizacja działań opiekuńczo – wspomagająco – rozwojowych 

(systematyczne rejestrowanie potrzeb, wspólna ich analiza i planowanie działań z 

podziałem zadań między poszczególnych członków zespołu); 

 wtórne pobudzanie (określane także jako etap inspiracji i umacniania zespołu jako 

całości oraz jego poszczególnych ogniw); 

 systematyczne ulepszanie, poprawianie warunków życia (etap ten polega na 

eliminowaniu uciążliwości publicznych, prowadzeniu działalności ratowniczo – 

opiekuńczej wobec osób i grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej 

sytuacji oraz gromadzeniu ludzi wokół działań przełamujących anonimowość i 

tworzących świadomość wspólnoty);  

 kontrola i doskonalenie (stała rejestracja zjawisk, potrzeb, zagrożeń oraz ocena 

możliwości i sprawności wykonawczych; wskazywanie nowych pomysłów i 

koncepcji, celem podnoszenia motywacji, pobudzania przychylności społeczności 

oraz nowych sił społecznych w niej drzemiących).11 

Organizowanie społeczności lokalnej, jak zaznaczają twórcy Ramowego modelu OSL, 

ma na celu zmianę układu sił na danym terenie przez wzmacnianie znaczenia 

grup/społeczności, w szczególności zmarginalizowanych i zagrożonych społecznym 

wykluczeniem. Za cel ostateczny, do którego zmierza organizowanie społeczności lokalnej 

należy uznać powstanie wspólnoty, co oznacza przełamanie izolacji oraz osamotnienia, 

zbudowanie lub odtworzenie więzi społecznych i sieci znajomości pomiędzy 

mieszkańcami12. 

Rozpoznanie, diagnoza problemów, potrzeb, braków i zagrożeń oraz potencjału 

ludzkiego i instytucjonalnego musi opierać  się o zdefiniowanie makrootoczenia. To ono w 

                                                             

10
 Pedagogika społeczna, red. T. Pilch i I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 265–266 

 
11

 Pedagogika społeczna, red. T. Pilch i I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 269 – 270  
12Por. op. cit.  Ramowy….. 
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dużym zakresie warunkuje sposób myślenia o roli ośrodków pomocy i możliwościach 

realizacji zadań. Determinuje równocześnie formułę prezentacji możliwości/szans na 

wyodrębnienie metody OSL w odniesieniu do warunków zewnętrznych. 

 

I. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i prawno-ekonomicznych jako 

podstawa budowy lokalnej polityki społecznej 

Jednym z najistotniejszych elementów makrootoczenia są obowiązujące na 

poziomie kraju rozwiązania ustawowe, wpływające na kierunki lokalnej polityki społecznej 

i na tworzenie adekwatnych narzędzi jej realizacji, a także rzutujące na sposób 

współpracy podmiotów z terenu gminy.  

Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, także w sferze pomocy społecznej oraz 

zajmowanie się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym, ustawowo niezastrzeżonymi 

na rzecz innych podmiotów (powiatu, województwa oraz administracji rządowej). 

Oznacza to, iż głównym realizatorem zadań pomocy społecznej, podejmowanych na rzecz 

danej społeczności jest gmina, a nie inne jednostki samorządu terytorialnego lub 

administracji rządowej. Poza zadaniami własnymi w sferze pomocy społecznej gminy 

wykonują również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

W ustawie o pomocy społecznej, wprowadzonej w 1990 roku, a znowelizowanej w 

2004 roku, wskazano na ośrodki pomocy społecznej, jako głównych wykonawców zadań 

jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w obszarze wsparcia 

społecznego. Dokonano równocześnie wyczerpującego podziału zakresu przedmiotowego 

ustawy na zadania własne (obowiązkowe i fakultatywne) oraz zlecone, znajdującego swe 

odzwierciedlenie w przywoływanych niżej statutach i regulaminach organizacyjnych 

badanych instytucji pomocy. 

Nie bez znaczenia dla upowszechniania Ramowego modelu OSL wydają się mieć 

uregulowania wprowadzone  ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, nakazujące regularne dokonywanie analizy otoczenia oraz oceny lokalnych 

zasobów pomocy społecznej13. 

                                                             

13
 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw 2011 Nr 81) dookreśla konieczność i 

częstotliwość dokonywania takiej oceny, między innymi w następujących artykułach: 

art. 16a. 1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu 

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
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Można dyskutować czy zapisy ustawowe w pełni wyczerpują wytyczne zawarte w 

modelu: „organizator społeczności lokalnej to osoba posiadająca wiedzę o rzeczywistych 

potrzebach społecznych, znająca warunki, w jakich żyją mieszkańcy, potrafiąca postawić  

diagnozę środowiska i wspólnie z mieszkańcami znaleźć skuteczne rozwiązanie 

najpoważniejszych problemów”14, jednakże nie ma wątpliwości, iż analiza  lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej jest punktem wyjścia do rozważań o zadaniach  

pracownika socjalnego, a także punktem wyjścia do tejże ekspertyzy. Tylko przyjmując 

szerszą perspektywę można w pełni zrozumieć stosowną do sytuacji, adekwatną do 

potrzeb i uwzględniającą zasoby, zatem zróżnicowaną rolę ośrodka oraz funkcje zadania 

pracowników pełnione w środowisku. 

 

1. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa budowy polityki społecznej Gminy Michałowice w województwie 

mazowieckim 

Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części niziny mazowieckiej. 

Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w 

zachodniej części strefy podmiejskiej stolicy, graniczy z miastami: Warszawą, Piastowem 

i Pruszkowem oraz gminami: Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. Odległość od poszczególnych 

miejscowości gminy do centrum warszawy wynosi od 10 do 19 kilometrów. 

Gmina Michałowice zajmuje obszar 34,73 kilometra kwadratowego, z czego około 5 

kilometrów kwadratowych zajmują osiedla mieszkaniowe, 22 kilometry - wsie i tereny 

rolne, a około trzech kilometrów kwadratowych lasy. Zagospodarowanie przestrzenne 

gminy jest bardzo różnorodne, poczynając od substandardowej zabudowy wiejskiej, 

przez jednorodzinną zabudowę osiedlową, oraz pojedyncze wille.  

Gminę Michałowice zamieszkuje 15 887 osób, średnio na 1 km2 przypada 457 

mieszkańców. Obszar gminy podzielony jest na 12 jednostek pomocniczych: 2 osiedla 

Komorów (Komorów - granica) i Michałowice oraz 10 sołectw (Komorów, Michałowice, 

Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy 

Las. Ośrodkiem administracyjnym gminy jest osiedle Michałowice.  

Gmina Michałowice jest położona w odległości około piętnastu kilometrów od centrum 

                                                                                                                                                                                              

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i 

nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy. 
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Warszawy. Z tego też względu wielu inwestorów lokuje na jej obszarze swoje projekty 

mieszkaniowe a także inwestycyjno-biznesowe. Atutem gminy jest doskonała 

komunikacja krajowa i międzynarodowa zapewniana dzięki bliskiemu sąsiedztwu z 

portem lotniczym na Okęciu15. 

W 2010 roku Gminę Michałowice zamieszkiwało 15891 osób, w tym 8279 kobiet 

(52,1%) oraz 7612 mężczyzn (47,90%). W latach 1993 - 2010 Michałowice należały do 

gmin najszybszym przyroście mieszkańców w województwie mazowieckim (+ 45,1%), 

będącego następstwem dodatniego salda migracji, wspomaganego dodatnim przyrostem 

naturalnym. Wysoki udział wieku produkcyjnego i wzrost liczebny ludności są cechą 

wyróżniającą gminę w województwie. Sprzyja temu korzystna sytuacja mieszkaniowa w 

gminie: na 1000 mieszkańców przypada 353 mieszkań. Mieszkańców charakteryzuje 

stosunkowo wysoki poziom wykształcenia i inicjatyw zawodowych. Proces urbanizacji 

gminy powoduje zmiany w rozmieszczeniu ludności i formowanie się dużych skupisk w 

kilku miejscowościach. Jest to dodatkowa przesłanka do rozwoju handlu i usług. W 

gminie prowadzi działalność gospodarczą 3093 firm, wciąż reorganizowanych, a przez to 

bardziej wydajnych i nowoczesnych. 

Nagrody i certfikaty: Gmina Michałowice laureatem konkursu Euro-Gmina -2011; 

"Sukces mijającej kadencji" 2006-2010 - VIII miejsce w kraju; dyplom "Teraz Polska" dla 

Gminy Michałowice  w 2008 w kategorii gmin wiejskich; tytuł - Samorząd przyjazny 

szkole uczącej się (2009); Gmina Michałowice Mazowiecką Gminą roku 2010; 

Mazowiecka Gmina roku 2009; Mazowiecka Gmina roku 2008; laureat Rankingu 

Samorządów  "Rzeczpospolitej" 2009; laureat Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 

2008; laureat Rankingu Samorządów  "Rzeczpospolitej" 2007. 

1.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 

2006 -2013 zdefiniowano następujące problemy: 

1. dysfunkcje opiekuńczo – wychowawcze w rodzinach doświadczających trudności ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów mających wpływ na rozwój dzieci; 

2.  trudności i bariery funkcjonowania w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych; 

                                                                                                                                                                                              

14
 Ramowy… op. cit., s 20-21 

15
 Materiały pochodzą z oficjalnej strony Gminy Michałowice http://www.michalowice.pl 
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3. bezrobocie powodujące zubożenie rodzin oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

rodziny; 

4. nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz przemoc w rodzinie; 

5. ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze 

zmieniającymi się potrzebami społecznymi16. 

W odpowiedzi na sprecyzowane problemy oraz dostrzeżone potrzeby, w Strategii 

określono cele oraz kierunki działań (między innymi przy wykorzystaniu narzędzi 

środowiskowej metody pracy socjalnej - i tylko takie zostają przywołane niżej), mające 

poprawić sytuację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie i dziecku (punkt 3.1. Strategii) 

 Kierunki działań:  

 Systematyczna praca socjalna z rodzinami polegająca przede wszystkim na 

diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo 

–wychowawczej oraz zaniedbań względem dzieci. 

 Inicjowanie grup wsparcia i grup samopomocowych. 

 Wypracowanie metod współdziałania placówek wspomagających rodzinę oraz 

aktywna współpraca i wsparcie działań organizacji pozarządowych pracujących na 

rzecz dziecka i rodziny.  

 Powołanie „Koalicji na rzecz dziecka i rodziny” - społecznego ciała opiniotwórczego 

i doradczego.  

 Powołanie Klubu Wolontariatu w celu zapewnienia krótkiej opieki domowej nad 

dziećmi, oraz uzupełnianiu braków edukacyjnych dla dzieci z rodzin pozostających 

w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju funkcji sportowo – 

rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. 

 Wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych na organizacje opieki nad dzieckiem. 

 Współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę dla 

dzieci. 

 Współpraca z organizacjami promującymi rodzinne formy opieki zastępczej. 

Budowa i rozwój systemu pomocy i wsparcia na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych (punkt 3.2. Strategii). 

                                                             

16
 Zestawienie głównych problemów Gminy Michałowice pochodzi ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006 -2013,  punkt 2.8., Uchwała Nr XLIV/408/2006 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 13 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006 -2013 
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Kierunki działań: 

 Praca socjalna mająca na celu między innymi: ułatwianie kontaktów z placówkami 

służby zdrowia, inicjowanie kontaktów rodzinnych, uwrażliwianie społeczności 

lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, informowanie o 

przysługujących uprawnieniach. 

 Współpraca ze wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych lub starszych. 

 Zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym pomocy w formie pracy 

wolontariuszy. 

 Organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych. 

 Promocja i rozwój działań wspierających więzi międzypokoleniowe. 

 Promowanie i wspieranie idei organizowania się osób niepełnosprawnych i 

starszych. 

Budowa systemu wsparcia dla osób bezrobotnych (punkt 3.3. Strategii) 

Kierunki działań: 

 Tworzenie grup samopomocowych dla osób bezrobotnych. 

Budowa systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  uzależnień 

od innych substancji psychoaktywnych (punkt 3.4. Strategii) 

Kierunki działań: 

 Prowadzenie punktu konsultacyjno –informacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin. 

Monitoring problemów społecznych i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz lokalną społecznością (punkt 3.5. Strategii) 

Kierunki działań: 

• systematyczny monitoring problemów społecznych prowadzony przez 

pracowników GOPS poprzez stałą współpracę z sołectwami, placówkami służby zdrowia, 

placówkami oświaty, policją oraz parafiami; 

• zwiększanie dostępu do informacji o podejmowanych działaniach między innymi 

poprzez inicjowanie spotkań z mieszkańcami, oraz stworzenie punktów informacji 

obywatelskiej; 

• inicjowanie i wspieranie grup obywatelskich i ruchów społecznych oraz 

promowanie działań podejmowanych przez społeczność lokalną; 

• realizacja projektu „Wolontariat w GOPS”; 

• zainicjowanie idei wolontariatu w szkołach powołanie szkolnych klubów 

wolontariatu; 
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• zainicjowanie obchodów Dnia Wolontariusza; 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej w celu lepszego 

rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne; 

• systematyczna współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi 

poprzez  coroczne podejmowanie uchwały w sprawie zasad współpracy; 

• zwiększenie dostępu do informacji o działalności organizacji pozarządowych na 

terenie gminy.  

 

1.2  Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy17   

Na terenie Gminy Michałowice działalność prowadzą następujące instytucje, które 

mogą wspierać i realizować zadania na rzecz pomocy i wsparcia społeczności lokalnej: 

      1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi  

            ul. Główna 52; 

2.   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nowa Wieś;  

3. Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób uzależnionych Nowa Wieś;  

4. Związek Emerytów i Rencistów: koła w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach; 

5. Środowiska harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego; 

6. Środowiska harcerskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; 

7. Stowarzyszenie K- 40 ul. Janowskiego 3 Komorów; 

8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Anprel ul. Kamelskiego 41 Nowa Wieś; 

9. Parafia pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie; 

10. Parafia pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Michałowicach; 

11. Parafia pod Wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Pęcicach; 

Na stronie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Michałowicach18 znajduje się 

dodatkowa informacja o instytucjach i osobach wspierających ośrodek pomocy. Wśród 

nich znalazły się instytucje, urzędy, przedstawiciele sektora gospodarki, stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe, osoby prywatne: wójt Gminy Michałowice; Urząd Gminy 

Michałowice; Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Stowarzyszenie K-

40; Ośrodek Rehabilitacyjny Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach; 

Centrum Medyczne i Rehabilitacji "Kriosonik" w Michałowicach; Zespół Szkół 

                                                             

17
 Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006 -2013,  

punkt 2.8., Uchwała Nr XLIV/408/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006 -2013 ; 

przytoczone akty prawne pochodzą z oficjalnej strony Urzędu Gminy: www.michalowice.pl 
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Ogólnokształcących w Komorowie;  Zespół Szkół w Michałowicach; Zespół Szkolno-

przedszkolny w Nowej Wsi; pani Katarzyna Molasy Dołęgowska Sklep Wielobranżowy 

Opacz ul. Ryżowa 83 05-816 Michałowice; pan Jerzy Łuksza z Łuksza” PPH Opacz ul. 

Targowa 51 05-816 Michałowice;  pan Jarosław Pych z Piekarni ul. Jesionowa 19 05-816 

Michałowice; państwo Marzena i Tomasz Wągrodzcy „Martom” Nowa Wieś ul. Główna 53 

05-806 Komorów; pani Maria Dapińska Sklep Mięsno-drobiarski; „Pekari” Stacja WKD 

Pawilon A 05-806 Komorów;  Zakład "Frito-lay" ul. Zachodnia 1 05-825 Grodzisk 

mazowiecki; Bakoma S.A. Elżbietów 96-516 Szymanów;  UKS Anprel Pruszków; ZHP 

Hufiec Pruszków; Restauracja Elma ul. Brzozowa 2 05-806 Komorów; pani Alina Pachura 

wraz z uczniami klasy 2 Szkoły Podstawowej w Michałowicach; Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nowej Wsi; pan Darek Michalak z Michałowic;    osoby prywatne; wolontariusze. Na 

stronach internetowych pojawia się także informacja z 2007 roku o działaniach podjętych 

w środowisku w celu zawiązania lokalnego partnerstwa. 

 

1.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Michałowicach 

Cele i zadania gminnego ośrodek pomocy społecznej Gminy Michałowice określa 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice19: celem ośrodka jest 

realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz 

innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez 

ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwał rady 

gminy oraz zarządzeń lub upoważnień wójta. 

Do zadań realizowanych przez ośrodek należy w szczególności (cały wachlarz 

działań przywołany jest w kontekście warunków wpływających na możliwość 

wyodrębnienia funkcji OSL): 

1)      ocena oraz realizowane zadania gdyż obciążenie ośrodka również wpływa na 

możliwość analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym 

problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i 

środowiskowych występujących na terenie Gminy Michałowice; 

2)      przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej; 

                                                                                                                                                                                              

18
 Informacje pochodzą z oficjalnej strony instytucji pomocy: http://www.gops.michalowice.pl 

19
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice stanowi załącznik do Uchwały nr 

XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. i jest zamieszczony na oficjalnej stronie 

Gminy Michałowice: www.michalowice.pl 



 
22 

3)      prowadzenie doradztwa dla klientów ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych 

potrzeb socjalnych; 

4)      aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, poprzez realizację programów i projektów socjalnych kierowanych do 

konkretnych grup i społeczności lokalnych; 

5)      koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną; 

6)      prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnym; 

7)      prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego; 

8)      prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

9)      ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata; 

10)    ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych; 

 ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na 

podstawie stosownych upoważnień. 

W realizacji zadań ośrodek współpracuje w szczególności z: 

1)       organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców, 

2)       organami wymiaru sprawiedliwości, 

3)       innymi ośrodkami pomocy społecznej, 

4)       domami pomocy społecznej, 

5)       powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

6)       powiatowym urzędem pracy i innymi jednostkami. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań określonych w statucie 

oraz w innych aktach prawnych wykorzystuje kompetencje zespołów i zasoby materialne 

dookreślone w regulaminie organizacyjnym. Pracownicy instytucji współdziałają w 

następujących sekcjach lub na samodzielnych stanowiskach dostosowanych do specyfiki 

pracy: sekcja pomocy środowiskowej z zatrudnionymi 5 pracownikami socjalnymi (dwóch 

specjalistów pracy socjalnej oraz trzech pracowników socjalnych); sekcja księgowości, 

świadczeń i analiz z zatrudnionymi: głównym księgowym w oraz inspektorem ds. 

księgowych. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach: inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych; podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, pracownik 

administracyjny; radca prawny. Całością zarządza kierownik ośrodka. 

Przyznany w czerwcu 2007 roku przez Stowarzyszenie CAL Certyfikat jakości 

Centrum Aktywności Lokalnej, oznacza, że: mamy swoją stałą siedzibę, która służy 

aktywizacji i integracji społeczności lokalnej;  mamy rozpoznane i oszacowane 

zewnętrzne i wewnętrzne zasoby ośrodka; włączamy cały zespół do pracy metodą CAL 

(podkreślenie autora wypowiedzi); mamy zbadane potrzeby społeczności lokalnej; 
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funkcjonujemy na różnych polach, nie zawężając swojej aktywności do jednej grupy 

celowej lub jednego obszaru; tworzymy i promujemy wolontariat; pracujemy metodą 

projektów; wszystkie projekty staramy się realizować we współpracy z innymi 

instytucjami i organizacjami; budujemy grupy obywatelskie; inicjujemy i organizujemy 

spotkania głównych aktorów społeczności lokalnej w celu budowania lokalnego 

partnerstwa; tworzymy programy informacyjne i edukacyjne dla społeczności lokalnej; 

inicjujemy lub włączamy się czynnie do wydarzeń lokalnych (imprez okolicznościowych, 

festynów)20. 

 

1.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej dotychczas 

w danym OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu 

województwa (umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach 

strategicznych) przeprowadzona przez respondenta 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zakłada w pkt 3.5. rozwój 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością, gdzie wskazane 

są takie kierunki działań jak: inicjowanie spotkań z mieszkańcami, inicjowanie i 

wspieranie grup obywatelskich i ruchów społecznych, promowanie działań 

podejmowanych przez społeczność lokalną, wolontariat, systematyczny monitoring 

problemów społecznych poprzez stałą współpracę pracowników GOPS z sołectwami, 

placówkami oświatowymi itp.21 

2. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali woj. 

mazowieckie 

Gmina Kowala22 położona jest w powiecie radomskim, w południowej części 

województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km2 należy do mniejszych gmin 

powiatu radomskiego, natomiast pod względem ilości mieszkańców - 11 377 osób 

(2011.08.23), lokuje się nieco powyżej średniej dla całego regionu. Od strony północnej 

Kowala graniczy z Radomiem, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi i gminą 

Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z gminą Wolanów. 

