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Ksi$"ka jest relacj$ i refleksj$ z „badania i dzia!ania”, podczas którego 
wspó!pracowa!o wiele osób – bezpo&rednio i aktywnie dzia!a!o pra-
wie 150 edukatorów, ekspertów, badaczy i pracowników socjalnych. 
Rozwi$zania wypracowane w czasie projektu nie by!yby mo"liwe bez ich 
potencja!u twórczego i osobistego zaanga"owania. Mo"na wi#c &mia!o 
powiedzie*, "e tre&* i przes!anie tej ksi$"ki zbudowane zosta!y na idei 
i praktyce spo!ecznego tworzenia wiedzy. Bardzo dzi#kuj# wszystkim 
osobom, które zaufa!y zamys!owi i wzi#!y udzia! w projekcie. Szczególn$ 
wdzi#czno&* chcia!bym okaza* ekspertom, z którymi mia!em przyjem-
no&* pracowa* w ramach Laboratorium Innowacji Spo!ecznej. Dzi#kuj# 
za inspiruj$ce spotkania prof. dr hab. Marii Mendel, Barbarze B$bskiej, 
Magdalenie Pop!o%skiej-Kowalskiej, dr hab. Magdalenie Dudkiewicz, 
dr. hab. Markowi Rymszy, dr. Tomaszowi Ka(mierczakowi i Rafa!owi 
Krenzowi. Szczególne podzi#kowania kieruj# do Paw!a Jordana, który 
od lat dzieli si# ze mn$ swoj$ wiedz$ i pasj$, daj$c unikaln$ mo"liwo&* 
wspó!tworzenia spo!ecznych innowacji. Za partnersk$ wspó!prac# i m$-
dre podpowiedzi dzi#kuj# zespo!owi Departamentu Pomocy i Integracji 
Spo!ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo!ecznej kierowanemu przez 
pani$ Krystyn# Wyrwick$, a na co dzie% reprezentowanemu przez wspie-
raj$ce i uwa"ne osoby: Zuzann# Grabusi%sk$ i Jerzego Gierlackiego. 
Projekt „Badania w dzia!aniu” by! ogromnym przedsi#wzi#ciem orga-
nizacyjnym, które nie mog!oby si# uda* bez profesjonalnej i pe!nej 
zapa!u grupy koordynacyjnej, któr$ tworzyli przez te lata: Magdalena 
Ramos-Smul, Agnieszka Deja, Anita Sochacka-Melon, Rados!aw Wa!kuski, 
Lena Chotkiewicz, Aleksandra Dobrosielska, Marta Grygorczyk, Karolina 
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Kopi%ska, Agnieszka -eszczy%ska, Micha! ,widerski, Dorota Starzy%ska. 
Dzi#kuj# osobom z organizacji partnerskich: Instytutu Spraw Publicznych 
i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich za konstruktywn$ i sympatyczn$ 
wspó!prac#.

Przedk!adana ksi$"ka jest publikacj$ zamykaj$c$ i w pewien spo-
sób podsumowuj$c$ prace naukowe i praktyczne prowadzone w ramach 
systemowego projektu 1.18 Tworzenie i SP[XJKBOJF�TUBOEBSEØX�VT�VH�JO-
stytucji pomocy i JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK1, a dotycz$ce wypracowania mode-
lowych rozwi$za% w zakresie &rodowiskowej pracy socjalnej. Publikacja 
nie jest jednak bezpo&rednio skoncentrowana na kluczowym produkcie 
projektu, jakim by!/jest model „organizowania spo!eczno&ci lokalnej” 
(OSL). Model OSL zosta! opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo!ecznej2. Jego edukacyjnym uzupe!nieniem i rozwini#-
ciem jest trzytomowa seria metodyczna�"#$�PSHBOJ[PXBOJB�TQP�FD[OP-
ĊDJ�MPLBMOFK oraz propozycje rozporz$dze% i rozwi$za% legislacyjnych3. 
Wypracowanej metodyce &rodowiskowej po&wi#cono te" wiele innych pu-
blikacji przygotowanych w toku projektu4. Ukaza!y si# zarówno prace ana-
lityczne i kontekstowe, badawcze diagnozy, opracowania, poradniki, stu-
dia przypadków oraz dobre praktyki. Dzia!a portal wiedzy www.osl.org.pl, 
na którym znajduj$ si# kompleksowe informacje i wiedza wypracowana 
w trakcie trwania projektu.

1  Wi!cej o samym projekcie: www.standardypomocy.pl. 

2  Ostateczna wersja w pa"dzierniku 2014 roku.

3  Zatwierdzone przez MPiPS w pa"dzierniku 2014 roku.

4  Pe#en spis znajduje si! w za#$czniku nr 4.
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W takim razie, o czym jest ta ksi$"ka? Przede wszystkim jest zapisem 
drogi, jak$ przeszli wszyscy zaanga"owani we wspóln$ prac# nad mode-
lem „organizowania spo!eczno&ci lokalnej”. Dobrze znamy przecie" powie-
dzenie, "e niekiedy proces dochodzenia do rezultatu jest wa"niejszy ni" 
on sam. „W trudnej w#drówce znamy kierunek drogi, sam$ drog# budu-
jemy”, pisa!a o tych dylematach przed laty Helena Radli%ska (Radli%ska 
1979, s. 324). W naszym przypadku nie chodzi o warto&ciowanie i prze-
ciwstawianie sobie tych dwóch wymiarów, ale o odkrycie i podkre&lenie 
znaczenia procesu, który odbyli&my w toku realizacji zadania. 
Projekt by! przecie" unikatowy i to z wielu powodów. Do zmierzenia si# 
z postawionymi zadaniami zaproszono – poprzez procedur# konkursow$5 
– Partnerów, czyli organizacje pozarz$dowe. Po raz pierwszy tak powa"ne 
prace, przygotowuj$ce modernizacj# systemu pomocy spo!ecznej, powie-
rzono organizacjom spo!ecznym. Dzia!ania zaplanowano na okres czterech 
lat (ostatecznie w wyniku wprowadzanych zmian trwa!y jeszcze d!u"ej, bo 
ponad pi#*), przewidziano znacz$cy bud"et, czyli – rzecz rzadko w polity-
ce spo!ecznej spotykana – nie by!o nadmiernego po&piechu, a tak"e braku 
adekwatnych &rodków finansowych. Nie by!by to jednak wystarczaj$cy 
powód, by temu zjawisku po&wi#ci* odr#bn$ publikacj#. W takim razie, co 
by!o w tym zadaniu tak intryguj$cego i poznawczo interesuj$cego?

Pierwszym narzucaj$cym si# zagadnieniem mo"e by* sama potrze-
ba realizacji tak rozbudowanego logistycznie i czasowo przedsi#wzi#cia. 

5  Procedur! realizowa#o – na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Spo#ecznej MPiPS 

– Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, b!d$ce liderem/administratorem projektu.



13Bez ryzyka pope!nienia wi#kszego b!#du mo"na by!o przecie" za!o"y*, 
"e opracowanie modelu &rodowiskowej pracy socjalnej wraz z podr#cz-
nikiem mog!oby zaj$* kompetentnemu zespo!owi ekspertów du"o mniej 
czasu, a prawnik lub/i do&wiadczony urz#dnik ministerstwa mogliby 
szybko uzupe!ni* opracowanie o wymagane propozycje legislacyjne. Czy 
powsta!yby przez to gorsze jako&ciowo dokumenty i materia!y, trudno 
jednoznacznie wyrokowa*. Jednak warto&* procesu tworzenia modelu 
OSL polega na czym& innym ni" jako&* powsta!ego dokumentu, cho* i ona 
rzecz jasna jest wa"na. W ocenie autora to w!a&nie metoda realizacji pro-
jektu sta!a si# odr#bnym eksperymentem, autonomicznym zadaniem 
i twórczym poznawczo celem.

1RZD�IDOD�ZVSµOQRWRZRĝFL

Do&wiadczenie realizacji projektu Standardy pomocy umo"liwi!o zbada-
nie i przemy&lenie wa"nych wspó!cze&nie mechanizmów spo!ecznych 
i publicznych. )ród!owym dla naszych rozwa"a% zjawiskiem b#dzie praca 
w/ze spo!eczno&ci$, która jest swego rodzaju historycznym i wspó!cze-
snym fenomenem. Znana od 150 lat, maj$ca cz#sto niezwykle skuteczne 
spo!ecznie oddzia!ywanie, cho* pasuje do wielu bran" (kultury, pomocy 
spo!ecznej, o&wiaty) wci$" nie mo"e znale(* swojego (instytucjonalne-
go) miejsca w systemie samorz$dowym lub pa%stwowym. Wraz z prze-
!omem 1989 roku rozpocz$! si# w Polsce renesans spo!eczno&ci lokal-
nych6. Ponownie odkrywano smak lokalnej to"samo&ci. Symbolicznym 

6  Przejawy wzmo%onego zainteresowania potencja#em lokalno&ci da#o si! zauwa%y' wcze-

&niej w &rodowisku akademickim. W drugiej po#owie lat 80. XX w. Instytut Gospodarki 

Przestrzennej pod kierunkiem Antoniego Kukli(skiego i Bohdana Ja#owieckiego realizo-

wa# trzyletni program badawczy „Rozwój regionalny – Rozwój lokalny – Samorz$d teryto-

rialny”. Innym nowatorskim spojrzeniem na przestrze( lokaln$ by#y prace pedagogiczne 

prowadzone w ramach funkcjonuj$cej w W!growie od 1985 roku do pocz$tku lat 90. stacji 

badawczej Wydzia#u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zespó# pod kierun-

kiem Barbary Smoli(skiej-Theiss i Wies#awa Theissa stosuj$c unikaln$ wtedy metod! 

badania w dzia#aniu, poznawa# lokalne konteksty problematyki dialogu i pami!ci oraz 

praktyki codzienno&ci w do&wiadczeniu rodzinnym dzieci z ma#ego miasta.



14 i realnym przejawem tego zjawiska by! ruch Ma!ych Ojczyzn7. Obok odra-
dzaj$cej si# samorz$dno&ci lokalnej nast$pi!a prawdziwa erupcja dzia!a% 
spo!ecznikowskich. Okaza!o si#, "e „przestrze% najbli"sza” ma moc edu-
kacyjn$ i sprawcz$. To w ma!ych ojczyznach istnia!a wówczas pog!#biona 
edukacja obywatelska i demokratyczna. Znaczenie tego do&wiadczenia 
jest tym wa"niejsze, "e w przeciwie%stwie do wielu innych zmian czasu 
transformacji tamta lokalna aktywno&* spo!eczna nie mia!a charakteru 
imitacyjnego, lecz autonomiczny, w sposób twórczy czerpi$cy z dorobku 
polskiej kultury i tradycji. Ten okres stanowi! te" wa"ne do&wiadczenie 
formacyjne dla autora, który wówczas zdobywa! pierwsze do&wiadczenia 
animacyjne i rozpoznawa! potencja! teorii i praktyki pedagogiki spo!ecz-
nej. Patrz$c z dzisiejszej perspektywy, wyra(nie wida*, "e mo"liwo&ci 
tego ruchu nie zosta!y w pe!ni wykorzystane do zbudowania demokracji 
lokalnej. W opinii autora mniej wi#cej na prze!omie XX i XXI wieku obywa-
telska energia os!ab!a i nabra!a innego charakteru. Aktywni obywatele za-
j#li si# swoimi sprawami – silnie da!o si# odczu* powiew indywidualizmu. 
Jednak to w!a&nie w tym czasie zacz#to dostrzega* potencja! dzia!a% 
wspólnotowych jako wsparcia &rodowisk zmarginalizowanych i wyklu-
czonych. Aktywno&* lokaln$ i spo!eczno&ciow$ odkrywano jako wa"ny 
nurt pracy socjalnej. W XXI wieku pojawi!y si# te" nowe mo"liwo&ci in-
stytucjonalne i finansowe. Stopniowy nap!yw &rodków i idei europejskich 
(np. silne promowanie partnerstw lokalnych) tworzy! zupe!nie nieznane 
wcze&niej mo"liwo&ci podejmowania planowych interwencji publicznych 
w &rodowiskach lokalnych. Jednak uwa"ny obserwator z niepokojem 
móg! dopatrzy* si# w tych dzia!aniach bardziej „technologii pozyskiwania 
&rodków” ni" d!ugofalowej pracy wspólnotowej.

W ostatnich kilku latach idea rozwoju wspólnot (lokalnych) znów 
prze"ywa okres wzmo"onego zainteresowania i praktykowania. W 2010 
roku Kongres Obywatelski organizowany przez liberalne &rodowisko 
Instytutu Bada% nad Gospodark$ Rynkow$ obradowa! pod has!em „Jaka 
wspólnotowo&* Polaków w XXI wieku?”. Aktywizm i potrzeba tworzenia 
„miejsc” sta!y si# znów modne i wa"ne w debacie obywatelskiej. Trudno 

7  W latach 90. XX wieku Fundacja Kultury prowadzi#a program grantowy i edukacyjny pod 

nazw$ „Ma#e Ojczyzny – Tradycja dla Przysz#o&ci”, który poruszy# kilkaset lokalnych &ro-

dowisk. Unikatowym zapisem tego lokalnego poruszenia obywatelskiego jest 160 filmów 

zrealizowanych na zlecenie programu 2 TVP.



15ju" dzi& jednoznacznie zdefiniowa* powody i charakter tej fali „nowego 
spo!ecznikowstwa”, ale jednym z jej (róde! jest z pewno&ci$ wej&cie 
w doros!e "ycie kolejnego pokolenia posttrasformacyjnego, a tak"e prze-
my&lenia wynikaj$ce z kryzysu ekonomicznego, który podwa"y! bez-
alternatywny model liberalnej gospodarki. Obserwujemy pojawienie si# 
zarówno przejawów kontrdemokracji (Rosanvallon 2011) oraz nowej fali 
aktywizmu miejskiego i wiejskiego, która przejawia si# organizacj$ wielu 
spo!eczno&ciowych przedsi#wzi#*. Diagnoza aktywno&ci obywatelskiej 
potwierdza istnienie specyficznego obszaru inicjatyw nieformalnych 
(Herbst, .akowska 2013) i organizacji lokalnych, w których zaanga"o-
wani mieszka%cy podejmuj$ aktywno&* na rzecz swoich spo!eczno&ci. 
5P�[BD[đ�P�TJđ�w 1PMTDF�QBSđ�MBU�UFNV�i [BPXPDPXB�P�SØČOFHP�SPE[BKV�HSV-
QBNJ�OJFGPSNBMOZNJ�w ĊSPEPXJTLBDI�XJFKTLJDI�D[Z�UBL�[XBOZNJ�SVDIBNJ�
NJFKTLJNJ��Z QFXOPĊDJĉ�UBLČF�DPSB[�XJđLT[F�[OBD[FOJF�w TGFS[F�LPNVOJLP-
XBOJB�TJđ�MVE[J�w UBLJDI�OJFGPSNBMOZDI�HSVQBDI�D[Z�SVDIBDI�CđE[JF�NJB��
Internet (Schimanek 2013, s. 15). Ta nowa demokracja uczestnicz$ca 
rodzi si# w ma!ym &rodowisku, na ulicy, na osiedlu, na wsi. Dzi#ki podej-
mowanym inicjatywom ludzie "yj$ i ucz$ si# ze sob$ wspó!pracowa* na 
rzecz polepszenia jako&ci swojego "ycia, poprzez wspólne rozwi$zywa-
nie lokalnych problemów np. stanu dróg, o&wietlenia, &wietlicy lub boiska 
dla dzieci i m!odzie"y, stanu czysto&ci czy te" poczucia bezpiecze%stwa 
mieszka%ców. Kooperatywy (Bilewicz, Potka%ska 2013), inicjatywy lokal-
ne (Tapper, Zucker 2011), banki czasu, wymiany rzeczy, sieci spo!eczne, 
squaty (.uk 2001), inicjatywy s$siedzkie, ruch TMPX�GPPE, ruchy miejskie 
itp., pokazuj$ szerokie spektrum nowych dzia!a% w sektorze spo!eczno-
&ciowym (tzw. community sector) (Borys 2011). Zjawiska spo!eczno&cio-
we nie s$ jednak takie same. W miastach obserwujemy dwa komplemen-
tarne procesy – tworzenie i zamykanie si# enklaw biedy i wykluczenia 
(mieszka%cy przyfabrycznych osiedli upad!ych przedsi#biorstw), z dru-
giej powstawanie niespotykanych w takiej skali w Europie „spo!eczno&ci 
za bram$” (HBUFE�DPNNVOJUJFT), ludzi zamo"nych, odgradzaj$cych si# od 
reszty zbiorowo&ci (-ukowski, Ja!owiecki 2007). Badania wsi wskazuj$ 
z kolei na wyra(ny demonta" silnych dotychczas wi#zi spo!ecznych spo-
wodowanych masowym wyjazdem ludzi m!odych do miast lub za granic# 
(%JBHOP[B�4QP�FD[OB 2012). Na terenach wiejskich miejsce klasycznych 
organizacji pozarz$dowych o ogólnie zdefiniowanej misji, spisanym 



16 kodzie etycznym, przejrzystej ksi#gowo&ci, elastycznej strukturze, 
zajmuj$ cz#sto inicjatywy o charakterze centrów wzajemnej pomocy, 
w których odbywaj$ si# zebrania wiejskie, dzia!aj$ szkolne kluby, ochot-
nicza stra" po"arna, stra"e s$siedzkie, kó!ka maszynowe, kasy zapomo-
gowo-po"yczkowe, grupy producentów rolnych, wspólnoty le&ne, spó!ki 
wodne itp. (-ukowski 2009). Na terenach wiejskich najwyra(niej wida* 
specyfik# organizacji spo!eczno&ciowych, poniewa" ze wzgl#du na nie-
wielk$ skal# terytorium (wsi czy so!ectwa) widoczne staje si# ca!o&cio-
we podej&cie do aktywno&ci i rozwoju danej spo!eczno&ci. Tak rozumiany 
sektor spo!eczno&ciowy mo"na zaliczy* do nowych ruchów spo!ecznych, 
które – w odró"nieniu od inicjatyw o pod!o"u ekonomiczno-politycznym 
– maj$ na celu stworzenie alternatywy wobec obowi$zuj$cych wzorców 
obywatelskich i spo!eczno-kulturowych. Cech$ charakterystyczn$ no-
wych inicjatyw spo!eczno&ciowych jest wzajemno&ciowy sposób dzia!a-
nia (np. serwis wymiany Wymiennik, grupa wspó!pracuj$ca bezpo&rednio 
z rolnikami czy warsztaty piel#gnowania ogródka dzia!kowego). 

W tle tych spontanicznych zjawisk pojawia si# istotne pytanie: jak 
mo"na wspiera* i poszerza* zakres tego typu aktywno&ci? Zagadnienie 
tym wa"niejsze, "e tego typu dzia!ania niezwykle rzadko zawi$zuj$ si# 
w&ród ludzi, którzy s$ w gorszej sytuacji materialnej i spo!ecznej. Steve 
Skinner (2014) – ameryka%ski ekspert od lat badaj$cy community sector 
– wskazuje dwa wa"ne wymiary/kierunki dzia!a% wzmacniaj$cych tego 
typu inicjatywy: 1) zaanga"owanie poziome – w!$czenie si# w dzia!al-
no&* spo!eczno&ci np. sie* przyjació!, cz!onkostwo klubu lub organizacji 
osiedlowej, nieformalny wolontariat, tworzenie nowych grup, spo!eczne 
sieci kontaktów, samopomoc. Wskazanie odr#bno&ci i potencja!u sekto-
ra spo!eczno&ciowego wydaje si# szczególnie wa"ne w sytuacji, kiedy 
wspó!cze&nie w Polsce nie zauwa"a si# jego specyfiki i odr#bno&ci. A to 
tam jest szko!a lokalnego zaanga"owania si# w dzia!alno&* na rzecz 
spo!eczno&ci, która buduje zaufanie i zdolno&* do wspó!pracy; 2) zaan-
ga"owanie pionowe – branie udzia!u w rz$dzeniu, na przyk!ad poprzez 
g!osowanie, wp!ywanie na decyzje lub reprezentowanie interesów spo-
!eczno&ci w partnerstwach (Colin 2006, s. 37–51). Tego typu aktywno&* 
obejmuje w!$czenie si# w np. zarz$dzanie lokalnym o&rodkiem kultury 
czy centrum spo!eczno&ci, prac# przy projektach, inicjatywach i progra-
mach. Zaanga"owanie poziome i pionowe to odr#bne obszary (Chanan 



172002). Pierwsze mo"na uzna* za kluczowy element budowania kapita!u 
spo!ecznego, drugie zwi#ksza kontrol# i wp!yw na sprawowanie w!adzy. 
Warto zauwa"y*, "e – DPNNVOJUZ�PSHBOJ[BUJPOT to trwa!y i wa"ny element 
rozwoju i organizacji obywatelskich, bardzo rozpowszechniony w krajach 
Europy Zachodniej. W Polsce, w&ród 136 tys. organizacji (Przew!ocka 
2011) s$siedztwo jako obszar dzia!alno&ci (GUS, Bank Danych Lokalnych) 
zadeklarowa!o jedynie 9%, a gmin# – 29% instytucji III sektora. Jednak po-
nad po!owa (56%) podejmuje dzia!ania zwi$zane z animowaniem dzia!a% 
wspólnot lokalnych, dzia!aniami s$siedzkimi czy samopomoc$ s$siedzk$ 
(Klon, Jawor 2012). Zasoby, w postaci nieformalnego wolontariatu, porad-
nictwa i rzecznictwa, sieci wsparcia dzia!aj$cych w s$siedztwach, zapew-
niane przez sektor obywatelski stanowi$ istotny i cz#sto innowacyjny 
wk!ad w us!ugi &wiadczone w spo!eczno&ciach lokalnych. Samopomoc 
i wzajemne wsparcie mog$ by* postrzegane jako nowa forma (koproduk-
cja) realizacji us!ug spo!ecznych, w sposób znacz$cy wp!ywaj$cych na 
jako&* "ycia mieszka%ców (Ka(mierczak 2012) . Wyzwaniem, jakie daje 
si# zauwa"y* w kontek&cie tych analiz jest – zdaniem autora – zintegro-
wanie metodycznych dzia!a% &rodowiskowych zakorzenionych w pracy 
socjalnej z nowymi pomys!ami i energi$ p!yn$c$ ze „spo!ecznikowskiej 
mody”, a tak"e ponowne przemy&lenie wspólnotowej tradycji polskiej 
pedagogiki spo!ecznej spotykaj$cej si# z „narz#dziami aktywnej polityki 
spo!ecznej” zakorzenionymi w europejskiej i ameryka%skiej szkole spo-
!eczno&ciowego dzia!ania. 

6\VWHPRZH�UR]ZLÇ]DQLD�MDNR�QRZH�REV]DU\�UHǯHNVML�SHGDJRJLF]QHM

Zadanie, jakie postawione zosta!o w ramach projektu Tworzenie i rozwija-
OJF�TUBOEBSEØX�VT�VH�w JOTUZUVDKBDI�QPNPDZ�i JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK, pole-
ga!o na zainicjowaniu i rozwini#ciu procesu systemowego adaptowania 
metody pracy ze spo!eczno&ci$ do dzia!ania instytucji pomocy i integracji 
spo!ecznej. Bardzo elastyczn$ i niesformalizowan$ metodyk# dzia!ania 
nale"a!o prze!o"y* na profesjonaln$ praktyk# pracy socjalnej, realizo-
wan$, w zasadzie wy!$cznie, w instytucjach publicznych. Mo"liwo&* 
prowadzenia pracy spo!eczno&ciowej w systemie pomocy spo!ecznej nie 
jest nowym odkryciem, tego typu podej&cie ma w Polsce wa"n$ i d!ug$ 



18 tradycj#. Jednak, pomimo istotnych do&wiadcze% historycznych i wspó!-
czesnych, metodyka &rodowiskowej pracy socjalnej stanowi zdecydowa-
ny margines praktyki pracowników socjalnych i aktywno&ci O&rodków 
Pomocy Spo!ecznej. Interwencja publiczna mia!a przygotowa* fundamen-
ty pod zmian# tego stanu rzeczy.

Zdecydowano, "e oczekiwany model &rodowiskowej pracy socjalnej 
musi mie* potencja! adaptowalno&ci w systemie pomocy spo!ecznej, 
tak"e w takim kszta!cie, jaki istnieje dzisiaj, przy jednoczesnym do!$cze-
niu elementów antycypuj$cych ewolucj# instytucjonaln$ tej sfery. Nie 
powinien wykracza* radykalnie poza istniej$ce struktury i kompetencje 
pracowników socjalnych, bo sta!by si# wówczas kreatywnym, ale utopij-
nym dokumentem, niewprowadzaj$cym po"$danej zmiany w systemie 
instytucjonalnym. St$d w przyj#tych rozwi$zaniach nie kierowano si# 
przede wszystkim „nowikami metodycznymi”, których bez w$tpienia 
dostarczaj$ wskazane wcze&niej inicjatywy czy interesuj$ce studia na-
ukowe, analizuj$ce na przyk!ad sieci i emancypacyjne ruchy spo!eczne. 
Przyj#ta strategia post#powania odpowiada – zdaniem autora – defini-
cji innowacji spo!ecznej, w której nie chodzi o „odkrycie nowego”, ale 
o stworzenie mechanizmu, by ju" znane rozwi$zania mog!y si# wreszcie 
rozpowszechni*. Rozwaga w kreowaniu innowacyjnej metodologii dodat-
kowo wzmacniana by!a przez &wiadomo&*, "e metodyczne rozwi$zania 
kierujemy do grup najs!abszych, do osób i &rodowisk wykluczonych spo-
!ecznie. St$d wi#kszy, ni" by&my czasem chcieli, umiar w spo!ecznym 
eksperymentowaniu. W ksi$"ce, cho* jak wspomniano nie jest skoncen-
trowana bezpo&rednio na analizie metodyki OSL, znajd$ Pa%stwo ko-
mentarze, ró"nego rodzaju dylematy, jakie towarzyszy!y tworzeniu mo-
delowych rozwi$za% dotycz$cych &rodowiskowej pracy socjalnej. Dzi#ki 
temu czytelnik b#dzie dysponowa! kontekstow$ wiedz$, która pozwoli 
„osadzi*” standardy w szerszej perspektywie pracy ze spo!eczno&ci$, 
a tak"e zrozumie* koncepcj# i dostrzec scenariusze dalszego jej rozwo-
ju. D!ugofalowa i pog!#biona praca nad innowacyjn$ metodyk$ &rodowi-
skowej pracy socjalnej umo"liwi!a dostrze"enie i zbadanie mechanizmów 
spo!ecznej zmiany, których przedstawienie sta!o si# g!ównym celem tej 
publikacji. 

Refleksja nad tym zagadnieniem doprowadzi!a stopniowo au-
tora do zauwa"enia i wyodr#bnienia OPXFK�QS[FTUS[FOJ�FEVLBDZKOFK�



19o�TQFDZåD[OFHP�ĊSPEPXJTLB�XZDIPXBXD[FHP, jakim wspó!cze&nie staj$ si# 
programy publicznej interwencji/polityk publicznych. Od kilku lat obser-
wujemy w Polsce proces adaptowania nowego mechanizmu zarz$dzania 
i programowania dzia!a% pa%stwa (stopniowo upowszechnia si# on te" 
w samorz$dach regionalnych i lokalnych), okre&lanego poj#ciem polityk 
publicznych. Obok dobrze znanych tradycyjnych dzia!a% instytucjonal-
nych pojawi! si# nowy typ oddzia!ywania. W sposób planowy, z zaanga"o-
waniem znacznych zasobów finansowych i instytucjonalnych próbuje si# 
zmienia* sposób "ycia i pracy ludzi – zw!aszcza tych niedaj$cych sobie 
rady w obecnej rzeczywisto&ci. Podej&cie QVCMJD�QPMJDZ, z za!o"enia oparte 
na szerokim wykorzystaniu wiedzy naukowo-eksperckiej i partycypacji 
obywatelskiej, kreuje now$ jako&* polityki spo!ecznej i szanse moderni-
zacyjne w obszarze pomocy i integracji spo!ecznej. 

Przy takim podej&ciu tworzy si# specyficzne &rodowisko – spo-
!eczno&* projektowa – której i poprzez któr$ chcemy odmieni* dotych-
czasowy bieg rzeczy. Jak zauwa"a Anthony Giddens: ĊSPEPXJTLP�ČZDJB�
TQP�FD[OFHP�w [OBD[OFK�NJFS[F�TUBKF�TJđ�vĊSPEPXJTLJFN�T[UVD[OZNw�
TL�BEBKĉDZN�TJđ�H�ØXOJF�z VTUSVLUVSPXBOZDI�TZTUFNØX�LUØSF�Tĉ�OBQđ-
dzane i wprowadzane w SVDI�QS[F[�[BTPCZ�GPSNV�PXBOFK�QS[F[�D[�PXJFLB�
XJFE[Z�OJF�[BĊ�QS[F[�JOOF�[FXOđUS[OF�X[HMđEFN�E[JB�BMOPĊDJ�MVE[LJFK�
D[ZOOJLJ (Giddens 2001a, s. 198). Mamy do czynienia ze swego rodzaju 
eksperymentowaniem w przestrzeni publicznej – przyjmuj$cym posta* 
laboratorium spo!ecznego. Niedostrzegany spo!eczno-edukacyjny cha-
rakter tych procesów dziej$cych si# w tym TZTUFNPXP�XZUXPS[POZN�ĊSP-
EPXJTLV (lokalnym) domaga si# – zdaniem autora – g!#bszej i odr#bnej 
pedagogicznej refleksji. Skala i wielo&* podejmowanych dzi& interwencji 
publicznych powoduje, "e warto omawiane zjawisko analizowa* w sposób 
odr#bny i wyspecjalizowany. Prezentowana publikacja podejmuje prób# 
praktycznego i teoretycznego ogl$du tej problematyki. 

Autor przedstawia i koncentruje uwag# na dwóch przestrzeniach 
pedagogicznych. Pierwsz$ jest zagadnienie: „wdra"ania polityki publicz-
nej”, a wi#c programu/interwencji publicznych maj$cych w systemo-
wy sposób uruchamia* rozwi$zania wa"nych problemów spo!ecznych. 
Systemowy projekt Standardy pomocy by! wyj$tkow$ okazj$ do przetesto-
wania tego sposobu „my&lenia i dzia!ania” o sprawach publicznych, tym 
bardziej, "e dotyczy! niezwykle inspiruj$cego poznawczo i praktycznie 



20 nurtu odnawiaj$cego si# potencja!u spo!ecznej wspólnotowo&ci. Efektem 
tej pracy s$ trzy przedstawiane w tej ksi$"ce koncepcje: interwencji 
edukacyjnej: „edukacja w dzia!aniu, „edukacja dyskursywna” i ewaluacja 
demokratyczna”. Koncepcje i rozwi$zania zosta!y wypracowane i spraw-
dzone w zakresie/obszarze rozwijania &rodowiskowej pracy socjalnej, ale 
maj$ te", zdaniem autora, zastosowanie w kreowaniu innych strategii 
polityki spo!ecznej/publicznej, wa"nych dla pomy&lno&ci mieszka%ców 
&rodowisk lokalnych. Drug$ przestrzeni$, wart$ zauwa"enia i odr#b-
nego ukazania jest organizacja�TQP�FD[OFHP�QSPDFTV�UXPS[FOJB�XJFE[Z�
QVCMJD[OFK. Realizacja systemowego projektu inicjuj$cego program/po-
lityk# publiczn$ to unikatowe zadanie badawczo-wdro"eniowe. -$czy 
wyzwania naukowe i spo!eczne. Nie chodzi w nim jedynie o poprawno&* 
metodologiczn$, ale tak"e o w!$czenie wszystkich mo"liwych aktorów 
spo!ecznych/publicznych, tak by w efekcie byli (wspó!)konstruktorami 
wytwarzanej wiedzy, a tak"e jej or#downikami i promotorami. Refleksja 
i eksperymentowanie nad spo!ecznymi mechanizmami wytwarzania 
wiedzy teoretycznej i praktycznej doprowadzi!a do opracowania za!o"e% 
(infra)struktury naukowo-edukacyjnej pod nazw$ MBCPSBUPSJVN�TQP�FD[-
ne. Ksi$"ka przedstawia nie tylko jej (ród!a i za!o"enia, ale tak"e ukazuje 
„laboratorium w dzia!aniu”. 

Pewnego komentarza wymaga te" zastosowany sposób ogl$du i zmia-
ny rzeczywisto&ci. Autor patrzy z punktu widzenia pedagoga spo!ecznego, 
k!ad$c nacisk na podmiotowo&* oraz si!# sprawcz$ cz!owieka i wspólnoty 
(lokalnej). Podejmowane z tej perspektywy rozwa"ania dziej$ si# w „prze-
strzeni pogranicznej”: pomi#dzy teori$ i praktyk$, a tak"e pedagogik$ 
(spo!eczn$) i polityk$ spo!eczn$/publiczn$. Autor dzia!a i konstruuje roz-
wi$zania na styku sektora obywatelskiego i publicznego, &wiata eksperckie-
go i akademickiego, metodyki pracy socjalnej i spo!eczno&ciowej, tradycji 
i wspó!czesno&ci czy wreszcie pomi#dzy optyk$ lokalnych mikro&wiatów 
spo!ecznych a makro&wiatem rozwi$za% systemowych. Bycie „pomi#-
dzy” lub „na pograniczu” sprzyja co prawda otwieraniu dyskusji, pobudza 
do refleksji na temat wspó!czesnej edukacji &rodowiskowej, ale rodzi te" 
napi#cia i trudno&ci zwi$zane z prób$ harmonizowania relacji pomi#dzy 
poszczególnymi obszarami analiz. Wchodz$c w tak$ sytuacj#, autor sy-
tuuje si# w niewdzi#cznej roli translatora i mediatora. Pedagog poruszaj$-
cy si# w „przestrzeni ró"nicy” skupia si# na stwarzaniu okazji do dialogu 



21i budowania komunikacji w ramach szerszych uk!adów spo!ecznych. D$"y 
do spotkania, skonfrontowania, a czasem w!$czenia do pedagogicznego 
dyskursu „nowych j#zyków” np. z obszaru polityki, ekonomii czy zarz$dza-
nia. Tego typu strategi# okre&la si# w literaturze pedagogicznej jako „peda-
gogi# pogranicza i przej&cia”. Poj#cie „przej&cia” akcentuje proces, ruch na 
granicy, w strefie rozdzielaj$cej poszczególne tradycje my&lowe, dyscypli-
narne. Pedagogia przej&cia i pogranicza „jest zbiorem praktyk poznawczych 
i dzia!a% praktycznych” (Kwieci%ski 2000, s. 10) na rzecz odmiennego ni" 
dominuj$ce rozumienia edukacji. Sytuuje autora na marginesie g!ównego 
dyskursu o wychowaniu i ukierunkowuje na poszukiwanie mo"liwo&ci 
przekraczania horyzontu problemowego i epistemicznego dotychczasowej 
wiedzy o wychowaniu (Kwa&nica 2000). Ksi$"ka stanowi wi#c prób# two-
rzenia przestrzeni edukacyjnej, w której ró"norodne i niewspó!pracuj$ce 
dotychczas elementy zostaj$ w ramach interwencji publicznej pouk!adane 
na nowo, by móc „(wspó!)pracowa*” na rzecz rozwoju zaanga"owanych 
w ten proces ludzi i spo!eczno&ci.

5HǯHNV\MQRĝÉ�MDNR�SHVSHNW\ZD�SUDNW\F]QD�L�SR]QDZF]D�

Wa"n$ perspektyw$ poznawcz$ i praktyczn$, któr$ przyj#to podejmu-
j$c si# realizacji opisywanego zadania, czyli animowania/stymulowania 
rozwoju &rodowiskowej pracy socjalnej, by!o za!o"enie o kluczowym 
znaczeniu (auto)refleksyjnych uwarunkowa% tego procesu. Mo"na je 
rozpatrywa* na p!aszczy(nie dokonuj$cej si# transformacji: od epoki 
pos!usze%stwa ku epoce odpowiedzialno&ci (Crousier 1996; Kwieci%ski 
2000). W czasach odpowiedzialno&ci nie wystarczaj$ ju" sztywne sche-
maty rozumowania, dostosowane do realiów „&wiata pos!usze%stwa”. 
Dzi& wymaga si# innego my&lenia, nastawionego nie na b!yskotliwe 
rozwi$zania, lecz na dog!#bne, wieloaspektowe, oparte na wiedzy roz-
wa"anie problemów w praktyce dzia!ania. Refleksyjno&* staje si# „no-
woczesnym” narz#dziem spo!eczno-kulturowej modernizacji i zmiany, 
pozwalaj$c przekracza* horyzont rozwi$za% adaptacyjnych/imitacyjnych 
na rzecz stosowania racjonalno&ci emancypacyjnej/transformacyjnej. 
5P�DP�DIBSBLUFSZTUZD[OF�EMB�OPXPD[FTOPĊDJ�UP�OJF�QS[ZKNPXBOJF�OP-
XPĊDJ�EMB�OJDI�TBNZDI�BMF�[B�PČFOJF�OB�UFNBU�[CJPSPXFK�SFýFLTZKOPĊDJ�



22 – w LUØSFK�PD[ZXJĊDJF�[BXJFSB�TJđ�SFýFLTKB�OBE�OBUVSĉ�TBNFK�SFýFLTKJ��	���
�
/PXPD[FTOPĊĐ�LPOTUZUVVKF�TJđ�w SFýFLTZKOJF�TUPTPXBOFK�XJFE[Z�i poprzez 
OJĉ, twierdzi twórca koncepcji refleksyjnej modernizacji, Anthony Giddens. 
Jednak zauwa"my, refleksyjno&* nie jest zjawiskiem wy!$cznie intelektu-
alnym, ale odnosi si# w znacznym stopniu do do&wiadcze% i emocji, a po-
przez nie – kszta!tuje indywidualn$ i zbiorow$ to"samo&*. W miejsce ró"-
norodnych form kontroli zewn#trznej wprowadza poj#cie „spo!eczno&ci 
i organizacji ucz$cej si#” (Senge 1997, 2002) jako g!ównych czynników 
samorozwoju czy modernizacji samozwrotnej/wzajemno&ciowej. Chodzi 
tu o rozwój jako proces wewn#trzny, dokonywany dzi#ki uczeniu si# oraz 
wytwarzaniu w!asnej wiedzy, poprzez wspólne zaanga"owanie w zmian# 
(Dró"ka 2006, s. 32). Refleksyjno&* jako kompetencja podmiotu do zaj-
mowania odpowiedniej postawy krytycznej jest bliska poj#ciu m$dro&ci 
i odpowiedzialno&ci w dzia!aniu spo!ecznym. Refleksyjne strategie ba-
dawcze umo"liwiaj$ dokonanie rozumiej$cego (zak!adaj$cego autoreflek-
syjno&* badacza) wgl$du w praktyk# ludzkiego dzia!ania zawart$, czy 
wr#cz zdeponowan$ w refleksyjno&ci jej podmiotów, a zapo&redniczan$ 
i wyra"an$ poprzez j#zyk i dzia!anie spo!eczne. Szczególnie odpowiednia 
do poruszania si# w takich kontekstach poznawczych wydaje si# prakty-
ka badawcza obejmuj$ca badania narracyjne, ewaluacyjne i uczestnicz$-
ce, które daj$ dost#p zarówno do faktów, jak i do podmiotowej interpre-
tacji. „Niezb#dne jest przy tym – co si# mocno podkre&la – jednoczesne 
krytyczne, refleksyjne wejrzenie w dorobek nauk spo!ecznych, teorie, 
narracje, wyniki bada%, publikacje naukowe oraz inne rodzaje tekstów: 
reporta"e, poradniki, dobre praktyki w celu zapoznania si# z ca!ym bogac-
twem spo!ecznego do&wiadczenia wraz z jego ró"nymi interpretacjami 
i wyja&nieniami” (Dró"ka 2006, s. 33).

Wiedza spo!eczna zyskuje we wspó!czesnej epoce status refleksyjny 
(samozwrotny) – wp!ywaj$c na decyzje ludzi, na ich interpretacje, sama 
staje si# przedmiotem nieustannej refleksji i reinterpretacji oraz podle-
ga ci$g!ej autorefleksji w swym w!asnym &rodowisku (Giddens 2001; 
Sztompka 2002), którym jest pole nauk spo!ecznych (Bourdieu 2001). 
Teoria w naukach spo!ecznych staje si# „wiedz$ podzielan$”, nieustan-
nie negocjowan$, wyra"aj$c$ si# w schematach interpretacyjnych, któ-
rymi w takim samym stopniu dysponuj$ badani, jak i badacze, a którymi 
musz$ si# pos!ugiwa*, aby „nada* sens” dzia!aniom spo!ecznym. Jej 



23status Giddens opisuje za pomoc$ kategorii „podwójnej hermeneutyki”, 
co oznacza, i" nauki spo!eczne „maj$ do czynienia ze &wiatem ju" ukon-
stytuowanym w ramach znaczenia przez samych aktorów spo!ecznych 
i reinterpretuj$ ten &wiat w obr#bie w!asnych schematów teoretycznych, 
mediuj$c mi#dzy j#zykami potocznym a technicznym” (Giddens 2001, 
s. 227). Idea podwójnej hermeneutyki odnosi si# szczególnie do nauk 
spo!ecznych, poniewa" ich ustalenia „nie pozostaj$ w izolacji od »dzie-
dziny przedmiotowej«, do której si# odnosz$, lecz konsekwentnie w ni$ 
ingeruj$ i przekszta!caj$ j$” (Giddens 2001, s. 23). 

Z kolei pedagogika zwraca uwag# na dwa znaczenia i wymiary re-
fleksji (Witkowski 2000; Czerepaniak-Walczak 1997; Go!#bniak 2003; 
Hejnicka-Bezwi%ska 2003). Pierwsze oznacza QS[FNZĊMFOJF (ang. after-
UIPVHIU), czyli zastanowienie si# nad &wiatem rzeczy, zdarze%, pro-
blemów. Jest to wa"ne przede wszystkim dla procesów poznawczych, 
rozwija nasze kompetencje w zakresie praktycznych aspektów podejmo-
wania dzia!ania (poziom rozwi$zywania problemów). Drugie, które okre-
&li* mo"na jako PECJDJF (ang. NJSSPSJOH), koncentruje si# na wnioskach 
p!yn$cych z do&wiadczenia oraz na procesie rozumienia, jak odbija si# 
ono w „Ja” ucz$cego si# (poziom zmiany przekona%, sposobu widze-
nia problemów). Dotyczy wi#c indywidualnej lub zbiorowej to"samo&ci 
i mo"e by* okre&lane jako BVUPSFýFLTKB. Oba wymiary by!y i s$ wa"ne 
w innowacyjnych procesach i dzia!aniach spo!ecznych, umo"liwiaj$ re-
alizowanie programów w formule jednoczesnego uczenia si# i dzia!ania 
prowadz$cego do symultanicznego przekszta!cania rzeczywisto&ci spo-
!ecznej oraz tworzenia nowej wiedzy praktycznej i naukowej (metodologia 
„badania w dzia!aniu”). 

3URJUDP�VSRĄHF]QLH�]DDQJDľRZDQ\

Pierwsze udokumentowane „badanie w dzia!aniu” przeprowadzi! w latach 
30. XX wieku8 zespó! Heleny Radli%skiej jako projekt pedagogiki spo!ecznej 
(Radli%ska 1937). Poszukiwania edukacyjnej formu!y interwencji publicznej 

8 Tej problematyce po&wi!cony by# referat wyg#oszony przez Helen! Radli(sk$ na II Zje"-

dzie Socjologów, Rola bada! spo"eczno-pedagogicznych w planowaniu i organizacji #ycia 

spo"ecznego (1935).