Na obszarze gminy przyległym do Radomia przeważa zabudowa podmiejska z 

dynamicznie rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region z 

                                                             

20
Powyższa wypowiedź umieszczona jest na oficjalnej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Michałowicach http://www.gops.michalowice.pl 
21

 Pisemna wypowiedź  respondenta udzielona badającemu, zawarta w nadesłanym  kwestionariuszu; 
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przewagą gospodarstw rolnych, w którym obok tradycyjnych gospodarstw wzrasta ilość 

specjalistycznych ferm hodowlanych oraz producentów owoców i warzyw. W ostatnich 

latach gmina Kowala stała się atrakcyjnym miejscem dla wielu Radomian, szukających 

miejsc wypoczynku i weekendowej rekreacji - powstają gospodarstwa agroturystyczne, 

oferujące różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu. Temu kierunkowi rozwoju 

Kowali sprzyja gminny samorząd, którego priorytetem są obecnie inwestycje 

proekologiczne.  

Gminę tworzy 18 sołectw w skład których wchodzi 26 miejscowości. Augustów 

(636 os.); Bardzice ( 434 os.); Dąbrówka Zabłotnia (408 os.); Grabin (260 os.); Huta 

Mazowszańska (486 os.); Kończyce - Kolonia (405 os.); Kosów (693 os.); Kotarwice (664 

os.); Kowala (1083 os.); Ludwinów (700 os.); Maliszów (520 os.); Mazowszany (565 

os.); Młodocin Mniejszy (618 os.); Parznice (856 os.); Romanów (288 os.); Rożki (535 

os.); Ruda Mała (365 os.); Trablice (1447 os.). Łącznie liczba mieszkańców na 31 

grudnia 2008 roku wyniosła 10 963 osób.  

Nagrody i certyfikaty: Gmina Kowala Liderem Inwestycji w Regionie Radomskim 

(2009). 

 

2.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych w 

lokalnej strategii problemów 

Sposób rozwiązywania problemów społecznych i zaspakajania potrzeb, zasoby 

gminy oraz potencjalni i realni partnerzy, opisany jest w Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowala na lata 2008-201023. 

Zdefiniowane w Strategii dla gminy Kowala problemy, to: ubóstwo; bezrobocie; 

niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego; bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego; problemy alkoholowe. 

Autorzy Strategii, uwzględniając charakterystykę terenu gminy Kowala oraz 

diagnozę jej problemów społecznych, kierując się misją, która wskazuje kierunek działań 

polityki społecznej sformułowali cel strategiczny - wiedza, świadomość i aktywność 

budują kapitał ludzki, mobilizują i integrują społeczność zapobiegając zagrożeniom – dla 

                                                                                                                                                                                              

22
 Materiały pochodzą z oficjalnej strony Gminy  Kowala; www.kowala.pl 

23
 Zdefiniowane problemy zawarte są w Załączniku do Uchwały nr VI/23/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 

27.06.2008 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kowala na lata 2008-2010 i pochodzą z oficjalnej strony gminy: www.kowala.pl 
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następujących obszarów: edukacja społeczna; pomoc społeczna, polityka prorodzinna i 

mieszkaniowa; rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.  

Działania priorytetowe w Gminie Kowala przedstawione są w kolejności zgodnej z nadaną 

im rangą: integracja; profilaktyka; aktywizacja; niwelacja. 

Cel główny dla obszaru – pomoc społeczna polityka prorodzinna i mieszkaniowa -   

zdefiniowany w Strategii, brzmi: profesjonalne służby społeczne, wzmacniające 

świadomość społeczną, wspierające jakość życia lokalnej społeczności, mobilizujące siły 

zewnętrzne na rzecz integracji mieszkańców. 

Cele szczegółowe (rozpatrywane i przytoczone w kontekście OSL): 

 wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy społecznej, w tym: minimalizowanie 

skutków ubóstwa; przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia; rozwój zasobów 

osobowych i zwiększenie mobilności i elastyczność służb socjalnych stosownie do 

zmieniającej się rzeczywistości; 

 integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem lokalnym; 

 podnoszenie świadomości społecznej i promocja przedsiębiorczości i aktywności 

jako drogi do samorealizacji; 

wspieranie rozwoju świadomości indywidualnej i społecznej klientów pomocy 

społecznej poprzez podnoszenie ich kwalifikacji. 

Autorzy Strategii dla osiągnięcia celów zaplanowali następujące działania środowiskowe: 

inspirowanie liderów społeczności lokalnej do tworzenia organizacji samopomocowych 

oraz wolontariatu. Przewidzieli również doskonalenie kadry Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej uwzględniające nowoczesne techniki pracy socjalnej i potrzeby zmieniających 

się realiów środowiska lokalnego. 

Cel główny dla obszaru - rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii - 

zdefiniowany w Strategii, brzmi: efektywne rozwiązywanie problemów. 

Cele szczegółowe (rozpatrywane w kontekście OSL): 

 zmiany stereotypowych zachowań i postaw mieszkańców wobec używek; 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 promowanie zachowań innowacyjnych aktywnie zwalczających problemy 

uzależnień. 

Autorzy Strategii dla osiągnięcia celów zaplanowali, między innymi, następujące 

działania planowane do podjęcia przy wykorzystaniu narzędzi środowiskowej pracy 

socjalnej: 

 wspieranie akcji mających na celu umożliwienie młodzieży i dzieciom spędzenie 

wolnego czasu poprzez udział w zajęciach sportowych; 
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 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych działających profesjonalnie i 

kompleksowo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

 

2.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy 

W procesie rozwiązywania wskazanych w Strategii problemów uwzględniono 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Urząd Gminy, Posterunek Policji, Zakład Opieki Zdrowotnej oraz inne 

podmioty znajdujące się na terenie Gminy Kowala, takie jak: urząd pocztowy, bank 

spółdzielczy, gminne centrum informacji, ośrodek integracji środowiskowej "Szansa", pięć 

publicznych szkół podstawowych, publiczne gimnazjum, publiczne przedszkole, publiczna 

biblioteka, sześć kościołów parafialnych, apteka, gminny klub sportowy "ZORZA" Kowala, 

cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej, stacje paliw, motel i dwa lokale 

gastronomiczne. 

 

2.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kowali (zaprezentowane w całości w kontekście obciążenia instytucji pomocy 

zadaniami do realizacji) 

Cele i zadania Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kowala określa 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kowala24. 

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  

trudnych sytuacji  życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, a także doprowadzenie ich do  życiowego usamodzielnienia oraz 

integracji ze środowiskiem. 

Ośrodek realizuje:  

• zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, 

• zadania pomocy społecznej –zlecone gminie z zakresu administracji rządowe ,  

• zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone gminie z zakresu administracji  

rządowej,  

• dodatki mieszkaniowe,  

• zadania z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce  

                                                             

24
  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik do Uchwały Nr VI / 34/2009 Rady Gminy w 

Kowali z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kowali 
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Alimentacyjnej.  

Wśród ustawowych zadań realizowanych przez Ośrodek  znajdują się działania 

wpisujące w model organizowania społeczności lokalnej. Należą tu: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;  

 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań określonych w Statucie 

oraz w innych aktach prawnych wykorzystuje kompetencje pracowników i zasoby 

materialne. Struktura ośrodka przedstawia się następująco: kierownik GOPS, dział 

pomocy środowiskowej liczący 7 pracowników, dział świadczeń rodzinnych – 2 

pracowników, fundusz alimentacyjny – 1 pracownik i opiekunka domowa – 1 pracownik. 

2.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej w danym 

OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu województwa 

(umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach strategicznych) 

przeprowadzona przez respondenta 

  Aktualnie nie ma takich powiązań. Sama ustawa o pomocy społecznej mówi na ten 

temat niezbyt wyraźnie i stanowczo. Nasze działania w środowisku od strony liderów 

terenowych i zarządzających postrzegane są jako „dziwolągi” i spotykam pytania, czy to 

są nasze działania, rozmawianie z ludźmi, zadawanie im pytań, uświadamianie im praw, 

itd… Bywa, że sama sobie to pytanie zadaję, czy nie przekraczam jakichś granic. Brak 

przekazu na ten temat od strony ministerstwa w teren, brak też kompatybilności 

pomiędzy takimi zadaniami, ewaluującym wizerunkiem ośrodka a np. nieadekwatną 

nazwą ośrodka (ośrodek pomocy społecznej – stare). Pożądana by była zbieżność 

działalności z nazwą, może Centrum Rozwoju Środowiska i Rodziny? Słowa tworzą 

rzeczywistość, więc Klient takiego Centrum troszkę pozbyłby się bagażu marginalizacji25. 

                                                             

25
 Pisemna wypowiedź  respondenta udzielona badającemu, zawarta w  odesłanym  kwestionariuszu; 
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3. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czernicy 

woj. dolnośląskie 

Gmina Czernica - gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie 

wrocławskim. Położona we wschodniej części województwa dolnośląskiego, graniczy od 

zachodu z Wrocławiem, od północy z gminami: Długołęka i Oleśnica, od wschodu z 

miasto - gminą Jelczem Laskowicami, od południa z gminami: Święta Katarzyna i Oława. 

Podstawowym bogactwem naturalnym gminy jest kruszywo naturalne (piasek, żwir). 

Siedzibą dla władz gminy jest Czernica.  

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica26 zaprezentowano dane 

z lat 2004 -2010, wskazujące na systematyczny wzrost ilości mieszkańców w 

poszczególnych sołectwach i wsiach. W 2010 roku gmina Czernica obejmowała 

Chrząstawę Małą (879 mieszkańców); Chrząstawa Wielka (800 mieszkańców);

 Czernica (1205 mieszkańców); Dobrzykowie (909 mieszkańców); Gajków  

(948mieszkańców); Jeszkowice (737 os); Kamieniec Wrocławski (2060 os); Krzyków 

(273 os); Łany(162 os); Nadolice Małe (211os); Nadolice Wielkie (844 os); Katowice 

(945 os); Wojnowice (567 os); Gmina Czernica  ogółem (10540 os). 

Nagrody i certyfikaty: 12 października 2005 roku Gmina Czernica otrzymała 

Certyfikat Lokalizacji Inwestycji i tytuł Gmina Fair Play; Gmina Czernica wśród laureatów 

rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w 2008; 

 

3.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii  

Uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 29 sierpnia 2008 r. w 

sprawie przyjęcia dokumentu: Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Czernica na lata 2008 – 2013 zawiera misję o następującej treści: 

Gmina Czernica dąży do zapewnienia swoim mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego 

zgodnie z zasadami partycypacji oraz solidaryzmu społecznego. Misja ta legitymizuje i 

otwiera na podejmowanie współpracy z lokalną społecznością, co uwypuklają zawarte w 

dokumencie kolejne zapisy poświęcone celom strategicznym, operacyjnym i kierunkom 

działań. 

                                                             

26
 Materiały pochodzą z oficjalnej strony gminy: www.czernica.pl/pl/21872/0/Ludnosc_i_powierzchnia.html 
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W Strategii zdefiniowano następujący problem: Zgodnie z zasadą pomocniczości system 

polityki i pomocy społecznej powinien uzupełniać i wspomagać naturalną strukturę 

społeczną w samoorganizacji i kompensowaniu podstawowych potrzeb. 

Cel strategiczny 1. 

Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

Cele operacyjne: 

1.profesjonalizacja pomocy społecznej; 

2.rozszerzanie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi; 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1: 

1.systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych; 

2.systematyczne wzmacnianie kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez 

dokształcanie i utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych; 

3.doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy społecznej i 

wsparcia mieszkańcom gminy, m.in. poprzez Internet, organizowanie spotkań 

informacyjnych, rozlepianie plakatów; 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2: 

1.wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy; 

2.realizacja zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych w gminie w jak 

najszerszym zakresie przez organizacje społeczne, kościół katolicki, fundacje, 

stowarzyszenia, pracodawców, osoby fizyczne i prywatne; 

3.rozwijanie ruchu pozarządowego na terenie gminy poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

dla liderów; 

4.wspieranie organizacyjne i lokalowe powstających i istniejących organizacji 

pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa dla organizacji pozarządowych w zakresie 

pozyskiwania grantów i dotacji, środków finansowych z innych źródeł niż samorządowe; 

5.promowanie idei wolontariatu i pozyskiwania wolontariuszy do współpracy w 

realizowaniu zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych; 

 

3.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy 

Instytucje odpowiedzialne za realizację kierunków działań oraz partnerzy – 

wskazani w Strategii: Rada Gminy i Urząd Gminy, jednostki organizacyjne samorządu 

gminnego, w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje rządowe, 

naukowe, organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego. 
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W rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy Czernica poza Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaangażowani są (jak wynika z danych zawartych na 

stronie internetowej OPS): Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

Stowarzyszenie CAL, Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca i Łan, Towarzystwo 

Przyjaciół Ratowic, Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, Partnerstwo Lokalne Gminy 

Czernica, Grupę Wsparcia „Razem Łatwiej”. 

 

3.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czernicy 

Zadania, które realizuje GOPS w Czernicy określa Statut Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czernicy27. Zgodnie z tym dokumentem celem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czernicy jest: organizowanie i zapewnienie na terenie Gminy 

Czernica dostępu do świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zadania Ośrodka w szczególności obejmują: 

1) przyznawanie i wypłacanie  świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

oraz świadczeń przewidzianych innymi ustawami i przepisami, 

2) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa mająca na celu 

udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

3) organizowanie różnorodnych form wsparcia, mających na celu przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii i wykluczenia społecznego, 

4) wspieranie inicjatyw osób i grup w zakresie pomocy społecznej i samopomocy mającej 

na celu rozwijanie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

5) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

6) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozwój i rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się 

potrzebom społecznym, 

7) realizacja projektów i programów finansowych z różnych źródeł, w tym z funduszy 

zewnętrznych. 

                                                             

27
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy stanowi Załącznik do Uchwały nr 

XXXVIII/331/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada 2010 roku. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy o 

ochronie zdrowia psychicznego28. 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 

przedstawia się następująco: kierownik Ośrodka, główny księgowy, sekcja pomocy 

środowiskowej (pracownicy socjalni i opiekunki środowiskowe), sekcja świadczeń 

(stanowiska ds. świadczeń: rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych), samodzielne stanowiska urzędnicze i 

pomocnicze. 

 

3.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej w danym 

OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu województwa 

(umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach strategicznych) 

przeprowadzona przez respondenta 

Powstanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w naszej 

gminie miało za zadanie określenie najbardziej istotnych obszarów, które przez 

środowisko lokalne oceniane są negatywnie. Dzięki temu pracownicy mogą podjąć 

działania środowiskowe w tych obszarach, które najbardziej wymagają zmiany, przy 

zaangażowaniu osób z tego środowiska. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Wrocławskim w latach 2009- 2013  i  Dolnośląska Strategia 

Integracji Społecznej na lata 2005 – 2013 wskazują  priorytety i wspólny kierunek 

działań. Dzięki diagnozie problemów społecznych w powiecie, zebraniu informacji na 

temat sytuacji społecznej oraz analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych 

obszarów problemowych polityki społecznej możliwe jest wskazanie priorytetowych 

działań. Działania te odnoszą się w szczególności do środowiskowej pracy socjalnej 

prowadzonej przez instytucje pomocy społecznej29. 

 

4. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej 

Porębie woj. Dolnośląskie 

                                                             

28
 Ten zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 

stanowiący Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia  26 stycznia 2011 r. 
29

 Pisemna wypowiedź  respondenta udzielona badającemu, zawarta w  odesłanym  kwestionariuszu; 
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Szklarska Poręba30 - to miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów 

na wys. 440-886 m n.p.m., na południowych stokach Karkonoszy z górującą nad 

miastem Szrenicą (1362 m npm), a od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim 

Kamieniem (1058 m npm) zaś od wschodu wzniesienia przedgórza Karkonoszy 

oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Miejscowość podzielona jest na Szklarską 

Porębę Dolną, Średnią i Górną. Najbardziej rozległa jest Szklarska Poręba Górna z 

dzielnicami: Śródmieście, Marysin, Szklarka, Biała Dolina i najwyżej położoną kolonią 

Jakuszyce, znajdującą się w pobliżu przejścia granicznego do Czech. Szklarska Poręba, 

przy stosunkowo niewielkiej liczbie stałych mieszkańców (ok.6,8 tys.), zajmuje duży 

obszar 76 km2 z czego aż 86% stanowią tereny leśne. Mieszkańcy zatrudnieni są głównie 

w sektorach ściśle związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

Nagrody i certyfikaty: Najlepsza Informacja Turystyczna w Polsce 2009; Szklarska 

Poręba - Najlepsza Europejska Gmina Europejskie Miasto 2009; Szklarska Poręba – III 

miejsce w ogólnopolskim rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010"; cztery 

gwiazdki dla Informacji Turystycznej w 2010; Najlepszy produkt turystyczny 2010 

powiatu jeleniogórskiego; finalista w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – 

Usługi Społeczne; Certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej (maj 2009) dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej; Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla 

Zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (listopad 2009); 

Wyróżnienie i Tytuł Samorząd Równych Szans 2011 za działania podejmowane na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

4.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii31 

W Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-

2015  zdefiniowano następujące problemy i stwierdzono potrzeby: 

 rosnące wykluczenie społeczne z uwagi na ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność; 

 wzrastające zagrożenie uzależnieniami; 

 nie w pełni zdiagnozowany jednakże istniejący problem przemocy domowej; 

 niska świadomość i aktywność obywatelska, niewykorzystany kapitał ludzki i 

nierozwinięty kapitał społeczny.  

                                                             

30
 Materiały pochodzą z oficjalnej strony miasta: www.szklarskaporeba.pl 

http://www.szklarskaporeba.pl/pl/o-szklarskiej-porebie/atrakcje-i-zabytki/223-szrenica.html
http://www.szklarskaporeba.pl/en/sports-and-recreation/winter/downhill-skiing.html
http://www.szklarskaporeba.pl/en/sports-and-recreation/winter/downhill-skiing.html
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Stwierdzone potrzeby, skutkują określoną strukturą priorytetów i działań w zakresie 

polityki społecznej, zaplanowanych do podjęcia przez Samorząd Szklarskiej Poręby 

(między innymi przy wykorzystaniu narzędzi środowiskowej metody pracy socjalnej): 

 Integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia 

 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

  Zadania: 

• kształtowanie w społecznościach lokalnych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi;  

• inspirowanie i organizacja kampanii społecznych mających na celu kształtowanie 

świadomości społecznej, sprzyjającej integracji z osobami niepełnosprawnymi, 

zmiana negatywnych stereotypów odnoszących się do niepełnosprawności i osób 

niepełnosprawnych;  

• działania o charakterze integracyjnym podejmowane w społecznościach lokalnych; 

• działania wspomagające rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych w realizacji ich 

funkcji, między innymi poprzez inicjowanie grup wsparcia oraz grup 

samopomocowych, a także poprzez budowanie sieci instytucji, stowarzyszeń i 

osób aktywnie działających na rzecz niepełnosprawnych. 

 Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego 

modelu gminy. 

 Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych uwzględniających zasady pomocniczości 

i partnerstwa  oraz umacnianie i rozwój współpracy samorządu z organizacjami 

sektora pozarządowego. 

Zadania: 

• opracowanie rokrocznego harmonogramu wspólnie i w partnerstwie 

podejmowanych inicjatyw; 

• wspieranie merytoryczne i finansowe oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju 

Szklarskiej Poręby; 

• tworzenie lokalnych partnerstw; 

• współpraca przy  realizacji projektów przygotowywanych w partnerstwie; 

• promowanie idei partnerstwa i integracji na forum lokalnym i ponadlokalnym. 