24 w ramach projektu Standardy pomocy tak"e by!y inspirowane metodologi$ 
i perspektyw$ tej subdyscypliny pedagogicznej. Pedagogika spo!eczna od 
pocz$tku swego istnienia ustawicznie zmaga si# z „konieczno&ci$ odczy-
tania, zrozumienia i skutecznego przekszta!cania otaczaj$cego nas i zmie-
niaj$cego si# &wiata” (Theiss 2010, s. 1). W tek&cie za!o"ycielskim z 1908 
roku9 (Radli%ska 1908), zarysowuj$cym horyzont rozwojowy tej dyscypliny 
naukowej i jednocze&nie orientacji praktycznego dzia!ania podkre&lono, "e 
punktem wyj&cia jest idea zaanga"owanej edukacji i wychowania, a punk-
tem doj&cia rozwini#ty program naukowy, czyli „teoria jako forma praktyki 
spo!ecznej”. Taki rodzaj teorii jest „instrumentem zdobywania i kumulowa-
nia wiedzy o spo!ecze%stwie”. Jego (ród!em s$ potrzeby "ycia spo!ecznego 
i ch#* s!u"by temu "yciu (Theiss 2014, s. 67). Pedagog/Animator – sprzy-
mierzeniec nie formu!uje cz!owieka (urabia wed!ug wzoru), lecz pozwala mu 
sob$ si# stawa*, w dialektycznej relacji i do&wiadczaniu bycia w Miejscu, 
we wspó!pracy z Innymi, w procesie tworzenia Wspólnoty (Mendel 2006).

Po 100 latach mo"na zatem powtórzy* za Radli%sk$, "e zadaniami 
opisywanymi w tej ksi$"ce s$ stymulowanie zmian rozwojowych w &ro-
dowiskach wykluczonych spo!ecznie poprzez FEVLBDKđ�[BBOHBČPXBOĉ 
oraz zbudowanie naukowych podstaw pedagogiki publicznej, czyli kon-
cepcji edukacyjnego tworzenia i realizowania interwencji (polityki) pu-
blicznej. 5BLJF�QPEFKĊDJF�OJF�XJE[J�ĊXJBUB�QS[F[�QSZ[NBU�GPSNBMOFK�UFPSJJ�
OJF�KFTU�JOUFMFLUVBMOĉ�LPOTUSVLDKĉ�[FXOđUS[Oĉ�XPCFD�ĊXJBUB�QS[ZKNVKF�
[BBOHBČPXBOF�TUBOPXJTLB�JEFPXF�PEXP�VKĉD�TJđ�EP�EJBMPHV�VNPČMJXJB�
QP[OBOJF�SØČOZDI�QSBLUZL�PQJTZXBOJB�ĊXJBUB�JDI�ċSØEF��i [OBD[FĒ�DP�QP-
zostaje w CF[QPĊSFEOJN�[XJĉ[LV�z QØċOJFKT[ZNJ�SP[XJĉ[BOJBNJ�i JDI�EZT-
LVSTZXOĉ�BSUZLVMBDKĉ (Misztal 2000, s. 71–74; Theiss 2014). Zastosowanie 
perspektywy pedagogiki spo!ecznej wydaje si# w!a&ciwe tak"e dlatego, 
"e wyros!a ona z refleksji nad praktyk$, przechodz$c od:

• problemów jednostkowych do spo!ecznych,
• od sfery prywatnej do publicznej,
• od problemów indywidualnych do systemowych,
• od refleksji nad praktyk$ do refleksji nad refleksj$.

(Marynowicz-Hetka 2010).

9 H. Radli(ska, Z zagadnie! pedagogiki spo"ecznej, „Muzeum”, t. 2, 1908.



25Pedagogika spo!eczna umo"liwia – co wa"ne w zwi$zku z postawionymi 
w tej pracy celami – jednoczesne podejmowanie dzia!a% w polu praktyki 
spo!ecznej i metarefleksj# oraz scalanie tego wszystkiego w jeden para-
dygmat XJFE[Z�QVCMJD[OJF�VHSVOUPXBOFK (Marynowicz-Hetka 2010).

.RQVWUXNFMD�NVLÇľNL

Ksi$"ka sk!ada si# z dwóch cz#&ci przedstawiaj$cych proces „badania 
w dzia!aniu”, które organizowa!o proces realizacji celów poznawczych 
i praktycznych projektu dotycz$cego rozwoju &rodowiskowej pracy 
socjalnej. Pierwsza, czyli EFLPOTUSVLDKB�EPĊXJBED[FOJB, zatytu!owana 
„,rodowiskowa praca socjalna jako wyzwanie systemowe i edukacyjne”, 
zosta!a przygotowana w formule „nauki dla praktyki”. Jest to pedagogicz-
na diagnoza (autor patrzy na sytuacj# z perspektywy zamierze% edu-
kacyjnych) skupiona na pi#ciu obszarach: 1) warto&ci i lekcje p!yn$ce 
z historii i tradycji pracy spo!eczno&ciowej oraz socjalnej; 2) znaczenie 
idei wspólnotowej dla podejmowanego programu; 3) usytuowanie &ro-
dowiskowej pracy socjalnej w koncepcjach i praktycznych za!o"eniach 
polityki spo!ecznej; 4) znaczenie i specyfika refleksyjnego rozwi$zywa-
nia problemów spo!ecznych w oparciu o polityki publiczne; 5) analiza 
polskich i brytyjskich do&wiadcze% z zakresu pracy spo!eczno&ciowej 
w kontek&cie budowania systemu wsparcia. Wnioski z tych obszarów 
by!y podstaw$ do przygotowania koncepcji interwencji publicznej. Cz#&* 
druga – SFLPOTUSVLDKB�w E[JB�BOJV – nosi tytu! „Systemowa interwencja na 
rzecz rozwoju &rodowiskowej pracy socjalnej (2009–2014)” i jest reflek-
syjn$ relacj$ z pola praktyki, czyli okre&li* mo"na j$ jako „nauk# w dzia!a-
niu”. Przedstawia sze&* wymiarów realizowanej interwencji: 1) organiza-
cj# infrastruktury organizacyjno-merytorycznej projektu systemowego; 
2) sposób przeprowadzenia rozpoznania i diagnozy; 3) pilota"ow$ 
&cie"k# „edukacji w dzia!aniu” skierowan$ do pracowników socjalnych 
i (po&rednio) O&rodków Pomocy Spo!ecznej; 4) &cie"k# edukacji dyskur-
sywnej; 5) &cie"k# ewaluacji demokratycznej, ukazuj$c$ niektóre zmia-
ny wywo!ane interwencj$; 6) dzia!ania tworz$ce elementy konstrukcji 
(edukacyjnego) systemu wsparcia dla upowszechniania modelu „orga-
nizowania spo!eczno&ci lokalnej”. Ka"da z podstawowych cz#&ci ksi$"ki 



26 poprzedzona jest wprowadzeniem przybli"aj$cym metodologiczne za!o-
"enia oraz cele danego etapu „badania w dzia!aniu”. Zbieraj$c je w ca!o&*, 
uzyskujemy podstawy metodologiczne projektu badawczego i prezentu-
j$cej go publikacji. Ksi$"k# ko%czy spis tabel i publikacji projektu oraz 
bibliografia.
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W pierwszej cz#&ci ksi$"ki, b#d$cej refleksyjn$ diagnoz$ dotychczasowe-
go rozwoju &rodowiskowej pracy socjalnej, przyj#to perspektyw# autoet-
nograficzn$, która oznacza interpretowanie i rekonstruowanie wa"nych 
dla jednostki/jakiej& grupy do&wiadcze%, a tak"e lokowanie ich w relacji 
wobec spo!eczno-kulturowych, politycznych i naukowych dyskursów 
wspó!czesno&ci (Brockmeier 2000). Autoetnografia sta!a si# w ostatnim 
czasie popularn$ form$ bada% jako&ciowych (Urba%ska 2014). Aktualny 
dyskurs autoetnograficzny odsy!a jednak niemal wy!$cznie do „autoet-
nografii ewokatywnej”, która opiera si# na postmodernistycznym typie 
wra"liwo&ci i której zwolennicy dystansuj$ si# wobec realistycznych 
i analitycznych tradycji etnograficznych. Obecnie zaczyna si# wyró"nia* 
autoetnografi# analityczn$ (BOBMZUJD�BVUPFUIOPHSBQIZ), skupiaj$c$ si# 
na teoretycznych wyja&nieniach szerszych spo!ecznych fenomenów i to 
w!a&nie ten kierunek wyznacza sposób diagnozowania barier i wyzwa% 
stoj$cych przed systemowym rozwojem &rodowiskowej pracy socjalnej 
w Polsce. Podej&ciu takiemu towarzyszy!o za!o"enie, "e ludzie nie dzia-
!aj$ jedynie w odpowiedzi na zewn#trzne okoliczno&ci, ale raczej zgod-
nie z w!asn$ interpretacj$ sytuacji, w której si# znale(li, i wedle znacze%, 
które aspektom tej sytuacji przypisuj$. Realizowanie autoetnografii ana-
litycznej wymaga spe!nienia okre&lonych kryteriów metodologicznych, 
zwi$zanych z usytuowaniem i dzia!aniami badacza, który 1) jako pe!ny 
uczestnik badanego &rodowiska wykazuje si# refleksj$ analityczn$, 
2) pozostaje narracyjnie widoczny w procesie generowania danych, 
obecno&* w!asnego „Ja” badacza w narracji, 3) prowadzi dialog ze swo-
imi informatorami, 4) anga"uje si# w analiz# teoretyczn$(Anderson 2014, 
s. 144; 2006, s. 378).



30 Autor patrzy wi#c na zagadnienie rozwoju &rodowiskowej pracy 
socjalnej z'perspektywy w!asnego do&wiadczenia, czerpi$c wiedz# 
bezpo&rednio z wydarze%/projektów/procesów, którymi si# inspirowa!, 
w których uczestniczy!, a niekiedy które wspó!tworzy!. Prace naukowe, 
ekspertyzy i analizy badawcze maj$ przy takim podej&ciu charakter 
kontekstowy i weryfikuj$cy osobisty punkt widzenia. W ten sposób za-
znacza si# my&lenie o obiektywno&ci jako o „patrzeniu (zawsze) sk$d&” 
(Ostaszewska 2012). Diagnoza sytuacji by!a wi#c wiedz$ wynikaj$c$ ze 
spojrzenia z konkretnej perspektywy spo!ecznej/&rodowiskowej, która nie 
ro&ci sobie prawa do wiedzy obiektywnej, ale bierze odpowiedzialno&* za 
t# cz#&* rzeczywisto&ci, któr$ widzi i przedstawia, a tak"e na któr$ wp!y-
wa (Ostaszewska 2012). St$d wynika mniejsze przywi$zywanie uwagi do 
rozbudowanych analiz porównawczych i przedstawiania wielu mo"liwych 
funkcjonuj$cych interpretacji danego zjawiska/etapu rozwoju &rodowi-
skowej pracy socjalnej. Mo"na zaryzykowa* za Donn$ Haraway stwier-
dzenie, "e jest to próba wytworzenia obiektywno&ci silnej/mocnej (TUSPOH�
PCKFDUJWJUZ), wynikaj$cej ze &wiadomo&ci „wiedzy usytuowanej” (Haraway 
1991). Autor, uczestnicz$c w wielu zdarzeniach/dyskusjach, by! i jest 
„uwik!any” w opisywane projekty/analizy/wnioski, które pos!u"y!y do 
przygotowania interwencji publicznej. Refleksyjno&* w takiej perspekty-
wie oznacza, "e badacz jest &wiadomy nieuniknionych relacji !$cz$cych 
go z sytuacj$ badania oraz konsekwencji tych zwi$zków (Davies 1999, 
s. 7). Nie chodzi tylko o obserwacj# uczestnicz$c$, ale o obserwacj# w!a-
snej partycypacji w procesie badawczym i praktyki spo!ecznej (Tedlock 
1991). W wielu wspó!czesnych nurtach refleksyjno&ci porzuca si# po-
strzeganie badacza jako zdystansowanego, obiektywnego, na rzecz jego 
roli jako aktywnego aktora. Mowa tu o badaniach, w których badacz jest 
cz#&ci$ uk!adu spo!ecznego (TPDJBM�TFUUJOH) (Adler 1987; Riemer 1977; 
Tedlock 1991). Prowadzone badania, debaty i poszukiwania diagnostycz-
ne prowadz$ do kategorii polityki umiejscowienia (QPMJUJDT�PG�MPDBUJPO) 
(Rich 1984, s. 210–231), która oznacza, "e „my&lenie, proces teoretycz-
ny, nie jest abstrakcyjne, uniwersalne, obiektywne i wyizolowane, ale ra-
czej umieszczone w kontek&cie uwarunkowa% czyjego& do&wiadczenia, 
a jako takie jest dzia!aniem nieodzownie stronniczym” (Braidotti 1995, 
s. 16). Sta!a refleksyjna &wiadomo&* w!asnej pozycji w sieci dyskursów 
i relacji oraz uobecnianie osobowo&ci badacza w tek&cie etnograficznej 



31narracji, konfrontowanie si# z zagadnieniami dotycz$cymi jego same-
go, niesie potencjalne ryzyko koncentracji uwagi wy!$cznie na sobie 
(Andersson 2014, s. 157). Skupienie si# na w!asnym do&wiadczeniu i bio-
grafii badacza, jak zauwa"a Lofland „wi$"e si# z ryzykiem odczytania ich 
jako narcystycznych, mog$ te" zosta* odrzucone jako nieinteresuj$ce 
pod wzgl#dem socjologicznym” (Lofland 2006, s. 12; Krizek 2013).

W celu silniejszej obiektywizacji zrezygnowano wi#c z cz#stego 
eksponowania punktu widzenia Ja na rzecz perspektywy do&wiadcze-
nia i wiedzy wi#kszej grupy osób – ludzi zaanga"owanych w dzia!ania 
zarówno praktyczne, jak i badawczo-analityczne. Przewodnikami po 
poszczególnych obszarach byli ludzie aktywnie wspó!tworz$cy wiedz# 
o tych zagadnieniach. Wynika to z'prze&wiadczenia, "e do&wiadczenie 
biograficzne (indywidualne, &rodowiskowe) mo"e by* traktowane – jak 
twierdzi Danuta Lalak – nie tylko jako (ród!o wiedzy (prawda biograficz-
na), ale równie" jako metoda poznania (Lalak 2010). Przyjmuj$c t# kon-
wencj#, ka"de wi#ksze zagadnienie w tej cz#&ci ksi$"ki jest ukazywane/
diagnozowane przez dwóch badaczy (najcz#&ciej), a dopiero „poprzez” 
lub „obok” nich pojawiaj$ si# inne osoby i spojrzenia. Ich wypowiedzi s$ 
jednak zawsze (tak"e) g!osem autora, który si# poprzez pryzmat w!asne-
go do&wiadczenia z nimi uto"samia. Jest wi#c to wielog!os, który tworzy 
jedn$ opowie&*, b#d$c$ form$ autoetnograficznej diagnozy problemu. 

Obszar wspólnotowo&ci przybli"aj$ wi#c Agnieszka Szczap i Zygmunt 
Bauman, uwarunkowania tradycji Krzysztof Czekaj, Jerzy Szmagalski, 
Tomasz Ka(mierczak, Ewa Bobrowska, nowy indywidualizm ukazuj$ 
Marta Olco%-Kubicka i S!awomir Krzycha!a, o refleksyjno&ci opowiada 
Wanda Dró"ka. Z kolei polityka spo!eczna analizowana jest poprzez pra-
ce Miros!awa Grewi%skiego, Arkadiusza Karwackiego i Marka Rymsz#. 
Przewodnikami po instytucjonalnych wymiarach &rodowiskowej pracy so-
cjalnej s$ Kazimiera Wódz, Jerzy Krzyszkowski, now$ przestrze% polityk 
publicznych przedstawiaj$ Andrzej Zyba!a i Ryszard Szarfenberg. W obszar 
badania w dzia!aniu wprowadzaj$ Hanna Cervinkowa, Henryk Mizerek i para 
autorów Dariusz Jemielmiak i/oraz Aleksander Chrostowski, z kolei brytyj-
skie do&wiadczenia przedstawia Paul Henderson. W przypadku w$tków 
zwi$zanych z pedagogik$ spo!eczn$ jest to szersza grupa badaczy (m.in. 
Wies!aw Theiss, Ewa Marynowicz-Hetka, Maria Mendel, Miros!awa Nowak- 
-Dziemianowicz, Danuta Urbaniak-Zaj$c, Andrzej Radziewicz-Winnicki, 



32 Barbara Smoli%ska-Theiss, Stanis!aw Kawula, Tadeusz Pilch), ale wynika 
to z przyj#cia pedagogicznej perspektywy jako strategicznej dla ca!ej dzia-
!alno&ci praktycznej i poznawczo-badawczej. Centralnym punktem odnie-
sienia pozostaj$ jednak wypowiedzi twórczyni tej subdyscypliny, Heleny 
Radli%skiej. Z autorów zagranicznych rol# przewodników autor powierzy! 
Anthony’emu Giddensowi, Ulrichowi Beckowi i Amitai Etzioniemu.
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Obserwowany dzi& powrót do najbli"szego &rodowiska (lokalnego, s$-
siedzkiego) jest reakcj$ na wzrastaj$c$ niepewno&* &wiata spo!eczne-
go. Charakteryzowane w tej pracy systemowe wypracowywanie metody 
pracy socjalnej, opartej na wykorzystaniu potencja!u &rodowiskowego, 
realizowane by!o w'znacznym stopniu w uj#ciu humanistycznym, a wi#c 
w takim, w którym wa"ne staj$ si# przede wszystkim interakcje &wiado-
mych podmiotów (przede wszystkim spo!ecznych), tworz$cych dzi#ki 
temu dynamiczny uk!ad spo!eczny (Winiarski 2002, s. 136). Przyj#cie tej 
perspektywy zak!ada!o rozpatrywanie zagadnie% rozwoju pracy &rodowi-
skowej nie z'pozycji obserwatora, ale w'do&wiadczeniu samych uczest-
ników tego procesu. 

Dzieje pracy spo!eczno&ciowej10 s$ od pocz$tku splecione z histo-
ri$ pracy socjalnej. Ich wspólnym (ród!em by!a potrzeba wspierania 
osób, grup i &rodowisk znajduj$cych si# w trudnej sytuacji z powodu 
biedy, a tak"e wielu innych czynników, które sk!ada!y si# na ich gorsz$ 
pozycj# w spo!ecze%stwie. Poszukiwania najlepszej formy pomagania 
sta!y si# szczególnie intensywne w drugiej po!owie XIX wieku, kiedy to 
rozszerzaj$ca si# rewolucja przemys!owa przynosi!a obok wielkiego 
post#pu cywilizacyjnego (polepszenie opieki zdrowotnej, publiczna 

10 Poj!cie pracy/praktyki spo#eczno&ciowej jest polskim odpowiednikiem terminu commu-

nity work, a tak%e wielu innych poj!' z zakresu szeroko poj!tej metodyki community 

development. Z uwagi na brak mo%liwo&ci dos#ownego przet#umaczenia na j!zyk polski 

– kluczowe s#owo community jest wieloznaczne i mo%e oznacza' zarówno wspólnot!, 

spo#eczno&', jak i spo#eczno&' lokaln$ – w przedstawianej publikacji poj!cie to okre&lane 

b!dzie wymiennie poprzez nast!puj$ce terminy: praca &rodowiskowa, praca spo#eczno-

&ciowa, aktywizacja i rozwój spo#eczno&ci lokalnej, animacja spo#eczna, &rodowiskowa 

praca socjalna.



34 o&wiata, zwi$zki zawodowe, prawa obywatelskie, nowe miejsca pracy, 
nowe &rodki komunikacji) silne napi#cia spo!eczne zwi$zane z dys-
proporcjami w podziale dochodów, niedostosowaniem wielu grup ludzi 
do nowych warunków pracy i "ycia. W tym szerokim kontek&cie wielo-
stronnych i g!#bokich zmian zaistnia!y dwie strategie pomagania, któ-
re z czasem zacz#!y si# profesjonalizowa* i przekszta!ca* w &cie"k# 
zawodow$. 

�����'ZLH�VWUDWHJLH�SRPDJDQLD�

Pierwsza, okre&lana jako dzia!alno&* charytatywna/filantropijna, sku-
pia!a si# na opiece i dostarczeniu wsparcia poszczególnym potrzebuj$-
cym. Wa"n$ rol# w tym nurcie odegra!a za!o"ona w 1869 roku Charity 
Organization Society (COS), która w porównaniu do rozwi$za% charaktery-
stycznych dla opresyjnej tradycji angielskiego Prawa Ubogich (Poor Law) 
zapocz$tkowa!a now$ jako&* podej&cia do osób i &rodowisk wymagaj$-
cych wsparcia (Szamgalski 2010). Jedn$ ze wspó!za!o"ycielek COS by!a 
Octavia Hill (1838–1912), inicjatorka wielu reformatorskich rozwi$za% 
socjalnych na prze!omie XIX i XX wieku (Darley 2010). Hill by!a mi#dzy 
innymi autork$ d!ugofalowego programu budownictwa spo!ecznego dla 
ubogich, zwróci!a uwag# na konieczno&* troski o czysto&* powietrza 
w miastach, podejmowa!a dzia!ania sprzyjaj$ce tworzeniu wi#zi spo!ecz-
nych w nowych osiedlach mieszkaniowych. Doprowadzi!a do utworzenia 
w roku 1895 National Trust, organizacji, dzi#ki której te nowe rozwi$zania 
socjalne mog!y by* finansowane i rozpowszechniane11. 

Jednak za twórczyni# wspó!czesnej pracy socjalnej uznaje si# po-
wszechnie Mary Ellen Richmond (1861–1928), która rozwija!a swoje 
koncepcje (Richmond 1917, 1922), dzia!aj$c w ameryka%skiej Charity 
Organization Society, b#d$c od roku 1891 jej sekretarzem generalnym. 
Richmond to pierwsza osoba, która zwróci!a uwag# na problematyk# 
szkolenia zawodowego pracowników socjalnych. W 1897 roku wyg!osi!a 
historyczne przemówienie na Narodowej Konferencji Dobroczynno&ci 
i Naprawy w Toronto, b#d$ce apelem w sprawie utworzenia szkó! pracy 

11 Zob. www.octaviahousing.org.uk. [dost!p 2013.11.29];. www.octaviahill. [dost!p 2013.12.05].



35socjalnej. Dzi#ki jej staraniom rozpocz#!a si# profesjonalizacja pomagania 
s!abszym, okre&lana jako praca socjalna.

Druga strategia rozwija!a si# w oparciu o do&wiadczenie settlemen-
tów (Szmagalski 1994, s. 58–60) i pos!u"y!a do ukszta!towania metody 
grupowej, a przede wszystkim do praktykowania dzia!a% „w” i „ze” spo-
!eczno&ci$ lokaln$. W zwi$zku z tym, "e w!a&nie ta forma pomagania le"y 
w centrum naszego zainteresowania, warto przyjrze* si# jej historycz-
nym (ród!om nieco szerzej, tym bardziej, "e zdaniem autora, jej podsta-
wowe za!o"enia mog$ by* nadal inspiruj$ce, a niektóre ci$gle czekaj$ na 
ponowne odczytanie i wykorzystanie w praktyce socjalnej oraz pedago-
gicznej.

�������6HWWOHPHQW�Ż�KLVWRU\F]Q\�SRF]ÇWHN�SUDF\�]H�VSRĄHF]QRĝFLÇ�
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4FUUMFNFOU (w t!umaczeniu oznacza osad#, koloni#, porozumienie, miej-
sce osiedlenia, kompromis) by!o to mikroosiedle, wi#kszy budynek lub 
kilka budynków, po!o"one w dzielnicy n#dzy, w których mieszkali i dzia-
!ali „ludzie dobrej woli”. Pe!ni! funkcj# miejsca kontaktów ludzi kultury – 
reprezentantów klasy &redniej (lekarzy, dzia!aczy spo!ecznych, dzien-
nikarzy, naukowców, duchownych, dzia!aczy politycznych, prawników) 
i mieszka%ców. Osiedlali si# w nich w formule czasowych rezydentów 
(od jednego do trzech lat) przede wszystkim ludzie m!odzi, b#d$cy jesz-
cze przed za!o"eniem rodziny lub osoby starsze po okresie aktywno&ci 
zawodowej. Pomys! powo!ania pierwszego settlementu zrodzi! si# w&ród 
profesorów Uniwersytetu Oxfordzkiego, a zrealizowania idei podj#!o si# 
ma!"e%stwo Samuel i Henrietta Barnett. 

Pierwsza „spo!eczna osada” (budynki zakupiono ze sk!adek intelek-
tualistów) nazwana – na cze&* jednego z inicjatorów Arnolda Toynbee 
– Toynbee Hall rozpocz#!a dzia!alno&* w biednej dzielnicy Est End 
w Londynie w 1884 roku (Briggs, Macartney 1984; Meacham 1987). 
Wtedy te" zamieszkali tam pierwsi dwaj rezydenci. Ju" po dwóch latach 
w 1886 roku w ró"nego rodzaju kursach uczestniczy!o 582 robotników, 
poniewa" Barnett wierzy!, "e to w!a&nie edukacja jest drog$ do wzmoc-
nienia ludzi. Gdy nieco wcze&niej podejmowa! prac# w Whitechapel jako 



36 wikary ko&cio!a protestanckiego, miejscowy biskup przedstawi! mu jego 
nowe miejsce pracy jako „najgorsz$ parafi# w diecezji – miejsce zamiesz-
kane przez kryminalistów”12. On jednak uzna!, "e i tutaj ka"dy powinien 
mie* dost#p do sztuki, muzyki, literatury i wiedzy. Metod$ realizacji tego 
celu (podobne cele, ale odmienne metody mia!y te" inne organizacje cha-
rytatywne) mia!a by* koncepcja Settlement University (Trolander 1987).

Charakterystycznym sposobem wyró"niaj$cym dzia!ania tej instytu-
cji by!o oparcie si# na X[BKFNOPĊDJPXFK�SFMBDKJ pomi#dzy wykszta!conymi 
rezydentami a mieszka%cami. W codziennych kontaktach wszyscy byli 
przecie" s$siadami. Stosunki cechowa!a równo&* i blisko&* pozbawiona 
hierarchii, za to nacechowana sympati$ i wspó!odczuwaniem. Obie strony 
dawa!y i uczy!y si# od siebie nawzajem. Dzielenie si# do&wiadczeniami, 
zrozumienie i wynikaj$ca z tego motywacja do samodzielnego dzia!ania 
okazywa!y si# bardziej cenne dla mieszka%ców ni" pomoc materialna. 
Oddzia!ywano przede wszystkim w!asnym przyk!adem – „ofiar$ w!asne-
go "ycia” (okre&lenie Heleny Radli%skiej), a tak"e poprzez podejmowanie 
wspólnie aktywno&ci s$siedzkiej. 

Innym wa"nym wyró"nikiem sposobu dzia!ania settlementów 
by!a aktywno&* na polu publicznym/politycznym. Rezydenci, a za ich 
przyczyn$ mieszka%cy, w!$czali si# w dzia!alno&* ró"nego typu insty-
tucji lokalnych (rady miejskie, komisje szkolne, rady ko&cielne, komi-
sje socjalne), by poprzez nie wp!ywa* na rozwi$zania spraw lokalnych. 
Anga"owali si# tak"e w sprawy publiczne na szerszym forum, m.in. po-
przez kontakty z pos!ami lub petycje do Izby Gmin. Settlementy sta!y 
si# wa"nym rzecznikiem reform spo!ecznych, istotnym graczem przy 
konstruowaniu pierwszych rozwi$za% z zakresu polityki spo!ecznej 
np. ustawa o zabezpieczeniu na staro&* z 1908 roku (Hulewicz 1960, 
s. 140–142). Pokre&lmy zatem raz jeszcze – !$czy!y w swej dzia!alno&ci 
aktywno&ci typowo spo!eczne (zak!adanie placów zabaw, !a(ni, ogród-
ków dzia!kowych) z aktywno&ciami na forum publicznym wp!ywaj$cy-
mi na rozwi$zania strukturalne (ustrój szkolny, rozwi$zana socjalne). 
Duch settlementu by! widoczny przy konstruowaniu wielu prze!omowych 
strategii w zakresie polityki spo!ecznej. Jeden z pracowników Toynbee 
Hall (sta" w 1903 roku), William Beveridge, wybitny ekonomista (m.in. 

12 Zob. www.toynbeehall.org.uk.



37dyrektor London School of Economics) og!osi! w 1944 roku s!ynny ra-
port 4PDJBM�*OTVSBODF�BOE�"MMJFE�4FSWJDFT, nazwany pó(niej od jego na-
zwiska raportem Beveridga, który symbolicznie zapocz$tkowa! ide# 
pa%stwa opieku%czego. Beveridge uzasadnia!, i" ochrona obywateli jest 
tak samo istotn$ funkcj$ pa%stwa, jak zapewnianie bezpiecze%stwa 
wewn#trznego czy ochrona przed atakiem zewn#trznym. Inspiracje 
z pobytu w Toynbee Hall czerpali tak"e premier Wielkiej Brytanii Clement 
Attlee i baron de Coubertin (go&ci! w 1887 roku), twórca nowoczesnych 
Igrzysk Olimpijskich. Mimo pó(niejszych zmian formu!y settlementów 
i uwarunkowa% "ycia publicznego, ta „polityczna” rola nadal jest w pe-
wien sposób obecna, czego symbolicznym przejawem by!o og!oszenie 
w 2010 roku przez nowego premiera Wielkiej Brytanii Jamesa Camerona 
w!a&nie w Toynbee Hall kluczowych zasad swojej polityki spo!ecznej pod 
nazw$ „Big Society” (+BL�[JOUFHSPXBĐ�XPMOZ�SZOFL�z TPMJEBSOZN�TQP�F-
D[FĒTUXFN)13.
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W ci$gu kolejnych dekad od powstania Toynbee Hall utworzono w Zjed- 
noczonym Królestwie ponad 20 settlementów – centrów aktywno&ci spo-
!eczno&ci lokalnej. Wi#kszo&* z nich za!o"y! Ko&ció! anglika%ski, ale nie-
które metody&ci, prezbiterianie oraz cz!onkowie Chrze&cija%skiego Ruchu 
Socjalistycznego, a tak"e &wieckie grupy uniwersyteckie. Pierwsze cen-
tra spo!eczno&ci lokalnej zorganizowano w ró"nych cz#&ciach Londynu, 
potem w innych przemys!owych miastach, takich jak: Manchester, 
Glasgow, Liverpool i Birmingham. Poniewa" kilku rezydentów Toynbee 
Hall przyby!o z zagranicy, idea centrum spo!eczno&ci lokalnej zosta!a po-
przez nich zaszczepiona w innych krajach. Ju" w 1886 roku Stanton Coit 
za!o"y! Gildi# Dzielnicow$ (pó(niej nazwan$ Uniwersyteckim Centrum 
Spo!eczno&ci Lokalnej) w dolnej dzielnicy East Side w Nowym Jorku; 

13 Zawiera#y m.in. nast!puj$ce has#a: „da' spo#eczno&ciom wi!ksze uprawnienia (lokalno&' 

i decentralizacja)”, „zach!ci' ludzi do podj!cia aktywnej roli w ich spo#eczno&ci (wolon-

tariat”, „przekaza' w#adz! z centrum do spo#eczno&ci lokalnych”, „wsparcie spó#dzielni, 

towarzystw ubezpiecze( wzajemnych, organizacji charytatywnych i przedsi!biorstw 

spo#ecznych”.



38 rok pó(niej powsta!o Stowarzyszenie Centrów Spo!eczno&ci Lokalnej 
College’ów (za!o"one przez absolwentów Smith College); a w 1889 roku 
Jane Addams powo!a!a niezwykle wa"ny dla dalszych losów &cie"ki 
spo!eczno&ciowej Hull House w Chicago. Na prze!omie wieków XIX i XX 
w Stanach Zjednoczonych funkcjonowa!o ponad 400 domów-centrów 
spo!eczno&ci lokalnej, w takich miastach jak Boston, Filadelfia i Los 
Angeles (Carson 1990).

Wkrótce zacz#!y powstawa* centra spo!eczno&ci lokalnej w miastach 
przemys!owych i na obszarach wiejskich w innych rejonach Europy. 
W Niemczech w 1901 roku utworzono Hamburger Volksheim za!o"o-
ny przez profesora Waltera Classena, w 1910 roku profesor Friedrich 
Siegmund-Schultze utworzy! Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost 
w Berlinie. Nast#pne centra dzielnicowe pojawia!y si# w kolejnych du"ych 
miastach jak: Karlsruhe, Lipsk, Worms i Stuttgart. W Austrii mieszkanki 
Wiednia w 1901 roku za!o"y!y Wiener Settlement, którego pierwszym 
dyrektorem by!a Elke Federn, za& jego prezesem zosta! Dr Karl Renner, 
pó(niejszy Prezydent Republiki Austrii. W 1905 roku wybitny pedagog 
spo!eczny Stanis!aw Szacki powo!a! centrum lokalne w Moskwie. Cho* set-
tlement by! apolityczny, w!adze carskie dopatrzy!y si# w nim przejawów 
d$"no&ci socjalistycznych i w 1908 roku zamkn#!y ca!y zespó! placówek, 
a organizatorów aresztowali. Na W#grzech z inicjatyw$ spo!eczno&ciow$ 
wyst$pi! Rezsö Hilscher i za!o"y! centrum lokalne w budapeszte%skiej 
dzielnicy Ujpest w 1913 roku (zainspirowany wcze&niejszym pobytem 
w Toynbee Hall).

Po pierwszej wojnie &wiatowej ruch settlementów w pierwotnej 
formie os!ab!, zabrak!o ochotników, zmieni!y si# warunki zewn#trzne. 
Settlementy ewoluowa!y w kierunku wyspecjalizowanych o&rodków pra-
cy kulturalno-o&wiatowej i socjalnej, prowadzonych przez zawodowych 
pracowników spo!ecznych, wspieranych przez wolontariuszy (Pi#ta 
2014). Mimo tych zmian nie sta!y si# „normalnymi” placówkami, pewien 
odmienny, spo!ecznikowski rys pozosta!, do&wiadczy! tego autor tej pu-
blikacji, przebywaj$c na pocz$tku XXI wieku jako rezydent w Toynbee 
Hall. Idea i ruch centrów aktywno&ci lokalnej przetrwa!y do dzi&. Miejsca 
odwo!uj$ce si# do tej filozofii i metody pracy dzia!aj$ na ca!ym &wie-
cie, posiadaj$ wspóln$ reprezentacj#, The International Federation of 



39Settlements and Neighbourhood Centers IFS14. Odwiedziny i poznanie 
nowoczesnej praktyki i „spo!eczno&ciowego ducha” funkcjonuj$cych do 
dzi& historycznych settlementów (szczególna rola Toynbee Hall i Oxford 
House w Londynie) by!y/s$ wa"nym elementem kszta!cenia i tworzenia 
polskiego ruchu centrów lokalnych organizowanego przez stowarzysze-
nie Centrum Wspierania Aktywno&ci Lokalnej CAL i Biuro Obs!ugi Ruchu 
Inicjatyw Spo!ecznych BORIS (szerzej w rozdziale trzecim i pi$tym).

Wyró"nione powy"ej dwie strategie pomagania s!abszym grupom 
spo!ecznym, cho* wyra(nie ró"ne, nie rozwija!y si# w opozycji do siebie. 
,rodowisko dzia!aczy i pracowników obu nurtów przenika!o si# i wzajem-
nie wspiera!o. Henrietta Barnett nale"a!a do Charity Organisation Society, 
a swojego "yciowego partnera i wspó!za!o"yciela Toynbee Hall pozna!a na 
przyj#ciu urodzinowym Oliwii Hill, a wi#c liderki nurtu pomocy charyta-
tywnej. Nie tylko ludzie spotykali si# ze sob$, czerpano te" ze wspólnej 
puli innowacyjnych metod pracy (Morell 1996). Mimo to odmienny rys 
pozostawa!. Do&wiadczenie wywodz$ce si# z ruchu settlementów nie ma 
charakteru wy!$cznie historycznego. Szczególnie wa"nymi i aktualnymi 
wspó!cze&nie wydaje si# kilka elementów zbiorczo zebranych w poni"-
szej tabeli. 

14 Zob. www.ifsnetwork.org – Polsk! reprezentuje Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywno&ci Lokalnej CAL. 



40 Tabela 1. Do&wiadczenia ruchu settlement – perspektywa historyczna i wspó!czesna 

Cechy charakterystyczne 
historycznego ruchu 
settlementów

Perspektywa i sytuacja wspó!czesna

Wytworzenie w ramach modelu 
settlement sytuacji pomocy 
poprzez „bycie s$siadem”, dzi#ki 
czemu mo"liwe by!o wej&cie 
w relacj#, w której obie strony 
(pomagaj$cy i potrzebuj$cy 
wsparcia) widz$ problemy danej 
spo!eczno&ci „od &rodka” oraz 
mog$ wzajemnie si# wspiera* 
i wymienia* wiedz$, do&wiadcze-
niem, us!ugami, pozytywnymi 
emocjami. 
Zintegrowane i oparte na wspó!-
pracy zapewnianie bezwzgl#dnie 
potrzebnych si!, podejmowanie 
pomocnych interwencji na po-
ziomie jednostek i spo!eczno&ci 
oraz poszukiwanie solidarno&ci 
pomi#dzy mieszka%cami a pra-
cownikami TFUUMFNFOUV.

Dominuje model pomocy zawodowej i instytu-
cjonalnej. Pomagaj$cy z instytucji publicznej, 
a tak"e w wi#kszo&ci organizacji pozarz$dowych 
wyst#puj$ z pozycji kogo& w lepszej sytuacji 
(maj$ wiedz#, zasoby, pozycj#), robi$ co& dla 
kogo& (kto tego nie ma). Relacja nie ma elementu 
„wyrównania perspektywy” (zrozumienia, wspó!-
odczuwania), wyst#puje raczej perspektywa 
diagnostyczna. Wydaje si#, "e dobrym tropem 
mog!oby by* powrócenie do idei rezydentów, 
dostosowanej do dzisiejszych warunków reali-
zowanych w formie pobytowych sta"y (jedno–
dwumiesi#cznych), które odbywa!y si# poza 
miejscem pracy, zamieszkania, co zmusza!oby 
do wej&cia w nowe &rodowisko, poznania go/
w"ycia si#.
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Cechy charakterystyczne 
historycznego ruchu 
settlementów

Perspektywa i sytuacja wspó!czesna

Wa"nym rysem dzia!ania set-
tlementu by!o !$czenie dzia!a% 
spo!ecznych i obywatelskich/
publicznych. Nie kanalizowano 
aktywno&ci mieszka%ców do 
sfery znalezienia pracy i poprawy 
bytu materialnego. Zapewnianiu 
us!ug socjalnych towarzyszy!o 
mobilizowanie do dzia!a% w prze-
strzeni publicznej, w obszarze 
polityki spo!ecznej. Widziano 
potrzeb# i dzia!ano w kierunku 
zmiany prawa, tworzenia rozwi$-
za% instytucjonalnych.

W pracy socjalnych instytucji publicznych nie 
wyst#puj$ dzia!ania o charakterze obywatelskim 
czy publicznym. Istnieje wyra(ne rozgrani-
czenie pomi#dzy sfer$ spo!eczn$ (t$ mo"na 
si# zajmowa*) i publiczn$ (to wykracza poza 
zadania/misje np. o&rodka pomocy spo!ecznej). 
W mniejszym stopniu dotyczy to organizacji 
pozarz$dowych, ale i tu uzale"nienie finansowe 
od instytucji publicznych minimalizuje i st#pia 
ostrze wszelkich dzia!a% w sferze publicznej. 
Nawet instrumenty, które powinny uruchamia* 
tego typu aktywno&* (tworzenie lokalnych stra-
tegii rozwi$zywania problemów spo!ecznych), s$ 
realizowane metodami administracyjnymi, a nie 
publicznymi/obywatelskimi.

Istotnym animacyjnym czyn-
nikiem tworzenia kolejnych 
innowacyjnych, czasem wr#cz 
prze!omowych rozwi$za% proble-
mów spo!ecznych, by!o funkcjo-
nowanie &rodowiska spo!eczni-
ków i reformatorów spo!ecznych. 
Oni si# ze sob$ cz#sto spotykali, 
wspó!pracowali, a z tych ró"nych 
form „wspólnego bycia” rodzi!y 
si# nowe inicjatywy, które – co 
wida* z dzisiejszej perspek-
tywy –nie by!y przypadkiem 
albo pok!osiem indywidualnego 
natchnienia.

Z obserwacji autora wynika, "e nie funkcjonuj$ 
przestrzenie/&rodowiska, w których mog!yby si# 
przenika* idee i ludzie dzia!aj$cy w sferze spo-
!ecznej. Tak si# dzieje zarówno na poziomie krajo-
wym, regionalnym, jak i lokalnym. Poszczególni 
ludzie, eksperci, badacze, politycy spotykaj$ si# 
w swoich w$skich kr#gach instytucjonalnych, 
bran"owych itp. Brak jest miejsc styku dzia!aczy 
pozarz$dowych i pracowników publicznych. Nie 
widzi si# potrzeby intencjonalnego tworzenia/
aran"owania tego typu przestrzeni spotkania, 
które nie jest zwi$zane z "adnym konkretnym 
projektem, spraw$. Ta sytuacja znacznie ogra-
nicza mo"liwo&ci wytwarzania innowacyjnych 
rozwi$za%. Jedynym wyra(nym pozytywnym 
sygna!em s$ wizyty studyjne, które ciesz$ si# 
coraz wi#kszym uznaniem w&ród pracowników 
s!u"b spo!ecznych/pracowników socjalnych.
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Cechy charakterystyczne 
historycznego ruchu 
settlementów

Perspektywa i sytuacja wspó!czesna

Kolejn$ interesuj$c$ cech$ 
charakterystyczn$ settlemen-
tów by!a &cis!a wspó!praca 
z uniwersytetami, &rodowiskiem 
akademickim. Jak mo"na zauwa-
"y*, prawie wszystkie ówczesne 
inicjatywy rodzi!y si# w &cis!ym 
zwi$zku personalnym (to przede 
wszystkim), ale i instytucjonal-
nym z presti"owymi uczelniami 
(np. London School of Economics, 
Uniwersytet w Oxfordzie, 
Uniwersytet w Chicago).

Dzisiaj tej wspó!pracy, a nawet !$czno&ci nie ma. 
Czasem mamy do czynienia ze zlecaniem bada%, 
zw!aszcza na poziomie regionalnym (np. przez 
Regionalne Obserwatoria Polityki Spo!ecznej), ale 
i to rzadko. Sytuacji nie zmieni! fakt powstania 
sieci subregionalnych pa%stwowych szkó! zawo-
dowych i szkó! niepublicznych. Te dwa &wiaty si# 
nie przenikaj$, kontaktuj$ si# jedynie po&rednio 
poprzez organizacje sta"y studenckich, ale nie 
jest to forma pog!#bionej wspó!pracy. Wydaje si#, 
"e zmieni* t# sytuacj# mog!yby dwie rzeczy: po 
pierwsze, odkrycie przez &rodowisko akade-
mickie istnienia tzw. trzeciej misji uczelni, czyli 
przestrzeni jej aktywno&ci spo!ecznej, budowa-
nia relacji ze &rodowiskiem lokalnym (wi#kszo&* 
pracowników uczelni nie jest &wiadoma, nigdy 
nie zetkn#!a z tym zadaniem/misj$ uczelni)
Po drugie, pozytywne wykorzystanie dziej$cego 
si# zwrotu ku praktyce w kszta!ceniu, na czym 
mo"na by zbudowa* bli"sze relacje instytu-
cjonalne i osobowe pomi#dzy &wiatem nauki 
i praktyki oraz s!u"b spo!ecznych.
Dopiero za tymi dwoma pierwszymi czynnikami 
mog!yby si# rozwija* inne, zwi$zane np. z bada-
niami, polityk$ spo!eczn$ opart$ na dowodach 
i ewaluacji.