 Aktywizacja społeczności lokalnych 

Zadania: 

                                                                                                                                                                                              

31
 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015 stanowiąca załącznik 

do Uchwały  Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 – 2015. 
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• promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym; 

• wspieranie organizacyjne, merytoryczne oraz finansowe lokalnych inicjatyw; 

• organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych; 

• stworzenie lokalnej infrastruktury do działań obywatelskich – ośrodka aktywizacji i 

integracji społecznej; 

• wspieranie liderów wywodzących się z lokalnych środowisk, zajmujących się 

aktywizowaniem lokalnej społeczności; 

• szkolenia dla potencjalnych liderów, obejmujących osoby dorosłe jak i 

inspirowanie do włączenie w programy kształcenia szkół elementów wiedzy na ten 

temat, w celu wyłonienia liderów wśród młodzieży; 

• wspieranie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących 

metodą cal w środowisku; 

• wspieranie działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

mających na celu aktywizację lokalnej społeczności; 

• przygotowanie dokumentu programowego poświęconego aktywizacji lokalnej 

społeczności;  

• aktywizacja młodzieży bezrobotnej poprzez wolontariat w celu zdobycia 

doświadczenia zawodowego. 

 Kreowanie opinii społecznej w celu eliminacji negatywnych stereotypów w 

odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promowanie 

pozytywnych przykładów wśród przedstawicieli środowiska. 

Zadania: 

• włączenie do działań wolontarystycznych osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i promocja tych działań; 

• zaangażowanie lokalnych liderów do kształtowania pozytywnego wizerunku osób 

marginalizowanych społecznie; 

• wyłonienie liderów ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

promocja ich działań; 

• stworzenie i udrożnienie kanałów komunikacji, których stałym elementem będzie 

informacja na temat potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także  

informacja o podejmowanych przez grupy działań w kierunku zmiany swojej 

sytuacji.  

 Podnoszenie jakości usług społecznych i tworzenie zintegrowanego systemu 

pomocy społecznej. 
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 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wolontariuszy oraz kadr 

kierowniczych służb społecznych.  

Zadania: 

• uczestnictwo w szkoleniach i kursach z zakresu nowych metod i technik pracy w 

pomocy społecznej ( w szczególności pracą metodą CAL); 

• wspieranie pracowników dążących do podniesienia swoich umiejętności i 

kwalifikacji;  

• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących służby społeczne; 

• konferencje, warsztaty, wymiany, wyjazdy studyjne; 

• popularyzowanie „dobrych praktyk” zastosowanych w innych ośrodkach pomocy 

społecznej; 

• zacieśnianie międzysektorowej współpracy w celu zwiększania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji służb społecznych.  

 Zmiana priorytetów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

Zadania: 

• wyłonienie zespołu koordynacyjnego do wdrażania CAL oraz zespołów 

pracowników odpowiedzialnych za planowanie i projektowanie działań 

aktywizujących społeczność lokalną oraz za promocję i ewaluację podejmowanych 

zadań; 

• stworzenie przyjaznego środowiska w obrębie ośrodka pomocy i samorządu 

wspierającego inicjatywy kreatywnych i zaangażowanych pracowników między 

innymi poprzez stworzenie czytelnego systemu nagród i awansu oraz 

uelastycznienie czasu pracy; 

• sformułowanie misji ośrodka; 

• stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie działań 

środowiskowych; 

• włączanie przedstawicieli instytucji, urzędów, organizacji i stowarzyszeń w 

działania podejmowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

• wprowadzenie stałej superwizji dla pracowników ośrodka pomocy zapobiegającej 

poczuciu wypalenia zawodowego. 

 Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój wolontariatu   

Zadania: 
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• propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w 

życiu społeczności lokalnej; 

• inicjowanie działań w celu wypracowania przejrzystego systemu współpracy 

organizacji pozarządowych z władzą samorządową i administracją rządową;  

• inicjowanie ruchu samopomocy i wolontariatu na terenie miasta poprzez 

uczestnictwo liderów lokalnej społeczności w szkoleniach; 

• rozwój działalności Klubu Wolontariatu, w oparciu o rozpoznane za pomocą 

przeprowadzonych badań ankietowych potrzeby mieszkańców, itd. 

 

4.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy  

W Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-

2015 określono podmioty z terenu miasta mogące podjąć współpracę przy rozwiązywaniu 

problemów oraz zaspakajaniu potrzeb. Wśród potencjalnych partnerów znalazły się 

między innymi: jednostki organizacyjne samorządu, w tym Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej W Szklarskiej Porębie; Samorząd Powiatu, w tym Powiatowy Urząd Pracy w 

Jeleniej Górze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, PFRON, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie; organizacje pozarządowe  i 

stowarzyszenia z terenu Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry, w tym Polski Komitet  Pomocy 

Społecznej Filia W Szklarskiej Porębie, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w 

Jeleniej Górze; Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szklarskiej Porębie,   

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, placówki oświatowo-

wychowawcze z terenu miasta, Klub Integracji Społecznej, Klub Wolontariatu przy MOPS, 

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Karkonoska Grupa GOPR, inne instytucje i 

organizacje w tym kościelne i wyznaniowe, media; Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej- Przychodnia Zdrowia, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy W Szklarskiej Porębie, 

Izer-Med Szpital Chorób Płuc i Nowotworów, Porozumienie Partnerskie Zdolna Dolna, 

Klub „Szarotka”, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Referat Promocji Miasta,  

Przedsiębiorcy, przedstawiciele innych gmin zainteresowani podjęciem współpracy. 

4.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy – Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej 

w Szklarskiej Porębie 
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Celem działania Ośrodka, zgodnie z jego Statutem32, jest wspieranie osób i rodzin 

zamieszkałych na terenie Szklarskiej Poręby w wysiłkach zmierzających do uzyskania 

samodzielności i do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto 

celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w 

trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomani, 

przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności 

wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych.  

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności: 

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

2) przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych; 

3) realizację rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów 

osłonowych; prowadzenie postępowania i sprawie świadczeń z zakresu dodatków 

mieszkaniowych i wypłacanie tych świadczeń; 

4) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych 

świadczeń; 

5) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w 

sprawach zaliczek alimentacyjnych; 

6) prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

7) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

2. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności: 

1) udziela mieszkańcom miasta informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu 

pomocy społecznej; 

2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo;  

3) prowadzi działania integrujące i aktywizujące środowisko mieszkańców Szklarskiej 

Poręby; 

4) udziela pomocy w integrowaniu ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym 

zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze; 

5) rozwija nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb; 

6) realizuje zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu 

Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie; 

7) prowadzi  świetlice: środowiskową i  środowiskowo-terapeutyczną; 

8) udziela pomocy w postaci pracy socjalnej mieszkańcom Szklarskiej Poręby bez 

względu na ich dochód; 

9) podejmuje działania profilaktyczne, w szczególności ukierunkowane na dzieci i 

młodzież;  

10) koordynuje działania Klubu Integracji Społecznej; 

11)  tworzy i koordynuje działania Klubu Wolontariatu; 

                                                             

32
 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie stanowi załącznik do Uchwały  nr 

XLI/483/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2009 r. i znajduje się na oficjalnej 

stronie miasta: www.szklarskaporeba.pl 
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12) koordynuje działania Punktu Interwencji Kryzysowej; 

13) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (…). 

Ośrodek realizując zadania wskazane wyżej współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancji wolności sumienia i wyznania, a także z osobami fizycznymi i prawnymi. 

Współpraca wskazana odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

  

4.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej dotychczas 

w danym OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu 

województwa (umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach 

strategicznych) przeprowadzona przez respondenta 

Nawiązanie do środowiskowej pracy socjalnej, a raczej w szerszym ujęciu do 

sposobów organizowania społeczności lokalnej (bez zawężania do ról zawodowych 

pracowników socjalnych) jest ukazane w różnych dokumentach normujących wertykalnie 

i horyzontalnie obszar aktywności służbowej pracowników ośrodka: 

 horyzontalnie - zakresy zadań, opisy stanowisk pracy, regulamin organizacyjny 

ośrodka; 

 wertykalnie – uchwała statutowa; uchwały Rady Miejskiej wynikające ze Strategii 

Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015, 

znajdujące się w różnym stopniu powiązania z MOPS, jednakże zawsze 

wpływające na jego aktualne, lub ujmowane w szerszej perspektywie, 

zainteresowania problemowe i zobowiązania; są to między innymi: Uchwała Nr 

XV/147/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 października 2011  

roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie na rok 

2012; Uchwała Nr XIV/138/2011 w sprawie wieloletniego programu współpracy 

Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-

2012;  Uchwała nr XI/110/2011 z dnia 2011-08-04 w sprawie: zmiany uchwały nr 

XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 

Szklarskiej Porębie; Uchwała nr XLVIII/562/2010 w sprawie zatwierdzenia 
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Programu Aktywności Lokalnej; Uchwała nr XLVIII/563/2010 w sprawie 

zatwierdzenia projektu „Razem damy radę”, Uchwała nr VI/39/11 w sprawie 

zatwierdzenia projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę 

aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. 

Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-

2015, z wieloma zapisami uwypuklającymi działania środowiskową metodą pracy 

socjalnej jest kompatybilna z  Dolnośląską Strategią Integracji Społecznej na lata 

2005-2013, która z kolei stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego.  

Zapisy Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 

2008-2015 oraz bezpośredni udział pracowników ośrodka pomocy we 

współtworzeniu w 2011 aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla 

Szklarskiej Poręby,  skutkują wprowadzonymi doń odniesieniami do organizowania 

społeczności lokalnej. 

5. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie 

Krasnystaw woj. lubelskie 

Gmina Krasnystaw położona jest na obszarze dwóch mikroregionów 

geograficznych: 

-Wyżyny Lubelskiej z mezoregionami: Działy Grabowieckie i Wyniosłość Giełczewska 

-Polesia Wołyńskiego z obszarem Pagórów Chełmskich. Pod względem administracyjnym 

Gmina położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego, w granicach 

powiatu krasnostawskiego. Obszar Gminy Krasnystaw graniczy z gminami: Siennica 

Różana, Rejowiec, Łopiennik Górny, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn i ze wszystkich stron 

otacza teren miasta Krasnystaw. W obszarze Gminy znajduje się 25 sołectw: Białka, 

Bzite, Czarnoziem, Jaślinków, Józefów, Kasjan, Krupe, Krupiec, Krynica, Małochwiej 

Duży,  Małochwiej Mały,  Niemienie, Kol. Niemienie, Osiedle Cukrowni, Ostrów Krupski, 

Rońsko, Siennica Nadolna, Stężyca Kolonia, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, 

Widniówka, Vincentów, Zakręcie, Zastawie Kolonia, Zażółkiew. W 25 sołectwach 

zamieszkuje niespełna 10 tys. mieszkańców, w tym poniżej 35 roku życia – 4736 osób, w 

wieku 35-54 lata- 2593 osoby, w wieku 55 lat i więcej- 2298 osób. Przeciętna odległość 

sołectw od Krasnegostawu – siedziby władz gminnych- wynosi 8 km. Gmina Krasnystaw 

należy do gmin wybitnie rolniczych: 73% powierzchni stanowią użytki rolne, w których 

86,2 % zajmują grunty orne, około 52% mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie i 

prowadzi 1822 indywidualne gospodarstwa o głównie małej lub średniej powierzchni. 
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Nagrody i certyfikaty: Certyfikat ISO 9011:2008; tytuł Gmina przyjazna środowisku – co 

potwierdzają liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznawane od 2003 roku. 

 

5.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Krasnymstawie na lata 

2007 – 2013 określono najważniejsze dla tego rejonu zagadnienia: problem ubóstwa; 

problem dzieci i młodzieży problem bezrobocia; problem niepełnosprawności; problem 

uzależnień; problem przemocy. 

Określono w niej także cele strategiczne oraz szczegółowe; te wpisujące się w 

środowiskową metodę pracy socjalnej, prezentują się następująco: 

 wzmocnienie polityki prorodzinnej poprzez tworzenie systemu opieki i wsparcia 

dzieci i młodzieży: 

- współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie; 

 poprawa warunków życia osób starszych poprzez zmniejszenie wykluczenia 

społecznego tych osób oraz łagodzenie wszystkich problemów, w tym: 

- poprawa jakości życia oraz zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym 

osób starszych; 

- wspieranie działań aktywizujących najstarsze pokolenie w sferze kultury, 

rekreacji i turystyki; 

 wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych: 

- integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

5.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy33 

Na terenie miasta Krasnystaw funkcjonują instytucje administracji rządowej i 

samorządowej oraz wiele instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz 

mieszkańców. Są wśród nich między innymi: Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo 

Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż 

Pożarna, Urząd Skarbowy, Urząd Pocztowy, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Krasnostawski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne, Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej, 

Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Zakład 

                                                             

33
Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 2007-2013, pkt 2.2  
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Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego, Poczta Polska. 

 

5.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie 

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie określa 

jego Statut34. 

Celem pomocy społecznej jest: 

 zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im 

   bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,   

    których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia, 

 diagnozowanie i ocena potrzeb osób i rodzin wymagających interwencji służb 

    socjalnych, 

 organizowanie i udzielanie pomocy: 

a) pieniężnej, 

b) w naturze, 

c) usługach opiekuńczych, 

d) pracy socjalnej. 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie należy: 

 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym  

rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy   

społecznej 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

 pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc 

osobom     i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi, 
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 podejmowanie działań zapobiegających izolacji, marginalizacji i społecznemu 

wykluczeniu osób i rodzin, 

 nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów 

społecznych, 

 propagowanie kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych, 

 kierowanie osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji do domów pomocy 

społecznej.  

W wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje: z organami administracji 

rządowej, z organami samorządowymi, z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i 

związkami wyznaniowymi, z fundacjami, z zakładami pracy, z placówkami służby 

zdrowia, z osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

5.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej w danym 

OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu województwa 

(umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach strategicznych) 

przeprowadzona przez respondenta 

Działania podejmowane w ramach środowiskowej pracy socjalnej wynikają z 

zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 

2007 – 2013, jak również w ramach umocowań  dokumentów strategicznych powiatu i 

województwa35. 

 

6. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie woj. 

wielkopolskie 

Gmina Lipno leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. 

Zajmuje obszar 103,43 km2 na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych i 

rekreacyjnych. Ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży przy drodze krajowej 

Poznań - Wrocław tuż obok linii kolejowej, zaledwie kilka kilometrów od Leszna. Gmina 

bogata jest w zabytki, ma atrakcyjne tereny do wypoczynku, a także wolne przestrzenie 

do inwestycji. Leży na terenie powiatu leszczyńskiego, a graniczy z gminami: Śmigiel, 

Osieczna, Święciechowa, Włoszakowice i miastem Leszno. Mieszka tu 6692 osób (stan na 

                                                                                                                                                                                              

34
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie stanowi załącznik do Uchwały Nr IV/28/2002 

Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
35

 Pisemna wypowiedź  respondenta udzielona badającemu, zawarta w  odesłanym  kwestionariuszu; 
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30.06.2011 r.) w 18 miejscowościach. Piętnaście z nich to wsie sołeckie. Gmina ma 

charakter typowo rolniczy, użytki rolnicze zajmują 69 procent jej powierzchni. Jedną 

piątą terenu stanowią w gminie lasy. 

Nagrody i certyfikaty: Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu uzyskany 7 lutego 

2010 roku. 

6.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii. 

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Lipnie na lata 

2009-201536 określono najważniejsze kwestie: marginalizacja i wykluczenie społeczne; 

dzieci jako grupa wymagająca szczególnej troski i ochrony; osób bezrobotnych; 

uzależnień; przestępczość; osób niepełnosprawnych. 

W odniesieniu do rodzących problemy zagadnień, ustalono cele strategiczne, szczegółowe 

i zadania, do realizacji których podstawą jest środowiskowa metoda pracy socjalnej: 

Cel strategiczny: 

budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. 

Cele szczegółowe:  

 Utrzymanie dziecka w rodzinie;  

Zadanie: 

• pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiejętności 

społecznych umożliwiających prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze 

środowiskiem 

Cel strategiczny: 

poprawa jakości życia osób starszych, w tym w szczególności samotnych oraz 

niepełnosprawnych. 

 Cele szczegółowe:  

przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i niepełnosprawnych;  

aktywizacja  środowiska, tworzenie grup samopomocowych, grup sąsiedzkich, grup 

wsparcia itp. 

Cel strategiczny: 

rozwój kapitału społecznego i ludzkiego w środowisku lokalnym społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Cele szczegółowe: 
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propagowanie i rozwijanie wśród społeczności lokalnej idei obywatelskiej 

odpowiedzialności i uczestniczenia w zaspokajaniu ludzkich potrzeb;  

stwarzanie korzystnych warunków dla powstawania  i rozwoju organizacji pozarządowych 

na terenie gminy;  

współpraca z partnerami zewnętrznymi zmierzająca do budowy struktur pozarządowych. 

 

6.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy37 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie współpracuje w procesie realizacji 

zadań na rzecz pomocy społecznej i wsparcia społeczności lokalnej z następującymi 

instytucjami: samorządem gminnym; Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w 

Bydgoszczy Wydział Polityki Społecznej; Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lipnie; świetlicą środowiskową i punktem konsultacyjnym; sądami i 

jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej; organizacjami społecznymi, 

Kościołem, stowarzyszeniami, szkołami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi; 

Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. 

 

6.3  Zadania i zasoby instytucji pomocy – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipnie 

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie określa jego 

Statut38. Celem działania GOPS jest: 

a) zaspokajanie niezbędnych potrzeb  życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

b) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób oraz ich 

integracji ze środowiskiem, 

c) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie  są one w 

stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Nadto celem funkcjonowania GOPS jest wykonywanie zadań pomocy społecznej w     

zakresie  ustalonym ustawami.  

Do zadań zaś należy: 

                                                                                                                                                                                              

36
 Uchwała Nr XXIX/201/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Lipno 2009-2015 
37

 Na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipno na lata 2009-2015, 

pkt.2.11.1  
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1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego  

pozbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na  pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom, bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 

Narodowym Funduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która  zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

13 ) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

14) dożywianie dzieci; 

15) sprawianie pogrzebów tym osobom bezdomnym; 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 

16a)pomoc osobą mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego; 

                                                                                                                                                                                              

38
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wprowadza Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy 
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17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej  właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie  środków 

na wynagrodzenia pracowników; 

19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

22) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

23) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

24) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

25) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i szkoleniach. 

 

6.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej w danym 

OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu województwa 

(umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach strategicznych) 

przeprowadzona przez respondenta 

Przychodząc do OPS-u cztery lata temu gminna strategia była „w biurku” (…) W 

2007 roku aby realizować projekty unijne potrzebna była Strategia; własnym sumptem 

wraz ze szkołami zmodyfikowano przygotowany projekt (…). Strategia może być 

prymitywna, prosta, ale musi być realna. Jest to strategia rozwiązywania problemów 

społecznych, która jest zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju gminy.(…) W 

strategii chyba nie ma pracy metodą środowiskową. W rozdziale V strategii znajduje się 

między innymi zapis o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Informacje o niej znajdują 

się na stronie internetowej gminy39. 

                                                                                                                                                                                              

Lipno z 28 grudnia 2009 roku. 
39 Zawarte w punkcie 6.4 informacje są fragmentem nagranej we wrześniu 2011 rozmowy, przeprowadzonej z 

dyrektorem GOPS w Lipnie; 
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7. Zarys uwarunkowań społeczno-geograficznych i ekonomicznych jako 

podstawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu 

woj. zachodniopomorskie 

Sławoborze, wieś gminna od 2001 roku skupia ponad połowę mieszkańców gminy 

i należy do największych wsi w województwie zachodniopomorskim. W swojej gminie 

spełnia bardzo ważne funkcje w zakresie administracji samorządowej, ochrony zdrowia, 

oświaty, kultury, zarządzania gospodarczego, zaopatrzenia ludności itp.. Na obszarze 

gminy leżą następujące miejscowości: Zagrody - niewielka osada śródleśna, licząca 12 

mieszkańców utrzymujących się głownie z pracy przy stawach rybno-hodowlanych; 

Ciechnowo - wieś sołecka licząca 75 rolników; Jastrzębniki - wieś sołecka licząca 43 

mieszkańców; Krzecko - wieś sołecka, liczącą 191 mieszkańców, Mysłowice - wieś 

sołecka licząca 250 mieszkańców (tu znajduje się trzyklasowa szkoła podstawowa z 

oddziałem przedszkolnym); Słowieńsko - duża wieś licząca 307 mieszkańców, Poradź - 

liczy 23 mieszkańców; Powalice - wieś sołecka licząca 360 mieszkańców; Rokosowo - 

wieś licząca 332 mieszkańców; Sidłowo - wieś sołecka licząca 251 mieszkańców; Stare 

Ślepce - wieś licząca 21 mieszkańców; Słowenkowo - wieś sołecka licząca 145 

mieszkańców (typowa wieś popegeerowska). 