)ród!o: Opracowanie w!asne.
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Zarysowane dwie strategie pomocy spo!ecznej istotnie ró"ni!y si# 
od siebie. „Naukowa filantropia”, zgodnie z ameryka%sk$ filozofi$ 



43indywidualizmu, skupia!a si# na doskonaleniu metod pracy z jednostk$ 
i rodzin$, a ruch settlementów rozwija! metody pracy z grup$ i dzia!ania 
skierowane na &rodowisko lokalne (Haynes, Michelson 1991, s. 5; Wilson 
1976, s. 3–4)15. Dalsza ewolucja tych &cie"ek, w której rol# wiod$c$ mia-
!y dzia!ania podejmowane na terenie USA, doprowadzi!a do szybkiego 
wykrystalizowania si# i dominacji indywidualistycznego modelu pracy 
socjalnej, realizowanej w formie pracy zawodowej na terenie instytu-
cji (poradni, szpitala, itp.), opartej na psychoanalizie i koncentruj$cej 
si# na problemach poszczególnych klientów. W efekcie aktywno&ci 
Mary Richmond ju" w 1898 roku uruchomiono w Nowym Jorku Letni$ 
Szko!# Pracy Dobroczynnej, któr$ wkrótce przekszta!cono w pierw- 
sz$ Szko!# Filantropii (1903), a pó(niej – Wydzia! Pracy Socjalnej 
Uniwersytetu Columbia (Frysztacki 2005)16. W ten sposób zacz#!a si# hi-
storia nowego zawodu – pracownika/pracowniczki socjalnego.

Dwie pozosta!e „metody” (grupowa i &rodowiskowa) rozwija!y si# po-
cz$tkowo poza zawodowo pojmowan$ prac$ socjaln$. Metoda grupowa 
zintegrowa!a si# z prac$ socjaln$ dopiero w 1955 roku, po czym stopnio-
wo traci!a swój spo!eczny charakter na rzecz podej&cia terapeutycznego 
i psychopedagogicznego, zbli"aj$c si# do socjalnej pracy klinicznej. 

15 W ameryka(skim ruchu settlementów od samego pocz$tku, obok pracy z grupami i spo-

#eczno&ciami, obecny by# silny nurt reformatorski, wpisuj$cy si! w klimat epoki okre&la-

nej w literaturze ameryka(skiej jako Era Progresywizmu (1895–1915), kiedy to rodzi#y si! 

pierwsze – pocz$tkowo bardzo ograniczone zr!by ameryka(skiego systemu zabezpiecze-

nia socjalnego (szerzej: K. Frysztacki, Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy spo"ecznej 

i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, Oficyna Wydawnicza Nomos, Kraków 2005). 

 K. S. Haynes, J. S. Mickelson, Affecting Change. Social Workers in the Political Arena, Long-

man, London 1991; G. Wilson, From practice to Theory, w: Theories of Social Work with 

Groups, red. R.W. Roberts, H. Northen, New York 1976.

16 W ameryka(skim ruchu settlementów od samego pocz$tku, obok pracy z grupami i spo-

#eczno&ciami, obecny by# silny nurt reformatorski, wpisuj$cy si! w klimat epoki okre&la-

nej w literaturze ameryka(skiej jako Era Progresywizmu (1895–1915), kiedy to rodzi#y si! 

pierwsze – pocz$tkowo bardzo ograniczone zr!by ameryka(skiego systemu zabezpiecze-

nia socjalnego (szerzej: K. Frysztacki, Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy spo"ecznej 

i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, Oficyna Wydawnicza Nomos, Kraków 2005). 

 K. S. Haynes, J. S. Mickelson, Affecting Change. Social Workers in the Political Arena, Long-

man, London 1991; G. Wilson, From practice to Theory, w: Theories of Social Work with 

Groups, red. R.W. Roberts, H. Northen, New York 1976.
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Z kolei metoda pracy ze spo!eczno&ci$ w pocz$tkowym okresie swego 
rozwoju najwi#cej zawdzi#cza postaci Jane Addams (1860–1935), która 
na bazie settlementu Hull House wytworzy!a swoiste laboratorium, !$cz$c 
codzienn$ prac#/wspó!bycie w spo!eczno&ci z zaawansowan$ refleksj$ 
metodyczn$ i badaniami naukowymi (Polikoff 1999). Dzia!alno&* Addams 
zwi$zana by!a bezpo&rednio z kszta!towaniem si# s!ynnej chicagowskiej 
szko!y socjologicznej. Wa"nym fundamentem programowym konstytu-
uj$cym to &rodowisko by! pragmatyzm (Charles Peirce i Williams James) 
g!osz$cy melioryzm, czyli mo"liwo&* racjonalnego ulepszania rzeczywi-
sto&ci spo!ecznej. Spo!eczno-pedagogiczne rozwini#cie idei pragmatyzmu 
stanowi!a dzia!alno&* Johna Deweya, który zbudowa! koncepcj# pragma-
tyzmu spo!ecznego „zmierzaj$c$ do ugruntowania demokracji pojmo-
wanej jako typ !adu spo!ecznego otwartego na zmian# spo!eczn$, która 
jest wynikiem inteligentnej wspó!pracy podmiotów spo!ecznych” (Ha!as 
2000, s. 102). Odrzuca! tez#, "e poznaj$cy jest biernym obserwatorem, 
poznanie jest bowiem interakcj$ podmiotu ze &rodowiskiem. Koncepcja 
ta zak!ada jedno&* teorii i praktyki (Ha!as 2000, s. 97), a uczenie si# jest 
procesem polegaj$cym na rozwi$zywaniu problemów wynikaj$cych 
z interakcji ze &rodowiskiem. Wed!ug Deweya oddzia!ywanie pedagogicz-
ne nieroz!$cznie !$czy si# ze wspó!dzia!aniem, gdy" spo!ecze%stwo po-
winno stanowi* jedno&*, a nie odr#bne jednostki. Tylko poprzez wspólne 
dzia!anie mo"na w!a&ciwie ukierunkowa* ucz$cych si#, nie narzucaj$c, 
a jedynie wskazuj$c im w!a&ciw$ drog#. Pragmatyczna filozofia Deweya 
by!a zatem prób$ rozwi$zania problemu wynikaj$cego ze wspó!istnienia 
i integracji spo!ecze%stwa z rozwojem indywidualnym cz!owieka. Nurtem 
edukacyjnym, który inspirowa! si# pragmatyzmem spo!ecznym, by!o 
„Nowe Wychowanie” (w Europie) i progresywizm (w Ameryce). Oba prze-
kszta!ci!y si# przed pierwsz$ wojn$ &wiatow$ i nabra!y charakteru ruchu 
– Nowego Wychowania/1SPHSFTTJWF�.PWFNFOU, które mia!y przebudowa* 
spo!ecze%stwo w zmieniaj$cym si# &wiecie (Czekaj 2007, s. 89).

W takim klimacie pedagogiczno-spo!ecznym konstruowa!a Addams 
w!asne metody praktycznych dzia!a% oraz idee reform spo!ecznych silnie 
zwi$zane z ide$ pacyfizmu (wraz Nicolasem Murrayem otrzyma!a w 1931 
roku nagrod# Nobla). Autor monografii 4[LP�Z�$IJDBHPXTLJFK Krzysztof 



45Czekaj wskazuje, "e „in"ynieria spo!eczna wcielana w "ycie w tej instytu-
cji przez grup# intelektualistów z klasy &redniej doprowadzi!a do podnie-
sienia poziomu "ycia w&ród spo!eczno&ci lokalnej skupionej przy domu 
pracy &rodowiskowej” (Czekaj 2007, s. 49). Mo"emy dzisiaj powiedzie*, 
"e Hull House by! placówk$ metodyczn$ pracy socjalnej, ale te" miej-
scem realizowania bada% naukowych na rzecz praktyki, z których sze-
roko korzystali socjologowie Szko!y Chicagowskiej. W historii socjologii 
szczególnie zapisa!a si# publikacja wydana pod redakcj$ Addams )VMM�
)PVTF�.BQT�BOE�1BQFST, b#d$ca pierwsz$ diagnoz$ problemów spo!ecz-
nych w warunkach du"ego ameryka%skiego miasta. Technika map proble-
mów sta!a si# znakiem rozpoznawczym Szko!y Chicagowskiej. Z czasem 
dosz!o do konfliktu pomi#dzy grup$ badawcz$ Hull House (Addams i jej 
wspó!pracowniczki-badaczki), a tzw. drug$ szko!$ chicagowsk$. Napi#cie 
wywi$za!o si# na tle pomniejszania roli kobiet – reformatorek (dzia!a!y, 
bada!y i mieszka!y jako rezydentki w Hull House) przez m#skie grono aka-
demików z Uniwersytetu. Innym powodem konfliktu by!o niedocenianie 
dorobku naukowo-metodycznego wynikaj$cego z praktycznego dzia!a-
nia, które w opinii niektórych obserwatorek17 – nie tylko przebudowa!o 
"ycie zbiorowe Chicago, ale by!o fundamentem, bez którego nie powsta!-
by Szko!a Chicagowska (Deagan za Czekaj 2007, s. 57). Mary Jo Deegan 
okre&la!a Hull House jako instytucjonalne centrum refleksji spo!ecznej 
i badawczej porównywalne z tym na Wydziale Socjologii i Antropologii 
Uniwersytetu Chicagowskiego, je&li nie lepsze (Czekaj 2007, s. 55). Innym 
nurtem wykraczaj$cym poza bie"$ce dzia!ania s$siedzkie by!y, podobnie 
jak w Toynbee Hall, interwencje rzecznicze na poziomie np. w!adz miasta, 
stanowym czy federalnym. Hull House by!o miejscem spotka% i gor$cych 
dyskusji nad teori$ i praktyk$ demokracji, socjologi$ i praktyk$ &rodowi-
skow$ – odgrywa!o rol# forum na rzecz spo!ecznych, politycznych i go-
spodarczych reform.

Aktywno&* praktyczna Hull House i na polu akademickim Szko!y 
Chicagowskiej stworzy!y podwaliny pod nurt socjologii miejskiej, a tak"e 
w nieco bardziej interdyscyplinarnej perspektywie community studies. 
Badania wspólnotowe/badania spo!eczno&ci lokalnych18 rozwin#!y si# 

17 M.J. Deegan, Janne Addams and the Men of Chicago Schools 1892–1918, New Brunswick 

1988, Czekaj s. 53–54

18 C. Bell, H. Newby, Community Studies, London: Unwin 1971.



46 z czasem w samodzieln$ dyscyplin# naukow$, zbudowan$ na podbudowie 
socjologicznej i antropologicznej, w wyra(ny sposób akcentuj$cy przeni-
kanie si# perspektywy teoretycznej z praktycznym ukierunkowaniem 
na zastosowanie w "yciu spo!ecznym/publicznym (Bell, Newby 1971). 
Cz#sto community studies traktowane s$ !$cznie z innymi dziedzinami/
problemami spo!ecznymi, przyjmuj$c nazwy: „Studia miejskie i wspólno-
towe” (6SCBO�BOE�$PNNVOJUZ�4UVEJFT), „Badania rodzinne i wspólnotowe” 
()FBMUI�BOE�$PNNVOJUZ�4UVEJFT), „Zdrowie i Badania wspólnotowe” ('BNJMZ�
and Community Studies). Ten nowy typ bada% !$czy kilka cech:

• badacze zwykle mieszkaj$ przez jaki& czas w spo!eczno&ci, któr$ ba-
daj$, dzi#ki czemu posiadaj$ wspólne z mieszka%cami do&wiadczenia; 

• ze wzgl#du na wspólne prze"ycia i nabyte dzi#ki temu wra"liwo&* 
i wi#( emocjonaln$ badacze stoj$ po stronie spo!eczno&ci – tworz$c 
„sympatyczne” portrety miejscowo&ci (Bell i Newby 1971, s. 55);

• g!ównymi narz#dziami badawczymi s$ obserwacja uczestnicz$ca 
i rozmowa z miejscowymi lud(mi.
(Whyte 1943, 1955).

Community Studies, które dotyczy!y najcz#&ciej wspólnoty/spo!eczno-
&ci miejsca (spo!eczno&ci lokalnej), sta!y si# wa"n$ metod$ „stosowa-
nej refleksji” nad kluczowymi problemami spo!ecznymi analizowanymi 
z pozycji i w kontek&cie roli miejsca i spo!eczno&ci. Niestety ten sposób 
analizy (i rozwi$zywania) problemów ró"nych grup i &rodowisk nie zosta! 
szerzej zaadaptowany do polityki spo!ecznej, zarówno tej akademickiej, 
jak i dzia!alno&ci administracji na tym polu.

�������3URIHVMRQDOL]DFMD�G]LDĄDĆ�VSRĄHF]QRĝFLRZ\FK�Z�UDPDFK�SUDF\�
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Metoda &rodowiskowa zacz#!a si# szybko rozwija* – jak zauwa"a 
Jerzy Krzyszkowski (Krzyszkowski 2010) – w okresie Wielkiego 
Kryzysu Gospodarczego i drugiej wojny &wiatowej, jako reakcja na ów-
czesne problemy spo!ecze%stwa ameryka%skiego, ale tak"e w wyniku 



47rozwoju nauk spo!ecznych (teorii spo!eczno&ci lokalnych) oraz wzro-
stu zainteresowania problematyk$ lokalnego planowania spo!ecznego 
i polityki spo!ecznej. Formalnie pocz$tek metody &rodowiskowej !$czy 
si# z powo!aniem w 1946 roku Ameryka%skiego Towarzystwa do Bada% 
nad Organizowaniem ,rodowiska Lokalnego (American Association for 
the Study of Community Organization) oraz jej uznaniem w 1962 roku 
przez Ameryka%sk$ Rad# do Spraw Kszta!cenia w Dziedzinie Pracy 
Socjalnej za trzeci$ metod# pracy socjalnej. Komitet ds. Organizacji 
Spo!eczno&ci Krajowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych 
stwierdzi!, "e w zakres ról zawodowych pracownika socjalnego pracu-
j$cego metod$ &rodowiskow$ wchodzi definiowanie celów i prioryte-
tów, pomoc grupom dla poprawy skuteczno&ci ich dzia!a%, kierowanie 
w trudnych sytuacjach oraz inicjowanie dzia!a% poprzez edukacj#, 
demonstracje. Ameryka%ska, s!ownikowa definicja metody &rodowisko-
wej okre&la j$ jako: „Proces interwencji u"ywany przez pracowników so-
cjalnych i inne profesje, aby pomóc jednostkom, grupom i kolektywom 
posiadaj$cym wspólne interesy lub pochodz$cym z tego samego obsza-
ru geograficznego rozwi$zywa* problemy spo!eczne i podnie&* dobrobyt 
poprzez planowane dzia!anie zbiorowe. Techniki stosowane w metodzie 
&rodowiskowej obejmuj$ identyfikacj# obszarów problemowych, anali-
zowanie przyczyn, formu!owanie planów, rozwój strategii, mobilizowanie 
niezb#dnych znajdowanie i pozyskiwanie liderów lokalnych i zach#canie 
ich do wspó!pracy, aby u!atwi* ich dzia!ania” (Mayer 1997, s. 146; Fisher, 
Karger 1997, s. 43).

Prawdziwy rozkwit dzia!a% socjalno-&rodowiskowych, g!ównie 
zwi$zanych z racjonalnym planowaniem &rodków publicznych i koor-
dynacj$ us!ug spo!ecznych mia! miejsce w USA w latach 60. XX wieku. 
Ten typ pracy rozprzestrzenia! si# poprzez du"e federalne projekty 
m.in. (SFBU�4PDJFUZ�8BS�PO�1PXFSUZ�.PEFM�$JUJFT�(SFZ�"SFB�1SPKFDU�BOE�
.PCJMJ[BUJPO�GPS�:PVUI�czy�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�#MPDL�(SBOU (Mayer 
1997, s. 144–150, Fisher, Karger 1997, s. 93–95, Wódz 2013). Wraz z pro-
jektami rz$dowymi pojawi!y si# &rodki na zatrudnienie zawodowych 
pracowników socjalnych zajmuj$cych si# organizowaniem &rodowiska 
lokalnego (Trolander 1987), cz#&* z nich zacz#!a pracowa* w settle-
mentach. Pobudzi!o to proces dalszej profesjonalizacji w obszarze pracy 



48 &rodowiskowej19, ale przynosi!o te" negatywne zjawiska zwi$zane z za-
st#powaniem energii spo!ecznikowskiej administracyjnym post#powa-
niem, którym obci$"eni byli zatrudnieni z funduszy pa%stwowych &ro-
dowiskowi pracownicy socjalni (Trolander 1987, s. 31–32). Tym niemniej 
to w!a&nie od tego czasu settlementy sta!y si# kluczowymi o&rodkami 
i uniwersaln$ metod$ (nazywan$ najcz#&ciej terminem DPNNVOJUZ�PSHB-
OJ[JOH – organizowaniem spo!eczno&ci lokalnej) niezb#dn$ do zmierzenia 
si# z rozmaitymi problemami spo!ecznymi: bied$, przest#pczo&ci$, de-
prawacj$ m!odzie"y lub nieprzystosowaniem spo!ecznym mniejszo&ci 
etnicznych. 

W tym czasie daje si# zauwa"y* podzia! w pracy &rodowiskowej na: 
opart$ na wspó!dzia!aniu mieszka%ców i w!adzy publicznej (charaktery-
styczna dla wy"ej wymienionych programów oraz pracy TFUUMFNFOUØX) 
oraz radykalnego aktywizmu opart$ na ideach i metodach wypracowa-
nych przez Saula Alinskiego20 w ramach jego organizacji Industrial Area 
Fundation (Bernard 1994; Alinsky 1971)21. Jego strategia mia!a charak-
ter konfrontacyjny, cz#sto anga"uj$cy spo!eczno&* w dzia!ania o cha-
rakterze politycznym. Realizacja mo"liwa by!a poprzez prowadzenie jej 
w ramach niezale"nych i gromadz$cych wielu cz!onków (mieszka%cy) 
organizacji, których finansowanie oparte by!o przede wszystkim o sk!ad-
ki cz!onkowskie. Strategia ta w oczywisty sposób nie nadawa!a si# do 
zastosowania przez pracowników socjalnych zatrudnionych z funduszy 
publicznych, a nawet pracuj$cych w organizacjach spo!ecznych, ale ko-
rzystaj$cych z dotacji rz$dowych. Jak zauwa"a Kazimiera Wódz, tego 
typu aktywizm wprowadzi! jednak do teorii i praktyki pracy socjalnej 
problematyk# w!adzy i podmiotowo&ci w relacjach pomi#dzy s!u"bami 
publicznymi a obywatelami (Wódz 2013, s. 9).

W krajach Europy Zachodniej po drugiej wojnie &wiatowej, a" do lat 
70. XX wieku praca socjalna i pozostaj$ca w (niejasnym, zmiennym) 

19 Wa%n$ rol! odgrywa#o w tym zakresie zw#aszcza Ameryka(skie Towarzystwo do Bada( 

nad Organizowaniem )rodowiska Lokalnego (American Association for the Study of Com-

munity Organization), cho' ogranicza#a si! do planowania polityki spo#ecznej.

20  D.E. Bernard (red.), The Philosopher and the Provocateur: The Correspondence of Jacques 

Maritain and Saul Alinsky. Dame, w: University of Notre Dame Press, Notre Dame 1994; 

S. Alinsky, Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals, Random House, 

New York 1971.

21 Organizacja istnieje do dzisiaj, wi!cej: www.industrialareasfoundation.org.



49zwi$zku z ni$ praca &rodowiskowa rozwija!a si# w ramach zapocz$tko-
wanego raportem Beveridga (1944) systemu pa%stwa opieku%czego 
(XFMGBSF�TUBUF). Na podkre&lenie zas!uguje przede wszystkim fakt, "e zo-
sta!a w!$czona jako niezb#dny i skuteczny sposób realizacji do polityki 
spo!ecznej realizowanej przez pa%stwo (Wódz 2013, s. 11). Jak rozwija!y 
si# zwi$zki pomi#dzy prac$ &rodowiskow$, a prac$ socjaln$, czy szerzej 
systemem polityki publicznej, poddane zostanie analizie na przyk!adzie 
brytyjskim w rozdziale trzecim. Dominacja publicznego systemu pomo-
cy spo!ecznej u!atwi!a profesjonalizacj# pracy socjalnej, bowiem – jak 
wskazuje Kazimiera Wódz (Wódz 1996, s. 29) – „instytucjonalny model 
pa%stwa opieku%czego stworzy! szerokie pole dzia!ania dla zawodowych 
pracowników socjalnych, otwieraj$c w ten sposób nowy etap rozwoju pra-
cy socjalnej. Praca socjalna uznana oficjalnie za niezb#dny i skuteczny 
&rodek realizacji polityki dobrobytu, utraci!a – wydawa!o si# – na zawsze 
cechy dobrowolno&ci czy dobroczynno&ci, staj$c si# rodzajem specjali-
stycznej, fachowej us!ugi oferowanej przez lokalne agendy XFMGBSF�TUB-
te, w&ród których szczególna rola przypada tzw. personalnym s!u"bom 
spo!ecznym”22. 

W USA, a tak"e w krajach Zachodniej Europy po okresie fascynacji 
&rodowiskow$ interwencj$ publiczn$ nast$pi! w latach 70. jej upadek, 
poniewa" projekty te uznano za politycznie konfliktowe, kosztowne 
i nieskuteczne23. Za niepowodzenie metody &rodowiskowej obwiniano 
pracowników socjalnych, ich brak do&wiadczenia w zajmowaniu si# po-
litycznymi i biurokratycznymi systemami. Wskazywano na fakt, i" pra-
cownicy socjalni postrzegali swoje projekty &rodowiskowe w izolacji od 
otaczaj$cych je spo!eczno&ci lokalnych ze swoimi cz#sto konfliktowy-
mi interesami (Krzyszkowski 2010). Krytyka zwi$zana by!a w sposób 

22  K. Wódz, Praca socjalna w $rodowisku zamieszkania, Wydawnictwo Interart, Warszawa 

1996, s. 29.

23 Dobrymi przyk#adami mog$ by' szwedzki projekt Aspudden w Sztokholmie i du(ski projekt 

Brammersgade z Aarhus zatrzymane z przyczyn politycznych, podobnie w Wielkiej Brytanii 

Community Development Projects (CDP) okaza#y si! problemowe dla lokalnych systemów 

politycznych, poniewa% ich zastosowanie pozwoli#o na wskazanie nierówno&ci w dosta-

wach us#ug oraz podziale w#adzy. Oficjalnym wyja&nieniem podanym jako uzasadnienie 

dla decyzji rz$du brytyjskiego o zaprzestaniu eksperymentów z CDPsami by#o to, %e sta#a 

si! ona narz!dziem walki politycznej. Por.: M. Mayo, Community Work, w: Social Work The-

mes, Issues and Critical Debates, red. L. Dominelli, M. Payne, Palgrave 2002.



50 oczywisty ze zmianami politycznymi, fal$ konserwatyzmu i nowego my-
&lenia o ekonomii i roli pa%stwa.

�������']LDĄDOQRĝÉ�+HOHQ\�5DGOLĆVNLHM�Ż�UROD�ĝURGRZLVND�VSRĄHF]QLNµZ�
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Praca ze spo!eczno&ci$ lokaln$ w Polsce zacz#!a si# intensywnie rozwija*, 
podobnie jak w innych krajach, w drugiej po!owie XIX wieku. Prowadzona 
by!a w nieco innym kontek&cie politycznym (dominowa!a perspekty-
wa walki o niepodleg!o&*), spo!ecznym (zdecydowana przewaga lud-
no&ci wiejskiej) i organizacyjnym (nie powsta!y settlementy). Nasza 
historia „&rodowiskowego pomagania” ma charakter wybitnie o&wiato-
wy, a jej symboliczn$ twórczyni$ by!a Helena Radli%ska (1879–1952). 
Wyró"nikiem jej szerokiej aktywno&ci spo!ecznej i publicznej by!o to, "e 
„jako pierwsza spo&ród tej falangi dzia!aczy pokusi!a si# o uzbrojenie owej 
aktywno&ci w refleksj# teoretyczn$, wspart$ badaniami naukowymi” 
(Kami%ski 1982, s. 20–21). Jako naukowiec stworzy!a podwaliny kilku 
wspó!czesnych dyscyplin naukowych i zawodów: pracownika socjalnego, 
pedagoga spo!ecznego, bibliotekarza czy edukatora doros!ych. Zwornikiem 
jej koncepcji naukowych, spo!ecznych i publicznych by!a pedagogika spo-
!eczna rozumiana jako „przetwarzanie &rodowiska w procesie przemian, 
w imi# idea!u i si!ami ludzkimi (indywidualnymi i zbiorowymi). W tym pro-
cesie podkre&la si# przodownictwo osób i urz$dze%, okoliczno&ci sprzyja-
j$cych nawi$zywaniu wi#zi jednostki ze &rodowiskiem” (Radli%ska 1961, 
s. 36) . Uwa"a!a, "e pedagogika spo!eczna wyrastaj$ca z idei progresy-
wizmu powinna zmierza* do poprawy ludzkiej egzystencji, a reforma 
spo!ecze%stwa jest nie tylko mo"liwa, ale wr#cz po"$dana (Gutek 2003, 
s. 293). Podmiotem tej pracy s$ jednostki i grupy oraz organizacje spo-
!eczne, które nie nad$"aj$ za rozwojem spo!ecznym i cywilizacyjnym, 
a tak"e podejmowane przez nie dzia!ania i rozwijane procesy, które skut-
ki tych opó(nie% niweluj$. Fundamentami tego podej&cia s$ trzy terminy: 
&rodowisko, si!y ludzkie i warto&ci (A. i J. Kargul 94, s. 7). ,wiat cz!owieka 
tworzy si# przez odnoszenie si# do &wiata warto&ci rozumianych bardziej 
jako wyobra"enie powstaj$ce w relacji z innymi, ni" cenno&*, do której 
d$"ymy i któr$ pragniemy osi$gn$* (Marynowicz-Hetka 2009, s. 47). 



51Pogl$dy Radli%skiej na istot# pracy socjalnej, podkre&lanie jej zwi$zku 
z wychowaniem i kultur$, a przede wszystkim – rozumienie s!u"by spo-
!ecznej jako „wydobywanie si! z jednostki” i „wydobywanie si! z gromad 
ludzkich’’ czyni$ z niej prekursork# metody organizowania &rodowiska 
w pedagogice spo!ecznej (Lepalczyk 200, s. 109).

Wspó!pracownik Radli%skiej, Aleksander Kami%ski (Kami%ski 1982, 
s. 124) – wspó!twórca pedagogiki spo!ecznej zdefiniowa! metod# organi-
zowania &rodowiska lokalnego jako „ulepszanie sytuacji zjednoczonymi 
si!ami organizacji publicznych i spo!ecznych, mobilizuj$cych wszelkie 
si!y spo!eczne do dzia!a% w oparciu o wspólny plan, wypracowany przy 
pomocy odpowiednich bada% kompleksowych”. Podkre&la!, "e w tym po-
dej&ciu nie chodzi o prowadzenie dzia!a% „dla” spo!eczno&ci tylko „z” lub 
„poprzez” spo!eczno&* (Kami%ski 1982, s. 282). Jego zdaniem mo"na 
wyró"ni* w$skie i szerokie rozumienie metody &rodowiskowej. W$ska 
metoda &rodowiskowa oznacza, "e dzia!ania &rodowiskowe maj$ cha-
rakter interwencyjny, ratowniczy i s$ prowadzone przez jedn$ grup# lub 
instytucj# wobec jednego wybranego obiektu czy problemu. Z szerok$ 
metod$ &rodowiskow$ mamy do czynienia, gdy dzia!ania s$ podejmo-
wane kompleksowo wobec ca!ego &rodowiska z udzia!em jego cz!onków 
(Kami%ski 1982, s. 280). Zawsze jednak niezb#dne jest zapewnienie ko-
ordynacji oddzia!ywania socjalnego (dzi& powiedzieliby&my us!ug spo-
!ecznych), a wi#c pracy grupowej, indywidualnej i &rodowiskowej &wiad-
czonej w instytucjach pomocy spo!ecznej, ale te" i innych (Mazurkiewicz 
1966).

Warto zauwa"y*, "e dzia!alno&* Radli%skiej nie by!a odosobnio-
na, wymienia si# j$ cz#sto obok innych wa"nych postaci tego czasu: 
Ludwika Krzywickiego, Stefanii Sempo!owskiej, Stanis!awa Karpowicza, 
Kazimierza Korni!owicza, Janusza Korczaka, Romualda Mielczarskiego, 
Edwarda Abramowskiego24. „Niemal wszystkich !$czy!y pewne cechy 
wspólne, dzi#ki którym w gwarze potocznej nazywano ich »spo!eczni-
kami« i »kulturalnikami«, w odró"nieniu od »polityków«. (...) Wspólnym 
we wszystkich poczynaniach jest zainteresowanie cz!owiekiem, jego 
losem i si!ami duchowymi oraz pewien zmys! spo!eczny, nakazuj$cy 

24 Pog#!bion$ analiz! tego &rodowiska znajdzie czytelnik w: B. Cywi(ski, Rodowody niepo-

kornych, PWN, Warszawa 2010 oraz A. Mencwel, Etos lewicy. Esej o narodzinach kultura-

lizmu polskiego, Krytyka Polityczna 2009.



52 poszukiwa* sposobów budowania "ycia zbiorowego poprzez ochotnicz$ 
wspó!prac# jednostek. U wielu ludzi wyst#powa!o wyra(nie poczucie jak 
gdyby pos!annictwa: brania na swoje barki odpowiedzialno&ci za urze-
czywistnianie marze% o przysz!ym ustroju. Ca!e grupy "y!y pragnieniem 
tworzenia w dniu dzisiejszym instytucji zwiastuj$cych i dotykalnie bu-
duj$cych jutro. Ale – podkre&li* to trzeba silnie – pragnienia by!y dalekie 
od po"$dania w!adzy, panowania. Zwyci#stwo wyobra"ano sobie jako 
doprowadzenie do »powszechnego wspó!uczestnictwa«. Mia!o to by* 
wspó!uczestnictwo w pracy i w korzystaniu z dorobku” (Radli%ska 1961, 
s. 306)25. Charakterystycznym rysem wszystkich tych postaci jest to, 
"e wyst#powa!y jednocze&nie w wielu rolach spo!ecznych (polityk, 
dzia!acz o&wiatowy, gospodarczy, kulturalny) i zawodowych (polityk 
spo!eczny, socjolog, ekonomista). Prawie wszyscy byli te" mocno zwi$-
zani z o&wiat$, nie b#dzie nadinterpretacj$ okre&lenie ich tak"e jako pe-
dagogów spo!ecznych. „Przypisywali sobie jak gdyby rol# gospodarzy 
zapraszaj$cych szerokie rzesze na pola, z których bra* nale"y ziarno 
co najplenniejsze i wzór, jak w!asne od!ogi uprawi*. .yczliwa ciekawo&* 
w stosunku do ka"dego cz!owieka, gotowo&* pomocy !$czy!y si# wedle 
"artobliwej a trafnej uwagi bacznego obserwatora z czujnym poszukiwa-
niem typów ludzkich, które s$ lub mog$ si# sta* przenosicielami idea!ów, 
wspó!dzia!aczami, organizatorami nowego "ycia. (...) T#sknili do pracy 
w s!o%cu, do jawno&ci, prawdy; lubowali si# w ró"norodno&ci przejawów 
"ycia gromadnego” (Radli%ska 1961, s. 306).

Gdy spojrzy si#  na nazwy organizacji nadaj$cych energi# 
ówczesnym przemianom (m.in. Towarzystwo Pedagogiczne, Ko!o 
Wychowawców, Zwi$zek Towarzystw Samopomocy, Uniwersytet dla 
Wszystkich, Towarzystwo Kó!ek Rolniczych, Towarzystwo Kultury 
Polskiej, Uniwersytet Lataj$cy, Towarzystwo Samopomocy Spo!ecznej) 
to równie" daje si# zauwa"y* ich edukacyjne zakorzenienie (Skrzypczak 
2012). Innym znakiem rozpoznawczym tego &rodowiska by!o zaanga-
"owanie si# w wolnej Polsce w tworzenie rozwi$za% instytucjonalnych 
i systemowych w zakresie pomocy spo!ecznej i o&wiaty (w tym szcze-
gólnie pozaszkolnej). To dzi#ki takim ludziom powsta!y mi#dzy innymi: 

25  H. Radli(ska, Z dziejów pracy spo"ecznej i o$wiatowej, t. 3 tom, Zak#ad Narodowy im. 

Ossoli(skich, Wroc#aw–Warszawa–Kraków 1964, s. 306.



53Instytut Spraw Spo!ecznych, Naukowy Instytut Spó!dzielczy, Instytut 
Gospodarstwa Spo!ecznego. -$cz$ prac# badawcz$ z edukacyjn$, 
a t#, z polityk$ spo!eczn$ i wspó!kreowaniem rozwi$za% prawno-admi-
nistracyjnych (Skrzypczak 2012). Symbolem tej postawy i jej potencja!u 
jest Wolna Wszechnica Polska. Dzia!aj$ce w jej ramach Studium Pracy 
Spo!eczno-O&wiatowej (1925) by!o pierwsz$ na ziemiach polskich szko!$ 
przygotowuj$c$ profesjonalne kadry dla o&wiaty (pozaszkolnej) i tworzo-
nych od podstaw s!u"b spo!ecznych

 
(Lepalczyk 2001). Warto odnoto-

wa* te", i" twórczyni polskiej pedagogiki spo!ecznej bra!a aktywny udzia! 
zarówno w pracach Mi#dzynarodowego Komitetu Szkó! Pracy Socjalnej, 
jak i Mi#dzynarodowych Konferencji S!u"by Spo!ecznej oraz wielu innych 
przedsi#wzi#ciach wymiany do&wiadcze% pomi#dzy &rodowiskami na-
ukowymi, praktykami, instytucjami szkol$cymi pracowników socjalnych 
w innych krajach (Lepalczyk 2001, s. 91–110). 
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Na poziomie lokalnym najbardziej rozpowszechnion$ instytucjonaln$ for-
m$ pracy &rodowiskowej by! w tym czasie dom ludowy. J#drzej Cierniak, 
twórca domu ludowego w Zaborowie pisa!: „by! pewnego rodzaju szko!$ 
"ycia spo!ecznego, (...) wi$za! mieszka%ców w grup# spo!eczn$, usuwa! 
powoli tzw. samojednictwo (ka"dy sobie rzepk# skrobie), uczy! brania 
na siebie wspólnej odpowiedzialno&ci za losy gromady” (Cierniak 1936; 
za Ka(mierczak 2014, s. 23–63.) W zdecydowanej wi#kszo&ci tworzono je 
bez pomocy w!adz publicznych, ich istnienie by!o wi#c wyrazem oddolnej 
inicjatywy. Rozwój domów spo!ecznych by! tak du"y, "e pod koniec lat 
30. ich liczb# oceniano na blisko pi#* i pó! tysi$ca, podczas gdy tu" po 
odzyskaniu niepodleg!o&ci by!o ich zaledwie 185 (Bobrowska 2009)26. 

O ile pierwsze domy ludowe by!y organizowane dla ludu przez kogo& 
pochodz$cego z klasy wy"szej, o tyle pó(niej chodzi!o o to, by sta! si# on 

26 Szczegó#owe dane na temat liczby domów spo#ecznych znale"' mo%na w ksi$%ce 

E. Bobrowska, Przemiany modelowe domu kultury, Kraków 1997. W 1937 roku funkcjono-

wa#o w Polsce 4828 domów spo#ecznych, a ponad 500 by#o w stanie organizacji. Ich orga-

nizatorami by#y najcz!&ciej stowarzyszenia np. Polska Macierz Szkolna, Akcja Katolicka 

czy Towarzystwo Szko#y Ludowej.



54 w!asn$ instytucj$ ludu. To, co dot$d mia!o charakter filantropijny, mia!o 
sta* si# wyrazem w!asnej zaradno&ci ludzi. U"ywaj$c wspó!czesnego 
j#zyka, mo"na wi#c powiedzie*, "e dom ludowy – który teraz ch#tniej 
nazywano domem spo!ecznym – zosta! uznany za wa"n$ instytucj# 
spo!ecze%stwa obywatelskiego, co podkre&la badaczka tej problematyki 
Ewa Bobrowska (Bobrowska 2009, s. 39). „Najwi#ksze znaczenie domu 
spo!ecznego polega na wzmacnianiu wi#zi spo!ecznej, na rozbudzaniu 
si!y zbiorowej, na uczeniu wspó!dzia!ania i zarz$dzania wspólnym maj$t-
kiem” (Radli%ska za Bobrowska 2009, s. 42; Cierniak 1937, s. 137). Ludzie 
rzadko wspó!dzia!aj$ ze sob$, a je&li ju" to si# zdarza, to najcz#&ciej jest 
motywowane tradycj$. Ich dzia!ania nie maj$ wi#c charakteru celowego 
rozwi$zywania problemów, nie s$ te" skierowane na &wiadomie posta-
wione zadania. Pozbawiona umiej#tno&ci wspó!dzia!ania zbiorowo&* traci 
szanse na czynne kszta!towanie swojego &rodowiska, marnuje te" po-
tencjalne zdolno&ci swoich cz!onków, którzy pozbawiani s$ p!aszczyzny, 
na której mogliby ujawni* swoje twórcze mo"liwo&ci. Obok tego, a mo"e 
nawet wa"niejsze od tego jest budzenie ludzkiej podmiotowo&ci, w tym 
tak"e podmiotowo&ci spo!ecznej. Dom spo!eczny, który by! odpowiedzi$ 
na wy"ej zarysowane problemy, powinien – w my&l omawianej koncepcji 
– by* o&rodkiem integracji spo!eczno&ci, a jednocze&nie podstaw$ dla 
rozwoju ró"nego rodzaju inicjatyw. Dwa najwa"niejsze modele organi-
zacyjne tak rozumianej instytucji, opracowane w okresie mi#dzywojen-
nym adresowane by!y do ma!ych, lokalnych zbiorowo&ci, a by!y to dom 
Towarzystwa Domu Spo!ecznego, nazywanego te" Towarzystwem 
Domu Ludowego, oraz dom samorz$dowy. 

Aleksander Kami%ski uwa"a! dom spo!eczny za typow$ dla Polski in-
stytucj# pomocy w rozwoju jednostek, grup i &rodowiska (Kami%ski 1972, 
s. 188). Wyró"niaj$c$ cech$ tej koncepcji jest próba uczynienia z lokal-
nej spo!eczno&ci zbiorowego podmiotu spo!ecznego. Za!o"enie, a cz#sto 
te" wybudowanie, i potem prowadzenie domu spo!ecznego powierza si# 
samej spo!eczno&ci. „W!a&cicielem budynku jest bowiem stowarzysze-
nie – Towarzystwo Domu Ludowego, czy te" Spo!ecznego – do którego 
w optymalnej sytuacji nale"e* maj$ wszyscy okoliczni mieszka%cy. 
Jedynym celem stowarzyszenia jest prowadzenie domu spo!ecznego, 
dlatego nie okre&la si# ono ani &wiatopogl$dowo, ani ze wzgl#du na war-
to&ci. Rezygnuj$c z tego typu deklaracji starano si# unika* jakichkolwiek 



55barier, które mog!yby zniech#ca* cz!onków spo!eczno&ci do zaanga-
"owania w prace Towarzystwa. Stowarzyszenie o tak sformu!owanych 
celach by!o wi#c otwarte dla wszystkich mieszka%ców, udzia! w nim nie 
by! jednak automatyczny” (Radli%ska za Bobrowska 2009, s. 40). Dom 
spo!eczny by! bowiem zarz$dzany przez samych uczestników27. Spo&ród 
siebie, na walnym zgromadzeniu wybierali zarz$d, którego g!ównym 
zadaniem by!o utrzymanie budynku i zapewnienie w nim porz$dku, a tak-
"e ustalanie zasad korzystania z niego. Zarz$d móg!, a nawet powinien 
inicjowa* pewne dzia!ania, prowokowa* uczestników do aktywno&ci i sta-
ra* si# ich integrowa*. Mo"na te" by!o wydzieli* pewne sprawy wspólne 
dla wszystkich uczestników i powierzy* je w!adzom domu (np. prowa-
dzenie biblioteki).

Zwró*my uwag#, "e istot$ tej koncepcji nie jest samo stworzenie 
miejsca spotka% i siedziby organizacji. Znacznie wa"niejszy jest fakt, 
"e ju" istniej$ca, zazwyczaj s!abo zintegrowana spo!eczno&* zyskuje 
now$ form# organizacji. Cz!onkowie Towarzystwa nie s$ ju" tylko s$sia-
dami, ale równie" uczestnikami zbiorowego przedsi#wzi#cia, za które 
wspólnie ponosz$ odpowiedzialno&*. Ich dzia!ania przestaj$ by* rozpro-
szone, gdy" zostaj$ wpisane w now$ struktur#, w której odgrywane przez 
nich role zostaj$ sformalizowane. Poniewa" organizacja jest przez nich 
stworzona i sprawuj$ nad ni$ kontrol#, mog$ si# z ni$ uto"samia*, a ona 
mo"e sta* si# punktem wyj&cia dla kolejnych projektów i wspólnych 
dzia!a%. Wa"ne jest, aby „dom dostarcza! sposobno&ci do wykazania si! 
jednostki i grupy w s!u"bie spo!eczno&ci. (...) Przez ukazanie twórczo&ci 
spo!ecznej mo"na zatrzyma* niejedn$ zdolno&* na wsi czy miasteczku, 
co ma wielkie znaczenie dla mocy ludowej” (Radli%ska 1939, s. 9).

Szczególnie interesuj$cym przyk!adem ró"norodno&ci i'skuteczno-
&ci aktywizacji &rodowiska wiejskiego by!a dzia!alno&* prowadzona przez 
ks. Wac!awa Blizi%skiego we wsi Lisków w'Wielkopolsce (Ka(mierczak 
2007, s. 74–90). Zainicjowa! tam w'latach 1899–1914 czytelnictwo ga-
zet („Gazeta ,wi$teczna”, „Zorza”), nauk# pisania i'czytania, a'tak"e 
zorganizowa!: Kas# Drobnego Kredytu, warsztaty tkackie, warsztaty za-
bawkarskie, !a(nie i'pralnie, spó!dzielni# mleczarsk$, piekarni# i'szko!# 

27 Domy spo#eczne mia#y by' wyrazem w#asnej inicjatywy &rodowisk i w zwi$zku z tym nie 

mog$ im by' narzucane %adne obowi$zuj$ce szablony. Zob. Okólnik MSW nr 26, z dnia 26 

lipca 1938 r. o organizacji i budowie domów spo#ecznych (ludowych). 



56 rolnicz$ oraz'kilka ochronek. W'1908 roku zbudowa! dom ludowy, któ-
ry sta! si# zapleczem do prowadzenia tak wszechstronnej dzia!alno&ci 
spo!ecznej, o&wiatowej, kulturalnej i'gospodarczej. Znalaz!y tam siedzi-
b# mi#dzy innymi: zarz$d kó!ka rolniczego, spó!dzielnia, Ko!o Gospody% 
Wiejskich, Ognisko Matki i'Dziecka, Katolickie Stowarzyszenie M!odzie"y 
.e%skiej i'M#skiej, Przysposobienie Wojskowe, Zwi$zek Strzelecki, 
Zwi$zek Rezerwistów, Akcja Katolicka, Czerwony Krzy", teatr, biblioteka. 
orkiestra, chór, &wietlica, kasa po"yczkowa Stefczyka, redakcja pisma 
„Liskowianicje”. ,rodki na inwestycje pozyskiwa! poprzez rozpisanie po-
"yczki i'rozprowadzenie akcji w&ród gospodarzy. W'niepodleg!ej Polsce 
jego dzia!alno&* by!a kontynuowana i'stopniowo poszerzana o'nowe ini-
cjatywy, jak Seminarium Nauczycielskie czy szko!a zawodowa .