 

7.1 Odniesienie środowiskowej metody pracy socjalnej do zdefiniowanych 

problemów w lokalnej strategii 

Na oficjalnych stornach internetowych Gminy Sławoborze oraz GOPS Sławoborze 

zamieszczone są informacje o dokumentach strategicznych gminy oraz regulujących 

funkcjonowanie ośrodka pomocy. Są to: Uchwała Nr V/l 7/2007 Rady Gminy w 

Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2007-2015 oraz Uchwała Nr XXXVII/184/2010 Rady 

Gminy Sławoborze z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Do żadnego z tych aktów prawnych nie 

podłączono, na stronie internetowej, stosownego załącznika w postaci strategicznego 

planu działań, co uniemożliwia dokonanie przeglądu zapisów mogących odnosić się do 

środowiskowej metody pracy socjalnej. Na stronie internetowej odnaleziono jedynie 

załącznik do Statutu – strukturę organizacyjną ośrodka z wyodrębnionym Klubem 

Integracji Społecznej. Ponadto (jak wynika z informacji zawartej w zwróconym 

badającemu kwestionariuszu), dokumentami odnoszącymi się bezpośrednio do 

środowiskowej pracy socjalnej (legalizującymi ją lokalnie) są: Program Aktywności 
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Lokalnej przyjęty uchwałą Rady Gminy oraz Statut Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw 

Społecznych „Kariatyda” wchodzący w struktury GOPS. 

 

7.2 Zdefiniowani potencjalni i realni partnerzy40 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu współpracuje w procesie 

realizacji zadań na rzecz pomocy społecznej i wsparcia społeczności lokalnej z 

następującymi instytucjami: Urząd Gminy Sławoborze, Rada Gminy Sławoborze, Policja, 

Caritas Parafii p.w. M.B. Różańcowej w Sławoborzu, Gminny Ośrodek Kultury w 

Sławoborzu, Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Sławoborzu, Dom Pomocy Społecznej w Krzecku,  Świetlice wiejskie 

działające na terenie Gminy Sławoborze, Rady Sołeckie Gminy Sławoborze, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sławoborzu, Gminny Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” w 

Sławoborzu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rokosowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Słowieńsku, Przedsiębiorstwa działające na 

terenie Gminy Sławoborze, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Świdwinie, Stowarzyszenie „PROMYK” w Świdwinie, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, inne organizacje 

stowarzyszenia, kluby, związki i zrzeszenia działające na terenie Gminy Sławoborze. 

 

7.3 Zadania i zasoby instytucji pomocy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sławoborzu 

Celem działania ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa zmierzająca do 

umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, jak 

również działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji 

będących zagrożeniem potrzeb bytowych odpowiadających godności człowieka.  

W celu realizacji zadań ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i 

samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem  katolickim i innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami 

fizycznymi i prawnymi41.  

Pozostałe zadania i zasady są trudne do dookreślenia z uwagi na brak dostępu do 

dokumentów regulujących pracę ośrodka pomocy oraz do stosownych sprawozdań. 

 

                                                             

40
Na podstawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 2015   
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7.4 Analiza powiązania środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej dotychczas 

w danym OPS z dokumentami strategicznymi gminy, powiatu, samorządu 

województwa (umocowanie środowiskowej pracy socjalnej w dokumentach 

strategicznych) przeprowadzona przez respondenta 

Respondentka pozostawiła to zagadnienie bez odpowiedzi. 

 

Spostrzeżenia i wnioski odnoszące się do wyodrębnienia środowiskowej pracy 

socjalnej z uwagi na uwarunkowania wypływające na sposób funkcjonowania 

instytucji pomocy  

Formułowane spostrzeżenia i wnioski można uporządkować w grupę refleksji 

okołoproblemowych - w luźniejszy sposób dotykających rozpatrywanego zagadnienia 

(jednakże wciąż pozostających na styku zainteresowań badacza) oraz grupę główną 

ściśle odnoszącą się do omawianej kwestii wyodrębnienia środowiskowej metody pracy 

socjalnej. Kolejność ich prezentacji uwzględnia ciążenie ku meritum – od najluźniej 

związanych i najlżejszej wagi do najistotniejszych. 

 Zaprezentowane powyżej makrootoczenia instytucji pomocy oddają zróżnicowanie 

warunków w jakim przychodzi pracownikom ośrodka działać. To one w dużym stopniu 

determinują wybór narzędzi działania, określają rozłożenie sił i środków pomiędzy 

indywidualną pracą socjalną z osobą lub rodziną przy wykorzystaniu narzędzia - 

kontraktu socjalnego, a metodą środowiskową, w której pracownik socjalny pełni rolę 

animatora, lokalnego polityka społecznego i organizatora sieci społecznych.  

Na podstawie analizy dostępnych materiałów oraz wypowiedzi przedstawicieli 

ośrodków odnoszących się do zalegalizowania (a tym samym pośrednio do 

upowszechnienia oraz uwypuklenia tej metody pracy socjalnej) w ramach prawa 

miejscowego, można dostrzec duże zróżnicowanie w zakresie sposobu ujmowania 

współpracy  ze społecznością w obowiązujących dokumentach.  

Wydaje się ważnym, dla upowszechnienia modelu organizowania pomocy, 

społecznej zagadnienie prezentacji dokumentów, planów, działań na stronach 

internetowych ośrodka i gminy. W tej kwestii występuje zróżnicowanie wśród badanych 

ośrodków, nierównomierne  w zakresie zawartości treściowej, dostępności informacji oraz 

ich aktualności (co dziwi szczególnie w przypadku realizowanych projektów systemowych, 

w których przewidziana jest znacząca część środków na promocję i upowszechnianie 

działań). To zróżnicowanie problematyzuje rzetelną ocenę prowadzonych działań, 

                                                                                                                                                                                              

41
 Informacja o celach GOPS Sławoborze pochodzi z oficjalnej strony ośrodka www.gops-slawoborze.pl 
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utrudnia weryfikację lub uzupełnienie nadesłanych wypowiedzi przedstawicieli badanych 

instytucji.  

 Wyłaniająca się (z zestawienia dostępnych aktów prawnych z wypowiedziami 

respondentów) kolejna kwestia, dotyczy stopnia ich wiedzy na temat zawartości 

obowiązujących w gminie dokumentów strategicznych, wytyczających kierunki lokalnej 

polityki społecznej, a tym samym priorytety i sposoby realizowania zadań przez badane 

ośrodki. Pisemne (a zatem nie spontaniczne) wypowiedzi przedstawicieli ośrodków, 

sugerują pobieżną jedynie znajomość obowiązujących aktów prawa lokalowego.  

Na dużą uwagę zasługuje powiązanie aktywności Samorządu, wyrażonej między 

innymi rożnego rodzaju przedsięwzięciami na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów 

(skutkującymi między innymi przyznawaniem nagród), a rolą ośrodka w społeczności i 

podejmowaniem innowacyjnych form pracy ze  środowiskiem. Ośrodki w Michałowicach i 

w Szklarskiej Porębie wydają się szczególnie potwierdzać zasadę przenoszenia dobrych 

przykładów płynących od urzędu gminny na jednostki podlegle w obszarze aktywnego i 

zaangażowanego oraz innowacyjnego rozwiązywania gminnych kwestii. Należy przy tym 

pamiętać o specyfice doboru OPS-ów do badania – w ekspertyzie uwzględnione są 

jedynie ośrodki posiadające już dorobek w zakresie współpracy ze społecznością.  

W związku z bezspornym oddziaływaniem Urzędu Gminy na jego jednostki 

organizacyjne, wydaje się zasadnym podjęcie edukacji przedstawicieli władz 

samorządowych (szczególnie grupy burmistrzów, w-ce burmistrzów, radnych) w temacie 

metody organizowania społeczności lokalnych, jej skuteczności i osiąganych rezultatów.   

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można postawić hipotezę o szybszym, 

bardziej wszechstronnym i efektywniejszym wprowadzaniu metody OSL w instytucjach 

znajdujących się nieopodal dużych centrów edukacyjnych (Warszawa, Wrocław). Te, być 

może także dzięki promieniowaniu idei i wczesnej dostępności do innowacyjnych 

rozwiązań (między innymi do pracy metodami CAL), odważniej i bardziej radykalnie 

formułują i wprowadzają do obowiązujących dokumentów zapisy poświęcone 

środowiskowej metodzie pracy socjalnej.  

Niezwykle istotny, jak wynika z wypowiedzi zainteresowanych oraz z analizy 

materiałów dostępnych na internetowych stronach gmin, jest wpływ mikro i 

makrootoczenia na funkcjonowanie ośrodka (a tym samym na możliwość wyodrębnienia 

środowiskowej metody pracy socjalnej), głównie zaś wciąż pojawiające się nowe, 

ustawowo wprowadzane obowiązki cedowane na samorząd. Nadmiar obowiązków i  

ograniczenia finansowe (przekładające się także na ograniczenia kadrowe) oraz brak 

stabilizacji, jak podkreślają wszyscy respondenci, nie sprzyja wprowadzaniu kolejnych 
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zmian, choćby z uwagi na ekonomikę działań i efektywność wykorzystywania czasu pracy 

(jak sytuacja się ustabilizuje zmiany do statutu będzie można wprowadzić hurtem).  

 

Rozdział II 

1. Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - umocowanie 

środowiskowej pracy socjalnej prowadzonej w ośrodku w obowiązujących 

dokumentach  

  Analiza wewnętrznych rozwiązań prawnych zestawiona z refleksjami osób 

zarządzających jednostkami ujawnia przyjęte sposoby wyodrębniania środowiskowej 

metody pracy socjalnej: 

1) metoda jest ściśle związana z działem pracy środowiskowej/sekcją pomocy 

środowiskowej (odrębną kwestią jest ilość czasu poświęcana na trzecią metodę 

pracy socjalnej oraz rodzaj realizowanych zadań) lub z terenowymi pracownikami 

socjalnymi zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach zadaniami pracownika 

socjalnego, przy czym: 

a) nie ma odrębnego zapisu w obowiązujących dokumentach: ani w zakresach 

obowiązków, ani w statucie czy regulaminie organizacyjnym – takim przykładem 

jest GOPS Krasnystaw, GOPS w Lipnie (tu w indywidualnych zakresach 

obowiązków pojawiły się zadania pracowników realizujących projekt systemowy – 

PAL i chociaż jest on przyjęty uchwałą nie pociąga za sobą wyodrębnienia komórki 

organizacyjnej w ośrodku pomocy, nie skutkuje również wskazaniem pracownika 

socjalnego odpowiedzialnego li tylko za pracę metodą środowiskową; 

b) w zakresach obowiązków pracowników socjalnych pojawiają się następujące 

zapisy: 

 w GOPS Michałowice pracownicy socjalni mają wpisy o następującej treści: 

prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz grup zagrożonych 

wykluczeniem i społeczności lokalnych, a w tym: prowadzenie diagnozy, kontakt z 

liderami i lokalnymi organizacjami, wspieranie lokalnych inicjatyw, udział w 

lokalnych wydarzeniach, realizacja programów i projektów, …. i ewaluacja pracy 

środowiskowej”; ponadto, jak podaje kierownik ośrodka pomocy, „każdy z 

pracowników ma dopisane konkretne instrumenty na przykład wolontariat, 

aktywizację bezrobotnych, problemy rodziny (czyli specjalizację)”, a niezależnie 

przyjmowany jest roczny plan wydarzeń i projektów środowiskowych ze 

wskazaniem koordynatorów; 
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 w GOPS Kowala przyjęto następujące rozwiązanie (jak podaje kierownik ośrodka): 

każdy pracownik realizuje zadania w rejonie i należy do niego praca socjalna 

(metoda indywidualnego przypadku), ponadto każdy ma przypisaną „specjalność” 

(koordynacja pracy z seniorami, koordynacja wolontariatu, koordynacja pracy 

punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin, koordynacja pracy zespołu interdyscyplinarnego i profilaktyki przemocy, 

koordynacja pracy z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi, 

koordynacja pracy z rodzinami dysfunkcjami, koordynacja realizacji projektu 

systemowego w tym PAL). Jednakże w przypadku intensyfikacji działań 

środowiskowych (na przykład organizacji Dnia Wolontariusza, Światowego Dnia 

Serca, Festynu Rodzinnego, spotkań rodzinnych na świetlicy środowiskowej w 

Kosowie, czy organizacji świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Zabłotniej), jak 

pisze dalej zarządzający ośrodkiem, zaangażowanie obejmuje wszystkich (łącznie 

ze stażystami, praktykantami i referentami z działu świadczeń rodzinnych) 

pracowników. Wtedy jest alarm czerwony. Jeśli nie bylibyśmy razem, nie 

dalibyśmy rady. Działania w środowisku to też regularnie dostarczana wiedza o 

wszystkim na spotkaniach pracowniczych oraz spotkaniach zespołu projektowego. 

Nie potrafiłabym zorganizować dobrze pracy w środowisku bez współpracy 

oddelegowując jednego pracownika, a pozostałych nie angażując w to. Każdy z 

nich (często mieszkaniec terenu, na którym pracuje) ma swoją ważną wiedzę, 

opinię i zasoby doświadczeń oraz sieć komunikacyjną.  Na ten rodzaj współpracy i 

wymiany informacji kierownik GOPS zwraca szczególną uwagę.  

 W GOPS w Czernicy, środowiskową metodę pracy socjalnej wyodrębniono, jako 

jedno z obowiązujących zadań w uchwalonym w 2010 r. przez radę gminy statucie 

oraz w podobny sposób - jako wyraźnie wyartykułowane zadanie pracowników 

skupionych w sekcji pomocy środowiskowej. Jak zaznacza kierownik ośrodka w 

OPS nie ma wyodrębnionej struktury zespołu pracującego metodą środowiskową. 

Metodą tą pracują pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej. W działania 

środowiskowej pracy socjalnej zaangażowani są inni pracownicy ośrodka; 

pracownicy sekcji świadczeń,  księgowości, którzy jako animatorzy społeczni 

inicjują konkretne działania dla naszej społeczności lokalnej, zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, aby włączyć tą społeczności do czynnego i aktywnego 

życia. Pracownicy sekcji świadczeń księgowości ściśle współpracują z 

pracownikami socjalnymi. 
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c) W MOPS w Szklarskiej Porębie – pojawia się inny wariant rozwiązań prawnych 

poświęconych umocowaniu środowiskowej metody pracy socjalnej w strukturach 

ośrodka i w świadomości pracowników, decydentów, mieszkańców. Tu również nie ma 

wyodrębnionej funkcji organizatora społeczności lokalnej, jednakże zasadnicze 

elementy metody oraz instrumenty pojawiają się kolejno w: 

 Statucie – między innymi w postaci zapisów: 

- prowadzi działania integrujące i aktywizujące środowisko mieszkańców 

Szklarskiej Poręby 

- rozwija nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb 

- koordynuje działania Klubu Integracji Społecznej 

  - tworzy i koordynuje działania Klubu Wolontariatu 

 Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr MOPS/DO-

EP/021/21/11 z dnia 05.09.2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szklarskiej Porębie w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, w 

postaci zapisów:  

zadania ośrodka obejmują inne, wynikające z rozeznania potrzeb, a w 

szczególności: 

14) koordynowanie działań Klubu Integracji Społecznej; 

15) prowadzenie  i koordynowanie działań Klubu Wolontariatu; 

16) koordynowanie działania Punktu Interwencji Kryzysowej oraz 

Interdyscyplinarnego Zespołu; 

W strukturach ośrodka pomocy zaprezentowanych w Regulaminie Organizacyjnym 

wyodrębniony jest między innymi Dział Pomocy Środowiskowej, w którym pracują 

wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni na tym stanowisku (4 osoby; pozostałych 2 

pracowników z wykształceniem - praca socjalna pracuje w świetlicy środowiskowo-

terapeutycznej i w Dziale Świadczeń Rodzinnych) i wykonujący między innymi 

następujące, określone literalnie zadania: 

 merytoryczna pomoc w organizowaniu grup samopomocowych na terenie 

miasta; 

  opracowywanie i wdrażanie metod pracy ze środowiskiem lokalnym, w tym przy 

wykorzystaniu metod: 
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 Centrum aktywności lokalnej (CAL) (zapis ten pojawił się w 2007 roku w 

opisach stanowisk pracy wszystkich zatrudnionych w OPS pracowników 

oraz w jego misji – dop. autora ekspertyzy); 

 Metody organizowania społeczności lokalnej (OSL) (zapis ten pojawił się w 

2011 roku w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w DPŚ - dop. 

autora ekspertyzy);  

 Programów aktywności lokalnej (PAL).  

 W opisach stanowisk pracy, które są niezbędne do prowadzenia okresowej oceny 

pracownika i są rozwinięciem indywidualnych zakresów obowiązków - w opisie 

stanowisk pracy specjalisty pracy socjalnej znajduje się, między innymi, 

następujący wpis: pracuje metodą organizacji środowiska lokalnego wykorzystując 

standardy metody CAL. 

d) Rozwiązanie przyjęte przez GOPS Sławoborze odbiega w szczególny sposób od 

opisanych wyżej - tu metoda współpracy z lokalną społecznością wyraźnie zaznaczona 

jest w: 

 Programie Aktywności Lokalnej dla Gminy Sławoborze na lata 2010-2015 

przyjętym uchwałą nr xlii/221/201042 Rady Gminy Sławoborze z dnia 8 

września 2010 roku; 

 w  statucie Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda”, w 

którym, jak podaje kierownik ośrodka,  członkami Stowarzyszenia są wszyscy 

pracownicy ośrodka - w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia znajdują się, 

między innymi, różnorodne działania  na rzecz środowiska osób zagrożonych 

wykluczeniem z uwagi na niepełnosprawność; szeroko rozumiana ochrona 

zdrowia fizycznego i psychicznego; kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, a  

także  organizacja wypoczynku dla dzieci oraz emerytów. 

 

Spostrzeżenia i wnioski: 

  Jak można stwierdzić na podstawie analizy powyższych rozwiązań, sposoby 

legalizowania środowiskowej metody pracy socjalnej są różne, jednakże łączy je fakt 

wykorzystywania niejednorodnych narzędzi i rozszczepienia działań na wszystkich 

pracowników socjalnych lub na wszystkich pracowników ośrodka. Brak jest tym samym 

wyraźnego przyporządkowania metody do wyodrębnionej funkcji u jednego z 

pracowników socjalnych zajmującego się wyłącznie działaniami środowiskowymi. Na 



 
55 

przyjęcie takiego rozwiązania, jak można sądzić, wpływa przede wszystkim ograniczona 

ilość pracowników przy jednoczesnym zróżnicowaniu zadań wynikających z 

obowiązujących ustaw oraz z charakterystyki terenu i środowisk, w których przychodzi 

realizować zobowiązania (szeroko rozumiane otoczenie ośrodków pomocy warunkujące 

sposób wykonywania zadań zaprezentowano w dziale II niniejszej ekspertyzy).       

  Przykładem oceny szans na wyodrębnienie działu OSL może być wypowiedź 

kierownika GOPS w Kowali (gminy zamieszkiwanej przez 11 298 osób) zatrudniającej w 

chwili wykonywania badań siedmiu (sic!) pracowników socjalnych (w tym jeden w 

ramach projektu systemowego): na chwilę obecną nasza metoda sprawdza się. 

Sprawdzała się kiedy było czterech, pięciu i sześciu i siedmiu pracowników. Przy liczbie 

siedem zaczyna być „dużo” i zaczyna być trudno, aby komunikacja bardzo dobrze 

funkcjonowała. Myślę, że mogłabym to praktykować przy ośmiu pracownikach, przy 

dziewięciu z pewnością zaczęłabym rozważać reorganizację, ale byłaby to trudność 

ponieważ w dziale pracy środowiskowej powinno być minimum dwóch pracowników, więc 

w pewnym momencie byłaby to mocno strategiczna decyzja, bo reorganizacja nie o 

jednego pracownika, ale o dwóch od razu, zmiana schematu pracy, ale podwojone środki 

na zmianę. (…) na chwilę obecną pracy środowiskowej nie widać w dokumentach ośrodka 

typu statut, regulamin, czy schemat organizacyjny OPS. Widać to tylko w zakresach 

czynności. 

  Na możliwe do wystąpienia, w wyniku wyodrębnienia funkcji organizatora 

społeczności lokalnej (przy zdecydowanym odrzuceniu rozwiązania polegającego na 

utworzeniu działu pracy środowiskowej, głównie ze względu na niemożliwie do 

udźwignięcia w obecnych realiach skutki finansowe takiego przedsięwzięcia, ale także z 

uwagi na opór pracowników) trudności, wskazują pracownicy MOPS w Szklarskiej 

Porębie: jeden pracownik, bez wsparcia kolegów nie jest w stanie sprostać wyzwaniom 

wynikającym z godzenia pracy socjalnej z osobą i grupą oraz społecznościami (jeżeli chce 

się to robić dobrze przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi). Opór 

pracowników stawiany wyodrębnieniu działu (przy pominięciu niemożliwych do 

udźwignięcia w chwili obecnej zobowiązań finansowych z tego tytułu) wynika także, 

paradoksalnie, z głębokiego ich przekonania o mniejszym obciążeniu psychicznym 

pracowników współpracujących ze społecznościami, o płynącej z tego tytułu satysfakcji, o 

poparciu mieszkańców dla działań środowiskowych oraz o uzyskiwaniu pozytywnej 

informacji zwrotnej i płynących z zewnątrz słowach uznania, o mniejszym zaangażowaniu 
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Dokument zaprezentowany jest na oficjalnej stronie ośrodka pomocy pod adresem: 
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w prowadzenie dokumentacji (w stosunku do pracy socjalnej kontraktami). W 

przekonaniu pracowników konieczne są fundamentalne zmiany w obszarze jurysdykcji na 

poziomie całego kraju, polegające na zawężeniu specjalizacji (organizator społeczności 

lokalnej, asystent rodziny, specjalista od indywidualnej pracy z osobą i rodziną, 

streetworker, być może także opiekun osób ubezwłasnowolnionych czy zaburzonych 

psychicznie funkcjonujących w środowisku, itd.) oraz uwzględniające definitywne 

rozdzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń finansowych (ten aspekt 

podkreślany jest wielokrotnie), wreszcie od prowadzenia standardowej i rozbudowanej 

dokumentacji uwzględniającej wymianę korespondencji z urzędami i instytucjami, 

wydawanie zaświadczeń, czy prowadzenie postępowań określonych w instrukcji 

kancelaryjnej i w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

  Z powyższych wypowiedzi oraz przyjętych rozwiązań wynika, iż pracownicy 

socjalni małych, gminnych i miejskich ośrodków, widzą konieczność wprowadzania zmian, 

także poprzez wyodrębnianie i specjalizowanie osób, jednakże w chwili obecnej jest to 

poważnym wyzwaniem, głównie z uwagi na ograniczenia kadrowe i finansowe. Wraz ze 

wzrostem wielkości ośrodka, a tym samym zasobności w kadrę, fundusze i być może 

także ilość (a nie różnorodność – katalog zadań jest tożsamy niemalże dla wszystkich 

instytucji pomocy) zadań do realizacji, rośnie zainteresowanie nominalnym 

wyodrębnieniem funkcji a nawet 2-3 osobowej sekcji (co potwierdzają również 

pracownicy większych ośrodków w gminach do 25 tysięcy mieszkańców, a 

nieuwzględnionych w niniejszym badaniu, np. pracownicy GOPS w Długołęce k. 

Wrocławia czy MOPS w Pionkach k. Radomia). 

  Koniecznym do podjęcia wyzwaniem, jak się wydaje po lekturze obowiązujących 

unormowań, staje się kwestia podniesienia wiedzy pracowników samorządowych, 

zatrudnionych w gminach i jednostkach pomocy, na temat rozwiązań zaproponowanych 

w Ramowym modelu OSL. Tu w sukurs przychodzi Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r., w której, w rozdziale 3 

zatytułowanym Obowiązki pracownika samorządowego w art. 29. 1. zapisano: 

pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i 

kwalifikacji zawodowych, a w 2.: w planach finansowych jednostek, o których mowa w 

art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.  

  Równie ważnym zagadnieniem wydaje się wypracowanie odpowiednich sieci 

współpracy i wsparcia dla osób pełniących funkcję organizatora społeczności. W obrębie 
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macierzystej jednostki oraz poza nią, jak wynika z uzyskanych informacji, zdarzają się 

sytuacje kiedy to mniej zaangażowani pracownicy wyrażają jawnie lub w sposób 

skrywany, niechęć czy dezaprobatę dla aktywnych i zainteresowanych zmianą. W tym 

świetle nowego wymiaru nabiera upowszechnianie modelu, rozwój umiejętności 

komunikowania i współdziałania pracowników pomocy społecznej. Kolejnym wyzwaniem 

w obszarze edukacji przedstawicieli wszystkich sektorów jest określenie ram możliwej 

współpracy oraz zmiana niekorzystnych wizerunków, głównie opartych na stereotypach, 

przedstawicieli wszystkich sektorów. 

Analiza informacji uzyskanych od poddanych badaniu reprezentantów ośrodków 

pomocy, prowadzi także do konstatacji zbieżnej ze spostrzeżeniami zawartymi w 

Ramowym modelu OSL: przyjmuje się ponadto, że model OSL jest możliwy do 

wdrożenia, gdyż spotka się z wystarczającym zainteresowaniem wśród pracowników 

socjalnych. Założenie to znalazło potwierdzenie w badaniach zrealizowanych przez 

instytut spraw publicznych w 2010 roku na próbie reprezentatywnej pracowników 

socjalnych (Rymsza, red. 2011). Badania te ujawniły wysoki pozom zainteresowania 

pracowników socjalnych podejmowaniem nowych ról zawodowych związanych z pracą 

środowiskową, a uwzględnionych w modelu OSL. Są to role (1) animatora, (2) 

organizatora sieci i (3)lokalnego polityka społecznego. Z kolei badania jakościowe 

instytutu wskazują na nieznajomość założeń metody środowiskowej wśród kadr ośrodków 

pomocy społecznej (Dudkiewicz, red. 2011), co jednak w obliczu udokumentowanego 

zainteresowania pracowników socjalnych środowiskowymi rolami zawodowymi traktować 

trzeba przede wszystkim w kategoriach wyzwania edukacyjnego43. Nieznajomość założeń, 

niezależnie od wyrażanej w mniejszym lub większym stopniu chęci wprowadzania zmian, 

występuje w opinii przygotowującego ekspertyzę, u zdecydowanej większości 

pracowników socjalnych we wszystkich poddanych analizie ośrodkach.  

 

Rozdział III 

Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - zakres działań 

podejmowanych w ramach środowiskowej pracy socjalnej w danym ośrodku (ze 

szczególnym uwzględnieniem ciągłości działań) 

                                                             

43
 Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, B. Bąbska; M. 

Dudkiewicz;P. Jordan, T. Kaźmierczak; E. Kozdrowicz; M. Mendel; M. Popłooska – Kowalska; M. Rymsza; B. 

Skrzypczak, Warszawa 2011, s. 4-5 
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Autorzy Ramowego modelu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania 

społeczności lokalnej podkreślają istotę organizowania społeczności lokalnych, poprzez 

tworzenie programów w oparciu o wspólne wartości oraz o bezpośrednie doświadczenia i 

potrzeby ludzi mieszkających na danym obszarze. Za istotne uważają przy tym 

wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych zasobów osób mobilizowanych do ich 

spożytkowania dla wspólnej korzyści; wskazują także na element współdziałania, jako 

najbardziej dynamicznego i twórczego bodźca stymulującego rozwój osobisty i społeczny, 

także z uwagi na tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się. Całość podejmowanych 

działań ma na celu odzyskanie kontroli nad własnym życiem, głównie przedstawicieli 

środowisk zagrożonych wykluczeniem, a także doprowadzenie do pełnego uczestniczenia 

w podejmowaniu decyzji (także publicznych), które ich dotyczą.  

 Z uwagi na powyższe założenia, analiza działań podejmowanych w obszarze 

środowiskowej pracy socjalnej w danej społeczności, winna być dokonana w oparciu o 

zasygnalizowane kryteria:  

a. Działania odnoszące się do całej społeczności terytorialnej, rozumiane 

jako szereg inicjatyw - począwszy od tworzenia sieci współpracy, aż do 

zajmowania się niezaspokojonymi potrzebami całej społeczności - obejmujących  

swym zakresem sprawy w mniejszym lub większym istotne dla wszystkich 

mieszkańców; prowadzone na dwóch poziomach:  

 działania wobec społeczności lokalnych zagrożonych społecznym 

wykluczeniem (marginalizowanych), do których można zaliczyć na 

przykład społeczności blokowisk, czy też społeczności z terenów 

poprzemysłowych,  

 działania wobec społeczności problemowych (miejsc problemowych), 

gdzie występuje kumulacja wielu problemów i zachodzi faktyczne 

wykluczenie społeczne, są to np. bloki socjalne, społeczności z terenów 

popegeerowskich.  

b. Działania odnoszące się do konkretnych społeczności (grup) 

kategorialnych - między innymi dzieci, młodzież, samotne matki, seniorzy, 

niepełnosprawni ruchowo, chorzy psychicznie, bezrobotni, uzależnieni od alkoholu 

lub narkotyków, bezdomni. Są to społeczności/grupy, które ze względu na 

szczególnie trudną sytuację życiową, dysfunkcje, ograniczenia wymagają 

„niestandardowego” podejścia44.  

                                                             

44
 Por. Ramowy model…, s.28 
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Większość poddanych analizie instytucji pomocy zaprezentowała podejmowane 

inicjatywy, w odniesieniu do konkretnych społeczności jednakże z uwzględnieniem 

szerszego ich otoczenia. Sposób prezentacji podejmowanych działań był zróżnicowany – 

od podanych hasłowo, wypunktowanych, pozostawionych bez rozwinięcia po szerszy opis 

zamieszczany przy każdym realizowanym zadaniu naświetlający problem czy potrzebę 

stojącą u jego podstaw.  

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach podejmuje cyklicznie lub 

akcyjnie przedsięwzięcia skierowane do następujących grup (zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w kwestionariuszu): 

 dzieci i młodzież: 

- „Mikołajkowa Niespodzianka”, 

- „Dzień Dziecka”; 

- program „Młodzież w działaniu” realizowany od listopada 2010 r 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na bezrobocie i  

uzależnienia oraz ich otoczenie:   

- realizacja projektu systemowego, w tym PAL – „Aktywni potrzebni” – od 2008 r 

 ogół mieszkańców: 

- stałe badanie potrzeb i oczekiwań przy okazji Dnia Gminy Michałowice;  

- udział w akcji obywatelskiej;  

- „Podziel się z sąsiadem” – lokalna zbiórka żywności z udziałem mieszkańców, lokalnych 

przedsiębiorstw i lokalnych organizacji; 

 lokalni liderzy: 

- projekt „Poznajmy się” zakładający wzmocnienie  kontaktów liderów lokalnych, sołtysów 

oraz przedstawicieli różnych instytucji;  

- partnerstwo lokalne „Ogniwo”  skupiające przedstawicieli Zespołu Szkół w Komorowie, 

Zespołu Szkół w Nowej Wsi, Zarządu Osiedla Komorów, Koła Emerytów i Rencistów w 

Nowej Wsi, Sołectw: Pęcice Małe, Opacz oraz Nowa Wieś; Urzędu Gminy oraz GOPS. 

 osoby społecznie zaangażowane:  

- w ramach wolontariatu realizowane są trzy  programy: Wolontariat w GOPS, GOPS jako 

GCW oraz Klub Wolontariatu. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali podejmuje cyklicznie lub akcyjnie 

przedsięwzięcia skierowane do następujących grup (zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w kwestionariuszu): 
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 dzieci i młodzież: 

– powstanie dwóch świetlic środowiskowych realizujących systemowo opiekę na 

dzieckiem i rodziną;  

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na bezrobocie i  

uzależnienia oraz ich otoczenie: 

- realizacja projektu systemowego „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”, w tym 

dwuletni program PAL wdrażany w kolejnych latach w różnych miejscowościach. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy podejmuje cyklicznie lub 

akcyjnie przedsięwzięcia skierowane do następujących grup (zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w kwestionariuszu): 

 dzieci i młodzież: 

 - od listopada 2010 r. realizowany jest program „Młodzież w Działaniu”;  

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na 

niepełnosprawność oraz ich otoczenie: 

 - we wrześniu 2010 r. została zawiązana i zachowuje ciągłość działań Grupa Wsparcia 

Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością - „Razem Łatwiej” (spotkania jeden raz w 

miesiącu); 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na wiek: 

 - w marcu 2010 r zainicjowano powstanie  Klubu Seniora „Złota Jesień” działającego 

prężnie do dnia dzisiejszego pod egidą ośrodka pomocy;   

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi bezrobocie oraz ich 

otoczenie: 

 - projekt Integracja poprzez działania socjalne w Czernicy;  

osoby społecznie zaangażowane: 

- w ramach wolontariatu - Wolontariat Europejski, zostało powołane Centrum 

Wolontariatu Lokalnego w sierpniu 2011r.;  

 ogół mieszkańców: 

 - mieszkańcy gminy mogą  korzystać z poradnictwa prawnego w Punkcie w GOPS 

udzielanego w  ramach wolontariatu; 

 - od 2008 r. odbywa się co roku w grudniu impreza integracyjna „Spotkanie ze Św. 

Mikołajem” dla wszystkich zainteresowanych, głównie jednakże dla dzieci;  

 - impreza plenerowa „Pożegnanie lata z GOPS-em”. 
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4. Miejski Ośrodek Pomocy w Szklarskiej Porębie – działania podejmowane po 

przeprowadzeniu różnego rodzaju badań ukierunkowanych na wybrane terytorium lub 

kategorię grupy mieszkańców (seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, 

małych lokalnych społeczności) i analiz oraz przygotowaniu trzech map zasobów i potrzeb 

dla Szklarskiej Poręby Dolnej (2007), Białej Doliny (2010), Huty (2010); ponadto 

kierunki aktywności pracowników ośrodka pomocy wytycza Strategia Integracji i 

Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2008 -2015, poprzez 

wskazanie priorytetowych celów i zadań do wykonania: 

 dzieci i młodzież:  

- prowadzenie dwóch świetlic, środowiskowej Plus i środowiskowo-terapeutycznej 

„Cegiełka”, w których realizowane są różne, modelowe lub autorskie (najczęściej 

długoterminowe, od kilku miesięcy do kilku lat) projekty i programy; 

-projekt „Jest taki dzień” – skierowany na wspólne z pensjonariuszami Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego, celebrowanie różnych uroczystości; projekt wieloletni, na stałe 

wpisany w działania obu świetlic (są dwa zakłady i 2 świetlice – każda ma „swój” dom); 

- projekt: „Znamy się nie tylko z widzenia” – integrujący: dzieci ze świetlicy, dzieci 

niepełnosprawne z grupy „Światełko”, dzieci ze Szklarskiej Poręby Dolnej; są różne 

aspekty programu, np. „Znamy się nie tylko z widzenia - razem bawimy się w karnawale” 

- przygotowywany przez rodziców dzieci różnych grup kategorialnych; 

- „Wspólna Wigilia” – święto przygotowywane a następnie celebrowane ze 

Stowarzyszeniem Zdolna Dolna, na które zapraszani są najstarsi i samotni mieszkańcy 

Dolnej oraz lokalni decydenci; 

- społeczna kampania edukacyjna „Alkohol? A po co? ” skierowana głównie do dzieci i 

młodzieży ale także do rodziców i mieszkańców; 

- projekt „TRADYCJA TO JEST TO! Podtrzymujemy tradycje naszego regionu” – trwający 

od września do listopada 2011 roku; 

- wiele innych mniejszych akcji: np. wspólne z lokalną społecznością sprzątanie 

cmentarza, okolicy; czy typowo dziecięce, jak Integracyjny Dzień Dziecka zainicjowany 

przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w Karkonoskim 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, łączący integrację z edukacją 

ekologiczną i zabawą;  

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na 

niepełnosprawność oraz ich otoczenie: 
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- zaanimowana w 2007 grupa samopomocowa dla rodziców dzieci autystycznych – w 

chwili obecnej samodzielnie i prężnie działające Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „Światełko”;  

- kampania społeczna skierowana do mieszkańców Szklarskiej Poręby „Niepełnosprawni 

są wśród nas. Co Ty zrobiłeś dla nich?” przeprowadzona w 2009 roku, której elementami 

były – konferencja otwierająca z udziałem przedstawicieli różnych środowisk: osób 

niepełnosprawnych, rodzin, osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz służb 

społecznych z terenu gminy i powiatu - reprezentantów trzech sektorów; badanie 

ankietowe i fokus grupowy środowiska osób niepełnosprawnych; spotkania specjalistów w 

celu zaplanowania wspólnych przedsięwzięć;  

- projekt systemowy PAL skierowany do niepełnosprawnych i ich otoczenia;  

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na wiek: 

- zaanimowanie środowiska osób starszych w celu utworzenia w lutym 2009 roku 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po przeprowadzeniu badań ankietowych, fokusowych i 

wspólnych konferencjach, wyłoniono grupę inicjatywną z przedstawicieli środowiska, 

która ostatecznie utworzyła i stale prowadzi UTW; 

- projekt „Jestem, działam, umiem” skierowany do kobiet po 50 roku życia, 

dofinansowany ze środków UE w ramach EFS POKL (grudzień 2009 – luty 2010); 

- wspieranie inicjatyw lokalnego Koła Emerytów i Rencistów (od 2006 roku); 

- wspieranie inicjatyw PKPS skierowanych do najstarszych i najuboższych mieszkańców 

Szklarskiej Poręby (od 2005) – w tym Dnia Seniora, Wigilii dla Najuboższych, Śniadania 

Wielkanocnego dla Najuboższych, Walentynkowego Wieczoru Poezji itd.; 

- różne akcje – np. rozprowadzanie żywności wśród najuboższych i najstarszych 

mieszkańców Szklarskiej Poręby (od 2005);  

 inne grupy zagrożone wykluczeniem, z uwagi na dręczące ich problemy 

(grupy kategorialne i terytorialne): 

- utworzenie Klubu Integracji Społecznej (od 2007), który udziela wsparcia i prowadzi 

zajęcia, spotkania dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, także 

udostępnia pomieszczenia na spotkania AA i  AL –ANON;  

- utworzenie Punktu Informacyjno - Terapeutycznego oraz od 2006 roku 

Interdyscyplinarnego Zespołu, który udziela wsparcia, motywuje, podejmuje działania 

prewencyjne oraz interwencyjne;  

- stała współpraca z MONAR w Jeleniej Górze i Ośrodkiem Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia „ Radzimowice” w Szklarskiej Porębie; 
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- zrealizowanie projektu konkursowego „Razem damy radę” (2010) – skierowanego do 

mieszkańców lokali socjalnych, tzw: „baraków”, współfinansowanego z EFS POKL; 

- zrealizowanie projektu systemowego- „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę 

aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” (rokrocznie od 2008 roku) z 

elementami działań środowiskowych; 

 lokalne społeczności:  

- zaanimowanie Partnerstwa lokalnego „Zdolna Dolna” (w chwili badania funkcjonującego 

już jako Stowarzyszenie Zdolna Dolna), podejmującego od 2006 roku różnorodne formy 

aktywności, miedzy innymi przygotowanie wspólnie z parafią projektu remontu kościółka 

i złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim; przygotowanie i 

uzyskanie dofinansowania na prowadzenie koła fotograficznego ale także sprzątanie 

starego cmentarza, terenów zielonych, nasadzenie roślin, przygotowanie terenu pod plac 

zabaw, stały nadzór nad wybudowanym boiskiem, przez wytyczenie Szlaku Walońskiego i 

konnego kanapowego oraz rokrocznie już realizowanej Walońskiej Majówki (w chwili 

obecnej udział pracowników ośrodka pomocy ogranicza się do uczestnictwa w świętach w 

odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli lokalnej społeczności); 

- podjęcie cyklu działań animacyjnych na Osiedlu Huty – od sporządzenia mapy zasobów 

i potrzeb przez spotkania z mieszkańcami i wspólne określenie najistotniejszych potrzeb i 

problemów, przez gremialne ustalenie sposobów ich rozwiązania, wreszcie współdziałanie 

przy realizacji planów, w tym przygotowanie festynu -„Szklarska Majówka w Szklarskiej 

Porębie. Próba ocalenia wspomnień – festyn hutnictwa szkła”, integrujący lokalną 

społeczność wokół historii miejsca i pobudzający do aktywności; 

 - podjęcie cyklu działań animacyjnych na Białej Dolinie – przeprowadzenie badań przy 

współpracy z liderami lokalnymi, sporządzenie mapy, spotkania ze społecznością, 

planowanie i realizacja działań, między innymi sprzątanie Białej Doliny, przygotowanie 

ogniska integracyjnego; 

 ogół mieszkańców: 