W okresie mi#dzywojennym upowszechni!a si# te" w'Polsce inna 
wa"na dla &rodowiska wiejskiego inicjatywa spo!eczno-edukacyjna, 
zwana uniwersytetem ludowym. Pierwszy taki uniwersytet zorganizo-
wa! Ignacy Solarz w'1924 roku w'Szycach ko!o Krakowa. Najbardziej zna-
nym by! jednak z'pewno&ci$ za!o"ony w'1931 roku uniwersytet w'Gaci 
Przeworskiej. Instytucje te nawi$zywa!y do my&li du%skiego pedagoga 
Nikolasa Grundtviga. Mimo ró"nic, uniwersytety ludowe w'Polsce podob-
nie jak w'krajach skandynawskich i'niemieckich sta!y si# wiod$cymi i'nie-
zale"nymi o&rodkami aktywizuj$cymi mieszka%ców wsi. 

Innym (ród!em lokalnej organizacji wspólnotowej by!y &wietlice, któ-
re od czasu pierwszej wojny &wiatowej szybko rozwija!y si# na terenie ca-
!ego kraju. By!y to znacznie mniejsze instytucje o'domowym charakterze. 
Mia!y wspiera* spo!eczne "ycie &rodowisk zagro"onych marginalizacj$ 
ekonomiczn$, narodowo&ciow$ czy kulturow$. Przed wybuchem wojny 
by!o ich ju" ok. 19 000, najwi#cej na terenach po!udniowo-wschodniej 
Polski (Dyczewski 2003, s. 476). 

Form$, która przyj#!a si# szczególnie w'&rodowisku miejskim, by!y 
kluby, a'ich pierwowzór stanowi!y kluby angielskie. Szczególnie intere-
suj$cym przyk!adem by!y kluby robotnicze (Kargul 2003, s. 616–617). 
Kluby grupowa!y raczej wy"ej sytuowane sfery mieszcza%skie: rzemie&l-
nicze, kupieckie. Najbardziej znane polskie kluby to Resursa Kupiecka 
w'Warszawie i'Resursa Obywatelska w'Radomiu, która powsta!a 1829 
roku i'przetrwa!a do XX wieku. W'okresie mi#dzywojennym znany-
mi klubami by!a sie* klubów YMCA (Chrze&cija%skie Stowarzyszenie 



57M!odzie"y M#skiej) oraz w'&rodowisku robotniczym kluby Robotniczego 
towarzystwa Przyjació! Dzieci. Po drugiej wojnie &wiatowej rol# spo-
!eczno-o&wiatowych centrów w'&rodowisku wiejskim odgrywa!y kluby 
rolnika lub wiejskie kluby Ruch. Swego rodzaju odpowiednikiem klubu 
skierowanym do warstw ni"szych by!y czytelnie, a'ich wy"sz$ form$ 
organizacyjn$ – domy o&wiaty. Ten typ instytucji propagowa! szczegól-
nie aktywnie Kazimierz Korni!owicz. Jeszcze jedn$ form$ instytucji spo-
!eczno&ci lokalnej, rozwijan$ w'okresie mi#dzywojennym, okaza!y si# 
domy osiedlowe. Wzorem by!y dzia!ania prowadzone przez spó!dzielnie 
na warszawskim .oliborzu. Sprzyjaj$cy klimat dla rozwoju domów spo-
!ecznych istnia! przede wszystkim w'Galicji, na terenie zaboru austriacko- 
-w#gierskiego. Przyk!adem tego typu inicjatyw mog$ by* Dom Robotniczy 
Stowarzyszenia Robotników „Ogniwo” we Lwowie, Dom Robotniczy 
w Krakowie, Dom Ludowy w Tarnopolu, Dom Narodowy w Cieszynie, 
Dom Ludowy w Limanowej, Dom Robotniczy w'Przemy&lu. W Królestwie 
Kongresowym znane domy ludowe funkcjonowa!y w Pabianicach, 
Ciechanowie, Zwoleniu, P!ocku, M!awie, Rypinie, Sierpcu i Wartkowie 
(Jankowski 2003, s. 749).

Jak wynika z'powy"szego opisu, historia pracy &rodowiskowej to 
przede wszystkim fascynuj$ce dzieje ró"nego typu „instytucji spo-
!eczno&ciowych”. Niestety ich imponuj$cy rozwój zosta! przerwany 
przez drug$ wojn# &wiatow$ i wprowadzenie nowego komunistyczno- 
-pa%stwowego modelu organizacji "ycia wspólnot lokalnych. Zniszczono 
niezale"ne spo!eczne organizacje, wprowadzaj$c na ich miejsce odgórnie 
sie* pa%stwowych instytucji. Nowe domy kultury, &wietlice i kluby poza 
nazw$ niczym nie przypomina!y swoich pierwowzorów (Skrzypczak, 
Jedlewska 2009; Skrzypczak 2000, 2003; Aleksander 1985; Nocu% 1988; 
Bobrowska 1997). Ich zmieniony sposób dzia!ania jest zagadnieniem 
na odr#bn$ analiz#, ale jeden odmienny aspekt nale"y w tym miejscu 
podkre&li*. Przesta!y mie* charakter wspólnotowy, zarówno je&li chodzi 
o cele realizowanej aktywno&ci, jak i sposób organizacji. Zmiany, jakie 
przynios!a transformacja ustrojowa po 1989 roku, powa"nie zmieni!y 
formy dzia!ania tych instytucji, ale nie przywróci!y ich wspólnotowego 
wymiaru. Mamy dzi& do czynienia g!ównie z instytucjami samorz$dowy-
mi, które realizuj$ us!ugi (socjalne, kulturalne, o&wiatowe itp.) dla spo-
!eczno&ci lokalnej, rozumianej jednak bardziej jako zbiór konsumentów/



58 klientów ni" obywateli czy wspólnot#. St$d istnieje zdaniem autora wy-
ra(na potrzeba g!#bszego wykorzystania historycznego do&wiadczenia, 
b#d$cego (ród!em wspólnotowego podej&cia. Jest to tym wa"niejsze, "e 
pewne elementy profesjonalnej metodyki pracy ze spo!eczno&ci$ s$ nie-
kiedy adaptowane w Polsce ze (róde! zagranicznych, ale w formie pozba-
wionej filozofii i tradycji wspólnotowej, która kszta!towa!a si# przez ponad 
stulecie. Na szcz#&cie od kilku lat mo"na zauwa"y* w Polsce, przynaj-
mniej w kilku &rodowiskach (zwi$zanych np. z niektórymi organizacjami 
pozarz$dowymi, nowo powstaj$cymi spó!dzielniami, kooperatywami, 
&rodowiskami lewicowymi), ponowne odkrywanie i zafascynowanie pol-
sk$ tradycj$ aktywizmu i spo!ecznikostwa28. Istnieje wi#c historyczny 
zaczyn do dalszego rozwijania wa"nej wspó!cze&nie refleksji spo!eczno-
&ciowej.

28 Warto zauwa%y' aktywno&' na tym polu, chocia%by dzia#alno&' Fundacji Stocznia, 

projekt Miasto spo"eczne Warszawa www.miastospoleczne.pl; &rodowiska skupio-

nego wokó# pisma „Nowy Obywatel” www.nowyobywatel.pl; Kooperatywy Izerskiej 

www.kooperatywaizerska.org.pl; projekt badawczy Niezinstytucjonalizowane formy 

spo"ecznikostwa prowadzony przez CAL i Collegium Civitas www.badaniawdzialaniu.pl. 
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Proces wypracowywania modelu i standardów &rodowiskowej pracy 
socjalnej nie ogranicza! si# do zagadnienia wprowadzenia zmian meto-
dycznych istotnych wy!$cznie dla grupy profesjonalistów sektora pomocy 
spo!ecznej – pracowników socjalnych. Wpisuje si# w du"o szersz$ debat# 
nad skutkami wspó!czesnych przemian spo!ecznych, a zw!aszcza nasi-
lania si# ró"norodnych mechanizmów i przejawów wykluczenia spo!ecz-
nego. Dawne diagnozy i wynikaj$ce z nich sposoby dzia!ania wymagaj$ 
dzi& zmiany lub nowego odczytania. Dominuj$cym trendem, niezale"nym 
od ogólnego cywilizacyjnego post#pu, a tak"e od ró"nic materialnych 
i wykszta!cenia staje si# niepewno&* dotycz$ca w!asnego losu i ryzyko 
spo!ecznej marginalizacji ca!ych grup i spo!eczno&ci lokalnych. Diagnoza 
jest wa"na, ale jeszcze istotniejsza jest umiej#tno&* radzenia sobie 
z problemami wspó!czesno&ci. Odpowiedzi mo"e by* z pewno&ci$ wiele,  
ale w przypadku przedstawianego projektu trzeba wyra(nie podkre&li*, 
"e poszukiwania metodologiczne zakotwiczone zosta!y w bezpo&redni 
sposób w paradygmacie spo!eczno&ciowym/wspólnotowym. Taki wybór 
wynika! z trzech przes!anek: po pierwsze, &rodowiskowa praca socjalna 
dotyczy pracy ze spo!eczno&ci$/wspólnot$, a wi#c jest specjalistycznym 
podej&ciem o takiej w!a&nie perspektywie; po drugie, wynika z historycz-
nej drogi rozwojowej, o czym przypomniano w rozdziale pierwszym; 
po trzecie, jest &wiadomym opowiedzeniem si# osób zaanga"owanych 
w projekt za warto&ciami wspólnotowymi. 

Mimo powy"szych uzasadnie%, takie jednoznaczne postawie-
nie sprawy mo"e u niektórych osób wywo!a* opór i zarzut ideologicz-
no&ci. Przecie" proces naukowy i ekspercki finansowany z funduszy 
publicznych powinien by* neutralny „&wiatopogl$dowo”. W zwi$zku z tym 



60 niezb#dne wydaje si# nieco szersze na&wietlenie tego problemu. Termin 
„ideologia”29 stworzony pod koniec XVIII wieku przez francuskiego filozofa 
Antoine Destutt de Tracy (1754–1836)30 dotyczy! nauki o ideach. Pó(niej 
zacz#to si# nim pos!ugiwa* w naukach spo!ecznych w dwóch znacze-
niach: jako kategori$ opisow$ i jako kategori$ warto&ciuj$c$ (stygmatyzu-
j$c$ i pi#tnuj$c$). W Polsce, w interpretacjach potocznych – z powodów 
historycznie uzasadnionych – bardzo silnie zakorzenione jest stosowanie 
„ideologii” w znaczeniu negatywnie warto&ciuj$cym. W tej publikacji pod 
poj#ciem ideologii (zast#powanej najcz#&ciej okre&leniem idea) rozumie 
si# zbiór (lub system) idei, które dostarczaj$ uzasadnienia, legitymizacji, 
wsparcia pewnym koncepcjom i sposobom dzia!ania. Elementami struk-
turalnymi b#d$ wi#c: interpretacja przesz!o&ci (mo"e by* wytworzona 
przez badania empiryczne); opis i ocena obecnej sytuacji, w obszarze 
którego ta ideologia/idea dotyczy (polityki spo!ecznej, struktury i funkcjo-
nowania spo!ecze%stwa, gospodarki); strategie dzia!ania lub inne odwo!a-
nia do racji pragmatycznych, w tym czynno&ci, które nale"y podj$*, "eby 
zmiana zasz!a (Hejnicka-Bezwi%ska 2008, s. 476–477). Jest wi#c to sys-
tem wyobra"e% indywidualnych lub zbiorowych, dotycz$cych sposobu 
realizacji celów finalnych jakiego& organizmu spo!ecznego (Ansart 1990, 
s. 224–225; za Marynowicz-Hetka 2005) oraz postawa orientuj$ca i uza-
sadniaj$ca aktywn$ postaw# podmiotu – WBMVF�PSJFOUBUJPO (Kluckholm 
1962, s. 411).

Refleksja pedagogiki spo!ecznej w tym zakresie ma nie tylko wymiar 
spo!eczny odnosz$cy si# do relacji, ale tak"e humanistyczny, zwi$za-
ny z warto&ciami. ,wiat cz!owieka jest &wiatem warto&ci, który mo"e 
tworzy* lub nie, urzeczywistnia* lub nie urzeczywistnia*. W zastosowa-
nym w opisywanym projekcie podej&ciu modeluj$cym (zadaniem by!o 
wypracowanie modelu) ide$ wiod$c$ jest – je&li odwo!amy si# do uj#* 

29 Zob. szerzej: G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gda(skie Wydaw-

nictwo Psychologiczne, Gda(sk 2003; J. Rutkowiak, Z problematyki spo"ecznego zaan-

ga#owania pedagogiki; „upolitycznienie” i „polityczno$%” jako jej pulsuj&ce kategorie, 

w: Nauki pedagogiczne w Polsce, red. S. Lewowicki, M.J. Szyma(ski, AP, Kraków 2004; 

K. Mannheim, Ideologia i utopia. Test, Lublin 1992; Neoliberalne uwik"ania edukacji, red. 

E. Potulicka, J. Rutkowiak, Impuls, Kraków 2010; B. )liwerski, Rozró#nianie ideologii edu-

kacyjnych, w: Do$wiadczanie i projekcja przysz"o$ci w tre$ciach pedagogicznego kszta"-

cenia nauczycieli, red. R. Parz!cki, R. Cierzniewska, Bydgoszcz–Kraków 2000.

30 zob. Encyklopedia PWN, tom 1, Warszawa 1991, s. 466 i 867



61socjologiczno-filozoficznych – wspólnotowo&*/komunitaryzm, a gdy 
mamy na my&li swego rodzaju praktyczn$ emanacj# tego nurtu wykorzy-
stywan$ pedagogicznie (w praktycznym dzia!aniu), jest to koncept „ak-
tywnej spo!eczno&ci”31. Idee jako tre&ci kultury mog$ bowiem wywiera* 
przyczynowy wp!yw na "ycie spo!eczne w ten sposób, "e stanowi$ zaso-
by realnych podmiotów, za& relacje sprzeczno&ci lub to"samo&ci pomi#-
dzy ideami przek!adaj$ si# na wzajemny antagonizm lub konsens pomi#-
dzy podmiotami dzia!ania (Skovajsa 2013, s. 48). Wa"nym ich zasobem 
jest kultura, b#d$ca ustrukturyzowanym zbiorem znacze% (idei). Nasze 
wspólne do&wiadczenia wyra"ane symbolami poprzez wielowymiarowy 
system tworz$ LVMUVSđ32. By zrozumie* siebie i'rzeczywisto&* spo!eczn$, 
si#gamy wi#c do kultury, poniewa" to „jej wytwory umo"liwiaj$ nam dzia-
!anie (...), mówi$ nam, co mamy robi*, co my&le* i'co postrzega*, czyli s$ 
swoistym zbiorem instrukcji "yciowych” (Turner 1998, s. 37).

W tym rozdziale zostan$ szerzej przedstawione ró"norodne uj#cia 
przyj#tej w projekcie idei spo!ecznej i edukacyjnej. Zaznaczy* przy tym 
trzeba, "e wskazanie idei dzieje si# ze &wiadomo&ci$ zagro"e%, które si# 
pojawiaj$, kiedy przejdziemy od opisu/analizy rzeczywisto&ci do norma-
tywnego modelu jej zmieniania. Zawsze istnieje pokusa narzucania innym 
swego systemu warto&ci, tym gro(niejsza, je&li u"ywa si# do tego admi-
nistracji i polityki publicznej. Jednak nauka dostarcza nam wielu uzasad-
nie%, "e spo!eczna praktyka (tak"e w dziedzinie pracy socjalnej) nie jest 
aideologiczna (Hejnicka-Bezwi%ska 2012). Dlatego w prowadzonej inter-
wencji &wiadomie ujawniane i eksponowane by!y idee stoj$ce za przy-
j#tymi rozwi$zaniami po to, by na kolejnych etapach tworzy* zarówno 
p!aszczyzn# ich krytyki, jak i mechanizm przekszta!cania/rozwoju oraz 
(nie)anga"owania si# w spo!ecznie zdefiniowane podej&cie.

31 Zob. Aktywne spo"eczno$ci. Zmiana spo"eczna. Katalog praktyk, CAL, Warszawa 2010, 

2011, 2012, 2013.

32 Kultura w*znaczeniu szerokim, obejmuj$cym wyobra%enia, znaczenia (symbole) i*formy 

%ycia danej grupy. Por. Codzienno$% zapami'tana. Warmia i(Mazury we wspomnieniach, 

red. H.J. Karp, R. Traba, Olsztyn–Warszawa 2004, s. 9.
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Cz#sto mówi si#, "e wspó!cze&ni ludzie czuj$ wieczny niepokój i l#k. 
Jest on przede wszystkim wytworem ich &wiadomo&ci, bo w rzeczywisto-
&ci chodz$ (na ogó!) bezpieczni po ulicach. Paradoksalnie, ryzyko rzeczy-
wiste w czasach wspó!czesnych spad!o. W porównaniu do poprzednich 
stuleci umieramy pó(niej, "yjemy zdrowiej, jeste&my bezpieczniejsi. 
Nast$pi!o natomiast udramatyzowanie ryzyka, które przyjmuje posta* 
spektaklu medialnego, niepostrze"enie przenoszonego do "ycia realne-
go. Granice pomi#dzy &wiatami rzeczywistymi i wirtualnymi/medialnymi 
zacieraj$ si#, &wiaty przenikaj$ si# nawzajem. 

Innym zjawiskiem, jakie obserwujemy dzi& w Polsce, jest asynchro-
nizacja rozwoju – wybrane grupy spo!eczne si# bogac$, a inne margina-
lizuj$, staj$ si# relatywnie biedniejsze. Maj$ca (ród!a w ekonomicznych 
uwarunkowaniach potrzeba uelastycznienia czasu pracy stymuluje zmia-
ny na rynku, ale jednocze&nie zamazuje granice mi#dzy prac$, a sfer$ 
prywatn$, znacz$co przekszta!caj$c nasze "ycie rodzinne. Z zaskocze-
niem konstatujemy, "e zmiana nie jest ju" powi$zana, nie wynika z da-
j$cego si# jednoznacznie zidentyfikowa* kryzysu lub wielkich reform 
gospodarczych i spo!ecznych. W przeciwie%stwie do czasów wielkiej 
transformacji ustrojowej pocz$tku lat 90., dzi& mówi si# bardziej o poli-
tyce „ciep!ej wody z kranu” ni" kreuj$cej wielkie reformy. Mimo to, zmiany 
w naszym "yciu nie zwalniaj$ (Beck 2004). Dzieje si# to w sytuacji, kie-
dy spo!ecze%stwo wci$" podejmuje decyzje i funkcjonuje na podstawie 
schematów starego spo!ecze%stwa przemys!owego, a organizacje poli-
tyczne, czy po prostu polityka borykaj$ si# z debatami i konfliktami dot$d 
nieznanymi, wynikaj$cymi z dynamizmu spo!ecze%stwa ryzyka (Beck, 
Giddens, Lash 2009, s. 17). W efekcie mamy rozpad dotychczasowych 
ram spo!ecznych i proces chaotycznego wy!aniania nast#pnych.

System spo!eczny, który powinien upraszcza* i czyni* bezpiecz-
nymi praktyki spo!eczne – ukszta!towany w warunkach spo!ecze%stwa 
przemys!owego – nie radzi sobie w zmianie dziej$cej si# w ramach nie-
znanej logiki. Dzia!anie oparte na racjonalno&ci instrumentalnej, a wi#c 
planowanie w sekwencji przyczynowo-skutkowej, które dotychczas gwa-
rantowa!o bezpiecze%stwo i poczucie sensu, dzisiaj rodzi niepewno&* 
i ryzyko. W spo!ecze%stwie ryzyka – jak pisze autor tej metafory Ulrich 



63Beck – nast#puje przesuni#cie od konfliktów dotycz$cych dystrybucji 
dóbr (dochody, praca, opieka spo!eczna) do dystrybucji odpowiedzialno-
&ci (Beck, Giddens, Lash 2009, s. 18). Kluczowym zagadnieniem staje 
si# odpowied( na pytanie: kto i w jaki sposób ma znale(* odpowied( 
na pojawiaj$ce si# (najcz#&ciej dotychczas nieznane) zagro"enia. Tego 
typu pytania oraz niebezpiecze%stwa szczególnie silnie dotykaj$ grupy 
z ró"nych powodów s!absze. Wymagaj$ one wsparcia instytucjonalnego 
w ramach systemu pomocy spo!ecznej. Tymczasem spo!eczne badania 
i przewidywania rysuj$ nam obraz wy!$cznie indywidualnej strategii ra-
dzenia sobie z ryzykiem, opartej na zasobach jednostki (Beck, Giddens, 
Lash 2009, s. 19).
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W ramach kolejnej fali przemian modernizacyjnych (ponowoczesno&*, 
pó(na nowoczesno&*, postindustrializm, p!ynna nowoczesno&*) jeste-
&my &wiadkami wa"nej zmiany spo!eczno-kulturowej, któr$ okre&la si# 
jako OPXĉ�JOEZXJEVBMJ[BDKđ (Krzycha!a 2007). W obr#bie tego zjawiska 
ludzie emancypuj$ si#, uniezale"niaj$ od wspólnot, które definiowa!y 
ich miejsce w spo!ecze%stwie. Zmieniaj$ si# i s!abn$ instytucje spo!ecz-
ne, które kiedy& skutecznie regulowa!y nasze "ycie. Teraz mamy by* 
sami odpowiedzialni za swój los. Indywidualizacja, charakterystyczna 
dla spo!ecze%stwa ryzyka, nie oznacza prostej atomizacji i braku wi#zi 
spo!ecznych (Jarymowicz 1999). Polega raczej na porzuceniu dotych-
czasowego stylu "ycia i samodzielnym konstruowaniu, inscenizowaniu 
nowego pomys!u na "ycie, nowej biografii (Beck, Giddens, Lash 2009, 
s. 27). Jednostka staje si# w tych warunkach jednoosobowym podmio-
tem projektuj$cym swoj$ to"samo&* (Beck, Giddens, Lash 2009, s. 29). 
Wiele zbiorowych form nadawania znaczenia (grupowe, zawodowe) uleg!o 
wyczerpaniu, cz!owiek pozostaje sam (Giddens 2001).

Projektowanie w!asnego "ycia nie odbywa si# jednak swobodnie, 
nie jest dobrowolne, lecz wynika z silnej presji spo!eczno-ekonomicz-
nej. Grupy s!absze, zagro"one marginalizacj$, nie maj$ wystarczaj$cych 
kompetencji, by samodzielnie planowa* i realizowa* skuteczne strategie 
"yciowe. Znane im sposoby radzenia sobie z ryzykiem nie s$ adekwatne 



64 w zmieniaj$cych si# warunkach spo!eczno-kulturowych i ekonomicz-
nych. Najbardziej dzi& wyrazistym przyk!adem mo"e by* rola i znaczenie 
pracy w zapewnieniu funkcjonowania w "yciu spo!ecznym i rodzinnym. 
Prawna i spo!eczna akceptacja zarezerwowana jest dzisiaj tylko dla tych, 
którzy s$ aktywni na rynku pracy. Podmiotowo&*, by mog!a zaistnie*, 
wymaga uczestnictwa w rynku pracy. Ka"dy z niego wy!$czony przestaje 
by* jednostk$ sprawcz$, traci poczucie to"samo&ci, przestaje by* pe!no-
prawnym obywatelem. Tego typu rynkowe uwarunkowania determinuj$ 
te" zachowania s!u"b spo!ecznych, których pomoc i wsparcie odgórnie 
zorientowane zosta!y na dzia!ania zwi$zane z funkcjonowaniem jedno-
stek na rynku pracy. Podstawowe narz#dzie finansowania dzia!a% w sfe-
rze spo!ecznej ze &rodków Unii Europejskiej otrzyma!o znamienn$ nazw# 
kapita! ludzki, akcentuj$c w ten sposób widzenie potrzeb spo!ecznych 
jako „inwestycji kapita!owej”, maj$cej zwróci* si# poprzez aktywno&* na 
rynku (pracy). Projektowane i cz#&ciowo obecnie wdra"ane nowe roz-
wi$zania (np. p!aca za prac# dla gospody% domowych, matek dzieci nie-
pe!nosprawnych) potwierdzaj$ jedynie dominacj# tej logiki racjonalizmu 
instrumentalnego. 

Procesy indywidualizacji charakterystyczne dla wspó!czesnych spo-
!ecze%stw przenosz$ odpowiedzialno&* za niepowodzenia w ca!o&ci na 
jednostki. ,wiat spo!eczny to zbiór odr#bnych indywiduów, samodzielnie 
staraj$cych si# o znalezienie optymalnych dla siebie form i warunków 
"ycia (Reykowski 1990: 17–18). W tej perspektywie to nie systemo-
we/strukturalne warunki s$ przyczyn$ bezrobocia, ale nieudacznictwo 
ludzi. Recept$ staje si# swoista pedagogizacja rozwi$zywania problemów 
spo!ecznych. Odpowiedzialna za bezradno&* ludzi staje si# edukacja, 
co prowadzi do wniosku, "e je&li j$ poprawimy, to polepszy si# te" 
sytuacja ludzi. Przyjmuj$c t# recept# za jedynie s!uszn$, abstrahujemy 
od sytuacji, w której ogromny wzrost osób z wy"szym wykszta!ceniem 
nie zmieni! ich sytuacji "yciowej, natomiast otworzy! masowe zjawisko 
bezrobotnych absolwentów wy"szych uczelni. W zwi$zku z tym instru-
mentalne my&lenie o zmianie poprzez edukacj# powinno zosta* przemo-
delowane na zintegrowane oddzia!ywanie spo!eczno-edukacyjne i eko-
nomiczne.

W sytuacji dominacji powy"szej strategii, zmarginalizowane zo-
sta!y wi#zi wspólnotowe oparte na piel#gnowaniu si!y solidarno&ci, 



65komplementarnych rolach "yciowych cz!onków rodziny, zasobach naj-
bli"szego &rodowiska s$siedzkiego/lokalnego. Naturalny zasób wspólno-
towo&ci, którym by!a tradycja, w du"ej mierze zosta! zakwestionowany. 
Przyk!adem mo"e by* naturalna wiejska wspólnota, która sta!a si# dla 
jej mieszka%ców (wstydliwym) obci$"eniem, bo nie daje perspektywy 
poprawy bytu. Wnikliwe przyjrzenie si# tym mechanizmom w ramach 
projektu profesjonalizacji &rodowiskowej pracy socjalnej by!o z oczywi-
stych powodów niezb#dne. Je&liby uzna*, "e obecne trendy podwa"aj$-
ce wspólnotowe wi#zi s$ nie tylko dominuj$ce, ale i ich sens ostatecznie 
zosta! podwa"ony, to tworzenie mechanizmów interwencji spo!eczno-
&ciowej nie ma "adnego uzasadnienia. By!oby niepotrzebnym nawi$zy-
waniem do spo!ecznej tradycji pracy &rodowiskowej, która wspó!cze&nie 
utraci!a moc sprawcz$. St$d diagnoza i zrozumienie dziej$cej si# ewolucji 
spo!ecznej mia!y fundamentalne dla naszych rozwa"a% znaczenie.

Indywidualizacja, któr$ obserwujemy, jest oparta na wyborze alter-
natywnych stylów "ycia. Wiara w nowoczesno&* ka"e odchodzi* od tra-
dycji, która powstaje dzi#ki wspólnej pami#ci i wymianie do&wiadcze% 
(Krzycha!a 2007, s. 95–97). W nowoczesnym &wiecie pami#* zbiorowa 
zosta!a podporz$dkowana idei rozwoju. Liczy si# tylko ta tradycja, która 
sprzyja post#powi. W tych warunkach warto&ciowe okaza!y si# dotych-
czas wypierane w$tki naszej historii. Na przyk!ad wstydliwe niegdy& 
dziedzictwo materialne pa%stwa krzy"ackiego z jego spu&cizn$ w postaci 
zamków sta!o si# dzi& powodem do dumy, poniewa" stwarza mo"liwo&ci 
kreowania ró"nego typu spo!eczno-ekonomicznych przedsi#wzi#* pro-
rozwojowych. Takich przyk!adów jest wiele. Maj$ one wa"ne pozytywne 
aspekty. Przywracaj$ pami#* historyczn$, wskazuj$ na istnienie wielu 
równoleg!ych i uzupe!niaj$cych si# tradycji. Jednocze&nie s$ najcz#&ciej 
uruchamiane lub eksponowane (cz#sto inicjowane s$ z innych pobudek, 
a dopiero pó(niej nast#puje ich manipulacyjne zaw!aszczenie) ze wzgl#-
du na ich potencja! komercyjny.

Podobne zjawisko zauwa"y* mo"na w obszarze "ycia emocjonalne-
go, które zosta!o podporz$dkowane tego typu mechanizmom, przez co 
zwi$zki mi#dzy lud(mi nabra!y cech kontraktu handlowego. Przes!aniem 
rozwojowym, którego po 1989 roku w Polsce silnie do&wiadczamy, jest 
nacisk na jednostkowy sukces i zdolno&* do rywalizacji. W zwi$zku 
z tym wspó!czesne dzia!ania modernizacyjne, rozwojowe wspieraj$ tak$ 



66 organizacj# spo!eczn$, która oparta jest na sieci relacji spo!ecznych oraz 
swobodnym dost#pie do uczestniczenia w ró"nych organizacjach i gru-
pach czy &rodowiskach. Indywidualizacja jest w tych warunkach naczel-
nym procesem organizuj$cym wspó!czesny porz$dek spo!eczny. Nie jest 
jednak zjawiskiem zupe!nie nowym, w nieco innej postaci ujawni!a si# 
znacznie wcze&niej. Znane ju" pozytywne i negatywne zmiany z tamtego 
okresu mog$ by* pomocne do uchwycenia ró"nic w stosunku do sytuacji 
obecnej, a poprzez to do bardziej adekwatnej reakcji.
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Pierwsza fala indywidualizacji zacz#!a si# w sposób szeroki w okresie 
uprzemys!owienia drugiej po!owy XIX wieku, a na to zjawisko mia!y wów-
czas wp!yw przede wszystkim: wzrost demograficzny, wi#ksza mobilno&* 
spo!eczna, urbanizacja, podzia! pracy. Najwa"niejszym transformuj$cym 
zjawiskiem spo!ecznym by!o wówczas przeniesienie ogromnych rzesz 
ludzi ze wsi do – gwa!townie rozszerzaj$cych si# – miast. Ludzie zmienili 
miejsce zamieszkania, ale tak"e sposób "ycia. Zostali wykorzenieni z lokal-
nych kontekstów, tradycji. Jednocze&nie poznawali ogromnie du"o innych 
osób, których wcze&niej nie mieliby szans spotka*. W efekcie tego proce-
su nast#powa!o zderzenie norm i systemów warto&ci. „Spotykaj$cy si#” 
ludzie odkrywali si# nawzajem, ale by!o to poznawanie fragmentaryczne, 
tylko w cz#&ci swoich ról, nie takie, jakiego do&wiadczali w swoich stronach 
rodzinnych, gdzie ka"dy zna! drugiego „od zawsze” (Olco%-Kubicka 2009, 
s. 16). Tutaj !$czy!o ich to, "e wszyscy byli wykorzenieni.

Nikt nie zajmowa! si# po!$czeniem ich w nowy organizm. Administracja 
dostrzega!a ich jako wyizolowane jednostki, a nie przybyszy (grupy) z kon-
kretnych stron. W imi# racjonalizacji zarz$dzania nowi mieszka%cy miast 
nie byli s$siadami, ale raczej przedmiotem porz$dkowania biurokratycz-
nego (Krzycha!a 2007, s. 176). Trzeba by!o ich przede wszystkim policzy* 
i zarejestrowa*, by w efekcie móc kontrolowa*. W ten sposób naturalne (au-
tomatyczne) po!$czenia mi#dzy lud(mi, dzia!aj$ce na zasadzie solidarno&ci 
mechanicznej, której naczeln$ zasad$ jest dobro wspólne (Olco%-Kubicka 
2009, s. 17), zosta!y zast$pione now$ organizacj$ spo!eczn$ opart$ na wy-
specjalizowanych instytucjach. 



67W miejsce wspólnot powstawa!y grupy oparte na kalkulacji i intere-
sie. Tradycyjne wspólnoty pochodzenia zosta!y zast$pione przez spo!ecz-
no&ci/wspólnoty kategorialne oparte na wspó!zale"no&ci i podobie%stwie 
(Jarymowicz 1994). W zmianach tych badacze widzieli – podobnie jak 
dzi& – zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne. Georg Simmel w in-
dywidualizacji dostrzega! emancypacj#, rozumian$ jako wolno&* daj$c$ 
szans# na uwolnienie z porz$dku cechowego, ko&cielnego, czy miejsca 
urodzenia (Szacki 2002, Simmel 2006). Emil Durkheim z kolei zwraca! 
uwag# na gwa!towne rozprzestrzenianie si# zjawiska anomii spo!ecznej 
i kryzys systemu warto&ci (Durkheim 2007, s. 190). Cz#sto konstatacje 
obserwatorów by!y niejednoznaczne. W zapocz$tkowanym wówczas 
procesie ró"nicowania jednostek wa"n$ rol# odgrywa! pieni$dz, co skut-
kowa!o utowarowieniem relacji mi#dzy lud(mi, ale z drugiej strony dzi#ki 
pieni$dzom cz!owiek móg! uwolni* si# od ogranicze%, jakie p#ta!y jego 
dotychczasowe "ycie.

Negatywne skutki tej wielkiej zmiany modernizacyjnej nie pozosta!y, 
jak wiemy, bez odpowiedzi. Omawiane w rozdziale pierwszym narodzi-
ny pracy w spo!eczno&ci i z ni$, a w konsekwencji &rodowiskowej pracy 
socjalnej by!y bezpo&redni$ spo!eczn$, a z czasem te" instytucjonaln$ 
reakcj$ na t# sytuacj#. ,wiadome (od)budowanie wspólnotowego "ycia 
nie by!o dla wszystkich oczywiste. Proces ten wymaga! zintegrowania 
z instrumentarium wykorzystywanym przez s!u"by spo!eczne i admi-
nistracyjne. Jak poradzi!a sobie z tym problemem zrodzona wówczas 
polityka spo!eczna, o tym opowiada* b#dzie kolejny rozdzia!. Ju" teraz 
mo"na jednak ujawni*, "e prowspólnotowe dzia!ania systemowe nie 
stworzy!y jednolitej instytucji wsparcia na rzecz tworzenia silnych spo-
!ecznych wi#zi. Wci$" powracaj$ca krytyczna diagnoza o malej$cym ka-
pitale spo!ecznym jest wspó!czesn$ odmian$ XIX-wiecznych dylematów 
wykorzenienia, jednak rozgrywan$ w warunkach, w których na star$ in-
dywidualizacj# nak!ada si# od jakiego& czasu jej nowa odmiana.

Druga faza indywidualizacji zacz#!a si# w krajach Europy Zachodniej 
w latach 70., ale jej korzenie tkwi$ w rewolucji 1968 roku. W Polsce jej sze-
rokie skutki s$ jednak znacznie opó(nione z powodu odmiennej sytuacji 
ekonomicznej i spo!eczno-politycznej. Najpierw nie wyst#powa!a, bo funk-
cjonowali&my w sztucznej sytuacji kierowanej odgórnie wspólnoty socja-
listycznej. Pó(niej mieli&my do czynienia z unikatowym w skali &wiatowej 



68 zjawiskiem wzmo"enia solidarno&ci spo!ecznej z lat 1980–1981 oraz jej 
za!amaniem w wyniku represji stanu wojennego i pó(niejszej apatii lat 80. 
Dopiero w latach 90. XX wieku, pod wp!ywem transformacji ekonomicznej, 
rozwin#!o si# zjawisko indywidualizacji. Pocz$tkowo mia!o oblicze zwi$-
zane z rozkwitem i odgórn$ promocj$ indywidualnej przedsi#biorczo&ci 
oraz z wyra(nym upadkiem idei solidarno&ci, zarówno spo!ecznej, jak i tej 
w wymiarze pa%stwowym. Emblematycznym przyk!adem tego drugiego 
nurtu mo"e by* brak empatii i reakcji na upadek PGR-ów. Dopiero w XXI 
wieku wraz z podniesieniem poziomu "ycia i zako%czeniem pionierskiego 
okresu polskiej modernizacji zaczynamy intensywnie dostrzega* skal# 
i zakres drugiej fali indywidualizacji, w wersji zbli"onej do tej, rozgrywaj$-
cej si# od dawna w krajach zachodnich. 

Od kilku lat zauwa"amy, "e skutki spo!eczno-kulturowe pó(nej 
nowoczesno&ci s$ o wiele radykalniejsze i intensywniejsze, ni" nam si# 
wydawa!o. Reakcje obywatelskie i profesjonalne (s!u"by spo!eczne) s$ 
cz#sto nieadekwatne. Zakorzenione s$ bowiem w sposobie my&lenia 
lat 90., w których zacz$! si# proces nowego kszta!towania kompetencji 
w zakresie &wiadomego rozwi$zywania problemów spo!ecznych. W przy-
padku stymulowania mechanizmów wspólnotowych by* mo"e jest to 
jeszcze wyra(niejsze ni" w innych wymiarach "ycia zbiorowego. Wa"n$ 
kategori$ analityczno-poznawcz$ w tej materii jest refleksyjno&*, która 
staje si# niezb#dn$ kompetencj$ wspó!czesnego cz!owieka, zmieniaj$-
cych si# instytucji, a w&ród nich pracownika socjalnego oraz systemu 
pomocy spo!ecznej. Refleksyjno&* nie jest zawsze taka sama, odpowiada 
na ró"ne wyzwania. Jej znaczenie i sprawcze mo"liwo&ci tworz$ podsta-
wowy nurt namys!u obecnego w tej publikacji, a w konsekwencji stanowi$ 
propozycj# w!$czenia refleksji w rozwój &rodowiskowej pracy socjalnej.

W pierwszej fali indywidualizacji mieli&my do czynienia z systemem 
zamkni#tym, w którym zasad$ organizuj$c$ kultur# by!o odzwierciedle-
nie (SFýFDUJPO) wiedzy jednoznacznej i pewnej. Wytwarzana dzi#ki temu 
to"samo&* umo"liwia!a powtórne zakorzenienie, a przekszta!cone insty-
tucje zapewnia!y bezpiecze%stwo i spo!eczn$ kontrol#. Uspo!ecznienie 
i jej g!#bszy wspólnotowy wymiar wyra"a!y si# w TJMF�QS[ZOBMFČOPĊDJ��
W drugiej fali poddawani jeste&my oddzia!ywaniu zwrotno&ci (SFýFDUJ-
WJUZ), polegaj$cym na konieczno&ci kreowania wiedzy wieloznacznej, 
na pozostawaniu w sytuacji nierozwi$zywalnych w$tpliwo&ci. Cech$ 



69rodz$cej si# w takich warunkach to"samo&ci jest permanentne wyko-
rzenienie i bycie jednostk$ samokontroluj$c$ si# (Olco%-Kubicka 2009, 
s. 23). W sytuacji odwrotu od (ich nieadekwatno&ci) istniej$cych insty-
tucji, uspo!ecznienie wyra"a si# w QSPDFTJF�QPD[VDJV�X�ĉD[BOJB (wspól-
noty inkluzywne, Tam 2012). Przekszta!caj$ si# kontakty mi#dzyludzkie, 
relacje s$ krótkotrwa!e i zmienne. Wiele sfer "ycia, które by!y regulowa-
ne/zarz$dzane przez instytucje spo!eczne, teraz przejmowane s$ przez 
(samo)zarz$dzaj$ce si# jednostki (Krzycha!a 2007, s. 141). To, co obser-
wujemy, nazywane niekiedy demokratyzacj$ "ycia prywatnego, otwiera 
nowe horyzonty poznawcze. Jednostka wybiera swoj$ prawd#, swoj$ 
moralno&*, swoje wi#zi spo!eczne i swoj$ to"samo&*. „Jeste&my na po-
cz$tku nieprzewidywalnej rewolucji”, pisa! Jean Claude Kaufman (2004, 
s. 229). Idea swobodnej realizacji swoich d$"e% – w przeciwie%stwie do 
pierwszej fali indywidualizacji (wtedy mogli to robi* ci, którzy mieli du"e 
zasoby) – ogarn#!a (prawie) wszystkich. Z tym, "e ró"nice zasobów nie 
znikn#!y. Jedni maj$ kompetencje zbudowane na wiedzy, umiej#tno&ci, 
kapitale kulturowym i spo!ecznym oraz posiadaj$ wystarczaj$ce zasoby 
materialne, inni, okre&lani jako wykluczeni – nie. Ludzie w s!abszej sytu-
acji, pozbawieni zasobów maj$ t# sam$ potrzeb#, a zarazem konieczno&* 
wyboru. W takich warunkach radz$ sobie jednak, co oczywiste, gorzej, 
cz#sto bezskutecznie. Badacze problematyki mówi$ o potrójnym wymia-
rze wspó!czesnej indywidualizacji jako o:

• uwolnieniu od historycznie danych spo!ecznych form/wi#zi oraz tra-
dycyjnych struktur w!adzy i ochrony bytu (wymiar uwolnienia);

• utracie tradycyjnych przekona% dotycz$cych wiedzy o dzia!aniu i pa-
nuj$cych normach (wymiar odczuwania);

• powstawaniu nowego rodzaju wi#zi spo!ecznych (wymiar reintegra-
cyjny (Beck 2004, s. 193–194).

Ulrich Beck okre&la indywidualizm nie jako egoizm, ale [JOTUZUVDKPOBMJ[P-
XBOZ�JOEZXJEVBMJ[N, czyli pewien rodzaj uspo!ecznienia, jaki nast#puje 
po dezintegracji istniej$cych form spo!ecznych. Wszystko za& nie jest 
przypadkiem, ale skutkiem przekszta!ce% systemowych. Je&li pa%stwo 
opieku%cze (w naszym wypadku by!o ono jeszcze socjalistyczne) wzi#!o 
na siebie cz#&* zada% rodziny, zmieni!o tym samym jej charakter. Teraz, 



70 gdy wycofuje si# z tych zada%, jednostka pozostaje sama – w efekcie 
oznacza to przymus jednostkowej aktywno&ci. Odpowiedzialno&* zostaje 
przeniesiona na pojedyncz$ osob#. W tym podej&ciu, je&li cz!owiek zacho-
ruje, to b#dzie to jego wina, poniewa" prowadzi! niezdrowy tryb "ycia lub 
zaniedba! profilaktyk#, nie ubezpieczy! si# itd. Indywidualizacj# trzeba 
rozpatrywa* na poziomie obiektywnym ("yciowe po!o"enie jednostki) 
i subiektywnym (odnosi si# do &wiadomo&ci, to"samo&ci). 

Dyskurs samorealizacji stopniowo zwi#kszy! poziom refleksyj-
no&ci (pytania: kim jestem, kim chcia!bym by*, co to jest szcz#&cie). 
Refleksyjno&* zak!ada bowiem bezustanne analizowanie warunków "y-
cia i ci$g!e poddawanie pod dyskusj# wyborów, nawet drobnych (kiedy& 
by!y determinowane przez instytucje spo!eczne i tradycj#). Standardowe 
dzia!ania, które przychodz$ wraz ze stylem "ycia (sposób ubierania, 
zachowania), nie s$ ca!kiem zrutynizowane jak kiedy&, s$ refleksyjne, bo 
co jaki& czas zastanawiamy si# nad nimi, zmieniamy, pod$"amy za now$ 
mod$, poniewa" konsument szybko si# nudzi produktem, poszukuje 
nowego modelu. System spo!eczny domaga si# refleksyjno&ci, a kultura 
uzewn#trzniania. Zadaniem jednostki jest interpretacja w!asnego "ycia 
i publiczne tego manifestowanie (Olco%-Kubicka 2009, s. 50). Ludzie 
utracili stare (ród!a to"samo&ci i musz$ poszukiwa* nowych (Krzycha!a 
2007, s. 177–188). Na pierwszy plan wysuwa si# styl "ycia, sposób 
sp#dzania czasu wolnego, które coraz cz#&ciej staj$ si# sfer$ wyobra-
"e% kszta!towan$/kolonizowan$ przez media oraz konsumpcj# (Kellner 
1992). Innym aspektem przemian jest przyzwolenie na wycofywanie si# 
z relacji osobistych i spo!ecznych, swego rodzaju zgoda na aspo!eczno&*. 
W takim scenariuszu "ycie nie polega ju" na w!$czaniu, lecz na wy!$cza-
niu z ró"nych form organizacji spo!ecznej.
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718F�XTQØMOPDJF�XT[ZTDZ�TJđ�EPCS[F�OBX[BKFN�SP[VNJFNZ�XJFS[ZNZ�w UP��
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��8F�XTQØMOPDJF�NPČFNZ�
OBX[BKFN�MJD[ZĐ�OB�ČZD[MJXPĊĐ��+FĊMJ�TJđ�QPULOJFNZ�i VQBEOJFNZ�JOOJ�
QPNPHĉ�OBN�TUBOĉĐ�z QPXSPUFN�OB�OPHJ��	y
�1PXJOOPĊDJĉ�XTQØMOPUZ�
KFTU�QPNPD�X[BKFNOB�NBNZ�XJđD�QSBXP�TJđ�TQPE[JFXBĐ�ČF�QPNPD�LUØSFK�
QPUS[FCVKFNZ�OBEFKE[JF (Bauman 2008, s. 6–7).