- zaanimowanie w 2007, powołanie i aktywne uczestnictwo w trójsektorowym 

Partnerstwie Wspólnie dla Szklarskiej Poręby, aktywnie działającym i realizującym 

wspólne projekty, między innymi:  rokrocznie organizowany Charytatywny  Bal 

Przebierańców; rokrocznie organizowane Międzynarodowe Mistrzostwa Szklarskiej Poręby 

w Grzybobraniu; inicjatywa na rzecz poprawy losu zwierząt z terenu Szklarskiej Poręby 

„Bracia mniejsi”; konkursy dla różnych grup wiekowych, happeningi, akcje podejmowane 

wspólnie  z lokalną społecznością w celu budowania poczucia tożsamości i 

współodpowiedzialności za „małą ojczyznę”; 
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- utworzenie i prowadzenie Klubu Wolontariatu, w którego obszarze zainteresowań 

znajdują się działania edukacyjne, wspierające lokalną społeczność w jej inicjatywach 

(akcjach, festynach), a także w katalogu zadań znajduje się indywidualna pomoc osobom  

potrzebującym (starszym, chorym, niepełnosprawnym);  

- współpraca  z Wolontariatem Studenckim (od 2009 roku); 

- zainicjowanie i prowadzenie działań (od 2011 roku) zmierzających do partycypacyjnego 

(z udziałem wszystkich zainteresowanych stron) przygotowania lokalnego programu 

ochrony zdrowia psychicznego; 

- wspieranie działań animacyjnych, integrujących społeczność lokalną i obywatelskich, 

zainicjowanych przez inne grupy, organizacje, instytucje z ternu miasta, np. wspólne, 

partycypacyjne przygotowanie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju – 

zainicjowane prze Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej; 

wsparcie festynów parafialnych obu parafii, wspólne przygotowanie Parady Rodzinnej i 

Festynu Rodzinnego, miejskich Mikołajek itd.;  

- Punkt Informacyjny – łączący zadania Punktu Informacji Obywatelskiej, Punktu 

Interwencji Kryzysowej, Punktu Informacyjno-Terapeutycznego – z uwagi na cele 

zatrudnionych lub działających społecznie specjalistów i aktywistów. 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu podejmuje cyklicznie lub 

akcyjnie przedsięwzięcia skierowane do następujących grup (zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w kwestionariuszu): 

 dzieci i młodzież: 

- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci „Gopsikowe Wakacje”; 

-  Mikołajki dla dzieci;  

- organizacja konkursów dla dzieci; 

- Letni Turniej Świetlic; 

- organizacja warsztatów edukacyjnych dla młodzieży „W co się bawić na wsi?”; 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na 

niepełnosprawność oraz ich otoczenie: 

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy; 

- Dzień Tolerancji dla osób niepełnosprawnych; 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na wiek: 

- wspieranie działań Koła Emerytów, Caritasu; 

- Śniadanie Wielkanocne i Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych; 
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 inne grupy zagrożone wykluczeniem, z uwagi na dręczące ich problemy 

(grupy kategorialne i terytorialne): 

- realizacja projektu Klub Integracji Społecznej „Na leśnej”; 

- realizacja projektu systemowego w oparciu o PAL; 

 ogół mieszkańców: 

-  organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców; 

- organizacja corocznych imprez tj. Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i 

społeczności lokalnej; 

 - organizacja spotkań z mieszkańcami np. w sprawie organizacji wypoczynku dzieci w 

świetlicach wiejskich w czasie wakacji, zaangażowanie rodziców w działania; 

- organizacja zbiórek publicznych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych; 

- organizacja balu charytatywnego; 

- organizacja Sportowego Turnieju Rodzin; 

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie podejmuje cyklicznie lub akcyjnie 

przedsięwzięcia skierowane do następujących grup (zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w kwestionariuszu):  

 dzieci i młodzież: 

- w świetlicy środowiskowej uruchomiono wakacyjne zajęcia dla dzieci 

(zagospodarowanie wolnego czasu ale także przeciwdziałanie ewentualnym wypadkom 

dzieci w czasie prac rolniczych), w tym wyjazdy na basen, do kina, do parku linowego 

itp., a także  lepienie w glinie, plecionki itp.; 

 ogół mieszkańców: 

- szkolenia dla osób aktywnych z rejonu gminy; 

- spotkanie z człowiekiem, który pokazywał podobne inicjatywy z różnych miejsc w 

Polsce; 

- cykl spotkań mieszkańców - początek tworzenia mapy zasobów i potrzeb, analiza 

SWOT; weryfikacja uzyskanych potrzeb (w spotkaniach uczestniczyło około 20 osób na 

400 mieszkańców), w trakcie których mieszkańcy sami wypracowywali swoje potrzeby i 

koncepcje ich zaspakajania, np.: wskazali na brak miejsca dla spędzania czasu dla dzieci 

i młodzieży; 

- utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla osób starszych - OPS wynajął geodetę do 

wymierzenia terenu, dokonał zakupu ławek (EFS), prowadził formalności tj. 

dokumentację, atesty itp.; mieszkańcy wysprzątali teren, nawieźli piasek, wkopali sprzęt;  
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we wrześniu 2011 roku zaplanowano otwarcie kolejnego placu – miejsca spotkań dzieci, 

młodzieży, dorosłych; 

- wspólne inicjatywy – Dzień Dziecka (wcześniej nigdy w gminie nie realizowano), festyn 

rodzinny, Mikołajki; 

- organizacja debaty młodzieży z przedstawicielami władzy lokalnej; 

 grupy zagrożone wykluczeniem, z uwagi na dręczące ich problemy (grupy 

kategorialne i terytorialne): 

- od  2009 roku rokrocznie PAL w ramach projektu systemowego; w 2010 roku objętych 

PAL - em było 6 sołectw, w których odbyło się w sumie ponad 30 spotkań. 

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie swoje działania 

zaprezentował w podziale uwzględniającym kryterium ciągłości: 

w ramach środowiskowej pracy socjalnej Ośrodek podejmuje działania z zakresu: 

1. działań jednorazowych, corocznych prowadzonych od kilkunastu lat, tj. organizacji 

imprez, festynów oraz wyjazdów integracyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do 

lokalnej społeczności m.in. Dzień dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka oraz wyjazdy 

jedno- kilkudniowe, 

2. działań jednorazowych, corocznych o charakterze ponadregionalnym takie jak 

spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych oraz 

Biesiada Integracyjna Osób Starszych, 

3. działań ciągłych prowadzonych przez cały rok, tj. prowadzenie grupy samopomocowej 

dla bezrobotnych kobiet (od 2009 r.), prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z 

zaburzeniami psychicznymi (od 2008 r) oraz realizacja programu aktywności lokalnej (od 

2010 r). 

 

Spostrzeżenia i wnioski 

  W myśleniu o współpracy organizatora/pracownika socjalnego ze społecznością 

lokalną, kanalizowanym zapisami Ramowego modelu OSL pojawiają się kluczowe pojęcia, 

narzucające sposób oglądu zebranych materiałów. Są to długofalowość, terytorialność, 

cykliczność, akcyjność, systemowość. Część z nich, jak się wydaje, wymaga pewnego 

doprecyzowania.  

  Terytorialność – rozumiana jest przez respondentów w sposób zróżnicowany i 

wiązana jest działaniami ograniczonymi obszarowo do jednej wsi, sołectwa,  

administracyjnie lub geograficznie wyodrębnionych dzielnic miasta; czasem odnoszona 

jest do „małej ojczyzny”, mentalnie wyodrębnianej przez samych mieszkańców z uwagi 
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na uwarunkowania historyczne (np. administracyjne połączenie dwóch miejscowości o 

odrębnej historii czy dzielące wieś wydarzenia z przeszłości), geograficznych (naturalne 

ukształtowanie terenu dokonujące podziału jednej miejscowości, np. rzeka), kulturowych 

(ludność napływowa i autochtoniczna czy różnych wyznań) itd. Równocześnie warunek 

terytorialności pozostaje spełniony, w opinii badanych, w przypadku całej 

kilkunastotysięcznej gminy wówczas, gdy działania są uzasadnione wyborem określonej 

grupy zagrożonej wykluczeniem, np. rodziców dzieci autystycznych, zamieszkujących 

różne sołectwa.  

  Długofalowość postrzegana jest przez respondentów dwojako: jako cykliczne akcje 

zaplanowane do realizacji w kolejnych latach (np. obchody ważnych dla miejscowości 

wydarzeń czy celebrowanie świąt) lub też objęcie jednej miejscowości różnego rodzaju 

działaniami wynikającymi np. z PAL przez długi (np. wynikający z uchwały, kilku, 

kilkunastoletni) okres czasu. 

  Brak jednolitości występuje u respondentów także przy rozpatrywaniu akcyjności: 

jest ona postrzegana zarówno jako jedno działanie rozumiane jako interwencja socjalna  

czy akcja ale także jako ograniczone w czasie i wtłoczone w ramy projektu systemowego 

czy konkursowego – działania wynikające ze środowiskowej metody pracy socjalnej 

kończące się po kilku miesiącach wraz z zakończeniem projektu. Wówczas rozbudzone 

inicjatywy niewspomagane wiedzą i doświadczeniem animatorów, networkerów czy 

lokalnych polityków często wygasają. 

  Wydaje się zasadnym dookreślenie pojęcia cykliczności w organizowaniu 

społeczności lokalnej. Zasadnym jest utożsamienie cykliczności z ciągiem działań 

połączonych jedną ideą, myślą przewodnią i ujętych w plan ewentualnie program, z 

założeniem uzyskania określonych rezultatów, co odróżnia ją, w sposób wyraźny, od serii 

akcyjnych, doraźnych inicjatyw. Wyznaczenie umownej lub faktycznej cezury wynika z 

konieczności dokonania oceny zmian zachodzących w społeczności oraz z podjęciem 

decyzji o wycofaniu się animatora lub o dokonaniu ewaluacji. Cykl zatem zakłada pewien 

początek, obszar główny intensywnych i różnorodnych działań oraz ich zakończenie, 

wyznaczanych np. przeobrażeniem społeczności, zaistnieniem pożądanych  wyznaczników 

zmiany. Mogą to być np. kryteria empowermentu wypracowane przez ekspertów CAL:  

podmiotowość, aktywność (zaangażowanie), spójność, wspólnota, czy poczucie wpływu 

na swój los, otoczenie, innych mieszkańców. Cykliczność, jak się wydaje, w pewnym 

obszarze łączy się z systemowością, jednakże ta ostatnia wydaje się pojęciem bardziej 

pojemnym i ustrukturyzowanym, szczególnie w zakresie OSL. 
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  Analiza materiałów zaprezentowanych powyżej zmusza do sformułowania 

następującej refleksji: sposób prezentacji podejmowanych przedsięwzięć uwypuklających 

najbardziej spektakularne akcje (np. festyny, imprezy mikołajowe) bez eksponowania 

wspólnotowego i integrującego ich charakteru, wskazywać może na błędne u podstaw 

założenia. Przywołanie jednorazowej akcji wiąże myślenie o integracji i aktywizacji 

społeczności z uczestnictwem w festynie, (które oczywiście mogą także zachodzić, 

jednakże jak się wydaje, są raczej bierne, zbyt powierzchowne, niejednokrotnie pozorne i 

przebiegające zbyt wolno). Zapomina się o integracji (a właściwie bardziej pożądanej 

inkluzji) wynikającej ze współdziałania; to właśnie aspekt współpracy przedstawicieli 

społeczności, intensyfikującej się niewątpliwie w trakcie przygotowywania 

spektakularnych akcji, rodząca się współodpowiedzialność za sukces i ewentualną 

porażkę ma charakter rzeczywiście integrujący i budujący partnerskie zaangażowanie.  

  Reasumując: być może przyczyną udzielenia odpowiedzi w postaci hasłowo 

przywołanych akcyjnych działań, z uszczupleniem elementu współpracy mieszkańców są: 

- po stronie  badającego:   

o nieprecyzyjnie postawione pytanie; 

- po stronie respondenta: 

o niezrozumienie istoty OSL, lub/i 

o niewielka wiedza na temat OSL   

o niewielkie rozpowszechnienie Ramowego modelu OSL nawet wśród 

jednostek wiodących w obszarze współdziałania ze społecznościami (bo 

takie poddane zostały badaniu), 

na co zwracana jest uwaga także przy omawianiu innych aspektów niniejszej ekspertyzy. 

Znajomość założeń OSL przejawia się także w sposobie upowszechniania idei i prezentacji 

podejmowanych inicjatyw z uwypukleniem zachodzących w społeczności zmian. 

 

Rozdział IV 

Możliwości wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej z punktu widzenia 

ośrodków pomocy funkcjonujących w małych gminach - ilość czasu 

poświęcanego na działania środowiskowe 

  1. Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w 

kwestionariuszu dookreśla ilość czasu przeznaczonego na organizowanie społeczności 

lokalnej w następujący sposób: praca realizowana w zależności od stopnia 

zaangażowania pracownika socjalnego z danego rejonu, ale mogę oszacować jako 10 -
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20% czasu pracy przeznaczonego na wszystkie zadania wynikające z zakresu 

obowiązków. 

  2. Reprezentant Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali w 

nadesłanym kwestionariuszu prezentuje kwestię czasu następująco: to jest duża część 

pracy. Światowy Dzień Serca, Dzień Wolontariusza, Wyjazd integracyjny „Nagradzamy 

aktywnych”, Gminny Bal Seniora, udział w V Festynie Rodzinnym, Wyjazd środowisk 

trzeźwościowych na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu, cztery Spotkania 

Rodzinne (Noc Świętojańska, Kolory Lata,. Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy, Dzień 

Ziemniaka) Choinka z Uśmiechem dla dzieci niepełnosprawnych, Dzień Pluszowego Misia, 

spotkania wiejskie z mieszkańcami, udział w Aktywnych Społecznościach- to przeciętnie 

więcej niż jedno miesięcznie duże zaangażowanie. Ponadto realizujemy cztery małe 

granty, tam są kolejne spotkania, wycieczki, zajęcia. Nasi pracownicy mają wiele godzin 

do odbioru, bo duża część zaangażowania dzieje się w dniach wolnych od pracy lub 

popołudniami. To również jest problem dla kadrowej i zarządzającego. Rozważamy 

reorganizację czasu pracy ośrodka, aby pozbyć się nadgodzin i być bliżej rodzin na 

terenie. 

  3. Zarządzająca Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy pisze: 

czas pracy przeznaczony na środowiskową pracę socjalną uzależniony jest od 

konkretnego działania. Pracownicy ośrodka pracujący metodą środowiskową poświęcają 

najczęściej  swój czas po godzinach pracy ośrodka, w zależności od potrzeb. Spotkania 

poszczególnych uaktywnionych grup lokalnych odbywają się raz w miesiącu,                    

w godzinach popołudniowych. Impreza plenerowa odbyła się w dzień wolny od pracy        

i trwała kilka godzin. Imprezy integracyjne odbywają się w godzinach popołudniowych     

i wieczornych. 

  4. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szklarskiej 

Porębie w trakcie badania grupowego wskazali na: zbyt małą część czasu przeznaczaną 

na  pracę w środowisku szczególnie w stosunku do czasu poświęcanego na prowadzenie 

różnorodnej dokumentacji. Jeden z pracowników ocenia, że czas pracy w środowisku to 

około 20-30%, a powinno być więcej. Jak stwierdza, ludzie chcą takiego kontaktu z 

przedstawicielami MOPS, a przez pracę biurową pracownicy socjalni mają coraz mniej 

czasu na współdziałanie ze społeczeństwem. Praca metodą CAL nie wpływa negatywnie 

na pozostałe obowiązki lecz odwrotnie. Problemem jest zbytnie skomplikowanie i 

czasochłonność postępowania dot. udzielania  pomocy finansowej. 

  5. Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu w 

części kwestionariusza poświęconej określaniu czasu przeznaczanego na środowiskową 
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metodę pracy socjalnej stwierdził: nie do określenia, w zależności od potrzeb. Większość 

działań realizowane jest przez Stowarzyszenie, którego członkami są wszyscy pracownicy 

ośrodka. Do naszych działań włączamy naszych partnerów i wolontariuszy. 

  6. W trakcie bezpośredniej rozmowy z kierownikiem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnie uzyskano następujące informacje dotyczące rozłożenia 

czasu pracy: czas przeznaczany na pracę z indywidualnym przypadkiem a czas na 

działania PAL-owskie zależy od tego jakie imprezy są realizowane. Jeżeli OPS chce 

zrealizować co miesiąc jakąś imprezę, czas pracy PAL zwiększa się kosztem czasu pracy z 

indywidualnym klientem. Miesiące na początku roku to praca w większości z 

indywidualnym klientem (brak funduszy na realizacje działań środowiskowych) miesiące 

wiosenno-letnie to zwiększający się czas pracy PAL-owskiej. 

  Na tak postawione pytanie: czy byłoby zasadne wskazywanie w zakresie 

obowiązków określonego czasu pracy na kontrakty i określonego czasu na działania 

środowiskowe? – kierownik ośrodka odpowiedział: nie, gdyż może to spowodować, że 

pracownik, po wykonaniu np. 20 godzin miesięcznie pracy środowiskowej powie, że już 

wykonał nakazaną normę i nic więcej nie będzie robił. Czas pracy środowiskowej 

wyznaczać powinny konkretne potrzeby mieszkańców oraz posiadane przez OPS środki. 

Jedynie w Lipnie jest określone, ze każdy pracownik musi zrobić 10 kontraktów w ciągu 

roku. W przypadku działań środowiskowych przeznacza się na nie tyle czasu aby były one 

efektywne.  

  7. Reprezentant Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 

w nadesłanym kwestionariuszu pisze: ośrodek w chwili obecnej nie analizował wymiaru 

czasowego podejmowanych działań w ramach środowiskowej pracy socjalnej. 

Środowiskową pracę socjalną wykonują wszyscy pracownicy sekcji pomocy 

środowiskowej przy wsparciu samodzielnych stanowisk ds. programów. 

Spostrzeżenia i wnioski 

  Analiza nadesłanych wypowiedzi pozwala na następujące uogólnienia: 

- zdecydowanie trudne jest, dla większości respondentów, precyzyjne wskazanie ilości 

czasu poświęcanego na organizowanie społeczności lokalnej; 

- dwie z siedmiu jednostek pokusiły się o jego dookreślenie – jest to od 10 do 30% czasu 

przeznaczonego na realizację wszystkich zadań; 

- ilość czasu poświęcana na pracę środowiskową wzrasta wraz z intensyfikacją 

przedsięwzięć (zwykle w okresie letnim); 
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- działania podejmowane są o różnych porach dnia, często także w soboty i niedziele, co 

skutkuje koniecznością wprowadzenia odpowiednich unormowań w regulaminie 

organizacyjnym oraz w umowach o pracę; 

- włączenie wolontariuszy, liderów i partnerów zdecydowanie zmniejsza ilość nakładów 

ponoszonych przez pracowników ośrodka pomocy, w tym przeznaczanego czasu pracy. 

 

4. Źródła finansowania działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy 

socjalnej 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach 

  Osoba kierująca Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach, wśród 

źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy socjalnej, 

wymienia środki gminy obok wkładu własnego mieszkańców, a także finanse płynące na 

realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali  

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali wskazuje przede 

wszystkim na środki EFS (przeznaczane na realizację projektu systemowego) jako 

główne źródło finansowania działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy 

socjalnej. W dalszej kolejności, wymienia granty oraz środki gminne - udało się wpisać w 

budżet ośrodka Program promocji wolontariatu na terenie gminy i tam są zabezpieczone 

środki własne (niewielkie!). Niewielkie środki na realizację zadań związanych z 

problematyką uzależnień pochodzą z budżetu Programu Profilaktyki Uzależnień, a także 

troszkę czerpiemy ze środków na utrzymanie ośrodka, np. kupując artykuły papiernicze –

biurowe dla ośrodka, a tam kredki, mazaki, bloki, a potem dajemy na świetlicę 

środowiskową, na którą brak jakichkolwiek środków, a jest potrzeba jej istnienia. 

Sponsoring pomimo bardzo wielu starań, zdarza się rzadko. Częściej ludzie podzielą się 

własnym czasem i umiejętnościami, ale w nich nie zagotuje się, np. wody, jeśli brak 

czajnika. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w kwestionariuszu 

ankiety zaznacza: działania podejmowane w ramach środowiskowej pracy socjalnej 

finansowane są ze środków własnych OPS, składek członkowskich, współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  lub realizowane są nieodpłatnie. 
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4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie uzyskuje środki na  

finansowanie działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy socjalnej z 

następujących źródeł: 

- zasoby własne (rzeczowe i finansowe – niewielkie, z pieniędzy na bieżącą działalność 

ośrodka: papier, tusz, znaczki, koperty, itd.) ośrodka pomocy oraz wkład w postaci pracy 

zespołu; 

- zasoby rzeczowe i wkład pracy poszczególnych partnerów, lokalnych liderów,  

wolontariuszy i mieszkańców; 

- środki z pożytku publicznego, na realizację projektów przygotowanych wspólnie z 

partnerami z organizacji pozarządowych; 

- środki na realizację zadań i programów wynikających z  Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w 

Szklarskiej Porębie, w tym na prowadzenie świetlic środowiskowej i środowiskowo – 

terapeutycznej; 

- dotacje unijne w ramach EFS POKL na realizację projektów konkursowych i projektów 

systemowych. 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu 

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, wśród źródeł 

finansowania działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy socjalnej 

wymienia: fundusze gminy, starostwa, PFRON, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, EFS, wskazuje także w kwestionariuszu na sponsorów 

prywatnych, banki, Urząd Marszałkowski wreszcie na zbiórki publiczne. 

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie 

  Osoba kierująca Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie wskazuje na 

następujące źródła finansowania działań podejmowanych w ramach środowiskowej pracy 

socjalnej: 

- z dotacji w ramach pożytku publicznego; 

- z pieniędzy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, finansowane są działania jednej 

ze  świetlic  środowiskowych; 

- z funduszy samorządu, jako wkład własny do projektu systemowego (ok.10 tys. złotych 

w 2010 roku) na Program Aktywności Lokalnej, przy uzyskanej dotacji z EFS POKL, w 



 
73 

tymże roku (120 tys. zł); z zaznaczeniem, iż OPS nigdy nie otrzymał z gminy wkładu 

własnego ekstra – zawsze musiał te pieniądze zabezpieczyć z własnych środków. 

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krasnystaw 

Z informacji zwrotnej uzyskanej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krasnymstawie wynika, iż działania w ramach środowiskowej pracy socjalnej Ośrodka 

finansowane są z następujących źródeł tj.: 

1. dofinansowanie poszczególnych zadań realizowanych przez ośrodek ze środków 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

3. dofinansowanie zadań realizowanych w partnerstwie z Organizacją Pozarządową 

(wywodzącą się z inicjatywy pracowników Ośrodka) w ramach otwartych konkursów 

ofert, 

4. dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

5. dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek przez lokalnych sponsorów. 

 

Spostrzeżenia i wnioski 

 Analiza nadesłanych wypowiedzi pozwala na następujące uogólnienia: 

- każdy z ośrodków korzysta z EFS POKL; 

- fundusze gminne wykorzystywane są trojako: jako wkład własny gminy do składanego 

wniosku o dotację; jako wyodrębniona kwota w budżecie OPS na działania sensu stricte 

OSL (np. w Kowali na Program Promocji Wolontariatu); wreszcie niewielkie kwoty 

przeznaczane na organizowanie społeczności pochodzą z funduszu na utrzymanie OPS i 

jego bieżącą pracę; 

- ośrodki zawiadujące finansami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, część działań skierowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem z uwagi 

na uzależnienia, szczególnie realizowanych w świetlicach środowiskowo-terapeutycznych 

pokrywa z w/w opłat; 

- kilka jednostek pozyskuje dotacje gminne z ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie, poprzez wejście w partnerskie współdziałanie z organizacją pozarządową; 

- dwa z siedmiu OPS-ów wskazują na środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, jako źródło finansowania działań podejmowanych wspólnie ze 

środowiskiem osób niepełnosprawnych; 



 
74 

- jeden raz wskazano na środki pochodzące ze starostwa i  urzędu marszałkowskiego. 

 Wszystkie gminy podkreślają fakt realizacji zadań, wynikających ze środowiskowej 

metody pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu zasobów 

własnych wynikających z: intensyfikacji pracy ludzi (w godzinach pracy i po jej 

zakończeniu); z zasobów rzeczowych i lokalowych ośrodka ale także partnerów (zasoby 

ludzkie i materialne), wolontariuszy (praca), mieszkańców (praca, rzadziej fundusze, 

niejednokrotnie art. spożywcze czy inne materialne, pochodzące od sponsorów np. 

drobnego biznesu czy banków). Bezsprzecznym wydaje się fakt opierania głównego 

ciężaru finansowego podejmowanych działań o środki zewnętrzne, unijne. Pojawia się 

pytanie o przyszłość np. programów aktywności lokalnej bez tego wsparcia. W związku z 

powyższym nasuwa się wniosek o konieczności edukowania przedstawicieli instytucji 

pomocy w temacie intensyfikacji poszukiwań źródeł finansowania w obrębie gminy oraz 

przeniesienie ciężaru przygotowania i realizacji działań na zasoby własne, w tym 

partnerów – lokalnych podmiotów, ze wszystkich sektorów. Ponadto wydaje się 

zasadnym wskazanie różnorodnych korzyści wynikających ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Poszerzanie wiedzy powinno się rozpocząć od przybliżenia ustawy  o 

pożytku publicznym i wolontariacie oraz obowiązujących w gminach programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; poprzez budowanie wiedzy o celach 

funkcjonowania znajdujących się na terenie gminy podmiotów ngo; wreszcie poprzez 

zmianę stereotypowego, wzajemnego postrzegania, aż do wskazania korzyści (także 

materialnych) płynących z takiej współpracy. 

 

Rozdział V 

Inne, ważne z punktu widzenia ośrodka zagadnienia związane z prowadzeniem 

środowiskowej pracy socjalnej (trudności, możliwości, punkty zwrotne, 

kamienie milowe, miejsca szczególnie wrażliwe i inne), zawarte w nadesłanych 

kwestionariuszach  

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach 

  Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, swoje 

spostrzeżenia wynikające z metody organizowania społeczności lokalnej, przedstawia 

następująco: 

- brak jasnej definicji czym jest środowiskowa praca socjalna, powoduje trudności w 

uzyskaniu środków na ten cel, gdyż zdarza się pokrywanie działań z innymi obszarami 

np. edukacją czy kulturą; 
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- brak katalogu narzędzi – instrumentów wykorzystywanych w środowiskowej pracy 

socjalnej, stąd różnorodność myślenia i definicji (brak kryteriów, standardów); 

- brak jasnego ujęcia w ustawie o pomocy społecznej (niby jest ale nie ma); 

- inne postrzeganie problemów i pracy nad nimi przez władze zwierzchnie, brak 

akceptacji dla działań środowiskowych prowadzących do usamodzielnienia grup czy 

społeczności. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali  

  Wypowiedź osoby zarządzającej Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Kowali, poświęcona wprowadzaniu pracy metodą środowiskową, brzmi następująco: moja 

prośba - nie twórzmy wirtualnej rzeczywistości. Ideały tak, ale w wizjach i misjach, w 

planach i działaniach- realnie. Nie każdy ośrodek będzie pracował wszystkimi metodami 

(nie w tym pięcioleciu), a jeśli któryś dokona czegoś poza ustalonym standardem, trzeba 

go nagrodzić, bo wyjątki potwierdzają reguły i przebijają mury do przyszłości. Nie 

udawajmy, że wszystkim się chce, chociaż powinno się chcieć. Człowiek- natura zmienna 

i wrażliwa, stale nie ma tabletki na wzrost motywacji w organizmie. Kierownik nie może 

nic bez pracowitego zespołu, zespół nie dokona cudu bez pracowitego kierownika. Tu nie 

wystarczy mieć tylko umiejętności… Może certyfikować ośrodki w różnych metodach i za 

to zwiększać dotację. Jeśli ośrodek spełnia takie i takie kryteria to otrzymuje certyfikat do 

pracy metodą indywidualnych przypadków (na 5 lat)- wtedy dotacja zwiększona, np. o 15 

%. I dalej w tym stylu… certyfikat pracy z grupami, pracy ze środowiskiem… Praca 

środowiskowa od trzech pracowników socjalnych w górę. Przy jednym lub dwóch- 

możliwe tylko elementy, jeśli są pracowici i mądrzy. Trudności: nasze władze, pomimo 

przekazu od nas, nie wiedzą, że naszym zadaniem jest organizowanie środowiska i że 

mamy ku temu kompetencje. Miejsca szczególnie wrażliwe: zetknięcie polityki społecznej 

właśnie z polityką lokalną. Także finanse. Brak myślenia profilaktycznego w polityce 

społecznej i wyraźnego artykułowania takich zadań dla OPS, np. tworzymy poradnię dla 

rodzin mimo, że rodzin dysfunkcyjnych nie jest wiele, po to, żeby nie rosła ich liczba. 

Głośne mówienie o tym, ze do naszych zadań nie należy tylko interwencja. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

Na podstawie swoich obserwacji kierownik ośrodka w Czernicy stwierdza: 

pracownicy Ośrodka zauważają różne trudności we wdrażaniu środowiskowej pracy 

socjalnej. Związane są one m.in. ze zbiurokratyzowaniem pomocy społecznej, zbytnim 

uwikłaniem pracowników socjalnych w realizację świadczeń o charakterze materialnym, 
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brakiem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych po stronie pracowników 

socjalnych z zakresu stosowania metody środowiskowej, zbytnie przywiązanie 

pracowników socjalnych do metody indywidualnego przypadku, zły wizerunek  Ośrodka, 

pozostawanie przez długi czas społeczności lokalnej w uśpieniu. Niekiedy trudności mogą 

sprawiać sami pracownicy socjalni, ponieważ swoimi poczynaniami wyrządzają wiele 

szkody i źle wpływają na postrzeganie ośrodka przez społeczeństwo. Są to pracownicy 

socjalni, którzy pracę socjalną postrzegają w kategorii nakazów, zakazów, żądań oraz 

wyciągnięcie konsekwencji w przypadku nie wywiązania się z zaleceń. Postawa taka nie 

tylko źle wpływa na wizerunek pracownika socjalnego, ale także powoduje u klientów 

bezradność, zniechęcenie i bierną postawę.  

Podejmując działania w środowisku napotykamy nie tylko na same trudności. 

Widzimy w tych działaniach przede wszystkim ich pozytywną stronę. Pracownicy socjalni 

podejmując działania w środowisku po pierwsze chcą pokazać, że pomoc społeczna to coś 

więcej niż tylko przyznawanie zasiłków, dążą do ograniczenia wykluczenia społecznego, 

do ukazania możliwości i potencjału tkwiącego w społeczeństwie, ożywiania w 

społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, zintegrowania 

społeczeństwa. Ważną kwestią jest także powstawanie stowarzyszeń i instytucji, które 

swoją pracę kierują na różne grupy w społeczeństwie. Nasza środowiskowa praca 

socjalna dopiero się rozpoczyna, jest w fazie rozwoju, głębszego poznawania, uczenia się, 

dogłębnego rozpoznawania, analizowania potrzeb i możliwości środowiska lokalnego. 

Punktem zwrotnym było przekonanie wszystkich pracowników socjalnych do próby 

stosowania środowiskowej metody pracy socjalnej, ponieważ pracując z indywidualnym 

człowiekiem, nie możemy go oddzielać od środowiska, w którym żyje. 

Kamienieniem milowym, który pojawi się na naszej drodze mogą być zbyt małe 

zasoby ludzkie, finansowe, niechęć ze strony niektórych liderów środowiska, 

nieakceptowanie naszych działań przez środowisko lokalne, stereotypowe myślenie. 

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 

Pracownicy ośrodka w trakcie badań – fokus grupowy – stwierdzili:  

- zmienia się wizerunek ośrodka w społeczeństwie, mieszkańcy rozpoznają pracowników 

w mieście i to nie tylko pracowników socjalnych; jest to wynikiem ich udziału w różnych 

imprezach; 

- w ośrodku potrzebna jest osoba, która zmotywuje pracowników do działania; 
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- ważne jest też zdobywanie wiedzy i doświadczeń w trakcie szkoleń, a także 

przeszczepienie różnych form pracy innych OPS-ów na własny grunt, korzystanie z tzw. 

dobrych praktyk; 

- ważne jest by zainicjować określone działania, a następnie w stosownym momencie się 

wycofać, by dalej mieszkańcy mogli sami pracować, jak to było w przypadku 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie; 

- dotychczasowe działania MOPS spowodowały większą aktywność innych instytucji z 

terenu miasta np. MOKSIAL-a; 

- niezwykle ważny jest bieżący przepływ informacji, dzielenie się wiedzą oraz wspólne 

planowanie przedsięwzięć; 

- w ośrodku co tydzień odbywają się spotkania pracowników (w każdy poniedziałek), w 

trakcie których ustalane są priorytety w działaniach, a pod koniec każdego roku planuje 

się pracę na przyszły rok i ustala się, kto będzie za poszczególne przedsięwzięcia 

odpowiedzialny; 

- w chwili obecnej zespół przygotowuje dokumenty do powołania komisji monitorującej, a 

następnie dokonującej ewaluacji działań, także podejmowanych metodą OSL; 

- samorozwój – pracownicy są zobligowani ustawą oraz zapisami w opisach stanowisk 

pracy do stałego poszerzania swojej wiedzy, oraz do rozwijania umiejętności, np. poprzez 

uczestnictwo i prowadzenie różnych spotkań, uczą się lub doskonalą umiejętności, w 

sztuce publicznych prezentacji; 

- niezwykle ważne jest stałe informowanie społeczności o inicjatywach, np. za 

pośrednictwem stale aktualizowanych stron internetowych; istotne jest także cykliczne 

badanie oczekiwań mieszkańców. 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, w nadesłanym 

kwestionariuszu zaznacza:  

-  zauważaliśmy zmianę na lepsze w postrzeganiu wizerunku pracy naszego ośrodka; 

-  zbyt dużo zadań nakładanych przez władze, a brak środków na ich realizację; 

- często nasze działania nie są zrozumiałe przez władzę, gdyż analiza potrzeb jest 

prowadzona tylko przez nas; 

- działania podejmowane w partnerstwie łatwiej realizować, obecnie dążymy do 

podpisania umów długoterminowych. 

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie 



 
78 

Osoba kierująca Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie wskazuje na 

następujące istotne elementy środowiskowej metody pracy socjalnej: 

- działania GOPS zmierzały w kierunku zmiany wizerunku, ale także zmiany sposobu 

współpracy z mieszkańcami opierającej się na współdziałaniu; w ubiegłym roku 

działaniami PAL objętych było 6 sołectw, gdzie odbyło się w sumie ponad 30 spotkań, one 

całkowicie odmieniły wizerunek OPS, ponadto sprawozdania przedstawiane radnym (co 

zostało zrobione w 2008, 2009 roku) robią na nich kolosalne wrażenie; 

- ważna jest edukacja pracowników i upowszechnienie metod pracy środowiskowej np. 

wskazywanie na możliwości i na działania: PAL, kampanie, dzień dziecka, mikołajki; 

- pracownicy, podejmując współpracę z lokalną społecznością, widzą inny sens pracy, 

gdyż jak twierdzą, do wypłacania pieniędzy nie są wymagane jakieś szczególne 

kwalifikacje, a na pewno nie pracownika socjalnego; 

- istotne są spotkania superwizyjne - raz w miesiącu jest spotkanie z pracownikami 

socjalnymi, na którym prowadzone są rozmowy na temat rodzin; jest to ustalony termin 

– każdy czwarty poniedziałek miesiąca, wówczas każdy z pracowników omawia jedną 

rodzinę;(pojawia się w tym miejscu pytanie o potrzebę superwizji pracowników 

podejmujących współdziałanie z lokalną społecznością? – dop. autora ekspertyzy) 

- należy zwrócić uwagę na upowszechnienie informacji na stronach internetowych, w 

prasie, poprzez kościół itp., gdyż ważna jest otwartość OPS; niestety spotkałem się z 

zarzutami kierowników innych OPSów w powiecie, że się chwalimy. 

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krasnystaw 

Z informacji zwrotnej uzyskanej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krasnymstawie wynika, iż głównym problemem prowadzenia środowiskowej pracy 

socjalnej jest brak lub niska otwartość pracowników socjalnych na podejmowanie nowych 

czy też innowacyjnych rozwiązań oraz zbyt duże obciążenie pracą pracowników 

socjalnych, wynikające z braku możliwości finansowych zatrudnienia dodatkowych 

pracowników. 

Po kilkunastu latach pracy metodą środowiskową (w różnych formach i 

rozmiarach) zmniejszyły się opory w uczestniczeniu w tej formie wsparcia klientów 

Ośrodka.  

 

Spostrzeżenia i wnioski 
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  Analiza  informacji o trudnościach, wyzwaniach, o miejscach szczególnie 

wrażliwych wskazanych przez respondentów ujawnia pewne podobieństwa. 

Pierwszoplanowe kwestie pojawiające się w większości wypowiedzi dotyczą: 

- konieczności edukowania i motywowania pracowników w kierunku podejmowania 

działań wszystkimi metodami pracy socjalnej, a w szczególności OSL;  

- poszerzania wiedzy na temat wartości współpracy ze społecznością, przede wszystkim 

wśród lokalnych polityków i przedstawicieli władzy; 

- rozpoznawania zasobów i potrzeb, wewnątrz ośrodka i w otoczeniu; 

- zaspokajania potrzeb zespołu, w zakresie tworzenia możliwości równego dostępu do 

budowania kompetencji czy informacji;  

- wyodrębnienia w budżecie ośrodka kwoty przeznaczonej na działania OSL. 

  Wydaje się także, iż ujednolicenie zapisów prawa na poziomie ośrodka i jego 

konsekwentne stosowanie, w tym wprowadzenie czytelnego systemu motywacyjnego, 

podniesienie jakości usług świadczonych na wszystkich poziomach funkcjonowania 

instytucji, wreszcie stała współpraca w zespołach (ze wszystkimi konotacjami płynącymi z 

zastosowania tego pojęcia), jest środkiem do wprowadzania pozytywnych/pożądanych 

zmian w społeczności i w samej instytucji, łącznie z pozytywnym przeobrażaniem jej 

wizerunku. Jednym z efektów takiej reorganizacji będzie wizja zintegrowanego, 

jednolitego, bez wewnętrznych rozłamów, współdziałającego ponad komórkami i 

sprawnie funkcjonującego organizmu – instytucji pomocy stanowiącej równocześnie 

centrum współpracy ze społecznością lokalną.  

 

Rozdział VI 

Podsumowanie -  końcowe wnioski i rekomendacje 

  Przeprowadzona obserwacja i opis sytuacji w ośrodkach oraz w ich otoczeniu, a 

następnie sformułowanie spostrzeżeń i wniosków w poszczególnych obszarach 

tematycznych, skłania do następujących, najistotniejszych uogólnień: 

- żaden z ośrodków funkcjonujących w małych gminach do 25 tysięcy mieszkańców nie 

ma wyodrębnionej funkcji OSL w rozumieniu twórców Ramowego Modelu OSL45, jednakże 

nie determinuje to braku lokalnych inicjatyw; 

                                                             

45 W żadnym z  badanych ośrodków nie ma komórki lub wyodrębnionej funkcji, zawierającej zapis  wymaganej 

wiedzy na tym stanowisku oraz zadań do wykonania, nakreślonych w Ramowym Modelu OSL : w tym kontekście 

do niezbędnych umiejętności i kompetencji organizatora społeczności lokalnej należą:  przeprowadzanie 

diagnozy środowiska, nakreślenie profilu społeczności, zarządzanie informacją i zasobami, podtrzymywanie 

zaangażowania i motywowanie innych, dochodzenie do consensusu i określanie wspólnego celu, mediacja 
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- w części gminnych oraz instytucjonalnych aktów prawnych pojawiały się zapisy 

świadczące o wcześniejszych próbach zaznaczenia pracy metodą środowiskową, jednakże 

jak się wydaje chaos pojęciowy (różnicowanie metod CAL, OSL, metody organizowania 

środowiska, trzeciej metody pracy socjalnej, środowiskowej metody pracy socjalnej) 

skutkuje przypadkowością stosowanego nazewnictwa lub niezrozumieniem konieczności 

czytelnego wyodrębnienia jej w dokumentach;  

- badanymi jednostkami kierują liderzy rozumiejący pojęcie nowoczesnego przywództwa 

oraz wdrażający bliską im ideę organizowania społeczności lokalnej, jednakże mimo iż 

ośrodki te mają status wiodących w obszarze organizowania społeczności lokalnej, 

niejednokrotnie borykają się z problemami wewnętrznymi oraz skarżą się na: 

 niedostatek pomysłów na zarządzanie strategiczne instytucjami pomocy, które 

miałyby wyodrębniony zespół/funkcję OSL; 

 obecne i możliwe do wystąpienia trudności w ustaleniu zasad podległości, 

współdziałania z podmiotami zewnętrznymi, współpracy pomiędzy zespołami,  

sprawozdawczości; 

 niejednokrotnie niewielkie zmotywowanie części kadry do podejmowania nowych 

działań związanych z wyodrębnianiem OSL; 

 brak stabilności w zakresie obowiązującego prawa, co skutkuje dezinformacją, 

niepokojami, oporem na zmianę oraz zwiększaniem zakresu zadań 

przeznaczonych do realizacji przez pracowników ośrodka; 

 zmaganiem się z oporującymi zewnętrznymi interesariuszami – decydentami, 

innymi instytucjami, w tym niejednokrotnie nastawionymi roszczeniowo 

przedstawicielami zagrożonych wykluczeniem środowisk; 

 trudnościami z finansowaniem podejmowanych działań, ze środków innych niż 

unijne. 