S!owo „wspólnota” przywodzi na my&l wszystko to, za czym si# 
t#skni i czego brakuje, by&my nabrali pewno&ci siebie i ufno&ci do innych 
i poczuli si# znów bezpieczni (Bauman 2008, s. 8). Wspólnota to obec-
nie inna nazwa raju utraconego, do którego mamy nadziej# powróci*. 
Nie jest to raj obecnie zamieszkiwany ani znany z do&wiadczenia. 
Odleg!o&* realiów "ycia od marzenia dodaje jeszcze powabu tej wyobra-
"onej wspólnocie. Ferdinand Tönnies (1988) wskazywa!, "e ma ona cha-
rakter „naturalnie ludziom przychodz$cy” i zak!ada „wspólne rozumienie” 
(nie negocjowalne czy uzgadniane). Goran Rosenberg, szwedzki anali-
tyk, próbuj$c opisa* specyficzne oddzia!ywanie wspólnoty, uku! poj#cie 
„ciep!ego kr#gu” jako rodzaj naiwnego zanurzenia w ludzki wspólny byt. 
Ludzkie wi#zi oferowane i oczekiwane wewn$trz „ciep!ego kr#gu” nie 
wynikaj$ z wewn#trznej logiki spo!ecznej ani z ekonomicznej analizy 
kosztów i zysków. W „ciep!ym kr#gu” jest &wiat na skal# cz!owieka, nie 
musi on niczego udowadnia* (Bauman 2008, s. 18). Wspólnota mo"e by* 
nie&wiadoma siebie lub postulowana, gdy zaczyna wychwala* swe wyj$t-
kowe walory mo"na mie* pewno&*, "e jej nie ma. Mówienie o wspólnocie 
to sprzeczno&* wewn#trzna.

�������:�NLHUXQNX�QRZHM�ZVSµOQRWRZRĝFL�Ż�HZROXFMD�VSRĄHF]QRĝFL

Analiza znaczenia s!owa community – jak zauwa"a Jerzy Krzyszkowski 
(2010) – wskazuje, "e jest to poj#cie nieostre, u"ywane jako nazwa 
w!asna (gdzie ma jeden desygnat) oraz jako pewna generalizacja hi-
storyczna (odnoszona do zbioru cech, który ma okre&lone ramy czaso-
wo-przestrzenne, np. tradycyjna wiejska spo!eczno&* lokalna), a tak"e 
pe!ni funkcj# ogólnego uniwersum (jest to jakiekolwiek zjawisko, które 
jest odmian$ "ycia zbiorowego, kolektywnego). By!o niedookre&lone, raz 
dotyczy!o to rodziny, raz miasta lub spo!eczno&ci (lokalnej). Community 



72 odnosi si# do struktur spo!eczno-przestrzennych, czyli bierze pod uwa-
g# dwa kryteria: zwi$zki terytorialne i kryterium spójno&ci, wewn#trznej 
integracji. Mo"emy wyró"ni* zatem:

a)   zbiorowo&ci lokalne (lu(ne powi$zania spo!eczne osób "yj$cych/dzia-
!aj$cych na okre&lonym terytorium);

b)   spo!eczno&ci lokalne (struktury terytorialne charakteryzuj$ce si# sil-
nym uk!adem powi$za% wewn#trznych);

c)    wspólnoty lokalne (spo!eczno&* lokalna, w której istniej$ silne wi#zi 
psychospo!eczne i identyfikacja normatywna).

Spo!eczno&* charakteryzuje si# tym, "e w jej ramach wyst#puje zjawisko 
opinii publicznej – jest to czynnik kszta!tuj$cy wzory postaw powoduj$-
cy, "e ludzie zachowuj$ si# podobnie. Je&li nie ma opinii publicznej, nie 
ma integracji normatywnej, czyli stanu, w jakim spo!eczno&* podejmu-
je dzia!ania zgodnie z wzorami w obawie przed sankcjami. Gdy normy 
s$ zrelatywizowane do upodoba% jednostek, jest to jedynie zbiorowo&*. 
Podstawow$ relacj$ spo!eczn$ s$ zachowania zbiorowe (community ac-
tion,�DPMMFDUJWF�BDUJPO), które anga"uj$ wi#kszo&* cz!onków zbiorowo&ci 
i s$ zorientowane na rozwi$zanie problemów danej zbiorowo&ci. Przez 
udzia! w zachowaniu zbiorowym ludzie nabywaj$ spo!ecznej to"samo&ci. 
Wspó!cze&nie wymienia si# trzy koncepcje opisuj$ce stan wi#zi spo!ecz-
nej i wyja&niaj$ce wyst#powanie wspólnot lokalnych.



73Tabela 2. Wspó!czesne formy wspólnoty

DPNNVOJUZ�MPTU 
spo!eczno&* 
utracona

DPNNVOJUZ�TBWFE�
spo!eczno&* 
zachowana, 
ocalona

DPNNVOJUZ�MJCFSBUFE�
spo!eczno&* wyzwolona, 
uwolniona 

Terytorium traci rol# 
czynnika integracji 
spo!ecznej; pod 
wp!ywem rozwoju 
&rodków transportu 
istnieje tendencja 
do cz#stszej zmiany 
miejsca zamieszka-
nia i zaspokajania 
potrzeb w ramach 
ró"nej lokalizacji 
przestrzennej; 
koszty zwi$zane 
z przemieszczaniem 
si# s$ wyra(nie 
ni"sze.

Terytorium wy-
kazuje zdolno&ci 
integruj$ce.
Spo!eczno&ci prze-
trwa!y jedynie jako 
ma!e terytorialne 
grupy, w których 
zrodzi!o si# po-
czucie wspólnego 
interesu. Wyra"aj$ 
si# w postaci 
s$siedztwa 
w homogenicznych 
&rodowiskach.

Terytorium nie odgrywa 
istotnej roli w procesach 
integracji we wspó!czesnym 
spo!ecze%stwie. Na skutek 
rozwoju technicznego 
&rodków komunikowania 
si#, przestrze% fizyczna 
nie jest zasadnicz$ barier$. 
Nie jest czynnikiem, który 
powoduje separacj# czy 
integracj# ludzi (&rodki 
masowego komunikowa-
nia si# s$ coraz bardziej 
dost#pne + niska cena + 
nawet dla najni"szych grup 
spo!ecznych).

Pomi#dzy jednost-
kami nie wytwa-
rzaj$ si# "adne 
trwa!e, intymne 
wi#zi (wchodzi si# 
w relacje wymiany, 
ale jest to zwi$zek 
krótkotrwa!y).

Te wspólnoty 
powstaj$ w obr#bie 
osób wykluczo-
nych spo!ecznie, 
jest to dla nich 
alternatywa (np. 
obszary biedy). 

Spadek znaczenia teryto-
rium, skracanie dystansów 
przestrzennych wcale 
nie oznaczaj$, "e zwi$zki 
ulegaj$ atrofii. Wspólnoty 
nadal istniej$, funkcjonuj$ 
w spo!eczno&ci, ale s$ 
pozbawione terytorialnej 
bazy. Podstaw$ ich tworze-
nia s$ pewne dyspozycje 
psychiczne, wzajemna psy-
chiczna akceptacja. Zasady 
ustala si# w dyskusji.

)ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie analizy Jerzego Krzyszkowskiego (2010).



74 Z tej analizy wynika, "e obok tradycyjnej wspólnoty terytorialnej pojawia 
si# nowy wymiar wspólnotowo&ci, który stopniowo w warunkach zmian 
cywilizacyjnych i medialnej promocji nabiera coraz wi#kszego znaczenia. 
Nowa wspólnotowo&* to to"samo&* wytwarzana poprzez uczestnictwo 
w ró"nych wspólnotach emocjonalnych. „Nowe plemiona”, u"ywaj$c 
okre&lenia Maffesoliego, s$ oparte na intersubiektywnie odczuwanym 
i podzielanym uczuciu, a jednostka przyst#puje do nich na mocy indy-
widualnej decyzji. Tego rodzaju wspólnoty zapewniaj$ jednostce sens, 
oferuj$ okre&lony styl "ycia oraz identyfikacj# z innymi. Dzi#ki byciu 
w spo!eczno&ci cz!owiek mo"e na nowo zbudowa* swoj$ to"samo&*, 
a przynale"no&* emocjonalna sprawia, "e indywidualizm ust#puje miej-
sca solidarno&ci organicznej. 

Inaczej ni" u Tonniesa (1987), który mówi!, "e spo!ecze%stwa 
zd$"aj$ od wspólnoty ((FNBJOTDIBGU) do stowarzysze% ((FTFMMTDIBGU), 
Maffesoli uwa"a, "e kierunek jest odwrotny, ludzie poszukuj$ przede 
wszystkim wspólnoty, innej braterskiej wi#zi. Struktura nowych 
wspólnot jest otwarta, to jednostka sama decyduje o przyst$pieniu 
do wspólnoty i ewentualnie wyst$pieniu (Maffesoli 2008). W przeci-
wie%stwie do starych wspólnot, nowe nie s$ w stanie kontrolowa* swo-
ich cz!onków, si!a ich polega nie na kontroli, ale na integracji, oferuj$ 
„mit bycia razem” (cz!owiek mo"e nale"e* do wielu wspólnot). Nowe 
wspólnoty kszta!tuj$ si# przede wszystkim przez sie* komunikacyjn$ 
oraz poczucie przynale"no&ci, którego podstaw$ jest intersubiektyw-
ne odczuwanie i podzielane uczucie oraz wspólnie prze"ywana przy-
jemno&*. Grupy wypracowuj$ w!asn$ etyk#, rytua!y, mity, zapewniaj$ 
identyfikacj# z lud(mi my&l$cymi, czuj$cymi podobnie. Nowe wspól-
noty oferuj$ autentyczno&*, stanowi$ po!$czenie uczu*, moralno&ci 
i solidarno&ci organicznej. W ramach takiej wspólnoty mo"e realizowa* 
si# to"samo&* jednostkowa i zbiorowa (Maffesoli 2008). Wa"ne s$ ele-
menty afektywne, wspólnie prze"ywane uczucia, ale tak"e odgrywane, 
bo bardzo liczy si# ekspresja. Nowe wspólnoty proponuj$ uczestnikom 
mit, w którym chc$ oni dobrowolnie uczestniczy*, ale musi istnie* 
specyficzna atmosfera, "eby ludzie chcieli porzuci* sw$ indywidual-
no&* na rzecz solidarno&ci. Aura (estetyczna) opiera si# na zbiorowym 
do&wiadczaniu wra"e%. Mówi si# nawet o zbiorowym narcyzmie, ro-
zumianym jako tworzenie i "ycie w warunkach specyficznej mitologii. 



75Nowe wspólnoty nastawione s$ na „tu i teraz”, energia po&wi#cana jest 
na w!asn$ kreacj#, a nie, jak w spo!eczno&ci dawnego typu, na realizacj# 
celu. Wa"nym elementem jest obecno&* rytua!u, jego powtarzalno&* 
zapewnia d!ugie trwanie. W nowych wspólnotach dominuj$ s!abe wi#zi 
(Granovetter 1973). Ich cech$ jest te" celebrowanie intersubiektywno-
&ci, zadaniem cz!owieka jest otwarcie si# na innych, nowe wspólnoty 
nastawione s$ na jednostk#, maj$ da* jej cz!onkom poczucie bycia 
wyj$tkowym (Olco%-Kubicka 2009). Tak rozumiana identyfikacja jest 
namiastk$ dawnej wspólnoty. Aby da* cho* troch# poczucia bezpie-
cze%stwa, to"samo&* musi wyczarowa* fantom wspólnoty, powstaje 
ona na „cmentarzysku wspólnot” (Bauman 2008, s. 25). Coraz cz#&ciej 
przybiera charakter tzw. QFH�DPNNVOJUJFT, czyli „wieszakowej wspól-
noty”, w której jednostki szukaj$ wspólnych „zaczepie%” do indywidu-
alnie budowanej to"samo&ci, ale s$ raczej obok siebie ni" wspólnie. 
Konstruuj$c metodyk# &rodowiskowej pracy socjalnej, konieczne staje 
si# zatem !$czenie przeciwie%stw: starej (w niej s$ osoby wykluczone) 
i nowej (tak zmienia si# &wiat) wspólnoty.

Nowa wizja wspólnoty zak!ada, "e powinna ona by*: 

a) konstruktywistyczna i wspiera* si# na nieprzymuszonej woli oraz 
zgodzie jednostek; chroni ich autonomi# i swobod# dzia!ania, nie na-
rzuca pos!usze%stwa; 

b) sprawiedliwa, a wi#c dba*, aby nikt z racji urodzenia nie mia! mniej-
szych szans; 

c) solidarna – ludzie s$ z!$czeni poczuciem wspó!odpowiedzialno&ci 
za wspó!obywateli, zw!aszcza tych, z którymi los obszed! si# mniej 
!askawie (Szahaj 1010, s. 45–49). 

Wspó!cze&ni Komunitary&ci zalecaj$ przekszta!canie postaw i stanowisk 
dominuj$cych w spo!ecze%stwie w celu stworzenia wspólnot inkluzyw-
nych, które spe!niaj$ trzy warunki: 

• jakiekolwiek twierdzenie mo"e mie* legitymizacje, je&li jest efektem 
wspólnego dociekania; 

• wspólne warto&ci uprawomocnione przez uczestników wspólnego 
dociekania powinny sta* si# podstaw$ wspólnych obowi$zków;



76 • relacje w!adzy musz$ by* tak przekszta!cone, aby ka"dy obywatel 
móg! w równym stopniu decydowa*, w jaki sposób w!adza jest spra-
wowana (Tam 2011, s. 43–44). Wspólnot# mo"na wi#c zdefiniowa* 
jako:

• sie* afektywnych relacji, które si# wzajemnie krzy"uj$ i wspieraj$;
• identyfikacj# ze wspólnymi warto&ciami, normami, znaczeniami – 

kultur$;
• responsywno&*, czyli wra"liwo&* i reakcja na potrzeby swoich cz!onków 

(Etzioni 2004, s. 190).

Szczególnym wymiarem wspólnotowo&ci jest communitas, czyli forma 
wi#zi/solidarno&ci, która powstaje pomi#dzy jednostkami, gdy nie s$ 
zaszeregowane do ról i statusów, ale stoj$ wobec siebie nawzajem ra-
czej w formie opisanej przez Martina Bubera jako Ja i Ty. W dzia!aniach 
spo!eczno&ciowych communitas ich uczestnikom si# „przydarza”. Wtedy 
mog$ poczu* opozycj#/ró"nic# pomi#dzy societas – struktur$ (wszelkie 
ograniczenia naturalnej ró"no&ci ludzi: dobra, podzia!y klasowe, w!adza, 
nierównoprawne typy relacji), a communitas – antystruktur$ (sponta-
niczno&* i bezpo&rednio&*, natychmiastowa wzajemno&*) (Turner 2010, 
s. 143; Soza%ski 2013, s. 115). Jeszcze do po!owy XIX wieku spo!eczny 
oznacza! wspólny (Soza%ski 2013, s. 11), dzisiaj solidarno&* i wspólnota 
nie s$ dane z góry w swoim docelowym kszta!cie, lecz za ka"dym razem 
„pozostaj$ do zawi$zania” (Nancy za Za!uki, s. 30). „Bycie wspólnie” – 
sens wspólny – polega wspó!cze&nie na ci$g!ym transformowaniu relacji 
(Nancy 2010, s. 110).
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Przegl$d wspólnotowych fundamentów i aksjomatów spo!eczno&ciowej 
metody pracy socjalnej nieuchronnie prowadzi do komunitaryzmu, czyli 
filozoficznej trzeciej drogi, która szuka swego miejsca pomi#dzy ideami 
liberalnymi i konserwatywnymi oraz dowodzi, "e mo"liwa jest równowa-
ga pomi#dzy klasycznymi dychotomiami: wolno&* – porz$dek spo!ecz-
ny, jednostka – wspólnota, pa%stwo – rynek. Rozwa"ania filozoficzne 



77komunitarystów33 !$cz$ si# z konkretnymi propozycjami dzia!a% maj$cy-
mi przywróci* spo!ecze%stwom zachodnim zapomniany wymiar wspól-
notowo&ci, solidarno&ci oraz odpowiedzialno&ci za losy wspó!obywateli. 
Z intencj$ !$czenia idei z praktyk$ publiczn$ utworzono w roku 1990 
w Waszyngtonie The Communitarian Network. Organizacj# zapocz$tkowa-
!o spotkanie pi#tnastu wybitnych etyków, filozofów spo!ecznych i przed-
stawicieli innych nauk spo!ecznych, które zorganizowali Amitai Etzioni 
oraz William Galston (Etzioni 1995). Organizacja wydaje kwartalnik „The 
Responsive Community: Rights and Responsibilities”, w którym argumen-
tuje si#, dlaczego w "yciu spo!ecznym trzeba zast$pi* indywidualizm 
wspólnotowo&ci$, konkurencj# – wspó!prac$, naturalne uprawnienia jed-
nostek – odpowiedzialno&ci$ za los innych i ca!ej wspólnoty, wolno&* wy-
boru w!asnego stylu "ycia – pozostawaniem przede wszystkim w zgodzie 
z podzielanymi warto&ciami moralnymi danej wspólnoty. G!ówny animator 
ruchu, Amitai Etzioni (1996) proponuje realizacj# tych warto&ci poprzez 
wprowadzenie w "ycie rozwi$za% wzmacniaj$cych rodzin#, wspólnot# s$-
siedzk$, demokracj# lokaln$, partycypacj# w "yciu wspólnoty.

Zdaniem Etzioniego pa%stwo powinno bezpo&rednio s!u"y* spo!e-
cze%stwu. Jego teoria sterowania w „spo!ecze%stwie aktywnym” wska-
zuje na szukanie takich (róde! spo!ecznej zmiany, które posiadaj$ ak-
ceptacj# spo!eczn$, a realizowane s$ przez pa%stwo, zdolne wykszta!ci* 
odpowiednie systemy kontroli spo!ecznej (1968, s. 466–467). Pogo% wy-
!$cznie za interesem prywatnym niszczy sie* spo!ecznych zale"no&ci, 
wp!ywa destrukcyjnie na nasze wspólne do&wiadczenie, jakim jest demo-
kratyczny samorz$d. Perspektywa wspólnotowa uznaje zarówno ludzk$ 
godno&*, jaki i spo!eczny wymiar ludzkiej egzystencji, podkre&la tak"e, 
"e zachowanie ludzkiej wolno&ci zale"y od aktywnego udzia!u w instytu-
cjach spo!ecze%stwa obywatelskiego, gdzie obywatele ucz$ si# zarówno 
szacunku dla innych, jak i dla siebie. 

Podmioty zbiorowe to warunek pragmatycznej skuteczno&ci dzia!a%, 
no&nik aktywnej orientacji (Etzioni 1968). Wspólnoty rozumie Etzioni 

33 W rozwoju komunitaryzmu mo%na wyró%ni' dwie fazy: a) komunitaryzm „pierwszej fali” 

(filozoficzny), rozwijany w latach 80. XX wieku jako reakcja na liberalne koncepcje Johna 

Rawlsa, b!d$cy przede wszystkim podej&ciem intelektualnym (Charles Taylor, Michael 

Sandel, Michael Walzer i Alasdair MacIntyre); b) komunitaryzm „drugiej fali”, rozwijany 

od lat 90. XX wieku, w wi!kszym stopniu zwraca si! ku praktyce spo#ecznej staj$c si! 

ideologi$ i ruchem spo#ecznym (Amitai Etzioni, Robert Bellah, Philip Selznick, Daniel Bell).



78 bardzo szeroko. Mog$ to by* spo!eczno&ci s$siedzkie, towarzyskie, 
hobbystyczne, grupy terapeutyczne, grupy religijne itp. Wa"ne jest, i" 
to w nich i poprzez nie odbywa si# ekspresja jednostek, mog$ one ma-
nifestowa* swoje potrzeby. Wreszcie, w ramach wspólnot odbywa si# 
"mudny proces renegocjacji pomi#dzy potrzebami ca!o&ci spo!ecznej, 
a potrzebami jednostek. Nie jest to jednak wizja tradycyjnej wspólnoty 
zamkni#tej, wa"niejsza w tej koncepcji jest „dyspozycja” do bycia we 
wspólnocie ni" sama wspólnota. Tak rozumiane wspólnoty, jako (ród!o 
konsensusu uzupe!niane s$ przez systemowe i instytucjonalne sposoby 
kontroli w!adzy spo!ecznej. Pozytywne znaczenie wspólnoty Etzioniego 
mo"e obejmowa* i odnosi* si# do nowej wspólnotowo&ci pod jednym 
warunkiem – "e dzi#ki nim pog!#bia si# demokratyczny charakter relacji 
spo!ecznych/publicznych. Innowacyjne jest w jego podej&ciu !$czenie 
dzia!a% opartych na dialogu i konsensusie z tymi o charakterze instru-
mentalnym, których celem jest kontrola (Nowak 2011, s. 236). W ten spo-
sób wspólnoty pracuj$ce w oparciu o konsens wyznaczaj$ cele, normy 
i warto&ci, które steruj$ dzia!aniami. Umo"liwiaj$ te" ekspresj# potrzeb 
poszczególnych jednostek. Organizacje i instytucje publiczne pozwalaj$ 
wdra"a* wspólnotowo sformu!owane cele i utrwala* okre&lone spo!ecz-
nie warto&ci i normy.

�������,QWHUZHQFMD�ǮOR]RǮF]QD�Ż�LGHD�DNW\ZQHM�ZVSµOQRW\�Z�G]LDĄDQLX

Wspólnotowa wizja i metoda, jakie wy!aniaj$ si# z intelektualnej i publicz-
nej pracy Entzioniego, zosta!y „odkryte” przez autora przedstawianej 
publikacji jako wa"ny zasób perswazyjno-edukacyjny. Dzi#ki przyj#ciu 
tej perspektywy twórczo&* autora „Aktywnego Spo!ecze%stwa” nabiera 
charakteru interwencji filozoficznej, w której filozofia staje si# s!u"b$ 
spo!eczn$, której celem jest wprowadzenie do &wiadomo&ci powszech-
nej klarownej i teoretycznie ugruntowanej &wiadomo&ci tego co sprawie-
dliwe, a co niesprawiedliwe (Nowicka, Cha!ubi%ski 1999). U!atwia zdol-
no&* do krytycznego badania samego siebie oraz swojego "ycia, któr$ 
za Sokratesem mo"na nazwa* zdolno&ci$ do „namys!u nad "yciem”. 
Zdolno&* ta umo"liwia samodzielne, twórcze ustosunkowanie si# do 
tradycji i zwyczajów w miejsce bezrefleksyjnego podporz$dkowania, 



79pozwala na samodzielne my&lenie. W interwencji dotycz$cej upowszech-
niania &rodowiskowej pracy socjalnej wykorzystywano zarówno filozo-
ficzne, jak i ideologiczne elementy wp!ywu. Poni"ej podstawowe ró"nice 
pomi#dzy tymi podej&ciami. 

Tabela 3. Porównanie filozoficznego i ideologicznego oddzia!ywania 

Kategoria analizy Filozofia Ideologia

Umiejscowienie 
analizy

Uniwersalne, umiesz-
czone poza okre&lo-
nym czasem 
i miejscem.

Kontekstowe, zwi$zane 
z okre&lonym czasem 
i miejscem.

Cel „Obja&nianie &wiata”, 
sensu i znaczenia, 
pos!uguj$c si# uogól-
nieniami.

Motywowanie do dzia!a-
nia przez dostarczanie 
argumentów je uzasadnia-
j$cych.

Metoda Spekulacja my&lowa, 
analiza.

Perswazja, w której u"ywa 
si# zarówno elementów 
racjonalnych, jak i emo-
cjonalnych, jej celem jest 
nak!onienie do dzia!ania 
i przekonanie do danego 
pomys!u, odwo!ywanie si# 
do poczucia misji.

,rodki Dyskurs, który mo"e 
nak!oni* do zaanga"o-
wania, do dzia!ania.

Retoryka, styl publicy-
styczny.

)ród!o: Marynowicz-Hetka 2009, s. 46 za Gutek 2003, s. 157.

Prace Etzioniego zawieraj$, w opinii autora, edukacyjny potencja! „przej-
&cia” od teorii filozoficznej i spo!ecznej (systemowa ontologia spo!eczna) 
do praktyki politycznej (w sensie QPMJDZ). Mog$ wi#c stanowi* pomost 
pomi#dzy praktyk$ spo!eczn$ a abstrakcyjnymi analizami my&licieli 



80 systemowych (Nowak 2011). Stanowi$ wr#cz swoisty filozoficzny prze-
wodnik metodyczny, jak poprzez wspólnoty aktywowa* potencja! rozwo-
ju. Poni"ej kilka niezb#dnych warunków tego procesu.

a) by* aktywnym

Analiza postindustrialnego etapu nowoczesno&ci autorstwa Amitai 
Etzioniego przypomina opis nowoczesno&ci refleksyjnej, przedstawionej 
przez Ulricha Becka, Anthony’ego Giddensa i Scotta Lasha. -$czy w cen-
trum uwagi pedagogiczny nacisk po!o"ony na podmiotowo&* (teoria dzia-
!ania) z systemowo&ci$ (teoria systemów). G!ównymi kategoriami w jego 
teorii jest para poj#*: pasywny – aktywny. Aktywno&* to przeciwie%stwo 
dryfu, biernego poddawania si# procesom historycznym i spo!ecznym 
(Nowak 2011, s. 231). Aktywny to ten, kto w!ada jakimi& procesami, ma 
nad nimi kontrol#, pasywny za& to ten, kto im podlega. By* aktywnym 
to znaczy by* &wiadomym (aware), zaanga"owanym, o&wieconym, zo-
bowi$zanym (committed), silnym (potent). Bez &wiadomo&ci aktorzy 
spo!eczni pozostaj$ pasywni i &lepi, za& bez moralnego zaanga"owania 
trac$ kierunek dzia!ania i dryfuj$. Bez w!adzy natomiast nie s$ zdolni do 
dzia!ania bardziej ni" „wykolejony poci$g”. By* aktywnym to z koniecz-
no&ci przyjmowa* postaw# samoograniczania si#. 

b) tworzy* po!$czenia

Cz!owiek powinien by* aktywny, ale nie indywidualnie, ale zmieniaj$c to, 
co spo!eczne. Istot$ sprawstwa jest wi#c oddzia!ywanie poprzez spo!ecz-
ne zapo&redniczenie. W zwi$zku z tym w zmienianiu wa"ne s$ wszelkie 
„po!$czenia”, aktywne relacje, bo aktywny podmiot wykorzystuje je do 
osi$gni#cia sprawstwa. Droga do w!adzy nad sob$ – autonomii – wiedzie 
przez aktywne w!$czanie si# w relacje z innymi. Dla Entzioniego wa"-
ne jest budowanie zapo&rednicze%/relacji o charakterze strukturalnym, 
bowiem dzi#ki nim wp!yw (w!adza i kontrola), uzyskiwany na poziomie 
grupy czy spo!eczno&ci, mo"e si# rozprzestrzenia* szerzej/systemowo 
na spo!ecze%stwo. 



81c) by* spo!ecznie wra"liwym i odpowiedzialnym

Najwa"niejsze postawy: „aktywno&*” i „pasywno&*” mo"na wytwa-
rza* spo!ecznie, poprzez budowanie wspólnot i instytucji (Nowak 
2011, s. 155) Kluczowym poj#ciem o symbolicznym znaczeniu jest dla 
Entzioniego „responsywno&*”, oznaczaj$ca pierwotnie wra"liwo&* da-
nego uk!adu na oddzia!ywania, szczególnie na oddzia!ywania zwrotne. 
W idei „aktywnego spo!ecze%stwa” responsywno&* to: po pierwsze, wra"-
liwo&* ca!o&ci na jej elementy sk!adowe, co w odniesieniu do spo!ecze%-
stwa oznacza wra"liwo&* spo!ecze%stwa (wspólnoty) na potrzeby jego 
(jej) cz!onków; po drugie, odpowiedzialno&* cz!onków spo!ecze%stwa za 
jego (wra"liwy) kszta!t (Etzioni 2012). 

d) chodzi o polityk# wspólnego dobra

Problemy, z jakimi si# borykamy, maj$ charakter okre&lony spo!ecznie 
i s$ uwik!ane w stosunki w!adzy i panowania, a wi#c nieuchronnie poli-
tyczne. Aktor spo!eczny jest u niego pojmowany zawsze jako zdolny do 
dzia!ania, do monitorowania w!asnych dzia!a% (my&lenia) oraz do po-
dejmowania zobowi$za% moralnych. Sk!adniki orientacji aktywnej, któ-
re wed!ug Etzioniego s$ nierozerwalnie z!$czone, to: samo&wiadomo&* 
i wiedza, stawianie sobie okre&lonych celów, zobowi$za% moralnych oraz 
zdolno&* do przekszta!cania stosunków spo!ecznych, czyli w!adza/si!a. 
Dzia!aj$cymi s$ nie tylko pojedyncze jednostki, ale tak"e wspólnoty (czy 
organizacje). W obszarze praktyki politycznej komunitary&ci przeciwsta-
wiaj$ liberalnej idei „neutralnego uczestnictwa politycznego” ide# „polity-
ki wspólnego dobra” (Etzioni 1994).

e) edukacyjna si!a zaanga"owanej wiedzy

Wa"na jest te" wiara w si!# edukacji, która ma moc wydobycia cz!owie-
ka z w!asnych uwarunkowa%, czy to naturalnych, czy spo!ecznych. Taka 
wyzwalaj$ca edukacja i wiedza tworzone s$ jego zdaniem w du"ym stop-
niu przez nauki spo!eczne. Wiedza o dzia!aniu wspólnot i organizacji daje 
m$dro&* praktyczn$, uruchamiaj$c$ zmian# spo!eczn$. Etzioni konstru-
uje sw$ wizj# w oparciu o diagnoz#, wedle której nadchodz$ce czasy, 



82 czyli spo!ecze%stwa ponowoczesne, wymaga* b#d$ nowego rodzaju pod-
miotów spo!ecznych. Kluczow$ rol# b#dzie w nich odgrywa* wiedza jako 
czynnik przemian spo!ecznych. 

f) zinstytucjonalizowany ruch spo!eczny

Mo"na przyj$*, "e spo!ecze%stwo aktywne jest zinstytucjonalizowanym 
ruchem spo!ecznym, który wspó!pracuj$c z pa%stwem i jego s!u"bami, 
posiada du"$ zdolno&* mobilizowania ludzi. Skuteczna mobilizacja polega 
na wytworzeniu „reakcji !a%cuchowej”. Wed!ug Etzioniego silna w!adza 
zdolna do mobilizacji spo!ecze%stwa jest niezwykle potrzebna szczegól-
nie w dzisiejszym &wiecie, w którym wi#kszo&* spo!ecznych zasobów 
znajduje si# pod kontrol$ jednostek, a nie pod kontrol$ spo!ecze%stwa 
(Etzioni 2012). Przy takim podej&ciu nale"y d$"y* do spo!ecznej mobili-
zacji, która stanowi!a cech# strukturaln$ spo!ecze%stwa opart$ w du"ym 
stopniu na refleksyjno&ci. Z jednej strony ma ono by* zwrotnie nakiero-
wane na siebie, z drugiej – ma by* oparte na wiedzy o samym sobie i au-
tomonitorowaniu. Spo!ecze%stwo aktywne ma by* samoprzekszta!caj$-
cym si# ruchem spo!ecznym, który b#dzie dokonywa! ci$g!ej aktualizacji 
tego, co spo!eczne (Etzioni 1974). 

g) pomocniczo&* i wzajemno&*

.adne zadanie spo!eczne nie powinno by* osi$gane przez instytucj# 
wi#ksz$ ni" taka, która jest do jego wykonania niezb#dna. Zasada ta ma 
zastosowanie wobec dzieci, osób wymagaj$cych opieki, bezdomnych, 
nowych imigrantów, bezpiecze%stwa publicznego, dbania o &rodowisko 
naturalne – od wspólnot s$siedzkich strzeg$cych przed w!amywaczami 
po sortowanie &mieci. W opinii Etzioniego spo!eczno&ci s!absze powinny 
mie* mo"liwo&* korzystania z pomocy spo!eczno&ci bardziej zasobnych, 
je"eli nie mog$ same sobie poradzi* ze spo!ecznymi obowi$zkami, jakie 
s$ na nie na!o"one. Jednak"e wiele celów spo!ecznych wymaga wspó!-
dzia!ania pomi#dzy instytucjami publicznymi i prywatnymi. Mimo i" rz$d 
nie powinien d$"y* do zast$pienia lokalnych spo!eczno&ci, to mo"e im 
pomóc poprzez dzielenie si# dochodami i pomoc techniczn$. Zdaniem 
Etzioniego, w centrum komunitaria%skiego pojmowania sprawiedliwo&ci 



83spo!ecznej le"y poj#cie wzajemno&ci: ka"dy cz!onek wspólnoty jest co& 
winny wspólnocie, a ona jest co& winna ka"demu jej cz!onkowi (Szczap 
2006, s. 149). Nie oznacza to heroicznych po&wi#ce%, oznacza natomiast 
ci$g!$ &wiadomo&* faktu, "e nikt z nas nie jest samotn$ wysp$, niezale"-
n$ od losu innych.

�����3HGDJRJLND�VSRĄHF]QD�Ż�LGHH�VSRĄHF]QH�Z�G]LDĄDQLX

1SBDB�OJF�QS[ZOPTJ�E[JĊ�[CBXJFOJB��KFT[D[F�OJF�UBL�EBXOP�UP�POB�UXPS[Z�B�
XJđċ�TQP�FD[Oĉ�a UFSB[�o�XSB[�[F�TXPKĉ�ĊXJUĉ�XZLMVD[FOJB�NBSHJOBMJ[B-
DKJ�HJđULPĊDJ�i OJFUSXB�PĊDJ�o�TUBKF�TJđ�KFEOZN�z OBKQPUđČOJFKT[ZDI�D[ZOOJ-
LØX�KFK�OJT[D[FOJB��	���
�8JENP�LSĉČZ�OBE�ĊXJBUFN��XJENP�SP[�ĉD[POFHP�
TQP�FD[FĒTUXB – tak diagnozuje sytuacj# Federico Mayor, autor raportu 
1S[ZT[�PĊĐ�ĊXJBUB (2001, s. 13). To jeden z wielu g!osów o rozpadaniu si# 
podstawowych wi#zi mi#dzyludzkich, selekcji i wykluczeniu spo!ecznym 
obejmuj$cym struktury s$siedzkie, rodzinne a tak"e instytucjonalne: 
kultur#, szko!# czy pomoc spo!eczn$. Znacznie mniej jest raportów i pro-
pozycji, jak wskazanym powy"ej procesom zaradzi*. Badania naukowe 
i eksperckie skupiaj$ si# na opisie i analizie zjawiska, czasem daj$ reko-
mendacje i wskazówki, ale stroni$ od wzi#cia odpowiedzialno&ci za pozy-
tywn$ zmian#. Powi$zania pomi#dzy nauk$ i &wiatem praktyki staj$ si# 
ostatnio bardziej naturalne i oczekiwane w obszarze bada% &cis!ych czy 
technologicznych. Inaczej jest w naukach spo!ecznych, w których rela-
cje pomi#dzy badaniem, a zastosowaniem nie s$ ju" tak oczywiste. St$d 
tak trudnym procesem jest przej&cie od stwierdzenia o niebezpiecznej 
erozji wi#zi mi#dzyludzkich do konstruowania procesów ich odbudowy/
przebudowy.

�������3HGDJRJLND�VSRĄHF]QD�MDNR�UDPD�NRQFHSWXDOQD�G]LDĄDQLD

Dyscyplin$ naukow$, która jest zdaniem autora predestynowana do pod-
j#cia tego wyzwania, jest pedagogika spo!eczna. Etos tej subdyscypliny 
wykracza bowiem poza standardy nauki akademickiej ukierunkowanej 
na tworzenie, pomna"anie i'uogólnianie wiedzy (Smoli%ska-Theiss 1998, 



84 s. 25). Jak podkre&la Zbigniew Kwieci%ski (2000, s. 319), pedagogika spo-
!eczna !$czy wiedz# i'm$dro&* rozumienia "ycia, wra"liwo&* na potrzeby 
ludzi, a'tak"e umiej#tno&* budowania kompetencji do dzia!ania na rzecz 
rozwoju. Z punktu widzenia praktyki, wa"nym wyró"nikiem pedagogiki 
w&ród nauk spo!ecznych jest fakt, "e jej zadanie badawcze nie ko%czy 
si# na dyskursywno&ci, tj. wyja&nianiu i'logicznym opisie rzeczywisto-
&ci, ale równocze&nie polega na próbie jej przekszta!cania, modelowaniu 
czy te" wysuwaniu rozwi$za% wzorcowych lub alternatywnych (Kawula 
2000, s. 14). W swych relacjach do &wiata pedagodzy spo!eczni orientuj$ 
si# na popraw#, „melioracj#”, na zmian# &rodowiska "ycia w'imi# warto-
&ci i'poprzez samych zainteresowanych. W'metodologii przejawia si# to 
podej&ciem badawczym o charakterze mi#dzydyscyplinarnym, umo"li-
wiaj$cym wspó!prac# do&wiadczonych praktyków i'ekspertów z'ró"nych 
dziedzin i'zawodowych badaczy. Pedagog kieruje si# przes!ankami prak-
seologicznymi, jest nastawiony na zmian#, korygowanie, modernizacj#, 
projektowanie i reformowanie. 

Poza wymienionymi argumentami, o atrakcyjno&ci przyj#cia pespek-
tywy pedagogiki spo!ecznej &wiadczy tak"e w!asne do&wiadczenie spo-
!eczne autora. Prowadz$c osobi&cie wieloletni program aktywizacji i roz-
woju spo!eczno&ci lokalnej, zetkn$!em si# bezpo&rednio z wi#kszo&ci$ 
zagadnie%, b#d$cych obszarem refleksji metodycznej „organizowania 
spo!eczno&ci lokalnej” (Skrzypczak 2012). Pocz$tkowo prowadzi!em dzia-
!ania animacyjne i rozwojowe w du"ym stopniu intuicyjnie lub opieraj$c 
si# na przypadkowo dobranych (bo tylko do nich mia!em dost#p) narz#-
dziach metodycznych. Skutkiem tego typu dzia!ania by!o permanentne 
poczucie niepokoju i uporczywe poszukiwanie „ramy poznawczej”, która 
da!aby mo"liwo&* uporz$dkowania i ca!o&ciowego zrozumienia podej-
mowanych pod wp!ywem rozmaitych okoliczno&ci dzia!a% spo!eczno-
&ciowych. Po wielu próbach i lekturach okaza!o si#, "e dopiero spotkanie 
z wywodz$c$ si# z pedagogiki spo!ecznej „ide$ edukacji &rodowiskowej” 
(Theiss 1996) okaza!o si# modelem my&lowym i dzia!aniowym, nie tylko 
porz$dkuj$cym chaos spontanicznej aktywno&ci prowadzonej w spo!ecz-
no&ci lokalnej, ale daj$cym narz#dzia i optyk# do konstruowania przy-
sz!ych zamierze%. To osobiste do&wiadczenie zosta!o pó(niej pozytywnie 
zweryfikowane podczas tworzenia ruchu i modelu Centrów Aktywno&ci 
Lokalnej (szerzej o tym w rozdziale pi$tym). Pedagogika spo!eczna 



85sprawdzi!a si# jako o& integruj$ca na dwóch odmiennych poziomach. Po 
pierwsze, jako przestrze% synergicznego spotkania do&wiadczenia roz-
maitych &rodowisk lokalnych, ludzi o ró"nym wykszta!ceniu, a tak"e wie-
lu punktów widzenia na prac# spo!eczno&ciow$. Efektem by! "ywy model 
CAL (Jordan, Skrzypczak 2000), który nie ogranicza! si# do opisowego 
zdefiniowania pewnej koncepcji, ale by! akceptowany przez ró"ne &rodo-
wiska spo!eczno-zawodowe (kultura, pomoc spo!eczna, o&wiata, ochrona 
&rodowiska), dzi#ki czemu w istotny sposób zaistnia! w praktyce lokal-
nej. Po drugie, perspektywa pedagogiki spo!ecznej da!a narz#dzia do kon-
struowania ogólnopolskiej sieci/ruchu promuj$cego rozwój spo!eczno&ci 
lokalnej. Dzi#ki niej mo"liwe by!o przekroczenie barier utrudniaj$cych ko-
munikacj# pomi#dzy (sub)dyscyplinami wa"nymi dla tej problematyki 
(m.in. socjologia, psychologia spo!eczna, polityka spo!eczna, praca socjal-
na, edukacja doros!ych, kulturoznawstwo, antropologia, studia regionalne 
i lokalne, profilaktyka spo!eczna). Wspó!praca zaistnia!a dlatego, "e edu-
kacyjny punkt widzenia stanowi! dynamizuj$ce uzupe!nienie stawianych 
przez nie diagnoz, nie pozbawiaj$c poszczególnych dyscyplin ich w!asnej 
perspektywy i wyrazisto&ci. Proponowa! i uruchamia! za to praktyczne 
oddzia!ywanie edukacyjne buduj$ce nowe/innowacyjne postawy, za-
chowania i kompetencje. Tworzy! &rodowisko ludzi i instytucji ucz$cych 
si#. Bardzo wa"nym elementem integruj$cym by!o te" stworzenie, po-
przez odwo!anie do (róde! pedagogiki spo!ecznej, silnego zakorzenienia 
w polskiej tradycji spo!ecznikowskiej, co zapobieg!o niebezpiecze%stwu 
wytworzenia kolejnej profesjonalnej technologii spo!ecznej, która ma 
oddzia!ywa* na ludzi wy!$cznie instrumentalnie, bez „wspó!czynnika” 
humanistycznego/aksjologicznego.

�������6LĄ\�F]ĄRZLHND�Ż�SXQNW�ZLG]HQLD�SHGDJRJLNL�VSRĄHF]QHM�
Z�SRVWKXPDQLVW\F]QHM�U]HF]\ZLVWRĝFL

Zarówno dzisiaj, jak i'w'wypracowanej na prze!omie XIX i'XX wieku spo!ecz-
no-pedagogicznej koncepcji H. Radli%skiej, punktem wyj&cia do zmiany 
by! D[�PXJFL�UXØSDB�JùH�ØXOZ�QPENJPU�TQP�FD[FĒTUXB��	���
�PTPCB�LUØSB�
ČZKF�HPEOJF�JùNB�QPD[VDJF�X�BTOFK�TJ�Z�JùPEQPXJFE[JBMOPĊDJ�[B�[BTUBOF�SF-
BMJB. To on „w'swoim dzia!aniu dostrzega to, co ludzi !$czy” (Theiss 1984, 



86 s. 137). Pedagogiki spo!ecznej zainicjowanej przez H. Radli%sk$ nie mo"-
na jednoznacznie zdefiniowa* jako okre&lonego systemu naukowego. 
Stanowi ona bowiem tak"e, a mo"e nawet przede wszystkim, okre&lony 
program spo!eczny. Pedagogika spo!eczna wyros!a na idei progresywi-
zmu, czyli pogl$du [BL�BEBKĉDFHP�ČF�QPQSBXB�MVE[LJFK�FH[ZTUFODKJ�i refor-
NB�TQP�FD[FĒTUXB�Tĉ�OJF�UZMLP�NPČMJXF�BMF�UBLČF�QPČĉEBOF (Gutek 2003, 
s. 296). W!odzimierz Winc!awski komentuje t# „specyfik#”, podkre&laj$c 
ambiwalentne wymiary tej postawy: TZTUFN�OBVLPXP�UFPSFUZD[OZ�TUBOPXJ�
KFEZOJF�SBDKPOBMOZ�QPT[VLJXBOZ�ĊSPEFL�EMB�SFBMJ[BDKJ�QSPHSBNPXZDI�USFĊDJ. 
Mo"e to by* uznane negatywnie za swego rodzaju przeideologizowanie 
lub stanowi* o jej sile, w której naczeln$ zasad$ s$ warto&ci niesienia 
ludziom potrzebuj$cym praktycznej pomocy, a dopiero pó(niej jej teore-
tyczne puentowanie (Winc!awski 1979, s. 125). Takie uj#cie zakorzenia 
pedagogik# spo!eczn$ w nurcie nauki zaanga"owanej, co podkre&lano 
ju" u jej narodzin, pisz$c, "e nauka Radli%skiej jest „pedagogik$ prze"y-
wan$” (o nurcie nauki zaanga"owanej szerzej w rozdziale dwunastym), 
zwracaj$c$ uwag# na aspekty afektywne i aksjologiczne (Hessen 1936). 
0TPCMJXPĊĐ�QFEBHPHJLJ�TQP�FD[OFK�KBLP�TVCEZTDZQMJOZ�QPMFHB�OB�QPXJĉ[B-
OJV�XùOJFK�QJđDJV�BTQFLUØX��NPEFMV�NZĊMFOJB�JùQPTUBXZ�XPCFD�QSBLUZLJ�
TQP�FD[OFK�DFMV�JùQS[FENJPUV�CBEBĒ�PSB[�PEE[JB�ZXBĒ�PSJFOUBDKJ�BLTKPMP-
HJD[OFK�JùFUZD[OFK�SFMBDKJ�EP�ĊXJBUB�PSB[�NFUPE (Winc!awski 1979, s. 318).

Unikatowe podej&cie pedagogiki spo!ecznej wymaga nieco szer-
szego na&wietlenia. Przez poj#cie perspektywy rozumie si# QVOLUZ�
XJE[FOJB�PLSFĊMBKĉDF�w KBLJ�TQPTØC�BLUPS[Z�TQP�FD[OJ�QFSDZQVKĉ�PUBD[B-
KĉDB�JDI�S[FD[ZXJTUPĊĐ (Charon 1979, s. 70; za Marynowicz-Hetka 2009, 
s. 32). Punkty widzenia obejmuj$ LPODFQUVBMOF�SBNZ�PEOJFTJFOJB�[FTUBX�
[B�PČFĒ�[FTUBXZ�XBSUPĊDJ�i JEFJ�LUØSF�PEE[JB�VKĉ�OB�OBT[F�QFSDFQDKF�i na 
UP�KBLJF�E[JB�BOJB�QPEFKNVKFNZ (Charon 1979, s. 71). Jak podkre&la 
Ewa Marynowicz-Hetka, przez punkt widzenia SP[VNJFNZ�UF�FMFNFOUZ�
XZTUđQVKĉDF�w KBLJFKĊ�LPODFQDKJ�w KBLJNĊ�TUBOPXJTLV�LUØSF�XZ[OBD[BKĉ�
QPETUBXđ�EMB�JOUFSQSFUBDKJ�EBOFK�S[FD[ZXJTUPĊDJ�KBL�UFČ�PEOJFTJFOJF�EP�KFK�
BOBMJ[Z��5P�DP�NPČF�TUBOPXJĐ�UBLJF�PEOJFTJFOJF�OBKD[đĊDJFK�KFTU�TZTUF-
NFN�QS[FLPOBĒ (2009, s. 32–33). Barbara Smoli%ska-Theiss charakte-
ryzuje t# specyfik# pedagogiki spo!ecznej w nast#puj$cy sposób: Trzy 
QPKđDJB�[OBNJPOVKĉ�TQVĊDJ[Ođ�OBVLPXĉ�)FMFOZ�3BEMJĒTLJFK��4ĉ�UP�ĊSPEPXJ-
TLP�TJ�Z�MVE[LJF�i XBSUPĊDJ��/B�OJDI�[CVEPXBOB�KFTU�[BSØXOP�QFEBHPHJLB�



87TQP�FD[OB�KBL�i QSBDB�TPDKBMOB��	���
�/JF�EB�TJđ�XZUZD[ZĐ�HSBOJDZ�NJđE[Z�
D[�PXJFLJFN�a ĊSPEPXJTLJFN�a UZN�CBSE[JFK�o�QS[FDJXTUBXJBĐ�UF�FMF-
NFOUZ��8�ĊSPEPXJTLPXZN�VKđDJV�[B�BNVKĉ�TJđ�QPE[JB�Z�OB��JOEZXJEVBMOF�
i TQP�FD[OF�OB�[FXOđUS[OF�i XFXOđUS[OF�OB�PCJFLUZXOF�i TVCJFLUZX-
OF��$[�PXJFL�[BLPS[FOJB�TJđ�w ĊSPEPXJTLV�i w IJTUPSJJ�KFTU�LSFBUPSFN�
ČZDJB�TQP�FD[OFHP�a [BSB[FN�OPTJDJFMFN�USFĊDJ�i XBSUPĊDJ�JTUOJFKĉDZDI�
w EPĊXJBED[FOJV�i QS[FČZXBOZN�QS[F[�OJFHP�ĊXJFDJF��	���
�1SBDZ�TPDKBM-
OFK�OJF�NPČOB�PESZXBĐ�PE�TGFSZ�BLTKPMPHJD[OFK��+FK�X�BĊDJXF�PED[ZUBOJF�
XZNBHB�TJđHBOJB�EP�KBXOZDI�i VLSZUZDI�QSPHSBNØX�i XBSUPĊDJ (1994, 
s. 7). Wskazuj$c wspó!czesne elementy w!a&ciwe dla perspektywy pe-
dagogiki spo!ecznej, Ewa Marynowicz-Hetka (2005, s. 394) podkre&la 
przede wszystkim:

• koncentracj# na procesowym uj#ciu tworzenia rzeczywisto&ci, w któ-
rej jest ona konstruowana przez, b#d$ce w sieciowej relacji, podmio-
ty ludzkie i nieludzkie; relacyjno&* oddaje istot# dzia!a% spo!ecznych 
ukierunkowanych na budow# wspólnoty (2005, s. 394);

• pole praktyki pedagogicznej, uto"samione z polem dzia!ania spo!ecz-
nego, które jest procesem tworzenia instytucji symbolicznej; 

• proces przetwarzania &rodowiska "ycia cz!owieka odbywa si# w imi# 
idea!u, którego wspó!czesnym wymiarem (zw!aszcza w obszarze po-
mocy spo!ecznej) jest zasada empowermentu, b#d$ca zarówno ide$ 
(ideologi$), jak i metodyk$ zmiany (Askheim 2003, s. 230–231).

W takim uj#ciu wiedza nie jest czym& danym, zastanym czy odkrywa-
nym, ani jakim& bezpo&rednim odbiciem obserwowanej rzeczywisto&ci. 
Jest jej TQP�FD[OZN�QS[FUXPS[FOJFN, !$cz$cym obraz rzeczywisty (in-
stytucja rzeczywista) i wyobra"ony (instytucja wyobra"ona) w jedn$ 
zintegrowan$ ca!o&* (instytucja symboliczna). Kluczowym aspektem 
poznawczym i praktycznym s$ dzia!ania spo!eczne, w trakcie których 
rozgrywa si# rozwi$zywanie problemów spo!ecznych i konstruowa-
nie nowego ich ogl$du i rozumienia (wiedza spo!ecznie ustanowiona). 
Dzia!anie spo!eczne stanowi wi#c samoreguluj$cy si# system, d$"$cy 
do równowagi, ukierunkowany na adaptacj#, maksymalizacj# mo"liwo&ci 
(osi$ganie celów), podtrzymanie równowagi i integracj# (Tillmann 2005, 
s. 127–129, Marynowicz-Hetka 2009, s. 99). Najwa"niejsze jest jednak 



88 skoncentrowanie uwagi i wysi!ku na tym, by FEVLBDKB�T�VČZ�B�[BBLUZXJ-
[PXBOJV�XBSUPĊDJ�TJ��KFEOPTUFL�JùHSVQ�TQP�FD[OZDI�XùČZDJV�LSBKV�JùĊSPEP-
XJTLB�MPLBMOFHo (Theiss 1984, s. 84).

Cz!owiek w perspektywie pedagogiki spo!ecznej nie jest zdetermi-
nowany przez warunki &rodowiskowe, poniewa" mo"e doprowadzi* do 
ich zmiany, wykorzystuj$c si!y tego &rodowiska. Takie podej&cie ujaw-
ni!o nowy sens dzia!alno&ci wychowawczej, która mo"e inspirowa* i'or-
ganizowa* przekszta!canie &rodowiska si!ami spo!ecznymi (jednostek, 
grup, instytucji). Proces wychowawczy przebiega pod wp!ywem: &rodo-
wiska "ycia (si!y naturalne) i'instytucji powo!anych do realizacji zada% 
wychowawczych (si!y intencjonalne). Obszary nieukierunkowane wy-
chowawczo mo"na, a'nawet nale"y przekszta!ci* w'intencjonaln$ prac# 
wychowawcz$. Do tego potrzebne jest zaprojektowanie praktycznego 
post#powania wychowawczego. W'tym procesie Radli%ska podkre&la!a 
równoleg!o&* dwóch obszarów: warto&ci i'idea!ów oraz &rodków i'narz#-
dzi ich realizacji (Mazurkiewicz 1983, s. 15–16). Wa"na jest tak"e &wia-
domo&*, "e dynamizowanie (uaktywnienie) indywidualnych i'spo!ecz-
nych si! odbywa si# w'&rodowisku rozumianym jako wspólnota lokalna. 
Edukacja i 'pedagogika nie nad$"aj$ za zmian$ spo!eczn$, gospodarcz$, 
polityczn$ i'kulturow$. A'przecie" dalsze powodzenie transformacji za-
le"y od oddzia!ywania edukacyjnego na sfer# &wiadomo&ci spo!ecznej, 
by spowodowa* odej&cie od wielu obowi$zuj$cych wzorów kulturowych 
i'mentalnych (Radziewicz-Winnicki 1999, s. 39).

Zarówno dzisiaj, jak i'w'wypracowanej na prze!omie XIX i'XX wieku 
spo!eczno-pedagogicznej koncepcji H. Radli%skiej, punktem wyj&cia 
do zmiany by! D[�PXJFL�UXØSDB�JùH�ØXOZ�QPENJPU�TQP�FD[FĒTUXB��	���
�
PTPCB�LUØSB�ČZKF�HPEOJF�JùNB�QPD[VDJF�X�BTOFK�TJ�Z�JùPEQPXJFE[JBMOPĊDJ�
[B�[BTUBOF�SFBMJB. To on „w'swoim dzia!aniu dostrzega to, co ludzi !$czy” 
(Theiss 1984, s. 137). Widzi konieczno&* utrwalania, zmieniania i'ulep-
szania istniej$cych warunków "ycia, rozwi$zuje w!asne i'&rodowiskowe 
problemy. Wies!aw Theiss, autor biografii twórczyni Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, analizuj$c jej pedagogiczne credo, ukaza! wspó!czesny kszta!t 
i'wymiar tej tradycji, uwypuklaj$c trzy podstawowe zasady:

• pomocniczo"ci, oznaczaj$c$ nieinterweniowanie w'"ycie podmiotów 
spo!ecznych (rodziny, organizacji, &rodowiska), dopóty s$ one zdolne 



89do samodzielnego funkcjonowania. Przed pedagogik$ spo!eczn$ stoj$ 
wi#c zadania wspierania wszystkich, którzy nie potrafi$ sami rozwi$-
zywa* wyst#puj$cych problemów oraz wzmacnianie wyst#puj$cych 
si! spo!ecznych (pomoc dla samopomocy);

• TPMJEBSOPĊDJ, czyli potrzeba dostrzegania i'rozwi$zywania problemów 
&rodowisk upo&ledzonych, zmarginalizowanych oraz konieczno&* 
wspó!pracy i'wspó!dzia!ania wszystkich podmiotów "ycia spo!ecz-
nego na rzecz rozwoju dobra wspólnego;

• �BLUZXOPĊDJ�KFEOPTULJ, a'wi#c postawa czynna, w'wysokim stopniu 
nasycona pierwiastkami idealnego dobra. Kszta!towanie postawy 
czynnej jest zdaniem Radli%skiej g!ównym celem wychowania  
(Theiss 1984, s. 128–130). 

Tak odczytane warto&ci pedagogiki spo!ecznej sytuuj$ j$ w'centrum 
wspó!czesnego dyskursu o'kszta!cie i'jako&ci demokracji, stawiaj$c fun-
damentalne pytania: Czy zadowalaj$ca jest sytuacja, gdy tylko wybrani 
reprezentanci spo!ecze%stwa mog$ kontrolowa* w!adz# i'mie* realny na 
ni$ wp!yw? Czy jest potrzeba i'sens swoistej „demokratyzacji demokra-
cji” poprzez czynne zaanga"owanie w'ni$ ogó!u obywateli? Podobnie 
jak w'czasach pionierów pedagogiki spo!ecznej w!a&ciw$ wydaje si# 
odpowied(, "e demokracja jest przede wszystkim celem, a'nie gotow$, 
zastan$ jako&ci$. Istotny jest wi#c QSPDFT�BOHBČPXBOJB�PCZXBUFMJ (wycho-
wania), który z'jednej strony uwzgl#dnia dzia!alno&* celow$, systema-
tyczn$, planow$, opart$ na naukowych podstawach, z'drugiej na oddzia-
!ywaniach spontanicznych, obecnych w'&rodowisku bli"szym jednostce. 

Innym wa"nym zagadnieniem, z którym przychodzi si# wspó!cze-
&nie zmierza* na scenie publicznej, jest zmiana postrzegania miejsca 
cz!owieka. Coraz cz#&ciej wskazuje si# bowiem na potrzeb# odej&cia 
od antropocentrycznego punktu widzenia, wed!ug którego wszelkie 
nieludzkie formy "ycia podporz$dkowane s$/by!y cz!owiekowi. Tego typu 
pogl$dy okre&lamy zbiorczym terminem refleksji posthumanizmicznej. 
Podkre&laj$, "e wszystkie konstrukcje przedstawiane dotychczas jako 
niezmienne, np. technologiczne, rynkowe, spo!eczne, da si#/trzeba roz-
patrze* od nowa. Posthumanizm dotyczy w du"ym stopniu przemian 
zwi$zanych z technityzacj$ naszego "ycia i kultury. Ma wymiar zarówno 
praktyczny b#d$cy efektem dzia!ania technologii, kultury korporacyjnej, 



90 prawa, procedur administracyjnych wspomaganych technologi$ infor-
matyczn$, jak i teoretyczno-abstrakcyjny – bowiem dotyczy wizji przy-
sz!o&ci i zmieniaj$cego si# &wiata. Postulaty posthumanizmu dotycz$ 
szczególnie dwóch obszarów: zniesienie (lub os!abienie) opozycji na-
tura/kultura i zwierz#/cz!owiek. Posthumanizm nie pyta, czym co& jest, 
tylko jak to dzia!a i jak$ pe!ni funkcj# w relacjach z lud(mi i nie-ludz-
kimi uczestnikami zdarze%. Traktuje nauki przyrodnicze i technologie 
wspólnie jako technonauk#. Nie chodzi o to, aby natur# ratowa*, ale o to, 
aby j$ uspo!ecznia* (Haraway, Latour). W posthumanizmie docenia 
si# „zoe” (wszelkie bli"ej nieokre&lone "ycie) bardziej ni" „bios” ("ycie 
o okre&lonych cechach, najcz#&ciej ludzkich). Posthumanizm zak!ada 
akceptacj# i refleksj# na obecno&* technologii w "yciu cz!owieka, ale 
z zachowaniem podstawowej idei cz!owiecze%stwa. Z kolei jego dalej 
id$ca forma – transhumanizm, zmierza w kierunku nieograniczonego 
post#pu technologicznego, w którym mamy do czynienia z ko%cem cz!o-
wieka (Braidotti 2014), z my&leniem postgatunkowym. Posthumanizm 
dotyczy przed!u"enia humanizmu, polega na w!$czeniu w t# perspekty-
w# istot nieludzkich, bez imperatywu podporz$dkowania ich cz!owieko-
wi, to technologicznie rozszerzony humanizm (Kowalczyk 2010). W tej 
perspektywie istotna jest refleksja zwi$zana z warto&ciami, natomiast 
transhumanizm dotyczy raczej efektywno&ci. Transhumanizm jest bli-
ski humanizmowi w tym sensie, "e realizuje za pomoc$ technologii jego 
cele, ale w sposób bezpo&redni i bezrefleksyjny, prowadz$c do form ka-
rykaturalnych, niebezpiecznych i wynaturzonych. Ten sposób dzia!ania 
jest silnie powi$zany z nauk$ i polityk$ (Latour 2009). Ta nowa refleksja 
humanistyczna – jak zauwa"a Ewa Doma%ska34 – jest uprawiana przede 
wszystkim z my&l$ o ofiarach (poznawcze uprzywilejowanie ofiary), 
cechuje si# te" silnym zideologizowaniem i upolitycznieniem. Nie pre-
destynuje do tworzenia wiedzy obiektywnej, lecz raczej stosowanej, 
któr$ legitymizuje walka o sprawiedliwo&*. Nowy humanista staje si# 
publicznym intelektualist$, zaanga"owanym, dla którego bycie naukow-
cem nie jest zawodem, ale powo!aniem i zwi$zane jest z konkretnymi 
dzia!aniami w obszarze spo!ecznym (np. w obronie jakich& mniejszo&ci 

34  O nowej humanistyce, wywiad z Ew$ Doma(ska, K. Wi!ckowska, „Litteraria Copernica-

na” <www.domanska.pl>. 



91politycznych, etnicznych). W nowej humanistyce nie ma miejsca na kon-
templacje, jest przede wszystkim dyskursem interwencyjnym. Istotne 
elementy tego typu przemian w my&leniu i dzia!aniu obecne s$ te" 
w polityce publicznej, która pos!uguje si# na nieznan$ cz#&ciej skal# 
ró"norodnymi technologiami (ekonomicznymi, edukacyjnymi, prawny-
mi, proceduralnymi, informacyjnymi, ideologicznymi) do regulowania 
ró"nych sfer "ycia spo!ecznego i publicznego. Interwencja publiczna 
przyjmuje kszta!t „posthumanistyczny”, bowiem traktuje cz!owieka 
w technologiczny sposób („kapita! ludzki”), który ma si# zwróci* w sen-
sie ekonomicznym (has!o „cz!owiek najlepsza inwestycja”). Cz!owiek 
coraz cz#&ciej staje si# trybikiem w pot#"nej systemowej maszynerii 
publicznej, nad któr$ nikt nie panuje (trudno wskaza* konkretnego 
odpowiedzialnego cz!owieka lub grup# ludzi). Tak rozumiany wymiar 
posthumanizmu nie jest ju" tylko elementem akademickiego dyskursu, 
ale wdziera si# bezpo&rednio do "ycia jednostek, grup i spo!eczno&ci. 
St$d przekszta!cenia &wiata analizowane, opisywane i antycypowane 
w (post)humanistycznej refleksji musz$ by* dzi& brane na powa"nie 
pod uwag# (akceptowane, odrzucane, przekszta!cane) w edukacyjnym 
projektowaniu uprawianym przez pedagogik# spo!eczn$. 

�������3XEOLF]QD�L�HGXNDF\MQD�SU]HVWU]HĆ�Z\FKRZDQLD

G!ównym wyró"nikiem tej subdyscypliny jest ujmowanie badanej rze-
czywisto&ci, a'przede wszystkim procesu wychowania, w'perspektywie 
UFPSJJ�ĊSPEPXJTLB�XZDIPXBXD[FHP. Wychowanie jest w'niej rozumiane 
jako funkcja "ycia spo!ecznego. Ostateczne efekty wychowania s$ wy-
padkow$ zarówno celowych (planowych), jak i'spontanicznych (na-
turalnych) oddzia!ywa% na jednostki, co mo"na tez okre&li* terminem 
Floriana 'Znanieckiego TBNPXZDIPXVKĉDFHP�TJđ�TQP�FD[FĒTUXB�(1928). 
Wychowywa* to, z punktu widzenia pedagogiki spo!ecznej, realizowa* 
w'swoim &rodowisku zadania indywidualne, grupowe i'instytucjonalne, 
zmierzaj$ce do ulepszania stanu rzeczy, zgodnie z'celami i'warto&ciami 
spo!ecze%stwa obywatelskiego i'demokratycznego.

,rodowisko wychowawcze to TJFĐ�JOUFSBLDKJ cz!owieka i'zewn#trznego 
&wiata, która ustawicznie si# zmienia, kreuje nowe si!y (Lalak, Pilch 1999, 



92 s. 297) lub [FTQØ��XBSVOLØX�XĊSØE�LUØSZDI�CZUVKF�KFEOPTULB�JùD[ZOOJLØX�
LT[UB�UVKĉDZDI�KFK�PTPCPXPĊĐ�PEE[JB�VKĉDZDI�TUBMF�MVC�QS[F[�PLSFĊMPOZ�
czas (Radli%ska 1935, s. 20). Si!a bod(ców &rodowiskowych nie jest jednak 
faktem obiektywnym, ale zale"y od osobistych kompetencji postrzegania 
posiadanych przez jednostk#. ,rodowisko jest bowiem zawsze czyim& &ro-
dowiskiem. W'kontaktach ze &rodowiskiem cz!owiek uczy si# wspó!dzia!a-
nia z'innymi, nabiera kompetencji spo!ecznych. St$d wynika d$"enie i'po-
stulat, by by!o ono najbardziej przyjazne i'umo"liwiaj$ce rozwój. Mo"liwe 
jest to poprzez w!a&ciwe [PSHBOJ[PXBOJF, tak by ludzie znajdowali sposob-
no&* do !$czenia si# z'innymi w'twórcze si!y spo!eczne zdolne zmienia* 
w'po"$dany sposób &wiat i'nadawa* mu odpowiedni kierunek.

Przyjmuje to charakter projektowania psychospo!ecznego procesu, 
którego rezultatem b#d$ zmiany zachodz$ce w dzia!aniu jednostki, grup 
i spo!eczno&ci – w &rodowisku. Pedagogika spo!eczna traktuje &rodowisko 
lokalne zarówno jako (ród!o bod(ców rozwojowych, jak i'teren dzia!alno-
&ci wychowawczej (Wroczy%ski 1968, s. 40). Efektywno&* wychowawcza 
poczyna% &rodowiskowych mo"liwa jest tylko wówczas, gdy wychowaw-
ca spo"ytkuje TJ�Z�TQP�FD[OF &rodowiska i opiera na nich sw$ dzia!alno&*. 
Si!y spo!eczne to czynniki dzia!aj$ce w &rodowisku w'postaci uzdolnie% 
jednostkowych i'zbiorowych, wyra"aj$cych si# w'dzia!aniu. Wyró"niamy 
nast#puj$ce kategorie si!: KFEOPTULPXF, czyli przywódców opinii publicz-
nej w'&rodowisku, realizatorów pragnie% zbiorowych, przodowników w'ak-
tywno&ci zbiorowej, zwiastunów nowo powsta!ych potrzeb, ch#tniej od 
innych asymiluj$cych warto&ci kultury, aktywizuj$cych otoczenie oraz 
[CJPSPXF a'wi#c przede wszystkim dynamiczne grupy spo!eczne, wzor-
cowe urz$dzenia i'placówki spo!eczne (Radli%ska 1961, s. 33).

W uj#ciu proponowanym w tej pracy odpowiednikiem &rodowiska 
wychowawczego b#dzie poj#cie przestrzeni, które znajduje si# coraz 
cz#&ciej w centrum refleksji pedagogów spo!ecznych (Przec!awska 1999, 
s. 75). Wydaje si#, "e kategoria przestrzeni dobrze koresponduje z „tery-
torialnym” charakterem organizowania spo!eczno&ci lokalnej, nawi$zuje 
te" do wielowymiarowo&ci zawartej w tym poj#ciu, jej niewidzialno&ci/
wyobra"alno&ci (&rodowisko niewidzialne). Stanowi odwo!anie do no-
wych wspó!czesnych poj#*, mi#dzy innymi S[FD[ZXJTUPĊDJ�QPT[FS[POFK, 
która zawiera w sobie unikatowe elementy przestrzeni, oddzia!uj$ce na 
cz!owieka i daj$ce cz!owiekowi mo"liwo&* oddzia!ywania na nie (Dejnaka 



932012). Dostarcza wielu do&wiadcze%, które motywuj$, anga"uj$ i po-
budzaj$ do dzia!ania. Przestrze%, w której przejawiana jest aktywno&* 
cz!owieka, jest systematycznie powi#kszana poprzez wydobywanie ko-
lejnych obszarów jej potencja!u rozwojowego w wymiarze jednostkowym 
i zbiorowym. Poj#cie przestrzeni silnie pojawia si# tak"e w analizie insty-
tucjonalnej, ruchu instytucjonalnym, a tak"e w koncepcjach zwi$zanych 
z relacjami, które dziej$ si# w QS[FTUS[FOJ�TQP�FD[OFK�QVCMJD[OFK, a wi#c 
centrum prowadzonych w tej ksi$"ce rozwa"a%. 
Pedagogika spo!eczna jest w proponowanym uj#ciu przede wszystkim 
refleksj$ nad czynnikami i'kontekstem ró"nych przestrzeni: kulturo-
wej, spo!ecznej, instytucjonalnej, publicznej – warunkuj$cym przebieg 
oraz efektywno&* procesów edukacyjno-wychowawczych jednostki, 
grup, a przede wszystkim spo!eczno&ci. Specjalizuje si# jednak nie tylko 
w'analizowaniu, ale g!ównie w'inspirowaniu procesu wychowawczego/
spo!ecznego (Kami%ski 1978, s. 17) obejmuj$cego: diagnoz# warunków 
i' si! spo!ecznych &rodowiska, antycypacje nast#pstw (zagro"e% i'czynni-
ków rozwoju) oraz racjonalizacje dzia!a% (zw!aszcza o'charakterze wspól-
notowym – grupowym i'instytucjonalnym) (Kawula, s. 13). )ród!ow$ ide$ 
pedagogiczn$, na której osadzone zosta!y rozwa"ania, jest FEVLBDKB�ĊSP-
EPXJTLPXB�LUØSB�TLVQJB�TJđ�OB�PCT[BS[F�NJđE[Z�SPE[JOĉ�i QBĒTUXFN�
	���
�LT[UB�UVKF�UPČTBNPĊĐ�TQP�FD[Oĉ�SP[XJKB�BVUPOPNJđ�i BLUZXOPĊĐ�
PCZXBUFMJ�	���
�VHSVOUPXBOB�KFTU�OB�EXØDI�H�ØXOZDI�JEFBDI�a zarazem 
XBSVOLBDI�SP[XPKV�TQP�FD[OFHP�i EFNPLSBDKJ (Theiss 1996)35:

• na idei wszechstronnej i ustawicznej edukacji,
• na idei udzia!u sektora publicznego (pozarz$dowego i samorz$dowe-

go) w kszta!towaniu "ycia pa%stwa i spo!ecze%stwa.

Tym, co !$czy obydwie idee, jest zasada rozwijania aktywno&ci obywa-
teli – czyli szerzej – mobilizowanie do samopomocy (Theiss 1996, s. 5). 
Edukacja &rodowiskowa jest sposobem (samo)kszta!towania podmio-
towo&ci osób, grup i &rodowisk poprzez praktykowanie idei pedagogiki 
spo!ecznej. Jest to edukacja i postawa „nowego cz!owieka spo!ecznego”, 

35 Zob. W. Theiss, Edukacja $rodowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opieku(czo- 

-Wychowawcze” nr 10, 1996.



94 aktywnie uczestnicz$cego w "yciu spo!eczno-politycznym kraju, który 
widzi szans# na stabilizacj# siebie w tym, co wspólne. Spo!ecze%stwo 
wspólnotowe oferuje dialog, wspó!prac#, dobro. Nie nale"y edukacji &ro-
dowiskowej traktowa* jako dora(nej akcji, ale jako proces wychowania, 
który w &rodowisku "ycia odbywa si# nie tylko poprzez ludzi i ich rela-
cje z innymi, ale poprzez sposoby kszta!towania tego &rodowiska, jego 
elementów gospodarczych, przyrodniczych, urbanistycznych, instytu-
cjonalnych. ,rodowiskowych inicjatyw wychowawczych nie mo"na spro-
wadzi* do zagadnie% w$sko pojmowanej o&wiaty, poniewa", jak pisa!a 
H. Radli%ska: ;BTBEZ�DFMPXFHP�E[JB�BOJB�XZQSBDPXBOF�X�QFEBHPHJDF�
TQP�FD[OFK�JùPĊXJBUPXFK�NBKĉ�[OBD[FOJF�OJF�UZMLP�EMB�QSBDZ�TQP�FD[OFK�
JùPĊXJBUPXFK�MFD[�SØXOJFČ�EMB�XJFMV�E[JFE[JO�ČZDJB�X�LUØSZDI�XZDIPXBOJF�
TUBOPXJ�MVC�TUBOPXJĐ�QPXJOOP�KFEFO�[�D[ZOOJLØX�ĊXJBEPNFHP�PEE[JB�Z-
XBOJB��%[JFE[JOZ�UF�Tĉ�MJD[OF�J�PCFKNVKĉ�N�JO��BENJOJTUSBDKđ�UFSZUPSJBMOĉ�
JùHPTQPEBSD[ĉ�PSHBOJ[BDKđ�QSBDZ�CVEPXOJDUXP�[BQPCJFHBOJF�DIPSPCPN�
JùQS[FTUđQD[PĊDJ�MFD[OJDUXP�TĉEPXOJDUXP (1961, s. 157)36. Pedagogik# 
spo!eczn$ interesuje przede wszystkim: wzajemne oddzia!ywanie wp!y-
wów &rodowiska i si! jednostek przekszta!caj$cych &rodowisko/prze-
strze%, badanie roli akcji wychowawczych w'ca!okszta!cie "ycia spo!ecz-
nego oraz stworzenie NPEFMV�[NJBOZ (Radli%ska 1937, s. 157). 

W omawianym procesie „badania w dzia!aniu” refleksja i praktyka 
skoncentrowana zosta!a na przestrzeni interwencji (polityki) publicznej 
(model OSL i jego system wsparcia), która odczytywana jest przez autora 
jako nowy wymiar &rodowiska wychowawczego. Efektem tak usytuowa-
nej pracy pedagogicznej by! NPEFM rozumiany jako wyselekcjonowanie i' 
wyabstrahowanie z okre&lonej rzeczywisto&ci publicznej pewnych jej istot-
nych elementów, a'nast#pnie zbudowanie z nich syntetycznej struktury, 
b#d$cej skróconym obrazem danej rzeczywisto&ci. W ten sposób wytwo-
rzony model mo"e by* obrazem rzeczywisto&ci empirycznie stwierdzalnej, 
b$d( rzeczywisto&ci po"$danej, postulowanej, projektowanej (Kami%ski 
1982, s. 62). Najcz#&ciej – tak by!o te" w naszym przypadku – model prze-
chodzi spo!eczn$/publiczn$ weryfikacj# w dzia!aniach „z”, „dla” i „poprzez” 
ludzi, których bezpo&rednio dotyka, po to, by za po&rednictwem tej spo!ecz-
nej legitymizacji skutecznie oddzia!ywa* na inne spo!eczno&ci.

36 H. Radli(ska, Postawa wychowawcy, s. 157.
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,rodowiskowa praca socjaln$ nie rozwija(!a) si# samodzielnie, jest ele-
mentem szerszego uk!adu instytucjonalnych dzia!a% na rzecz osób 
zagro"onych wykluczeniem spo!ecznym, okre&lanego ca!o&ciowo jako 
system pomocy spo!ecznej37. Je&li wi#c rozwa"amy uwarunkowania 
profesjonalnie i instytucjonalnie ujmowanej pracy ze spo!eczno&ci$, to 
musimy analizowa* je w kontek&cie trendów i przekszta!ce% systemo-
wych pomocy spo!ecznej. Od pewnego czasu – jak zauwa"a Miros!aw 
Grewi%ski (2007; 2010) – obserwujemy zmian# paradygmatu w podej&ciu 
do pomocy spo!ecznej, która przez wiele lat po transformacji ustrojowej 
mia!a charakter pasywny i os!onowy. Nast#puje wyra(ne przesuni#cie 
akcentu od polityki opieki i asekuracji do pomocniczo&ci i integracji spo-
!ecznej. W centrum uwagi staje mi#dzysektorowe partnerstwo i wspó!-
praca w celu tworzenia podwalin pod przysz!y zintegrowany system 
us!ug spo!ecznych (Grewi%ski 2010). Mniej wi#cej od dekady (symbo-
liczna cezura to 2004 rok – data wst$pienia Polski do Unii Europejskiej) 
system pomocy spo!ecznej reorientuje swoje oddzia!ywanie w kierunku 
aktywizacyjnym, nastawionym na przywrócenie zdolno&ci do zatrudnie-
nia grup zagro"onych wykluczeniem spo!ecznym. W tym nurcie ziden-
tyfikowa* mo"na ró"ne podej&cia okre&lane jako: polityka aktywizacji 
(m.in. Rymsza, Ka(mierczak 2003; Karwacki, Kaszy%ski 2008; Karwacki, 
Rymsza 2011; Rymsza 2013; Karwacki 2010), obywatelska polityka spo-
!eczna (Grewi%ski, Kami%ski 2007), gospodarka spo!eczna lub polityka 

37 W systemie instytucjonalnym pomocy spo#ecznej w Polsce pracuje blisko 120 tys. osób, 

w tym 16,3 tys. pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS i 1150 w PCPR.



96 przedsi#biorczo&ci spo!ecznej (m.in. Le& 2006; Hausner 2008)38, wielo-
sektorowa polityka spo!eczna (Grewi%ski 2009).

Wspólnym mianownikiem nowych strategii jest implementacja do 
publicznego systemu mechanizmów pomocy sprawdzonych i funkcjo-
nuj$cych w sektorze spo!ecznym, niekiedy tak"e w prywatnym. Dzi#ki 
temu zamierza si# zlikwidowa* lub zmniejszy* grup# biernych odbiorców 
pomocy spo!ecznej, wprowadzi* perspektyw# usamodzielniania osób 
wykluczonych, a przede wszystkim postawi* ponownie w centrum uwagi 
cz!owieka. W tym kontek&cie zaczyna by* na nowo zauwa"ane i odczyty-
wane znaczenie pracy ze spo!eczno&ci$ lokaln$, bowiem w!a&nie w niej 
mo"na odszuka* wiele poszukiwanych mechanizmów aktywizacyjnych 
i obywatelskich. 

������2�SRWHQFMDOH�DNW\ZQHM�SROLW\NL�VSRĄHF]QHM

W Europie Zachodniej, po generalnym zakwestionowaniu idei, a zw!asz-
cza efektywno&ci39 realizacji za!o"e% pa%stwa opieku%czego, zacz#to 
poszukiwa* nowych rozwi$za%. Od lat 80. XX wieku niezale"nie od opcji 
politycznych czy naukowych, obserwujemy zmian# funkcji programów 
socjalnych z zabezpieczenia dochodów (gwarancja bezpiecze%stwa 
socjalnego) na aktywizowanie beneficjentów (gwarancja partycypa-
cji w "yciu spo!ecznym i gospodarczym) (Rymsza 2013, s. 63). Dialog 
ró"nych rozwi$za% modelowych stymulowany tymi samymi uwarun-
kowaniami – zgodnie z teori$ konwergencji – zaowocowa! stopniowym, 
wzajemnym upodabnianiem rozwi$za% systemowych (Lebeaux 1963). 
Sprzyja!a temu zjawisku koordynacja ró"nych elementów europejskiej 

38 Zob. Przedsi'biorstwo spo"eczne – antologia kluczowych tekstów – wybór J. Wygna(ski, 

Warszawa 2008; E. Le&, M. O#dak red., Przedsi'biorstwo spo"eczne w rozwoju lokalnym, 

Warszawa 2007; E. Le& red., Gospodarka spo"eczna i przedsi'biorstwo spo"eczne – wpro-

wadzenie do problematyki, Warszawa 2008. Por: J. Hausner, Ekonomia spo"eczna. Kon-

ceptualizacja, w: Ekonomia spo"eczna a publiczne s"u#by zatrudnienia w Polsce – zasady, 

perspektywy i kierunki wspó"pracy, S. Mazur, A. Pacut red., Warszawa 2008, s. 21. 

39 Tzw. Reaganomika wykazywa#a przeciwskuteczno&' wielu programów socjalnych 

(w USA) wskazuj$c, %e underclass to &rodowiska pozostaj$ce w orbicie wadliwie funkcjo-

nuj$cych instytucji pomocy spo#ecznej, a wi!c nie tyle %yj$ce w ubóstwie, co w sztucznie 

wytworzonej przez pa(stwo sytuacji.



97polityki spo!ecznej, zw!aszcza przyjmowanie zbli"onych mechanizmów 
finansowania (Rymsza 2013, s. 35). W pierwszej dekadzie XXI wieku to"-
samo&* systemu spo!ecznego tworzona by!a poprzez zasad# koordy-
nacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego i instytucji rynków pracy 
oraz upowszechnianie aktywnej polityki spo!ecznej przy wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Spo!ecznego. Mo"na mówi* o swego rodzaju 
konsensusie wokó! nast#puj$cej diagnozy: KFĊMJ�QBĒTUXP�NB�PCPXJĉ[FL�
VE[JFMBOJB�PCZXBUFMPN�SØČOZDI�ĊXJBED[FĒ�TPDKBMOZDI�J�VT�VH�CF[�X[HMđEV�
OB�[BBOHBČPXBOJF�UZDIČF�PCZXBUFMJ�X�UXPS[FOJF�EPCSB�XTQØMOFHP�PSB[�
JDI�SFBMOF�NPČMJXPĊDJ�TBNPE[JFMOFHP�SP[XJĉ[ZXBOJB�QSPCMFNØX�UP�QS[Z-
OBKNOJFK�D[đĊĐ�[�OJDI�QS[ZKNVKF�QPTUBXđ�CJFSOZDI�ĊXJBED[FOJPCJPSDØX�o�
TUBKF�TJđ�VOEFSDMBTT�V[BMFČOJPOĉ�PE�XTQBSDJB�TPDKBMOFHP (Rymsza 2013, 
s. 67). William Wilson (1987), ameryka%ski socjolog, jeden z promotorów 
koncepcji VOEFSDMBTT, stwierdza! m.in.: 1SPHSBNZ�TPDKBMOF�XZDIPXVKĉ�X�B-
TOZDI�LMJFOUØX�	���
�OJF�UZMLP�BENJOJTUSBUPS[Z�PSHBOJ[BUPS[Z�J�QSPGFTKP-
OBMOF�T�VČCZ�TQP�FD[OF�Tĉ�[BJOUFSFTPXBOF�VUS[ZNBOJFN�SP[CVEPXBOZDI�
QSPHSBNØX�TPDKBMOZDI�BMF�UBLČF�o�DP�[SFT[Uĉ�OJF�XZEBKF�TJđ�[CZU�[BTLB-
LVKĉDF�o�CFOFåDKFODJ�UZDI�QSPHSBNØX�[BD[ZOBKĉ�XĉUQJĐ�D[Z�X�PHØMF�Tĉ�
XTUBOJF�CF[�OJDI�TJđ�PCFKĊĐ (Wilson 1987 za Rymsza 2013, s. 69).

�������$NW\ZL]DF\MQ\�NLHUXQHN�HZROXFML�SROLW\NL�VSRĄHF]QHM

Daj$cy si# zauwa"y* ostro"ny kompromis wokó! aktywizacyjnego kierun-
ku ewolucji polityki spo!ecznej wybrzmiewa! rozmaicie roz!o"onymi ak-
centami, co ilustruj$ przywo!ane poni"ej – za Arkadiuszem Karwackim – 
koncepcje.

a)   "LUZXJ[VKĉDB�QPMJUZLB (Józef Orczyk, Maciej .ukowski 2007) maj$ca 
wyra"a* realne przedsi#wzi#cia i efekty skutecznych dzia!a% akty-
wizacyjnych, faktyczny zwrot w kierunku budowania, odnawiania 
i mobilizacji potencja!u twórczego, który zostaje realnie wykorzystany 
na rynku pracy.

b)   8PSLGBSF�TUBUF (Golinowska 2006) koncepcja aktywnej polityki spo-
!ecznej, polegaj$ca na przys!owiowym „dawaniu w#dki zamiast ryby”. 
Oznacza to, "e nie tworzy si# i nie zwi#ksza transferów (pieni#dzy), 



98 które „si# nale"$”, tylko wskazuje drog# do ich zdobycia oraz pomaga 
si# w wej&ciu na t# drog# (Pa%stwo wspierania dobrej pracy 2006).

• &OBCMJOH�TUBUF (Neil Gilbert 2002). Ten zamys! wi$"e si# z powszech-
n$ prywatyzacj$, promowaniem pracy w drodze ku inkluzji spo!ecz-
nej, poprzez rekomodyfikacj# pracy za pomoc$ systemu bod(ców 
i sankcji, odbudowywaniem spo!ecznej sprawiedliwo&ci w ramach 
selektywnych programów socjalnych oraz uaktywnianiem solidary-
zmu spo!ecznego jako cz!onkostwa spójnych warto&ci i wynikaj$cych 
z'nich obowi$zków obywatelskich.

• Opportunity state (Paul Wilding 2000). Pa%stwo stwarzaj$ce dla 
jednostek i grup mo"liwo&ci podejmowania aktywno&ci skutkuj$cych 
gromadzeniem zasobów, zaspokajaniem potrzeb, samorealizacj$ na 
miar# w!asnych aspiracji, pomoc$ w korzystaniu z przys!uguj$cych 
formalnie uprawnie%, zwi#kszaniem uczestnictwa w "yciu spo!ecz-
nym poprzez kontakt z kluczowymi instytucjami.

• 8FMGBSF�TPDJFUZ (Anthony Giddens 1999; John J. Rodger 2000). 
Formu!a „spo!ecze%stwa opieku%czego” zasadzaj$ca si# na aktyw-
nym spo!ecze%stwie obywatelskim, inwestycjach spo!ecznych, poli-
tyce odradzania i kreowania wi#zi w spo!eczno&ciach lokalnych. Jest 
to poszukiwanie sposobów spo!ecznego i materialnego odrodzenia 
wspólnot s$siedzkich i próba ich zmobilizowania do zakrojonych na 
szerok$ skal# celów spo!ecznych w taki sposób, by przynios!o to 
po"ytek zarówno lokalnym spo!eczno&ciom, jak i ca!emu spo!ecze%-
stwu (por. Giddens 1999, s. 73). 