                                                                                                                                                                                              

nastawiona na rozwiązanie konfliktów, wykorzystanie lokalnego potencjału społecznego, w tym grup 

samopomocy, wolontariatu,  praca oparta na dynamice grup zadaniowych,  tworzenie sieci kontaktów, rozwój 

partnerskich relacji - budowanie koalicji, tworzenie polityki/ społeczne projektowanie, wiara we własne siły i 

możliwości. (…) Najważniejsze zadania animatora lokalnego to:  ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do 

lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, animowanie wśród mieszkańców 

dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych lokalnych problemów, 

wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, inicjowanie 

powstawania grup obywatelskich,  motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności 

ukierunkowanych na wspólne dobro, budowanie lokalnych koalicji, moderowanie sytuacji edukacyjnych w 

środowisku, pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę. Pojawiają 

się natomiast wybrane elementy, np.: diagnozowanie środowiska lokalnego, tworzenie wolontariatu, inicjowanie 

i współpraca grup samopomocowych, itp. 
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  Powyższe wyzwania potęgowane są brakiem szkoleń dla kierownictwa i kadry 

ośrodków pomocy społecznej w zakresie całościowego zarządzania problemami 

społecznymi w gminach, z uwzględnieniem kompatybilności polityki publicznej i 

samorządowej, wyrażanej za pośrednictwem strategii, programów i projektów. 

Niedostrzeganie wynikowości zadań ośrodka z przyjętych w gminie dokumentów zawęża 

horyzonty pracowników instytucji pomocy, wyklucza możliwość „zobaczenia” systemu, 

którego elementem jest OPS, a tym samym skutkuje odczuwanym przytłoczeniem zbyt 

dużą odpowiedzialnością, wynikającą z poczucia osamotnienia w mierzeniu się z 

problemami. Pozbawia także kierownictwo niezbędnych atutów w konfrontacji z 

decydentami.   

  Najistotniejsze rekomendacje jawiące się autorowi niniejszej ekspertyzy obejmują 

dwa obszary funkcjonowania instytucji pomocy, zmierzającej do wyodrębnienia 

środowiskowej metody pracy socjalnej: 

 zarządzanie ośrodkiem, 

 strategie zewnętrzne, czyli oddziaływanie na mikro i makrootoczenie. 

  W zarządzaniu ośrodkiem obejmującym planowanie, organizowanie, realizację i 

kontrolowanie należałoby uwzględnić sprecyzowanie jego wizji i roli w środowisku oraz 

wzmocnienie wewnętrznych struktur i zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi. 

Szczególnie ważne jest: 

 a) rozpoznanie immamentnych zasobów i potrzeb w instytucji; 

b) konsekwentne stosowanie przepisów obowiązującego prawa, krajowego, lokalnego 

oraz przyjętego na poziomie ośrodka, np. dotyczącego kontroli zarządczej, obejmującej 

także obszar działań środowiskowych; 

c) edukacja kadry zarządzającej pod kątem rozumienia i stosowania przepisów prawa, 

uwzględniająca upowszechnienie przykładów praktycznych rozwiązań w zakresie 

prowadzonej dokumentacji, powiązań pomiędzy komórkami, zakresów obowiązków, 

uchwał, statutów (w wielu małych OPS-ach brak jest prawników czuwających nad 

prawidłowością takich zapisów); 

d) stworzenie systemu motywacji dla pracowników i dla całych ośrodków, metod 

„certyfikacji ośrodków” i gratyfikacji wprowadzających nowoczesne rozwiązania; 

e) prowadzenie spotkań superwizyjnych dla pracowników. 

  Katalog działań zarządczych zmierzających do zmiany roli OPS w środowisku 

winien obejmować: 

 przeobrażenia funkcji jednostki organizacyjnej samorządu – odchodzenie od 

pojmowania jej jako urzędu, w kierunku centrum współpracy z rodziną i ze 
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społecznością46, świadczącego szeroki wachlarz usług, oraz koordynującego 

międzysektorową współpracę podmiotów zainteresowanych działaniem; 

 stałe informowanie, edukowanie obejmujące następujące aspekty pracy w 

środowisku: 

1) zrozumienie istoty oraz zasad OSL: od pomocy do samopomocy; od pracy dla, 

do pracy z ludźmi i przez ludzi; od bierności do partycypacji; od perspektywy 

klienta do perspektywy partnera; a także wszystkich wymiarów empowermentu 

określonych w Ramowym modelu OSL47;  

2) zmiana perspektywy pracy z mieszkańcami z „ja – pracownik 

socjalny/animator” na „my – lokalna wspólnota”, „partnerzy”; 

3) podkreślenie procesowego charakteru działań w środowisku; osadzenie 

pojedynczych wydarzeń (festynów, pikników) w kontekście pracy ze społecznością 

i pokazanie sposobu wkomponowywania w system współpracy z daną 

społecznością/miejscem/grupą; ukazanie znaczenia systemowych działań dla 

rozwoju tej społeczności;  

4) podejmowanie działań w grupach zagrożonych wykluczeniem oraz ich 

odniesienie do szerokiego aspektu organizowania całej społeczności – tu pojawić 

się winny słowa klucze: samopomoc i włączenie,  grupa vs społeczność, OSL jako 

praca poprzez różne grupy (a nie jedną grupę) oraz tworzenie międzygrupowej i 

międzyinstytucjonalnej sieci na danym terytorium; 

5) uwypuklenie partnerstw jako środka/sposobu na wprowadzenie zmian w 

społeczności, z zaznaczeniem form działania, z podniesieniem udziału 

mieszkańców w partnerstwach, z uwzględnieniem wpływu partnerstw na zmiany 

poszczególnych instytucji/organizacji/osób;  

6) rozwijanie umiejętności różnicowania akcyjności projektu od procesowości, 

programu, strategii; postrzeganie procesu pracy ze społecznością z metapoziomu 

oraz przez pryzmat wielu projektów tworzących jeden długofalowy, terytorialny i 

systemowy  program działania, strategię, politykę; 

                                                             

46
 Być może adekwatna byłaby zmiana nazewnictwa zaproponowana przez GOPS w Kowali: pożądana byłaby 

zbieżność działalności z nazwą, może Centrum Rozwoju Środowiska i Rodziny? Słowa tworzą rzeczywistość, 

więc Klient takiego Centrum troszkę pozbyłby się bagażu marginalizacji. 
47

 Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, B. Bąbska; M. 

Dudkiewicz;P. Jordan, T. Kaźmierczak; E. Kozdrowicz; M. Mendel; M. Popłońska – Kowalska; M. Rymsza; B. 

Skrzypczak, Warszawa 2011, s. 9 
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7) doskonalenie umiejętności odchodzenia od liderowania (często początkowo 

podejmowanego przez pracowników socjalnych w środowisku) na korzyść 

animowania; 

8) uwypuklenie roli więzi pracowników z lokalną społecznością, skutkującą 

niejednokrotnie zwiększeniem zaangażowania i skutecznością, a opartej na 

związku emocjonalnym wytworzonym na skutek zamieszkiwania w danym rejonie, 

spędzonym tam dzieciństwie, i innych indywidualnych konotacji; 

9) wykorzystywanie szczególnych predyspozycji pracowników i umożliwienie 

dokonywania samodzielnego wyboru narzędzi do codziennej pracy, z gamy 

dostępnych organizatorowi instrumentów środowiskowej pracy socjalnej; 

10) nauka dokonywania stałej refleksji nad własnymi działaniami. 

  Jednym z aspektów zarządzania jest umiejętne przewodzenie zatrudnionymi w 

OPS pracownikami. Nie jest to możliwe bez stosowania jasnych i jednolitych kryteriów. 

Obowiązujące przepisy nie są jednolite w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w 

OPS –ach, co jest szczególnie odczuwane przez środowiska zawodowe małych ośrodków. 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 

grudnia 2008 r.) wskazuje na konieczność dokonywania okresowej oceny pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 

stanowisku urzędniczym. W tejże ustawie znajduje się w art. 28. rozwinięcie: kierownik 

jednostki (...), określi, w drodze zarządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen, 

okresy, za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana 

ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen 

oraz specyfikę funkcjonowania jednostki. Równocześnie Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy,  cały rozdział IIa poświęca Równemu traktowaniu w zatrudnieniu48 

                                                             

48
 Art. 18

3a
. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 

pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także 

bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub 

pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. (…) 

§ 4. (10) Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, 

zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje 

albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec 

wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 

przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze 

względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i 
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W pozycji wydawniczej Kodeks pracy Komentarz49 prof. dr hab. Wojciech 

Muszalski w odniesieniu do jednego z artykułów rozdziału IIa zaznacza: artykuł ten w 

sposób bardziej szczegółowy wymienia zakres równego traktowania, a mianowicie 

dotyczący nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 

awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji, rodzaju umowy o 

pracę, wymiaru czasu pracy, a więc przypadków, w których może łatwo następować 

dyskryminacja50. Autor komentarza wskazuje na dwa rodzaje dyskryminacji – 

bezpośrednią, w stosunku do osoby lub pośrednią, odnoszącą się wyłącznie do określonej 

grupy (w opinii autora ekspertyzy, dyskryminowanymi w sposób pośredni mogą czuć się 

osoby objęte okresową oceną mający świadomość, iż inna grupa osób zatrudniona w tym 

samym OPS – pracownicy socjalni, tej ocenie nie są poddawani).  Wojciech Muszalski 

zaznacza, iż dyskryminacja  pośrednia występuje w zakresie pozornie neutralnych 

warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników, jeżeli 

nie mogą być one obiektywnie uzasadnione innymi względami. Wprowadzenie jednolitych 

zasad w stosunku do wszystkich pracowników OPS winno być podyktowane nie tylko 

obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks pracy wśród szczególnie wymaganych od 

pracodawcy obowiązków, wymienia w art.94 pkt 9 konieczność stosowania obiektywnych 

i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy51), ale przede 

wszystkim dobrem instytucji opierającej się na określonych wartościach: równości, 

przejrzystości norm i kryteriów, partnerstwa i współpracy. Wprowadzenie różnicowania 

wyklucza stosowanie powyższych wartości.  

Istnieją zatem podstawy etyczne i prawne, aby pracodawca wraz Komisją do 

spraw wyboru kryteriów i opracowania procedur niezbędnych do dokonania okresowej 

oceny pracowników, mógł objąć ww. oceną wszystkich zatrudnionych w ośrodku pomocy, 

w tym pracowników socjalnych. Takie posunięcie podkreśla równość w traktowaniu 

wszystkich osób zatrudnionych w jednostce, otwiera na ewaluację, systematyczne i 

rzeczowe wskazywanie kierunków rozwoju pracowników socjalnych, na współpracę w 

zespołach i międzyzespołową, pozwala na okresowe formułowanie uwag, spostrzeżeń i 

oczekiwań w sposób celowy i asertywny. Regulamin taki przyjęto w Miejskim Ośrodku 

                                                                                                                                                                                              

konieczne. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  cały rozdział IIa poświęca Równemu traktowaniu w 

zatrudnieniu 
49

 Kodeks pracy. Komentarz, pod red. prof. dr hab. Wojciecha Muszalskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, wydanie 

6, Warszawa 2007, s. 49-50 
50

 Ibidem, s.49 
51

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jednolity), Dziennik Ustaw 1998 Nr 21 poz. 94 - 

Kodeks pracy 
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Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, w celu jak podkreśla ww. Komisja umożliwienia 

pracownikom przedstawienia swoich osiągnięć; prowadzenia systematycznej i 

obiektywnej oceny pracowników; prowadzenia oceny w formie bezpośredniej rozmowy; 

prowadzenia monitoringu terminowej realizacji zadań wynikających z długookresowych 

programów; decentralizacji uprawnień i delegowania kompetencji na stanowiska 

pracownicze (…) Wybrane przez Komisję kryteria, obowiązują wszystkich pracowników 

bez względu na stanowisko i miejsce wykonywania zadań. Selekcji kryteriów dokonano z 

uwzględnieniem specyfiki pracy na różnych stanowiskach i miejscach jej wykonywania52. 

Przyjęcie takiego rozwiązania skutkuje również odpowiedzialnością wszystkich 

pracowników, postrzegających siebie jako zespół, za działania środowiskowe i 

zintegrowany wizerunek ośrodka pomocy.  

Przywołanie w tym miejscu sposobu zarządzania ośrodkiem w oparciu o wartości 

wydaje się zasadne, także w kontekście rozwijanej współpracy z podmiotami z terenu 

gminy oraz ze społecznościami. 

  Należy pamiętać o szczególnej sytuacji małych ośrodków pomocy, które od 2004 

roku (od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, a następnie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów), stopniowo przejmują zakresy zadań zastrzeżone do 

kompetencji organów właściwych gminy, a wynikające z różnorodnych ustaw, 

określających świadczenia na rzecz środowisk wymagających wsparcia (np. Ustawa z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, znowelizowanej ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych; a 

następnie Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także 

inne równie istotne, jak choćby Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. , Ustawa z 

dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy53). Zmiany te „wspierane” 

uszczegółowionymi przez państwo programami, także przekazywanymi do gminy, a 

                                                             

52
 Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szklarskiej porębie, załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2007 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 czerwca 2007 roku. 
53

 Ukierunkowany głównie na podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych, w środowiskach 

zagrożonych wykluczeniem, katalog ustaw znajduje się na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/, w 

zakładkach Prawo i Obowiązujące akty prawne, w poszczególnych kategoriach tematycznych. 

http://www.mpips.gov.pl/
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następnie do ośrodków pomocy (np. lokalne programy ochrony zdrowia psychicznego), 

powodują dalsze rozszerzanie katalogu świadczeń, a tym samym zmianę  

funkcjonowania, oddziaływania i postrzegania roli instytucji pomocy w środowisku. 

Należy dodać, iż ustawy te realizowane są przez różne działy, a nie tylko komórkę 

zatrudniającą pracowników socjalnych. Silne skupienie realnej władzy w gminie 

wynikające bezpośrednio z posiadanej wiedzy o potrzebach i możliwościach, z uwagi na 

wielkość środków przekazywanych do ośrodków, czy oddziaływanie na coraz większą 

grupę społeczności (np. poprzez kontakty bezpośrednie lub wydawane decyzje) stwarza 

szanse ale i niesie zagrożenia dla instytucji pomocy. Otwiera na rzeczywiste kreowanie, 

nowoczesnej, systemowej polityki społecznej, przy czym głos reprezentanta ośrodka 

pomocy, kompetentnego profesjonalisty, stać się może niezwykle ważkim w środowisku – 

jako aktora sceny publicznej i obywatelskiej; jako rzecznika i lobbysty grup zagrożonych 

wykluczeniem; wreszcie jako znawcy zasobów i potrzeb, animatora i organizatora sieci. 

Niesie także zagrożenie stagnacją lub wręcz skostnieniem, zawężaniem  usług czy 

obniżeniem ich jakości, wynikające z nadmiernego obciążenia a co za tym idzie skupienia 

się li tylko na ustawowych zadaniach i dotychczasowym sposobie działania. Przyczyn 

autodegradacji będzie można upatrywać w małych ośrodkach w: 

- pogłębianiu wewnętrznych różnic, prowadzących niejednokrotnie do rozłamu pomiędzy 

działami - zamiast podkreślania konieczności współdziałania54; przeprowadzania 

wywiadów w miejscu zamieszkania przez przedstawicieli innych działów (np. z ustawy o 

funduszu alimentacyjnym czy z ustawy o dodatku mieszkaniowym); zdezorientowanie i 

rozłam w jednym zakładzie wywołuje także różnorodność obchodzonych świąt: część 

pracowników obchodzi dzień pracownika socjalnego, część dzień samorządowca (a gdzie 

się mieszczą pracownicy świetlic funkcjonujących dotychczas na mocy innych ustaw?); 

- niedostrzeganiu potrzeby wprowadzania zmian stymulowanych najnowszymi 

ustaleniami ekspertów od współpracy ze społecznościami. 

                                                             

54Przyczyn pojawiania się konfliktów w OPS może być kilka: począwszy od niejednolitych warunków pracy, 

opisywanych wyżej, przez drastyczne zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia przy pewnym podobieństwie 

wykonywanej pracy z klientem w trudnych sytuacjach, a także przeprowadzania wywiadów w miejscu 

zamieszkania przez przedstawicieli innych działów (np. z ustawy o funduszu alimentacyjnym czy z ustawy o 

dodatku mieszkaniowym); zróżnicowanym dostępie do bezpłatnych szkoleń; zdezorientowanie i rozłam w 

jednym zakładzie wywołuje także różnorodność obchodzonych świąt: część pracowników obchodzi dzień 

pracownika socjalnego, część dzień samorządowca (a gdzie się mieszczą pracownicy świetlic funkcjonujących 

dotychczas na mocy innych ustaw?).  Kwestie te wydają się drugorzędne w odniesieniu do tematu niniejszej 

ekspertyzy, jednakże wpływają na warunki podejmowania przez pracowników OPS działań w środowisku. 
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  Reasumując - zrozumienie uwarunkowań funkcjonowania małych ośrodków 

przekłada się na sposób wprowadzania rozwiązań prawnych w zakresie realizacji zadań 

związanych ze współpracą ze społecznością. Ta współpraca może być realizowana w 

zespołach interdyscyplinarnych, zakorzenionych prawnie w innych niż ustawa o pomocy 

społecznej dokumentach, a zatem niekoniecznie związana z trzecią metodą pracy 

socjalnej. Pojawia się zatem pytanie czy animowanie współdziałania różnych podmiotów 

gminy z obszaru pomocy społecznej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie lub z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozumiane winno być jako 

element pracy OSL? Takich pytań (stawianych także w toku prowadzonych w niniejszej 

ekspertyzie rozważań) jawi się więcej. 

  Należy przy tym pamiętać także o innych, zewnętrznych uwarunkowaniach 

mających wpływ na wyodrębnianie metody środowiskowej i na sposób jej opisu w 

dokumentach strategicznych gminy czy ośrodka, w tym, o: 

a) konieczności upowszechniania modelu OSL łącznie z „dobrymi praktykami” 

uwzględniającymi obszar rozwiązań organizacyjno - prawnych; 

b) priorytetowości prowadzenia szkoleń dla decydentów, kierowników z różnych instytucji 

pomocy i dla środowiska akademickiego; 

c) stworzeniu podstaw prawnych do większej dywersyfikacji usług społecznych na 

podmioty z różnych sektorów;  

d) inicjowaniu tworzenia i popularyzowania forów certyfikowanych ośrodków pomocy 

społecznej (być może szerzej instytucji pomocy, w tym niepublicznych) wspierających się 

wzajemnie, mających poczucie sprawczości i realnego wpływu na władze krajowe. 

  W świetle powyższych wniosków, najistotniejszym wydaje się rozpowszechnienie 

Ramowego modelu OSL oraz edukacja pracowników ośrodków, gdyż jak można sądzić, 

dopiero pełna wiedza na temat zakresu zadań wiążących się z organizowaniem 

społeczności (w tym stałe badanie zasobów i potrzeb różnych grup i środowisk, ocena 

zachodzących zmian, a  także dokonywanie na tej podstawie ewaluacji), pozwoli na 

świadome wyodrębnienie metody środowiskowej pracy socjalnej/metody OSL w małych 

gminach do 25 tysięcy mieszkańców.  

 

         Elżbieta Pawłowska 
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