W przedstawionych podej&ciach &rodowiskowa praca socjalna najlepiej 
mie&ci si# w koncepcji Giddensa, która, co wa"ne, zosta!a przetestowana 
w okresie rz$dów premiera Blaira (Giddens by! jego doradc$). W swoich 
pracach Giddens sformu!owa! kilka wa"nych postulatów reorganizacji 
polityki spo!ecznej poprzez realizacj# idei „demokratyzacji demokracji”, 
a wi#c wi#kszej decentralizacji, oddania wielu zada% i us!ug spo!ecznych 
spo!eczno&ciom lokalnym jako koproducentom us!ug, stworzenia bar-
dziej przejrzystych struktur instytucjonalnych, poprawy skuteczno&ci 
i efektywno&ci dzia!a% administracji publicznej i lepszego zarz$dzania 
ryzykami socjalnymi. W celu wi#kszej skuteczno&ci dzia!a% spo!ecznych 
administracja publiczna powinna w wi#kszym stopniu wykorzystywa* 



99aktywne spo!ecze%stwo obywatelskie poprzez tworzenie partnerskich 
relacji mi#dzy pa%stwem a organizacjami pozarz$dowymi. Na styku 
rynku i polityki spo!ecznej nale"y rozwija* przedsi#biorczo&* spo!eczn$ 
i spó!dzielczo&*. Pa%stwo nale"y traktowa* jako podmiot inwestycji spo-
!ecznych, które redystrybuuje mo"liwo&ci i szanse, a nie tylko finansowe 
&wiadczenia socjalne. Miros!aw Grewi%ski (2013) widzi w giddensowskim 
postulacie odrodzenie wi#zi w&ród spo!eczno&ci lokalnych, a tak"e ko-
nieczno&* rozwoju pracy &rodowiskowej rozumianej jako us!uga spo!ecz-
na, która dobrze komponuje si# z innymi priorytetami koncepcji angiel-
skiego socjologa, takimi jak: harmonijne zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, aktywne w!$czanie wykluczonych spo!ecznie (aktywizacja 
i spójno&* spo!eczna), pluralizm kulturowy. Zamiast starego „negatyw-
nego pa%stwa opieku%czego”, Giddens w epoce „postindustrialnego sty-
lu "ycia i pracy” proponuje wprowadzenie „nowego, pozytywnego pa%-
stwa opieku%czego”, które charakteryzuje si# nast#puj$cymi cechami: 
roz!o"enie ryzyka socjalnego na pa%stwo i inne podmioty, w tym na 
samego obywatela oraz spo!eczno&ci, zindywidualizowane i rozwini#te 
us!ugi spo!eczne zamiast &wiadcze%, wyprzedzaj$ce podej&cie do roz-
wi$zywania problemów spo!ecznych (prewencja, a nie zajmowanie si# 
skutkami), zastosowanie „aktywizmu” zamiast „pasywizmu”, aktywna 
spo!eczno&* lokalna i aktywni obywatele, zamiast pasywnych odbiorców. 
Sfera publiczna nie oznacza tylko pa%stwa – powinna istnie* równowaga 
pomi#dzy sektorami – system polityki spo!ecznej powinien s!u"y* klien-
tom i obywatelom a nie instytucjom, jak jest bardzo cz#sto przy okazji 
realizacji pa%stwowej polityki spo!ecznej. 

Próbuj$c zebra* najwa"niejsze idee aktywizacyjnej zmiany w polity-
ce spo!ecznej, Arkadiusz Karwacki (2010) wskazuje na:

a)  Zmian# formu!y pa%stwa opieku%czego w kierunku pa%stwa zdecen-
tralizowanego i pomocniczego, które stymuluje rozwój przedsi#bior-
czo&ci spo!ecznej i aktywno&ci obywatelskiej.

b)  Inn$ wizj# aksjonormatywn$ !adu zbiorowego, którego fundamentem 
jest samorz$dno&* i odpowiedzialno&* obywatelska. 

c)  Pozytywne przes!anie, w którym klientów staramy si# mobilizowa*, 
integrowa* ze spo!ecze%stwem, stosuj$c w pierwszej kolejno&ci 
bod(ce pozytywne (tzw. inwestycje w kapita! ludzki i spo!eczny), 



100 a nie jedynie dyscyplinowa* przez bod(ce negatywne (obowi$zek 
pracy, mo"liwo&* utraty wsparcia socjalnego przy braku wspó!pracy 
ze s!u"bami publicznymi, idea wsparcia warunkowego).

d) Zmian# zarz$dzania i finansowania opart$ na koncepcji wspó!rz$dze-
nia (HPWFSOBODF) i wydatków socjalnych ujmowanych jako inwestycje 
spo!eczne40. 

G!ównym celem aktywnej polityki spo!ecznej, jak wskazano powy"ej, jest 
pobudzenie aktywno&ci, któr$ nale"y rozumie* szerzej ni" tylko przez 
pryzmat rynku pracy, chocia" oczywi&cie ten rodzaj aktywno&ci by!by 
najbardziej wskazany. Aktywno&* w rozumieniu APS to równie" wszelkie 
formy aktywnego uczestnictwa w "yciu spo!ecznym, np. poprzez wolon-
tariat, samopomoc, udzia! w zaj#ciach edukacyjnych (Szarfenberg 2012). 
Z drugiej strony obserwujemy prze!amanie monopolu pa%stwa na &wiad-
czenie us!ug socjalnych, ale tak"e szerzej – spo!ecznych, kulturalnych 
zdrowotnych czy edukacyjnych. Ma!o optymistyczna jest te" konstata-
cja ukazuj$ca systematycznie spadaj$cy poziom solidarno&ci pomi#dzy 
lud(mi, jaki obserwujemy w „kraju zbudowanym na solidarno&ci”.

Odpowiedzialno&* za upowszechnianie programów aktywnej polityki 
spo!ecznej przypisuje si# g!ównie s!u"bom spo!ecznym i to zarówno pra-
cownikom socjalnym zatrudnionym w publicznych jednostkach pomocy 
spo!ecznej, jak i pracownikom oraz wolontariuszom dzia!aj$cym w orga-
nizacjach pozarz$dowych. Pracownicy socjalni maj$ bowiem nie tylko 
mo"liwo&*, ale wr#cz obowi$zek podejmowa* dzia!ania na rzecz zmiany 
zachowa% i postaw klientów. Nale"y podkre&li*, "e proces spo!ecznej 
integracji, czy te" reintegracji ma si# odbywa* w!a&nie poprzez zmian# 
zachowa% osób wykluczonych, a nie poprzez zmian# systemu. Praca 
socjalna, podobnie jak ma to miejsce w Europie Zachodniej, nie powinna 
si# w za!o"eniach APS koncentrowa* na ubóstwie materialnym, ale na po-
zamaterialnych czynnikach spo!ecznej marginalizacji. Wspó!czesny nurt 
inkluzji spo!ecznej (proces wtórnej socjalizacji, odzyskiwania dla spo!e-
cze%stwa jednostek i ca!ych grup &rodowiskowych) zak!ada wprowa-
dzenie kompromisowego rozwi$zania pomi#dzy podej&ciem liberalnym, 

40 Na podstawie: M. Rymsza, A. Karwacki, Meandry upowszechniania koncepcji (aktywizuj&-

cej) polityki spo"ecznej w Polsce w: M. Rymsza, M. Grewi(ski, Polityka aktywizacji: us"ugi 

reintegracji w sektorze gospodarki spo"ecznej, WSP TWP, Warszawa 2011.



101zgodnie z którym „win#” za dan$ sytuacj# ponosi jednostka, co skutkuje 
potrzeb$ indywidualnego przystawania klientów do "ycia spo!ecznego, 
a podej&ciem radykalnym, które win$ za dany stan rzeczy obci$"a sys-
tem i zak!ada zmian# tego systemu. Kompromis ma polega* na !$cze-
niu radykalnej diagnozy i liberalnej terapii. Podej&cie to zak!ada ponadto 
konieczno&* ukierunkowania dzia!a% na aktywizowanie ca!ych spo!ecz-
no&ci lokalnych, a nie tylko na pojedynczych klientów. Wzmacnianie spo-
!eczno&ci nale"y traktowa* nie tylko jako form# grupowego przystosowa-
nia, ale tak"e jako zmian# systemow$ na poziomie lokalnym. Elementem 
tej zmiany powinno by* te" znalezienie sposobu na wspó!prac# s!u"b 
spo!ecznych i instytucji rynku pracy. W syntetycznym uj#ciu Marka 
Rymszy (Rymsza 2013, s. 20) g!ówne idee aktywnej polityki spo!ecz-
nej s$ prawie wszystkie silnie zwi$zane z ide$ pracy spo!eczno&ciowej, 
a zaliczaj$ si# do nich:

• zasada pomocniczo&ci i wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego;
• uznanie przez pa%stwo podmiotowo&ci wspólnot lokalnych i znacze-

nia wi#zi spo!ecznych dla budowania kapita!u spo!ecznego;
• zaznaczenie kluczowej roli edukacji jako inwestowania w spo!ecze%-

stwo oparte na wiedzy;
• podkre&lenie znaczenia sektora ekonomii spo!ecznej; 
• przeciwdzia!anie wykluczeniu poprzez udzia! w programach integra-

cyjnych;
• dowarto&ciowanie wolontariatu;
• rozwój i upowszechnienie metody &rodowiskowej.

Jedynie dwa (równowaga finansów publicznych i negocjacje zbiorowe) 
nie maj$ bezpo&redniego zwi$zku z prac$ &rodowiskow$.
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Polska w!$czy!a si# w struktury Unii Europejskiej, a przez to w orbit# idei 
Europy socjalnej, a wi#c takiej przestrzeni – jak to w 1993 roku zdefinio-
wa! Jacques Delors – w której w pe!ni respektowane by!yby takie warto-
&ci jak: solidarno&*, prawa socjalne czy dialog spo!eczny (Ross 2007). 
W Europie socjalnej mo"na dostrzec aspekt równowa"enia europejskiej 
przestrzeni gospodarczej (Anio! 2011, s. 20). Kraje Unii Europejskiej reali-
zuj$ ró"ne modele polityki spo!ecznej, ale wszystkie maj$ pewne wyró"-
niaj$ce je cechy (punktem odniesienia jest przede wszystkim USA i kraje 
wschodnioazjatyckie). Europejski model socjalny jest oparty na wydaj-
nej gospodarce, wysokim poziomie ochrony socjalnej oraz na edukacji 
i dialogu spo!ecznym (Rada Europejska na szczycie w Barcelonie 2002) 
(Ksi#"opolski 2011, s. 270). Akcentuje si# przede wszystkim solidarno&* 
spo!eczn$, oznaczaj$ca w europejskim rozumieniu prawo do pomocy 
dla ka"dego obywatela, który znalaz! si# w trudnej sytuacji (gwarancja 
minimalnych dochodów), za!o"enie o pozytywnym wp!ywie post#pu spo-
!ecznego (w tym przedsi#wzi#* socjalnych) na rozwój ekonomiczny oraz 
rozwijanie instytucji dialogu spo!ecznego, a wi#c umiej#tno&ci dochodze-
nia do kompromisowych lub konsensualnych rozwi$za%.

W Polsce po 1989 roku nie przedstawiono wizji/modelu polityki 
spo!ecznej, dopiero z praktycznych priorytetów i posuni#* mo"na wnio-
skowa*, "e u podstaw realizowanego modelu by!o za!o"enie o dominacji 
celów ekonomicznych nad spo!ecznymi. Konsekwencj$ tego niezwerba-
lizowanego za!o"enia by!o traktowanie programów socjalnych jako obci$-
"enia dla procesu reform, a nie instrumentu pozytywnego oddzia!ywania 
na spo!ecze%stwo, przechodz$ce trudy transformacji (Ksi#"opolski 2011, 
s. 277). Mo"na mie* ró"ne opinie wobec takiego kierunku polityki spo-
!ecznej, ale zdecydowanie negatywnie wypada oceni* bezdyskusyjny 
i bezalternatywny sposób jego ustanowienia41. Dyskusja merytoryczna 
zosta!a ograniczona do &rodowiska naukowego, bez szans na zaistnienie 

41 Urynkowienie pa(stwa czy uspo#ecznienie to tytu# ksi$%ki Marka Rymszy, ale te% jeden 

z kluczowych dylematów sporu o model polskiej polityki spo#ecznej. Ksi$%ka dotyczy#y 

mi!dzy innymi (bezalternatywnego) kierunku reform wprowadzanych w 1997 roku, które 

po latach okaza#y si! nieskuteczne. Okaza#o si!, %e transformacja ustrojowa nie mo%e 

sprowadzi' si! do prób urynkowienia pa(stwa.



103w debacie politycznej. Brakowa!o woli politycznej, a tak"e wizji rozwo-
ju instytucji pomocy spo!ecznej. W istniej$cej sytuacji – co podkre&laj$ 
badacze problematyki – nie by!o zainteresowania praktyk$ aktywizacji 
i pobudzania spo!eczno&ci lokalnych, gdy" zarówno rozwi$zania syste-
mowe, jak i warunki lokalne, kszta!towane przez w!adze samorz$dowe, 
nie sprzyja!y rozwijaniu takiego podej&cia (Grewi%ski 2012). 

Rozwój &rodowiskowej pracy socjalnej wymaga(!) impulsów syste-
mowych na poziomie centralnym, ale jeszcze wa"niejszy by!/jest klimat 
do tego rodzaju kierunku interwencji na poziomie lokalnym. Niestety, 
w Polsce brakuje polityki spo!ecznej na poziomie mezo (lokalnym), co 
os!abia zdolno&* do implementacji idei przewodnich aktywnej polityki 
spo!ecznej. Dzia!ania na poziomie centralnym zwi$zane z wype!nianiem 
mi#dzynarodowych zobowi$za% w zakresie porz$dkowania przestrze-
ni socjalnej (zmiany w prawie, pozyskiwanie &rodków z UE) nie mia!y 
powi$za% ze szczeblem lokalnym. Brakowa!o „polityki przep!ywów” – 
budowania sieci zale"no&ci, transferu zasobów i wymiany informacji, 
zaufania i otwarto&ci na inne podmioty w trosce o porz$dkowanie prze-
strzeni inicjatyw socjalnych, dzia!alno&ci diagnostycznej, us!ugodawczej 
(Karwacki 2011). Potrzebie i dylematom decentralizacji polityki spo!ecz-
nej towarzyszy!y od samego pocz$tku analizy naukowe, których pocz$t-
ki si#gaj$ wczesnych lat 80. XX wieku. Istot# tego dyskursu dobrze oddaje 
sformu!owanie Jolanty Supi%skiej „Upa%stwowiona czy uspo!eczniona 
polityka spo!eczna” (1991). Swego rodzaju podsumowaniem pierwsze-
go etapu tej debaty by!a ksi$"ka 4BNPS[ĉEPXB�QPMJUZLB�TQP�FD[OB pod 
redakcj$ Aldony Fr$ckiewicz-Wronki (2002). 

Lokalna polityka spo!eczna odnosi si# przede wszystkim do &rodowi-
ska gminnego, w którym wyst#puje bezpo&rednie, naturalne po!$czenie 
istniej$cych potrzeb oraz &rodków, które s$ przeznaczone na ich zaspo-
kajanie (Kurzynowski, B!#dowski 2002). Podstaw$ do jej konstruowania 
powinna by* interakcja (diagnoza i odpowied( na ni$) ze spo!eczno&ci$ 
lokaln$. To spo!eczno&* stwarza najbardziej dynamiczne i efektywne 
mo"liwo&ci dzia!ania dla odpowiedzialnych za planowanie i &wiadczenie 
us!ug aktorów "ycia spo!ecznego (Butcher, Glen, Henderson, Smith 1993). 
Spo!eczno&* (lokalna) jest wi#c przestrzeni$ &wiadczenia us!ug zarów-
no indywidualnych, jak i zbiorowych. Podstawowymi zaletami lokalnej 
polityki spo!ecznej s$ m.in. szybko&* reakcji podmiotów na ujawniaj$ce 



104 si# problemy spo!eczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych &ro-
dowisk, lepsze mo"liwo&ci wykorzystania miejscowego potencja!u spo-
!ecznego, uwzgl#dnianie lokalnej specyfiki przy formu!owaniu diagno-
zy spo!ecznej, kontrola spo!eczna sprzyjaj$ca racjonalnej gospodarce 
&rodkami materialnymi i zasobami ludzkimi. Pomoc spo!eczna powinna 
mie* wi#c charakter terytorialny, bo popyt na materialne i niematerialne 
&wiadczenia uzale"niony jest od specyficznych cech powiatu lub gminy, 
tj. stopnia rozwoju gospodarczego, (róde! utrzymania wi#kszo&ci miesz-
ka%ców, struktury demograficznej (struktury gospodarstw domowych), 
zwyczajów lokalnych, migracji itp. Podmiotami lokalnej polityki spo!ecz-
nej, realizowanej w polskich warunkach na poziomie gminy lub powiatu, 
s$ odpowiednie organy samorz$du terytorialnego oraz wyspecjalizowane 
instytucje samorz$dowe (gminne o&rodki pomocy spo!ecznej, powiato-
we centra pomocy spo!ecznej) i organizacje pozarz$dowe. Badacze pro-
blemów lokalnej polityki spo!ecznej wskazuj$ jednak na istnienie oporu 
cz#&ci lokalnych polityków i ekspertów (Krzyszkowski 2003). Wyra"a 
si# to w postawach lokalnych elit politycznych i strategiach samorz$dów 
lokalnych wobec pomocy spo!ecznej. Cechuje je znikoma wra"liwo&* na 
problemy spo!eczne, brak znajomo&ci problemów pomocy spo!ecznej 
oraz negatywna ocena dzia!a% pracowników o&rodków pomocy spo-
!ecznej. Analiza zachowa% w!adz lokalnych wskazuje na trzy strategie 
samorz$dów lokalnych wobec pomocy spo!ecznej: a) ignorowanie spraw 
spo!ecznych i kierowanie &rodków finansowych na inwestycje; b) prze-
rzucanie odpowiedzialno&ci na s!u"by spo!eczne; c) bierno&* wobec 
problemów spo!ecznych traktowanych jako „naturalne” (Krzyszkowski 
2005). Jest to postawa – jak wskazuje Piotr B!#dowski (B!#dowski 2002) 
– w której przenosi si# wi#kszo&* zada% w zakresie zwalczania biedy 
na poziom lokalny (komunalny), co skutkuje tzw. „komunalizacj$ biedy” 
i przekonaniem, "e walka z bied$ jest g!ównie obowi$zkiem samorz$du 
terytorialnego, co zwalnia z odpowiedzialno&ci instytucje pa%stwowe 
(Krzyszkowski 2010).

Zauwa"alna zmiana pojawi!a si# w zwi$zku z wymaganiami Unii 
Europejskiej i towarzysz$cymi im funduszom. Rozpocz#cie nowego 
my&lenia by!o mo"liwe tak"e dlatego, i" coraz wi#cej ludzi pracuj$cych 
w sektorze pomocy spo!ecznej zacz#!o widzie* jej przeciwskuteczno&* 
i nieefektywno&*. Otworzy!y si# te" mo"liwo&ci wielopoziomowego 



105wspó!dzia!ania ró"nych instytucji polityki i pomocy spo!ecznej, wymia-
ny do&wiadcze%, dobrych praktyk, wizyt studyjnych, wspólnej realiza-
cji projektów spo!ecznych, w tym projektów innowacyjnych. Poszerzy! 
si# dost#p do najlepszych rozwi$za%, do bada% i zachodniej literatury. 
Nowymi narz#dziami pomocy spo!ecznej, realizowanymi w ramach pro-
jektów systemowych PO KL, sta!y si# instrumenty aktywnej integracji 
spo!ecznej i program aktywno&ci lokalnej42. Maj$ one s!u"y* wspieraniu 
kreowania aktywnych, bardziej zaanga"owanych postaw osób i rodzin 
znajduj$cych si# w trudnej sytuacji spo!ecznej i materialnej. Jak mo"-
na przeczyta* w jednym z wa"niejszych programów z zakresu polityki 
spo!ecznej z ostatnich lat: /PXB�QPMJUZLB�JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK�[NJFS[B�
EP�SFGPSNZ�OBS[đE[J�i JOTUSVNFOUØX�BLUZXJ[BDKJ�TQP�FD[OP�[BXPEPXFK�
LUØSF�VNPČMJXJĉ�CBSE[JFK�FGFLUZXOF�E[JB�BOJB�TBNPS[ĉEV�UFSZUPSJBMOFHP�
w [BLSFTJF�QPNPDZ�i JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK�PSB[�CVEPXZ�TFLUPSB�VT�VH�TQP-
�FD[OZDI�w oparciu o QPENJPUZ�HPTQPEBSLJ�TQP�FD[OFK (Grewi%ski 2012).

Instrumenty aktywnej integracji, które by!y przewidziane do uru-
chomienia w ramach projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
spo!ecznej43, s$ obecnie wykorzystywane przez OPS i PCPR w ramach 
projektów systemowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Spo!ecznego. Zak!adaj$ one realizacj# polityki integracji spo!ecznej 
poprzez zastosowanie kompleksowego katalogu dost#pnych dla bene-
ficjentów us!ug: aktywizacji spo!ecznej, aktywizacji zdrowotnej, aktywi-
zacji edukacyjnej i aktywizacji zawodowej. Jedn$ z us!ug z tego katalogu 
s$ Programy Aktywno&ci Lokalnej maj$ce by* w za!o"eniu partnerskimi 
inicjatywami samorz$dów lokalnych, skierowanymi do konkretnej spo-
!eczno&ci lokalnej, które dzi#ki temu w!$cza!yby do realizacji lokalnych 
polityk – spo!ecznej, kulturalnej, o&wiatowej, rynku pracy, zdrowia – ró"-
norodne podmioty pozarz$dowe, ko&cielne, ekonomii spo!ecznej. 

42 Szczegó#y na ten temat zob. np. w: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania pro-

jektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL 2007–2013, Warszawa 2008, s. 14 

i nast.

43 Krajowy Program – Integracja Spo"eczna i Zabezpieczenie Spo"eczne 2006–2008, Warsza-

wa 2006, s. 36–37. Taki projekt by# z#o%ony w Sejmie za rz$dów PIS–LPR–Samoobrona. 

Ostatecznie nie zosta# jednak przyj!ty.
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Aktywna polityka spo!eczna w praktycznym wymiarze jest zbiorem pro-
gramów ukierunkowanych na aktywizacj#, realizowanych nawet kosztem 
ograniczenia ochrony socjalnej. Oznacza to zatem odchodzenie od polityki 
ukierunkowanej na zapewnienie bezpiecze%stwa socjalnego i ukierunko-
wanie jej na partycypacj#. Dzia!ania aktywizuj$ce, realizowane w ramach 
APS, w pierwszej kolejno&ci winny by* kierowane do osób bezrobotnych, 
które s$ zdolne do pracy, za& w drugiej kolejno&ci do osób, które zdolno&* 
do zarobkowania mog$ odzyska* lub naby* (Rymsza, Ka(mierczak 2003, 
s. 29–30). Zdecydowana wi#kszo&* oddzia!ywa%, jakie zawiera instrumenta-
rium programów aktywizacyjnych ma charakter motywacyjno-edukacyjny. 
Mamy do czynienia z dzia!aniami, które dotycz$ „mi#kkich” aspektów 
spo!ecznego wspó!dzia!ania, a s$ realizowane „twardymi” – hybrydowymi 
narz#dziami administracyjno-ekonomicznymi.

�������6LĄD�L�VĄDERĝFL�UR]ZLÇ]DĆ�V\VWHPRZ\FK

Na nasze "ycie codzienne wp!ywaj$ – jak to zdefiniowa! J. Habermas – 
dwa systemy: biurokracja i gospodarka rynkowa. Obecnie obserwujemy 
swego rodzaju zintegrowane ich oddzia!ywania. Mamy do czynienia z sil-
n$ instytucjonalizacj$ (racjonalizacja celów) i wzajemnym z!$czeniem 
procesów dzia!ania gospodarczego i administracyjnego (Habermas 2000, 
s. 10). Interwencja realizowana w ramach EFS jest doskona!ym przy-
k!adem tego procesu i systemowego pomieszania porz$dków. W efek-
cie tego typu procesów widzimy oddzia!ywanie administracji na sfer# 
gospodarcz$, podczas której stosuje si# racjonalno&* biurokratyczn$, 
okre&laj$c$ odgórnie, kim jest dobry pracownik na wspó!czesnym ryn-
ku pracy. Mamy do czynienia ze swoist$ instrukcj$ dzia!ania w sferze 
gospodarczej, której towarzyszy moralne podporz$dkowanie, realizowa-
ne w ramach porz$dku administracyjnego. Przygl$daj$c si# krytycznie 
systemowym uwarunkowaniom, warto zauwa"y*, "e przecie" projekty 
EFS, podobnie jak inne dzia!ania pa%stwa, 'zakorzenione s$ w podmio-
towym dyskursie edukacyjnym, w którym podkre&la si# znaczenie 
wyrównywania szans i konieczno&* likwidacji mechanizmów selekcji 



107i wykluczania spo!ecznego. Niestety, pomi#dzy zak!adanymi celami, 
a osi$ganymi rezultatami – jak zauwa"ono wcze&niej – wyst#puje silne 
napi#cie. Refleksyjnych aktorów tych dzia!a% niepokoi ich nieskutecz-
no&*, czasem efekty s$ wr#cz odwrotne do zak!adanych (Krenz 2013, 
s. 89–102). Jadwiga Staniszkis wiele lat temu okre&li!a takie sytuacje 
jako syndrom konstruowania „pozoru ontologicznego”, w ramach którego 
tworzona jest „rzeczywisto&* za!o"eniowa”, produkuj$ca „pozór” w sfe-
rze realno&ci (1989). Wiele mówi$cym komentarzem do tej konstatacji 
mo"e by* obserwacja ewolucji dyskursu emancypacyjnego w przestrzeni 
polskiej edukacji, który ostatecznie i jednoznacznie przybra! charakter 
liberalnej ideologii samorozwoju. Co prawda nadal bezustannie g!osi 
si# potrzeb# upodmiotowienia, ale poprzez swe systemowe uzale"nie-
nie (z dominuj$c$ perspektyw$ wolnorynkow$) przekszta!ca si# rozu-
mienie go w kierunku indywidualnie pojmowanej przedsi#biorczo&ci 
(M#czkowska 2007, s. 350). W realizowanym podej&ciu celem edukacji 
staje si# przede wszystkim postrzeganie ludzi jako przysz!ych pracow-
ników sfery gospodarczej. W zwi$zku z tym nast#puje przesuni#cie zna-
czeniowe emancypacyjnych tre&ci wychowawczych takich jak: spraw-
czo&*, dzia!anie, zaanga"owanie, etyczna odpowiedzialno&*, autonomia 
i przekszta!cenie ich w zaradno&*, efektywno&*, rywalizacj#, samodziel-
no&* lub poinformowanie (M#czkowska 2007, s. 354). 

Wspó!autor rozwi$za% systemowych z zakresu aktywnej integra-
cji, Cezary Mi"ejewski wskazywa! dwa jednoznaczne sukcesy nowego 
kierunku pomocy spo!ecznej. Program Operacyjny Kapita! Ludzki po raz 
pierwszy potraktowa! pomoc spo!eczn$ jako cz#&* ca!o&ciowych dzia!a% 
aktywizacji spo!eczno-zawodowej osób zagro"onych wykluczeniem spo-
!ecznym. Do tej pory dzia!ania, które nazywamy aktywizacyjnymi, przy-
pisane by!y wy!$cznie urz#dom pracy. W ramach Programu Operacyjnego 
Kapita! Ludzki strumie% finansowy dla jednostek pomocy spo!ecznej 
zosta! skonstruowany w taki sposób, aby ka"da gmina mia!a swoj$ przy-
dzielon$ alokacj#, z której mo"e skorzysta* (Mi"ejewski 2011). Pojawi!y 
si# te" pierwsze sygna!y o pozytywnych skutkach oddzia!ywaniach akty-
wizuj$cego podej&cia. Cezary Mi"ejewski, odwo!uj$c si# do wewn#trznej 
ewaluacji ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wskazywa!, 
"e „gdy badano losy klientów pomocy spo!ecznej po 6 miesi$cach od, 
okaza!o si#, "e zatrudnienie podj#!o blisko 18% uczestników” (Mi"ejewski 



108 2011). To niezwykle du"o, zw!aszcza "e pomoc spo!eczna nie zajmuje si# 
zatrudnianiem, a zach#ceniem cz!owieka, „aby chcia!o mu si# chcie*”, 
aby rozwi$za! swoje problemy osobiste, rodzinne, &rodowiskowe, a do-
piero nast#pnie zmierzy! si# ze swoj$ pozycj$ na rynku pracy. 8BSUP�
EPEBĐ�ČF�QPNPD�TQP�FD[OB�QSBDVKF�[�MVEċNJ�LUØSZDI�OJF�EPCJFSB�TJđ�
UBL�KBL�X�LPOLVSTBDI��/JF�XZCJFSBNZ�UV�TPCJF�N�PEZDI�[EPMOZDI�SPLVKĉ-
DZDI�OBE[JFKđ��8BSUP�KFEOBL�[XSØDJĐ�VXBHđ�ČF�HEZ�QS[FCBEBOP�MPTZ�UZDI�
PTØC�QP����NJFTJĉDBDI�UP�PLB[B�P�TJđ�ČF�[BUSVEOJFOJF�X[SPT�P�EP���� 
	B�X�QS[ZQBELV�NđČD[Z[O�OBXFU�EP����
��%PEBULPXP�XBSUP�[XSØDJĐ�VXB-
Hđ�ČF�USXB�PĊĐ�NJFKTD�QSBDZ�X�PTUBUOJDI����NJFTJĉDBDI�XZOJPT�B�����DP�
CZ�P�MFQT[ZN�XZOJLJFN�OJČ�QSPKFLUZ�SZOLV�QSBDZ�	���
 (Tam"e). 

�������(GXNDF\MQH�]DSÛWOHQLD�V\VWHPRZHM�LQWHUZHQFML

W obszarze interwencji z funduszy europejskich dominuje perspektywa 
rozwoju indywidualnych zasobów, co mia!o odzwierciedlenie ju" na pozio-
mie nazwy kluczowego instrumentu wsparcia – Programu Operacyjnego 
Kapita! Ludzki, który koncentrowa! si# na jednostkowo poj#tej inwestycji 
(kapitalizowanie zasobów ludzkich). W takiej perspektywie jedyn$ p!asz-
czyzn$ 'podmiotowo&ci – jak pisze Karolina Starego – staj$ si# indywi-
dualne kompetencje emancypacyjne: krytyczno&*, samo&wiadomo&*, 
odpowiedzialno&*, samosterowno&* (Starego 2010, s. 145). W konse-
kwencji przyj#cia w ramach instytucjonalnego systemu tej optyki, mamy 
przede wszystkim projekty maj$ce stymulowa* „podmiotowe autokre-
acje jednostek” (Szkudlarek 2005, s. 151). Mo"na zatem przyj$*, "e 
w polskiej rzeczywisto&ci dzia!ania interwencyjne zdominowane zosta-
!y przez indywidualistyczn$ perspektyw# emancypacji (Starego 2010, 
s. 147), której towarzyszy rytualne utyskiwanie na niski poziom kapita!u 
spo!ecznego. 

Konsekwencj$ przyj#cia i realizowania tej strategii „edukacyjnej” jest 
mechanizm wytwarzania si# jednostkowo pojmowanej winy za swoj$ sy-
tuacj#, za wykluczenie z rynku pracy, z "ycia spo!ecznego. Umacnia si# 
zjawisko prywatyzacji odpowiedzialno&ci za niewykorzystanie szansy 
edukacyjnej, jak$ stwarza system. Dominuje model umowy spo!ecznej 
opartej na imperatywie brania odpowiedzialno&ci w swoje r#ce (Michalik 



1092003). To nie systemowe/strukturalne warunki s$ przyczyn$ bezrobo-
cia, ale nieudacznictwo ludzi. W!a&nie w takiej logice konstruowane by!y 
wytyczne, zasady realizacji i ewaluacji projektów PO Kapita! Ludzki. Z za-
dziwiaj$c$ konsekwencj$ zak!adano, "e pomoc w rozwoju osób wykluczo-
nych spo!ecznie opiera si# na indywidualnym doradztwie i szkoleniach. 
Dzi#ki temu ludzie mieli nabra* wystarczaj$cych kompetencji i moty-
wacji, by wzi$* sprawy w swoje r#ce. Owszem, projekty i poszczególne 
instrumenty by!y cz#sto grupowe, ale ich zbiorowy/spo!eczny charakter 
dotyczy! jedynie organizacji i grupy docelowej, a nie oddzia!ywania edu-
kacyjnego. 

Rzadko da!o si# zauwa"y* &wiadomo&*, "e jednostkowa zmiana pra-
wie zawsze jest zapo&redniczona w tym, co spo!eczne. By* mo"e w ko-
lejnej fazie interwencji finansowanej ze &rodków EFS (2014–2020), dzi#-
ki wypracowaniu rz$dowej Strategii Kapita!u Spo!ecznego mo"na mie* 
nadziej#, "e wymiar spo!eczny edukacji i szerzej pomocy w zmianie zo-
stanie dostrze"ony. Jednocze&nie ju" dzisiaj trzeba wyrazi* zaniepokoje-
nie, "e g!ówne oczekiwane efekty, tak"e w kolejnej perspektywie unijnej, 
to indywidualny sukces na rynku pracy. Wska(niki zatrudnienia zaplano-
wane do realizacji ze wsparcia EFS nadal w niewielkim stopniu uwzgl#d-
niaj$ znaczenie budowania kapita!u spo!ecznego dla trwa!o&ci zmian. 
Interwencje publiczne zarówno z obszaru aktywizacji spo!ecznej, rynku 
pracy, b#d$ skoncentrowane na szybkim rezultacie polegaj$cym na pod-
j#ciu pracy w czasie trwania dzia!a% projektowych, co bez uwzgl#dnienia 
wspierania szerszych uwarunkowa% tworz$cych elastyczny rynek pracy 
jak partnerstwo lokalne, animacja, edukacja &rodowiskowa, mo"e ko%-
czy* si# równie szybk$ utrat$ zatrudnienia. Z punktu widzenia w!adzy 
publicznej, która zamawia wska(nik w projekcie po to, by zosta! osi$gni#-
ty, k!opot polega na tym, "e realne oddzia!ywanie, które rozpoczyna si# 
cz#sto po projekcie, mo"e twardo zweryfikowa* powierzchowno&* przy-
j#tych rozwi$za%. 

Pora"ki zwi$zane z realizacj$ dzia!a% integracyjnych wynikaj$ – jak 
zauwa"a Cezary Mi"ejewski (2011) – z problemu o charakterze mental-
nym, zwi$zanym z dotychczasow$ praktyk$ dzia!a% pomocy spo!ecz-
nej, która w wielu przypadkach stosuje dzia!ania standardowe, sztam-
powe, niczemu nie s!u"$ce. Tymczasem dzia!ania w obszarze integracji 
spo!ecznej maj$ charakter skomplikowany, wymagaj$ d!ugotrwa!ego 



110 i zró"nicowanego oddzia!ywania. Dlatego realizowane s$ przede wszyst-
kim projekty o prostej logice szkoleniowej, a nie skomplikowane projekty 
!$cz$ce ró"ne metody i narz#dzia wsparcia. Dla niedo&wiadczonych pra-
cowników instytucji po&rednicz$cych (pracuj$ tam najcz#&ciej m!odzi 
ludzie bez jakiegokolwiek do&wiadczenia praktycznego) projekty o czy-
telnej strukturze instrumentalnej (przyczynowo-skutkowej) wpisuj$ 
si# dobrze w wytyczne i instrukcje podr#czników wdra"ania funduszy 
unijnych. Innym aspektem rodz$cym trudno&ci jest – zdaniem Cezarego 
Mi"ejewskiego (2011)– nie uwzgl#dnianie w interwencji aspektów w!$-
czania spo!eczno&ci lokalnych, a nie tylko jednostek czy grup.

�����ĜURGRZLVNRZD�SUDFD�VRFMDOQD�Z�3ROVFH�Ż�GRĝZLDGF]HQLD�
WUDQVIRUPDFML�L�PRGHUQL]DFML

Histori# wspó!czesnej pomocy spo!ecznej w Polsce rozpoczyna ustawa 
z dnia 29 listopada 1990 roku. W ci$gu „transformacyjnego dwudziestole-
cia” system pomocy spo!ecznej ewoluowa!, a wa"nym rysem moderniza-
cyjnym stawa! si# stosunek do &rodowiskowej pracy socjalnej. W przed-
stawieniu wa"niejszych wydarze% dla &rodowiskowej pracy socjalnej 
wykorzystana zostanie chronologia zmian w systemie pomocy spo!ecz-
nej Józefiny Hrynkiewicz (Hrynkiewicz 2004, s. 97) oraz Kazimiery Wódz 
(Wódz 2013).

a) lata 1989–1990 

Okres ten charakteryzowa! si# pracami nad now$ ustaw$ o pomocy spo-
!ecznej oraz organizowaniem i przygotowywaniem instytucji oraz s!u"b 
spo!ecznych do nowych wyzwa%. Podejmowane przez pracowników 
socjalnych dzia!ania mia!y bardziej charakter ratowniczy lub opieku%-
czy. By! to – co warto przypomnie* – równie" okres entuzjazmu i wiary, 
"e w oparciu o tworzone o&rodki pomocy spo!ecznej i powstaj$ce orga-
nizacje pozarz$dowe uda si# zbudowa* nowoczesn$ pomoc spo!eczn$, 
dostosowan$ do &wiatowych standardów. Ustawa z 1990 roku zdefinio-
wa!a pomoc spo!eczn$ jako wa"n$ instytucj# polityki spo!ecznej pa%stwa, 
w której znalaz!o si# te" miejsce dla podej&cia spo!eczno&ciowego.



111b) lata 1991–1998 

Pocz$tek lat 90. przyniós! wa"ne inicjatywy w zakresie kszta!cenia pra-
cowników socjalnych. W 1993 roku Minister Pracy i Polityki Spo!ecznej 
powo!a! Komisj# Programow$ dla zawodu pracownik socjalny (w ra-
mach polsko-holenderskiego projektu MATRA-COP) (Czekanowski 2003, 
s. 23). Jednym z pó(niejszych efektów by!o opracowanie pierwszego 
w Polsce programu specjalizacji „organizowanie spo!eczno&ci lokalnej” 
w Policealnej Szkole Pracowników S!u"b Spo!ecznych w Gda%sku. Bardzo 
wa"n$ inicjatyw$ by!o uruchomienie serii wydawniczej „Biblioteka 
Pracownika Socjalnego”, w ramach której wydawano klasyczne i aktual-
ne prace autorów polskich i zagranicznych z zakresu pracy socjalnej oraz 
szerzej pomocy spo!ecznej. Opublikowano mi#dzy innymi pierwsze opra-
cowania naukowo-metodyczne dotycz$ce &rodowiskowej pracy socjalnej 
(De Robertis 1996, De Robertis, Pascal 1999; Kazimiery Wódz 1998), ale 
tak"e inne, które by!y/s$ pomocne w przygotowaniu pracowników socjal-
nych do dzia!a% ze spo!eczno&ci$. Tematyka organizowania spo!eczno&ci 
lokalnej pojawia si# te" w tekstach pism fachowych m.in. „Pracy socjal-
nej”, „Polityce spo!ecznej” (Trawkowska 2011). Znacz$cej aktywno&ci 
na polu akademickim nie towarzyszy!a niestety realna praktyka/praca 
&rodowiskowa w strukturach pomocy spo!ecznej. Mieli&my do czynienia 
z pojedynczymi nowatorskimi dzia!aniami, brakowa!o jakichkolwiek bar-
dziej systemowych dzia!a% na polu pracy ze spo!eczno&ci$. 

W tych samym czasie pojawi!o si# wiele projektów wykorzystuj$-
cych elementy pracy &rodowiskowej, inicjowanych przez organizacje 
pozarz$dowe. W du"ej mierze dzi#ki impulsom ze strony organizacji 
obywatelskich, zaistnia!o w sferze publicznej wiele innowacji spo!ecz-
nych. Z prowadzonych w latach 90. bada% organizacji pozarz$dowych 
wynika, "e w latach 1997–1998 a" 17,2% dzia!a% III sektora skoncentro-
wana by!a w obszarze us!ug socjalnych i pomocy spo!ecznej (Le&, Na!#cz 
2001)44. Podejmowaniu przez NGO innowacyjnych dzia!a% sprzyja! fakt, 

44 Potencja# polskich organizacji non-profit w realizacji programów Europejskiego Fundu-

szu Spo#ecznego (wspó#autorzy: A. Mazur-Bara(ska, S. Na#!cz), ekspertyza dla Minister-

stwa Pracy i Polityki Spo#ecznej, w: pracy zbiorowej pt. Europejski Fundusz Spo#eczny. 

Szansa i Wyzwanie dla Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo#ecznej. Departament 

Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych, Warszawa 2001, s. 64.



112 i" mo"na by!o uzyska* na nie (bezpo&rednio lub poprzez partnerstwo 
z samorz$dem) &rodki europejskie w ramach PHARE (programy PHARE 
– Dialog spo!eczny, PHARE-Demokracja, PHARE-Fiesta, PHARE 2000). Nie 
by!y to jednak dzia!ania stricte spo!eczno&ciowe, raczej dotyczy!y funk-
cjonowania samorz$du, przedsi#biorczo&ci, informacji obywatelskiej lub 
wolontariatu. Najbli"ej ca!o&ciowej filozofii i metodyce spo!eczno&cio-
wej by!y w ocenie autora program Dialog Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej rozwijany w kilku miastach w Polsce, Ma!e Ojczyzny – Tradycja 
dla Przysz!o&ci Fundacji Kultury, program Centrów Aktywno&ci Lokalnej 
prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS. To w!a&nie udzia! w tych przed-
si#wzi#ciach by! wa"nym praktycznym do&wiadczeniem autora i innych 
osób, które zaanga"uj$ si# pó(niej w tworzenie metodyki &rodowiskowej 
w systemie pomocy spo!ecznej. Warto podkre&li*, "e wymienione (i inne 
nie wymienione, ale mieszcz$ce si# w tym nurcie pozarz$dowej fali) 
innowacyjne projekty o charakterze &rodowiskowym dzia!y si# obok sys-
temu pomocy spo!ecznej, nie anga"owa!y te" pracowników socjalnych. 
W perspektywie autora, pierwszym istotnym wy!omem w tym oddzie-
leniu by!o uruchomienie przez Centrum Wolontariatu w 1997 roku pro-
gramu wolontarystycznego w O&rodku Pomocy Spo!ecznej na .oliborzu 
w Warszawie. Okaza!o si#, "e publiczna instytucja pomocy spo!ecznej 
mo"e wspó!pracowa* metodycznie ze strukturami pozarz$dowymi 
i wprowadza* innowacyjne (wówczas) formy dzia!ania.

c) lata 1999–2003

Kolejny etap ewolucji systemu pomocy spo!ecznej w Polsce zacz$! si# 
na prze!omie 1998/1999 z chwil$ wprowadzenia dwóch nowych szcze-
bli samorz$du terytorialnego – powiatu (Dz. U. nr 1998, nr 91, poz. 578) 
oraz samorz$dowego województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576). By! to 
kolejny krok na drodze do decentralizacji pa%stwa. Najwa"niejsze zmia-
ny dotyczy!y wzmocnienia roli samorz$du terytorialnego na wszystkich 
szczeblach, poczynaj$c od gminy (Miejski lub Gminny O&rodek Pomocy 
Spo!ecznej) przez powiat (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) po szcze-
bel wojewódzki (Regionalne O&rodki Polityki Spo!ecznej). Prze!om XX 
i XXI wieku to w obszarze &rodowiskowej pracy socjalnej tak"e pocz$tek 
dwóch o&rodków promuj$cych prac# ze spo!eczno&ci$. 



113Pierwszy, ukszta!towany w ramach przywo!ywanego ju" progra-
mu MATRA-COP, w który zaanga"owane by!y dwie Policealne Szko!y 
Pracowników Socjalnych w Poznaniu i Gda%sku oraz Noordelijke 
Hoogeschool Leeuwarden z Holandii, tak"e dwa Miejskie O&rodki Pomocy 
Spo!ecznej w Gda%sku i Poznaniu. W ramach tego projektu tworzono pro-
gram specjalizacji organizowania spo!eczno&ci lokalnej dla szkó! poli-
cealnych. Ten cel zamierzano osi$gn$* poprzez zbieranie do&wiadcze% 
w konkretnych spo!eczno&ciach lokalnych, w których uruchamiano pro-
jekty spo!eczno&ciowe. Proponowano dwie &cie"ki: praca ze spo!eczno-
&ciami kategorialnymi (w praktyce ograniczono si# do osób starszych) 
oraz w uk!adzie terytorialnym poprzez budow# lokalnego partnerstwa 
i mobilizowanie wolontariatu. Zrealizowano w dwuletnim cyklu dwa eks-
perymenty w Poznaniu45 (ulica G!ówna) oraz w Gda%sku (we Wrzeszczu 
i Orunii46). Po zako%czeniu programu MATRA-COP, korzystaj$c z kolejnego 
projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii (to w jego ramach 
funkcjonowa! fundusz Matra) zacz#to budowa* d!ugofalowo pomy&lane 
rozwi$zanie instytucjonalne. Za!o"ono Fundacj# SIC, która mia!a prowa-
dzi* Centrum Innowacji Spo!ecznej. Powo!ano j$ – jak g!osi!y materia!y 
informacyjne – EP�XTQØ�UXPS[FOJB�i CVEPXBOJB�MPLBMOFK�JOGSBTUSVLUVSZ�
TQP�FD[OFK�w 1PMTDF�PSB[�XTQBSDJB�SP[XPKV�JOTUZUVDKJ�TBNPS[ĉEPXZDI�
TUPXBS[ZT[FĒ�i GVOEBDKJ�E[JB�BKĉDZDI�w PCT[BS[F�QPNPDZ�TQP�FD[OFK47. 

45 Projekt aktywizowania spo#eczno&ci lokalnej na G#ównej polega# na wspó#pracy wszyst-

kich si# spo#ecznych i instytucjonalnych. Zainicjowane w 1998 roku dzia#ania trwa#y 

do 20, jego autorkami by#y pracowniczki MOPS Aleksandra Kowalska i Anna Banaszek-

Dankowska. W ramach projektu zamierzano stworzy' kompleksowy system wsparcia 

dla rejonu ulicy. Zob. W. Banaszak Dankowska, A. Kowalska, Do$wiadczenia z realizacji 

projektu G"ówna w Poznaniu, s. 50–67 w: W Banaszak Dankowska, B. B$bska, P. Jordan, 

A. Dunajska, J. Jakubowska, A. Kowalska, B. Romaszkiewicz, T. Schimanek, A. Stawicki, 

(red.) Praca socjalna w $rodowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowa-

nia i aktywizowania spo"eczno$ci lokalnych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 

2005.

46 M#odzie%owy O&rodek Adaptacyjny dla M#odzie%y Niepe#nosprawnej na Oruni (Gda(sk). 

Prowadzono tam systematyczn$ prac! ze spo#eczno&ci$, powsta#o lokalne partnerstwo, 

w ramach którego powsta#a nowa lokalna instytucja Stowarzyszenia Inicjatyw lokalnych 

Orunia. Zob. A. Dunajska, B. Romaszkiewicz, A. Stawicki, Gda!ski model pracy socjalnej 

w $rodowisku lokalnym, s. 67–136 w: W. Banaszak, Dankowska, B. B$bska, P. Jordan, 

A. Dunajska, J. Jakubowska, A. Kowalska, B. Romaszkiewicz, T. Schimanek, A. Stawicki, 

red. Praca socjalna w $rodowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania 

i aktywizowania spo"eczno$ci lokalnych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2005.

47 cytat z nieaktywnej ju% dzisiaj strony fundacji



114 Wa"nym celem by!o promowanie zaanga"owania obywateli w "ycie lokal-
nych spo!eczno&ci oraz wspó!dzia!anie w zwalczaniu problemów spo!ecz-
nych przy wykorzystaniu metod nowoczesnej pracy socjalnej. Fundacja 
zacz#!a prowadzi* skierowan$ do kadr pomocy spo!ecznej szerok$ dzia-
!alno&* edukacyjn$ na poziomie krajowym i lokalnym (gównie Pozna%).

Drugi o&rodek kszta!towa! si# wokó! programu Centrów Aktywno&ci 
Lokalnej (prowadzonego wówczas przez Stowarzyszenie BORIS), w ra-
mach którego uruchomiono w 1999 roku dwuletni cykl szkoleniowy dla 
pracowników socjalnych. W'materia!ach informacyjnych CAL z tego 
czasu argumentowano: 1PUS[FCOZ�KFTU�0ĊSPEFL�1PNPDZ�4QP�FD[OFK�KBLP�
[NPEZåLPXBOB�JOTUZUVDKB�XZQPTBČPOB�XùOBKOPXT[ĉ�XJFE[đ�EPUZD[ĉDĉ�
TQPTPCØX�PSHBOJ[PXBOJB�ĊSPEPXJTLB�MPLBMOFHP�XZLPS[ZTUZXBOJB�[BTP-
CØX�PSB[�UXPS[ĉDB�TUSBUFHJđ�SP[XPKV�MPLBMOFHP�XùPQBSDJV�PùSP[QP[OBOF�
QSPCMFNZ�JùQPUS[FCZ�ĊSPEPXJTLB��5BL�QS[ZHPUPXBOZ�PĊSPEFL�CZ�CZ�JOJ-
DKBUPSFN�LPOLSFUOZDI�E[JB�BĒ�TLVQJBKĉD�TJ�Z�MPLBMOF�XPLØ��PLSFĊMPOFHP�
QSPCMFNV�JùLPPSEZOVKĉD�JDI�QSBDđ�XùUZN�[BLSFTJF (Opi!a, Jordan 2001, 
s. 71) . Odpowiedzi$ na te braki mia!o by* wprowadzenie do o&rodków 
pomocy spo!ecznej modelu CAL. Dzi#ki wspó!pracy z'Wydzia!em Spraw 
Spo!ecznych Urz#du Wojewódzkiego w'Warszawie uda!o si# w'2000 
roku uruchomi* pierwsz$ grup# szkoleniow$, w'której wzi#li udzia! 
reprezentanci dziewi#ciu o&rodków z'województwa mazowieckiego. By!y 
to, z'wyj$tkiem Radomia i'Pu!tuska, ma!e o&rodki gminne. W 2000 roku 
program CAL usamodzielni! si#, zaanga"owani w jego realizacj# eks-
perci i praktycy powo!ali odr#bn$ organizacj# stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywno&ci Lokalnej CAL www.cal.org.pl. Nieco pó(niej, bo 
w'2002 roku, mia!a miejsce du"a ogólnopolska konferencja odbywaj$-
ca si# pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej J. Hausnera 
pt. 0E�QPNPDZ�EP�TBNPQPNPDZ�o�EPĊXJBED[FOJB�QSPHSBNV�$FOUSØX�
"LUZXOPĊDJ�-PLBMOFK�w Radomiu48, która pokaza!a du"y potencja! roz-
woju tej koncepcji49. Inicjatywy spo!eczno&ciowe pojawia!y si# na obrze-
"ach systemu gminnych o&rodków pomocy spo!ecznej. Na przyk!ad me-
todyk# spo!eczno&ciow$ zacz$! w tym czasie stosowa* (kierowniczka 
uczestniczy!a w programie szkoleniowym CAL) M!odzie"owy O&rodek 

48 Zob. Od pomocy do samopomocy, „Edukacja Ustawiczna” 2002, nr 2, s. 7–23.

49 By#y te% g#osy polemiczne i krytyczne. Zarzucano mi!dzy innymi, %e CAL nie jest niczym 

nowym, lecz jedynie egzemplifikacj$ znanej powszechnie metody pracy &rodowiskowej.



115Adaptacyjny dla M!odzie"y Niepe!nosprawnej dzia!aj$cy w strukturach 
Miejskiego O&rodka Pomocy Spo!ecznej w Gda%sku. Dzi#ki temu w!$czo-
no go w kszta!towanie metodyki organizowania spo!eczno&ci lokalnej 
(projekt MATRA – COP), co by!o przyk!adem zintegrowania inicjatyw wy-
chodz$cych ze &rodowiska pozarz$dowego (CAL) i publicznego (Matra 
COP). Niestety, ta wspó!praca mia!a charakter nieoficjalny, a jej promo-
torami byli lokalni dzia!acze. W pewnym momencie MOPS w Gda%sku by! 
partnerem obu programów (MATRA-COP i CAL). W 2002 roku uruchomiono 
tam projekt szkoleniowy dla 20 pracowników socjalnych. W 2003 roku 
MOPS otrzyma! certyfikat jako&ci CAL50 i wprowadzi! pioniersk$ zmian# 
powo!uj$c dla kilku dzielnic pierwszych zawodowych organizatorów spo-
!eczno&ci lokalnej.

d) lata 2004–2007

Jest to wa"ny okres ze wzgl#du na wej&cie Polski do Unii Europejskiej, 
a tak"e przeorientowanie polityki spo!ecznej w kierunku aktywizacji i in-
tegracji spo!ecznej. O ile wej&cie naszego kraju do struktur wspólnotowych 
spowodowa!o: po pierwsze, obj#cie nas metod$ otwartej koordynacji 
w ramach prowadzonej polityki integracji spo!ecznej, a po drugie, prze-
znaczenie znacznych &rodków finansowych ze &rodków Europejskiego 
Funduszu Spo!ecznego na przeciwdzia!anie wykluczeniu spo!ecznemu, to 
reorganizacja wewn#trzna systemu pomocy spo!ecznej wymusi!a wprowa-
dzenie nowych aktów prawnych i rozwi$za%, które w wi#kszym stopniu 
po!$czy!y polityk# pomocy spo!ecznej z polityk$ rynku pracy i aktywiza-
cji, a tak"e z gospodark$ spo!eczn$. Symptomem nadchodz$cej zmiany 
paradygmatu pomocy spo!ecznej by!o wskazanie w ustawie o pomocy 
spo!ecznej nast#puj$cych zada% pracownika socjalnego: a)#E[JB�BMOPĊĐ�
animacyjna – pobudzanie spo!ecznej aktywno&ci i inspirowanie dzia!a% 
samopomocowych w zaspokajaniu niezb#dnych potrzeb "yciowych osób, 
rodzin, grup i &rodowisk spo!ecznych – art. 119 ust. 1 pkt 6; b) E[JB�BMOPĊĐ�

50 A. Dunajska, B. Romaszkiewicz, A. Stawicki, Gda!ski model pracy socjalnej w $rodowi-

sku lokalnym s. 67–136 w: W. Banaszak, Dankowska, B. B$bska, P. Jordan, A. Dunajska, 

J. Jakubowska, A. Kowalska, B. Romaszkiewicz, T. Schimanek, A. Stawicki, Praca socjalna 

w $rodowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania 

spo"eczno$ci lokalnych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2005.



116 LPPQFSBDZKOB – wspó!praca i wspó!dzia!anie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdzia!ania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk 
spo!ecznych, !agodzenie skutków ubóstwa – art. 119 ust. 1 pkt 7.

Istotny prze!om w zakresie &rodowiskowej pracy socjalnej nast$-
pi! w 2006 roku, kiedy to rozpocz#to przygotowanie zmian w pomocy 
spo!ecznej z uwagi na mo"liwo&ci absorpcyjne Europejskiego Funduszu 
Spo!ecznego. W czerwcu 2006 roku przygotowany zosta! autorski 
dokument autorstwa Cezarego Mi"ejewskiego z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, ;B�PČFOJB�EP�SFGPSNZ�TZTUFNV�JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK�PSB[�
T�VČC�TQP�FD[OZDI. W dokumencie tym zapowiedziano potrzeb# wpro-
wadzenia „kontraktu aktywizacji lokalnej”, kierowanego do grupy osób, 
w ramach konkretnego &rodowiska, lub cz!onków danej spo!eczno&ci. 
W ramach kontraktu aktywizacji socjalnej mo"liwe sta!o si# stosowanie 
instrumentów aktywizacyjnych wraz z dzia!aniami o charakterze wspie-
raj$cym. Jednocze&nie, wskazano potrzeb# wzmocnienia roli pracownika 
socjalnego wobec innych instytucji us!ug spo!ecznych w gminie tak, aby 
stosowne instrumenty aktywizacyjne by!y w pe!ni realizowane51. W 2006 
roku rz$d przyj$! Krajowy Program ;BCF[QJFD[FOJF�4QP�FD[OF�i *OUFHSBDKB�
4QP�FD[OB, w którym okre&lono po raz pierwszy nowe narz#dzia pracy 
socjalnej, pod nazw$ 1SPHSBN�BLUZXJ[BDKJ�MPLBMOFK. Wa"n$ inspiracj$ i wzo-
rem dla projektowanych rozwi$za% by!y do&wiadczenia kilkudziesi#ciu 
o&rodków pomocy spo!ecznej wykorzystuj$cych model CAL. Powy"szy 
program w znacznym stopniu wp!yn$! na zapisy Programu Operacyjnego 
Kapita! Ludzki oraz dokumentów systemu jego realizacji. Uruchomiony 
w 2007 roku system wydatkowania &rodków Europejskiego Funduszu 
Spo!ecznego zacz$! – jak pisze C. Mi"ejewski (2010) – odgrywa* rol# 
„swoistego” (ród!a prawa dla podmiotów realizuj$cych projekty systemo-
we. Znalaz!o si# w nim miejsce na sfinansowanie ró"nych instrumentów 
aktywizacyjnych, wa"nych dla dzia!a% &rodowiskowych np. organizacja 
i finansowanie us!ug wspieraj$cych animacj# lokaln$, w tym kosztów 
zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji spo!ecznej czy 
streetworkera. Rozwi$zania finansowe stymulowa!y te" inicjatywy inte-
gracyjno-&rodowiskowe w zakresie:

51 Za"o#enia do reformy systemu integracji spo"ecznej oraz s"u#b spo"ecznych, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Spo#ecznej, Warszawa, czerwiec 2006, s. 13. 



117• przeprowadzania bada% diagnostycznych oraz przygotowywania ra-
portów dotycz$cych potrzeb i zasobów danej spo!eczno&ci; 

• edukacji spo!ecznej i obywatelskiej, w tym organizowania spotka%, kon-
sultacji, dzia!a% edukacyjnych i debat spo!ecznych dla mieszka%ców; 

• organizowania i inspirowania udzia!u mieszka%ców w imprezach, 
spotkaniach, w szczególno&ci o charakterze integracyjnym, eduka-
cyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym. 

e) lata 2008–2014 

Efektem zastosowania nowych mechanizmów finansowych by!o stwo-
rzenie ponad 300 programów aktywno&ci lokalnej, niestety, na bardzo 
zró"nicowanym poziomie merytorycznym. Tym niemniej podmiotem ich 
dzia!a% byli nie tylko pojedynczy ludzie lub rodziny, lecz tak"e okre&lone 
&rodowiska spo!eczne, skupiaj$ce najró"niejsze osoby (niekoniecznie 
wy!$cznie klientów pomocy spo!ecznej). Adresatami dzia!a% podejmo-
wanych w Programach Aktywno&ci Lokalnej by!y konkretne grupy osób 
(np. niepe!nosprawni, osoby opuszczaj$ce placówki opieku%czo-wycho-
wawcze, imigranci, bezrobotni i inni klienci pomocy spo!ecznej), zamiesz-
kuj$ce dane terytorium – dzielnic# miasta, osiedle, ulic# czy nawet poje-
dynczy blok (Kowalczyk 2009). Warto podkre&li*, "e realizacja dzia!a% 
przewidzianych w Programach Aktywno&ci Lokalnej zak!ada!a szerok$ 
wspó!prac# i koordynacj# dzia!alno&ci instytucji i organizacji istotnych 
dla zaspokajania potrzeb spo!eczno&ci lokalnej, takich jak o&rodki pomo-
cy spo!ecznej oraz inne. W opinii autora, pomimo, i" &rodowiskowa praca 
socjalna znalaz!a swoje miejsce w rozwi$zaniach pr zyj#tych 
w Programach Aktywno&ci Lokalnej w POKL, tego rodzaju dzia!ania 
traktowane by!y przez instytucje pomocy spo!ecznej jako „cia!o obce”. 
Przyczyn$ by! mi#dzy innymi brak umocowania Programów Aktywno&ci 
Lokalnej w zapisach Ustawy o Pomocy Spo!ecznej. 

Programy Aktywno&ci Lokalnej w niewielkim zakresie korzystaj$ ze 
wsparcia w postaci wolontariatu czy te" organizacji III sektora, dzia!aj$-
cych w &rodowisku lokalnym (Wódz i inni 2010). Zbiorowo&ci, w których 
realizowane s$ takie programy, s$ zdezorganizowane i nie dysponuj$ 
odpowiednim kapita!em spo!ecznym. Kazimiera Wódz analizuj$c PAL-e, 
krytycznie oceni!a powierzenie zada% animacyjnych pracownikom 



118 socjalnym, „oddelegowanym” do prowadzenia animacji spo!ecznej, 
wi$"$c ten fakt z realizacj$ modelu CAL52. Jej zdaniem rol# animato-
rów powinni pe!ni* niezale"ni od w!adz publicznych (samorz$dowych), 
zatrudnieni na kontraktach lub wy!onieni spo&ród „naturalnych” liderów 
organizatorzy pracy &rodowiskowej (DPNNVOJUZ�XPSLFST), a nie pracow-
nicy MOP-sów, bo tylko tacy s$ w stanie poradzi* sobie z konfliktem 
interesów: w!adza – spo!eczno&*. To zagro"enie jest dostrzegane i wa"ne 
dla autora tej publikacji, który dzia!aj$c w ramach III sektora (maj$c te" 
do&wiadczenie z pracy w instytucji publicznej) dobrze zdaje sobie spra-
w# z tych trudnych uwarunkowa%. W omawianych tu procesach „bada-
nia w dzia!aniu” nie rozpatruje si# jednak wzorów idealnych, ale te, które 
umo"liwiaj$ praktyczne dzia!ania „tu i teraz” nie abstrahuj$c od aktual-
nych uwarunkowa%. Konfliktowe strategie mobilizowania spo!eczno&ci 
lokalnych, podobnie jak pozainstytucjonalne jej formy, s$ w obszarze 
zainteresowania &rodowiska metodycznego CAL, ale musz$/mog$ by* 
realizowane/wdra"ane innymi &cie"kami instytucjonalnymi/spo!eczny-
mi. Z pewno&ci$ struktury pomocy spo!ecznej nie s$ i nie mog$ by* jedy-
nymi (m.in. z powy"szych powodów), które b#d$ realizowa* programy 
aktywizacji lokalnej. 

Niezale"nie od wskazanych powy"ej trudno&ci w stosowaniu spo-
!eczno&ciowych narz#dzi pracy socjalnej, od 2007 roku widoczny jest 
wyra(ny wzrost zainteresowania t$ strategi$ dzia!ania w instytucjach 
pomocy spo!ecznej. Jej przejawem, poza realizowanymi PAL-ami, by!o 
te" kilkadziesi$t certyfikatów CAL, przyznanych instytucjom pomocy 
spo!ecznej (lub ich poszczególnym zespo!om) za wdra"anie spo!ecz-
no&ciowej metodyki pracy socjalnej. Pojawi!y si# te" kolejne trudno&ci 
i ograniczenia. Mi#dzy innymi, w tym czasie zako%czy!a sw$ dzia!alno&* 
Fundacja SIC, a wi#c zabrak!o istotnego o&rodka upowszechniaj$cego 
metodyk# innowacyjnej i &rodowiskowej pracy socjalnej.

W 2009 roku rozpocz#!y si# przygotowania do uruchomienia systemo-
wego projektu Standardy Pomocy Spo!ecznej, którego elementem mia!y by* 
modelowe rozwi$zania w zakresie &rodowiskowej pracy socjalnej. Opisowi 
tego procesu po&wi#cona jest w ca!o&ci cz#&* druga niniejszej ksi$"ki. 

52 Gwoli &cis#o&ci, w koncepcji PAL zosta#a przewidziana mo%liwo&' zatrudnienia do roli 

animatora lokalnego zewn!trznej osoby, stowarzyszenia lokalnego. Niestety, instytucje 

pomocy spo#ecznej rzadko korzysta#y z tej mo%liwo&ci.



119W ten sposób pojawi!a si# po raz pierwszy rzeczywi&cie systemowa inicja-
tywa interwencji na rzecz rozwoju &rodowiskowej pracy socjalnej. Realizacj# 
(w wyniku konkursu na Partnerów) powierzono stowarzyszeniu Centrum 
Wspierania Aktywno&ci CAL i Instytutowi Spraw Publicznych. Decyzja 
(w opinii autora do&* naturalna, poniewa" CAL by! w tym czasie jedynym 
o&rodkiem zajmuj$cym si# prac$ spo!eczno&ciow$ w instytucjach pomocy 
spo!ecznej na skal# ponadlokaln$53), budzi te" niekiedy kontrowersje. Jak 
zauwa"a Kazimiera Wódz: 1PQVMBSZ[BDKB�vNFUPEZ�$"-w�X�QVCMJD[OFK�QPNP-
DZ�TQP�FD[OFK�KFTU�TXPJTUZN�GFOPNFOFN�OJHEZ�XD[FĊOJFK�NFUPEB�QSBDZ�[F�
TQP�FD[OPĊDJĉ�OJF�CZ�B�T[FS[FK�TUPTPXBOB�w QSBLUZDF�QPMTLJFK�QPNPDZ�TQP-
�FD[OFK�i XFKĊDJF�$"-�w UP�ĊSPEPXJTLP�VXBČBN�[B�OJF[XZLMF�DFOOĉ�JOJDKB-
UZXđ��Z ESVHJFK�TUSPOZ�NPČF�KFEOBL�E[JXJĐ�GBLU�ČF�XSB[�z QPQVMBSZ[BDKĉ�
NPEFMV�$"-�OJF�EPLPOB�P�TJđ�PUXBSDJF�ĊSPEPXJTLPXFK�QPNPDZ�TQP�FD[OFK�
na inne nurty i USBEZDKF�PSHBOJ[PXBOJB�ĊSPEPXJTLB�MPLBMOFHP�o�UBLJF�LUØ-
SF�CZ�ZCZ�CBSE[JFK�EPQBTPXBOF�EP�MPLBMOZDI�VXBSVOLPXBĒ�TPDKP�QPMJUZD[-
OZDI�i [BTPCØX�LBQJUB�V�LVMUVSPXFHP�TQP�FD[OFHP�FLPOPNJD[OFHP��	���
�
QSPKFLU�$"-�OJF�CZ��i OJF�KFTU�KFEZOZN�EPTUđQOZN�vOB�SZOLVw�FEVLBDZKOZN�
D[Z�T[LPMFOJPXZN�NPEFMFN�XTQJFSBOJB�BLUZXOPĊDJ�MPLBMOFK��5ZND[BTFN�
X�BĊOJF�QSPHSBN�$FOUSØX�"LUZXOPĊDJ�-PLBMOFK�V[ZTLB��w LSØULJN�D[BTJF�
OJFNBM�NPOPQPMJTUZD[Oĉ�QP[ZDKđ�w E[JFE[JOJF�QPQVMBSZ[BDKJ�FMFNFOUØX�
QSBDZ�[F�TQP�FD[OPĊDJĉ�MPLBMOĉ�w 0ĊSPELBDI�1PNPDZ�4QP�FD[OFK�EPNBDI�
LVMUVSZ�T[LP�BDI�PSHBOJ[BDKBDI�QP[BS[ĉEPXZDI”(Wódz 2013). Daj$cy si# 
zauwa"y* w tym cytacie niepokój o zbyt jednowymiarowe podej&cie do bo-
gatej tradycji i refleksji naukowej oraz wspó!czesnej praktyki w zakresie pra-
cy ze spo!eczno&ci$ lokaln$, zw!aszcza wyra"any przez autorytet naukowy 
w tej dziedzinie, wymaga powa"nego potraktowania. W opinii autora du"a 
cz#&* rozdzia!u pi$tego, ukazuj$ca wspólnotowe mechanizmy stopniowego 
rozwoju pracy spo!eczno&ciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie CAL, 
wyja&nia mechanizmy „monopolu”. Rozpowszechnienie podej&cia CAL by!o 
i jest efektem wspólnotowej metodyki budowania oddolnego ruchu instytu-
cjonalnego. Z tego te" powodu centraln$ kategori$ poznawcz$ i praktyczn$ 
tej publikacji jest edukacyjny mechanizm tworzenia i realizacji programu/
polityki publicznej, bowiem to on w przewa"aj$cej mierze decyduje – w opinii 
autora – czy jakie& rozwi$zanie b#dzie stosowane, czy nie. 

53  Fundacja SIC stopniowo wygasza#a dzia#alno&', ograniczaj$c si! do dzia#a( w Poznaniu.
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„Zmiana spo!ecze%stwa” przebiega inaczej ni" nam si# dotychczas wyda-
wa!o, dokonuje si# samoczynnie i niepostrze"enie. Taki kierunek niepla-
nowanej radykalizacji nowoczesno&ci okre&lony zosta! przez Anthonego 
Giddensa jako modernizacja refleksyjna (Beck, Giddens, Lash 2009). 
Kluczowe poj#cie tej wielkiej teorii zmiany – refleksyjno&* – nie oznacza 
refleksji w znaczeniu ogólnym, ale przede wszystkim nieznan$ wcze&niej 
konieczno&* konfrontacji ludzi z samym sob$. Niezale"nie od pogl$dów 
wszyscy zmuszeni s$ do zmierzenia si# ze skutkami „nieznanego-nowe-
go”. Pracownicy socjalni musz$ za& sobie poradzi* z przymusow$ reflek-
sj$ na dwóch poziomach: osobistym i zawodowym (jak pomóc osobom/
grupom s!abszym w tym procesie). Proces wypracowywania modelu 
i standardów &rodowiskowej pracy socjalnej nie ogranicza! si# do zagad-
nienia wprowadzenia zmian metodycznych istotnych dla grupy profesjo-
nalistów sektora pomocy spo!ecznej – pracowników socjalnych. Wpisuje 
si# w du"o szersz$ debat# nad skutkami wspó!czesnych przemian spo-
!ecznych, a zw!aszcza nasilania si# ró"norodnych mechanizmów i przeja-
wów wykluczenia spo!ecznego. Dawne diagnozy i wynikaj$ce z nich spo-
soby dzia!ania wymagaj$ zmiany lub nowego odczytania. Dominuj$cym 
trendem, niezale"nym od ogólnego cywilizacyjnego post#pu, a tak"e od 
ró"nic materialnych i wykszta!cenia, staje si# ryzyko niepewno&ci w!as- 
nego losu i ryzyko spo!ecznej marginalizacji ca!ych grup i spo!eczno&ci. 
Wa"nym sposobem poradzenia sobie z t$ sytuacj$ jest w ocenie autora 
refleksyjno&* wspólnotowa (grup i spo!eczno&ci) i systemowa (polityka 
publiczna).
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3FýFLTZKOPĊĐ�KFTU�DFDIĉ�i X�BĊDJXPĊDJĉ�XTQØ�D[FTOFHP�E[JB�BOJB�TQP�FD[-
OFHP��+FTU�KFHP�OJF[CđEOZN�XZNBHBOZN�i QPČĉEBOZN�D[ZOOJLJFN�o�
LPNQFUFODKĉ�PSB[�TJ�ĉ�TQSBXD[B – stwierdza zajmuj$ca si# t$ problema-
tyk$ w kontek&cie kompetencji nauczycieli Wanda Dró"ka (Dró"ka 2006, 
s. 33). Refleksyjne dzia!anie spo!eczne okre&la si# jako dzia!anie nowego 
typu – dzia!anie znacz$ce. Tworzy go splot umiej#tno&ci technicznych 
(sprawno&*), rozumienie pog!#bionego sensu (hermeneutyka) podejmo-
wanej aktywno&ci oraz wiedza naukowa i ekspercka. Niezb#dnym ele-
mentem jest te" wra"liwo&* moralna dotycz$ca warto&ci stoj$cymi za 
podejmowanymi dzia!aniami spo!ecznymi. Refleksyjno&* staje si# wa"na 
na poziomie praktyki, gdzie oznacza specyficzn$ kompetencj# spo!eczn$ 
– zdolno&* grup, &rodowisk do krytycznego namys!u nad istniej$cymi 
i potencjalnymi zagro"eniami problemami spo!ecznymi, umiej#tno&* 
odpowiedzialnej i autonomicznej samokontroli swych zachowa%, tak"e 
ich intencji (Sztompka 2002, s. 572). Jednocze&nie jest te" istotn$ per-
spektyw$ wspó!czesnej teorii spo!ecznej. Z punktu widzenia problematyki 
podejmowanej w tej publikacji wa"ne jest te", "e refleksyjnie ujmowane 
nauki spo!eczne nie stoj$ obok praktyki spo!ecznej, ale w ni$ ingeruj$ 
i przekszta!caj$ (Giddens 2001b, s. 23). Dzi#ki nim obu, refleksyjno&* 
wp!ywa na decyzje ludzi, na ich rozumienie i interpretacje, na sposób 
reagowania i post#powania, a przez to na kszta!t spo!ecze%stwa. W ten 
sposób sama staje si# przedmiotem nieustannej refleksji i reinterpretacji 
oraz podlega ci$g!ej autorefleksji (Giddens 2001b, Sztompka 2002). 
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Poj#cie refleksyjno&ci, tak cz#sto wspó!cze&nie (nad)u"ywane, nie jest 
jednoznaczne, interpretuje si# je na kilka sposobów. Najcz#&ciej u"ywa 
si# zamiennie terminów: „refleksyjny”, „refleksyjno&*”, „refleksywny”, 
„refleksywno&*”. Etymologicznie wszystkie przytoczone wersje pocho-
dz$ od !aci%skiego s!owa SFýFYJP, które oznacza „odgi#cie”, „odbicie”, 
„odzwierciedlenie”. Pierwotne poj#cie przyjmuje ró"ne formy znaczenio-
we, zale"ne od kontekstu i celów, w jakich u"ywaj$ ich autorzy. Mówi 



122 si# wówczas mi#dzy innymi o: FGFLDJF�[XSPUOPĊDJ�XTQØ�[BMFČOPĊDJ�X[B-
KFNOZN�PEE[JB�ZXBOJV�TQS[đČFOJV�[XSPUOZN�[XJFSDJBEMF. Podstawowe 
rozró"nienie wykorzystywane w tej ksi$"ce wskazuje na dwa znaczenia:

1. Refleksja (SFýFDUJPO) rozumiana jako proces oceny warto&ci praktyki. 
Dotyczy przede wszystkim uczenia si# i rozwoju kompetencji w po-
strzeganiu swoich do&wiadcze% (Schön 1983, s. 87). Otwiera nas na 
inne sposoby rozumienia, pozwala wielostronnie analizowa* proces 
dzia!ania spo!ecznego. Refleksja umo"liwia przegl$d i ponowne od-
czytanie, prze"ywanie i analizowanie do&wiadcze%. Daje szans# na 
uchwycenie prawid!owo&ci i powtarzaj$cych si# scenariuszy zacho-
wa%. Przeciwdzia!a zinstrumentalizowanemu sposobowi dzia!ania po-
przez fakt, i" wymaga zdystansowania si# od bie"$cej aktywno&ci. 
,wietnie nadaje si# do tworzenia programów edukacyjnych opartych 
o analiz# praktycznego do&wiadczenia. Pierwsz$ form$ jest „reflek-
sja w dzia!aniu”, która odbywa si# w jeszcze w czasie dzia!ania. Jest 
to stale towarzysz$ce dzia!aniu my&lenie i &wiadomo&* danej chwili; 
co robi# dobrze, a co wymaga zmiany. Refleksja pojawia si# w sytu-
acji, która jeszcze si# toczy, trwa i daje szans# na korekt# i zmian# 
strategii lub zachowania. Druga forma, okre&lana jako „refleksja nad 
dzia!aniem”, rozgrywa si# w pewnym czasowym oddaleniu. Polega na 
analizowaniu tego, co si# zdarzy!o w przesz!o&ci: wa"nych dzia!a%, 
sytuacji, wydarze%. Umo"liwia patrzenie z dystansu na to, co si# uda-
!o, co mo"na by!oby zmieni* i zrobi* inaczej. To oddalenie daje szans# 
na mniej emocjonalne podej&cie i pe!niejsze zrozumienie tego, co si# 
sta!o, dlaczego wydarzy!o si# to, co si# wydarzy!o i zarazem mo"li-
wo&* wyci$gni#cia wniosków na przysz!o&*.

2. Zwrotno&* (SFýFYJWJUZ) wywodzi si# z obszaru bada% spo!ecznych 
i odnosi si# do umiej#tno&ci umiejscowienia siebie samego w szer-
szym kontek&cie w!asnego lub spo!ecznego wp!ywu na proces ba-
dawczy/poznawczy. „Skupia si# na czynach, my&lach, warto&ciach, 
to"samo&ci oraz wp!ywie na innych, w tym na sytuacje zawodowe 
i struktury spo!eczne” (Jorge 2013, s. 54, tak"e: 2005; 2012). 
Reflexivity odnosi si# do relacji wiedzy i dzia!ania, a tak"e w!asnej 
w niej obecno&ci/ingerencji (Fook 2002).



123Rol# refleksyjno&ci okre&la si# te" mianem „podwójnej hermeneu-
tyki” poniewa" nauki spo!eczne NBKĉ�EP�D[ZOJFOJB�[F�ĊXJBUFN�KVČ�VLPO-
stytuowanym w SBNBDI�[OBD[FOJB�QS[F[�TBNZDI�BLUPSØX�TQP�FD[OZDI�
i SFJOUFSQSFUVKĉ�UFO�ĊXJBU�w PCSđCJF�X�BTOZDI�TDIFNBUØX�UFPSFUZD[OZDI�
NFEJVKĉD�NJđE[Z�Kđ[ZLBNJ�QPUPD[OZN�a UFDIOJD[OZN (Giddens 2001b, 
s. 227). Zastosowanie kategorii refleksyjno&ci do badania i tworzenia 
rozwi$za% we wspó!czesnych warunkach jest szczególnie uzasadnio-
ne, poniewa" rzeczywisto&* spo!eczna, w której funkcjonujemy jest 
nieustannie tworzona i reprodukowana/przetwarzana. Zak!ada si#, "e 
proces konstytuowania wiedzy niezb#dnej do adaptowania w coraz in-
nych sytuacjach spo!ecznych i zawodowych ma charakter racjonalny 
i wymaga odpowiednich kompetencji. Nabieramy ich w wyniku syste-
matycznej i &wiadomej refleksji nad uwarunkowaniami podejmowanych 
dzia!a% spo!ecznych (Giddens 2001b, s. 30). Wiedza, b#d$ca efektem 
spo!ecznego namys!u, tworzy „now$ przestrze% dzia!a% znacz$cych”, 
w których podmiot (cz!owiek) musi nieustannie, racjonalnie kontrolowa* 
dokonywane wybory (Dró"ka 2006, s. 37). Chc$c zatem zrozumie* dzie-
j$ce si# procesy spo!eczne, nale"y wnika* w badaniach w refleksyjno&* 
podmiotów, w której zawarte s$ ca!o&ciowe fakty spo!eczne ukazuj$ce 
praktyki spo!eczne poprzez: a) zale"no&ci przyczynowe (strukturalne, 
czysto zewn#trzne), jak i b) podmiotowe (fenomenologiczne) strategie 
radzenia sobie w ró"nych sytuacjach (Dró"ka 2006, s. 36). Jednak ce-
lem bada% w naukach spo!ecznych nie jest d$"enie tylko do opisu i wy-
ja&nienia obiektywnych struktur, ani te" do odkrywania subiektywnej 
perspektywy podmiotowej, czyli ukazywania znacze%. Chodzi przede 
wszystkim o takie badania – jak zauwa"a Wanda Dró"ka – LUØSF�QPQS[F[�
SP[VNJFKĉDZ�XHMĉE�w SFýFLTZKOPĊĐ�KBLP�DFOUSBMOZ�FMFNFOU�MVE[LJFK�QSBLUZ-
LJ�VNPČMJXJB�ZCZ�VTUBMFOJF�w KBLJ�TQPTØC�TFOTPXOF�E[JB�BOJB�QPXJĉ[BOF�
Tĉ�[F�TUSVLUVSĉ�KBL�UXPS[Z�TJđ�QS[FTUS[FĒ�QPENJPUPXZDI�E[JB�BĒ�[OBD[ĉ-
DZDI�KBLJF�KFTU�QPDIPE[FOJF�PLSFĊMPOZDI�TQPTPCØX�NZĊMFOJB�TDIFNBUØX 
JOUFSQSFUBDZKOZDI�X[PSØX�QFSDFQDKJ�i PDFO�TUPTPXBOZDI�QS[F[�MVE[J�w JDI�
E[JB�BOJBDI (Dró"ka 2006, s. 38). Refleksyjne wykorzystanie wiedzy 
stworzonej przez nauki spo!eczne ma dopomóc ludziom w zwi#kszeniu 
ich autonomii my&lenia i dzia!ania. Ma nauczy* my&lenia nad my&leniem, 
czyli umiej#tno&ci kwestionowania ka"dego przyj#tego za!o"enia (tek-
stu, projektu, wizji, ideologii, bada%, itp.) jako jakiej& formy mo"liwo&ci, 



124 ale zarazem dominacji struktury nieustannie na nowo przez ludzi wytwa-
rzanej. We wspó!czesnych warunkach, gdy na nasze "ycie i podejmowa-
ne dzia!ania silnie oddzia!uje wiedza, jest to pewna forma refleksyjnego 
„badania umys!u w dzia!aniu” (Dró"ka 2006, s. 40).
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Metodologia oparta na refleksyjno&ci rozwija TQP�FD[Oĉ�QVCMJD[Oĉ�
QS[FTUS[FĒ�XJFE[Z. Wa"ny z pedagogicznego punktu widzenia'prze-
!om w my&leniu o przestrzeni zwi$zany jest ze zwróceniem uwagi na 
fenomenologiczny aspekt jej postrzegania. W tej perspektywie cz!owiek 
obiektywizuje &wiat, staraj$c si# go oswoi* i wyt!umaczy* poprzez okre&- 
lenie w nim swojego miejsca. Dzi#ki takiej postawie jeste&my w stanie 
zrozumie* przestrze% nie jako obiektywn$ cz#&* rzeczywisto&ci, której 
wszyscy nadajemy ten sam sens i w ten sam sposób j$ rozumiemy, ale 
mo"emy' zrozumie* j$ jako nasze indywidualne lub grupowe do&wiad-
czenie. Przedmiotem zainteresowania staje si# wówczas kwestia, w jaki 
sposób jednostka lub grupa postrzega lub kreuje przestrze%. Przestrze% 
sama w sobie znacze% nie posiada, za to cz!owiek, który wzrasta w danej 
kulturze, uczy si#, które jej elementy bra* pod uwag#, a które ignoro-
wa*, a tak"e, w jaki sposób j$ postrzega*. Nadajemy jej sens i znaczenie 
poprzez spo!eczn$ praktyk# edukacyjn$. Nie mo"na mówi* o istniej$cej 
obiektywnie, jednej tylko przestrzeni, a jedynie o wyobra"eniach o niej. 
Dzi#ki temu nadaj$c sens zewn#trznemu &wiatu, ograniczamy skal# 
niepewno&ci. To, czego cz!owiek nie nazwie, nie mo"e uzyska* "adnego 
sensu i znaczenia. Wa"na staje si# spo!eczna dyskursywno&* do&wiad-
czenia, która w wi#kszym stopniu stawia pytania, ni" daje odpowiedzi. 
Tworzy sytuacje publiczne, wydobywaj$c w$tpliwo&ci, jakich raczej nie 
chce ujawni* czy dyskutowa* klasyczna nauka, nastawiona na sprawy 
zasadnicze i fundamentalne. Teoria jest refleksyjna, je&li zajmuje si# 
zapo&redniczeniem do&wiadczenia codzienno&ci. Proces jej tworzenia 
KFTU�XZOJLJFN�SP[VNJFKĉDFHP�ĊXJBEPNFHP�i [BBOHBČPXBOFHP�XHMĉEV�
w QSPCMFNZ�CBEBXD[F�QPTUS[FHBOF�KBLP�QSPCMFNZ�TQP�FD[OF�XSB[�z inten-
DKĉ�JDI�PEQPXJFE[JBMOFHP�SP[XJĉ[ZXBOJB��1PUS[FCOB�KFTU�EP�UFHP�LPNQF-
UFODKB�SP[VNJFKĉDFHP�QBUS[FOJB (Giddens 2001, s. 227; Sztompka 2002). 



125Nazywaj$c co& refleksyjnym czy refleksywnym (dzia!anie podmio-
towe, organizacj#, instytucj#, typ postawy badawczej, wiedz#, dziedziny 
nauk spo!ecznych itp.), przypisujemy temu czemu& cechy (samo)zwrot-
no&ci i wspó!zale"no&ci. ;BL�BEBNZ�XJđD�ČF�OBT[F�NZĊMFOJF�i E[JB�BOJF�
OJF�TUBOPXJ�QSPTUFHP�PECJDJB�ĊXJBUB�[FXOđUS[OFHP�	USBEZDZKOJF�SP[VNJB-
OFK�TUSVLUVSZ
�MFD[�KFTU�DPSB[�CBSE[JFK�[BQPĊSFEOJD[BOF�QS[F[�XJFE[đ�EP�
LUØSFK�XZUXBS[BOJB�TBNJ�TJđ�QS[ZD[ZOJBNZ�i KFK�OJFVTUBOOJF�QPEMFHBNZ. 
W tym uj#ciu refleksyjno&* – jak wskazuje Piotr Sztompka – mo"na po-
strzega* jako nowoczesny vNFDIBOJ[N�BVUPLPSFLUZw�[BSØXOP�OB�QP[JP-
NJF�NZĊMFOJB�PSB[�E[JB�BOJB�KFEOPTULPXFHP�KBL�i TQP�FD[OFHP�HMPCBMOF-
HP ( Sztompka 2002, s. 573).

Inn$ przestrzeni$ refleksyjno&ci rozumianej jako mo"liwo&* pog!#bio-
nego wgl$du w praktyk# ludzkiego dzia!ania, jest narracja zapo&redniczona 
przez j#zyk, a szerzej rzecz traktuj$c – dyskurs (zawieraj$cy obok j#zyko-
wych zapo&rednicze% tak"e inne jego formy). Refleksja w formie narracji lub 
dyskursu mo"e by* traktowana jako medium praktyki spo!ecznej (Giddens 
2001, s. 10). Szczególnie odpowiednia wydaje si# tu praktyka badawcza 
obejmuj$ca badania autobiograficzne, narracyjne i tzw. uczestnicz$ce, które 
daj$ dost#p zarówno do faktów, jak i do podmiotowej interpretacji (Dró"ka 
2006, s. 33). Dzia!anie powinno by* wi#c traktowane jako: po pierwsze, racjo-
nalne post#powanie, kierowane refleksj$ przez dzia!aj$cego oraz po drugie, 
uchwycenie znaczenia j#zyka jako medium praktyki. Mamy wi#c refleksyj-
no&* w przynajmniej w kilku ods!onach znaczeniowych jako (Dró"ka 2006):

a) typ wiedzy spo!ecznej 
 Teoria w naukach spo!ecznych staje si# „wiedz$ podzielan$”, nie-

ustannie negocjowan$, wyra"aj$ca si# w schematach interpre-
tacyjnych, którymi w takim samym stopniu pos!uguj$ si# badani 
i badacze, a którymi musz$ si# pos!ugiwa*, aby „nada* sens” dzia-
!aniom spo!ecznym, tzn. dostarczy* opisu „rozpoznawalnych” cech 
tych dzia!a%. 

b) dzia!anie podmiotowe oraz forma kompetencji spo!ecznych i postawy 
profesjonalnej 

 Jest zaprzeczeniem rutyny, wzorów i schematów. Jest to kto&, kto 
dzia!a w przekonaniu, "e to, co robi, ma sens i s!u"y dobru klienta 
rozumianego jako partnera.



126 c) cechy postawy badawczej w naukach spo!ecznych 
 Refleksyjne strategie badawcze umo"liwiaj$ jednoczesne w!$czenie 

w analiz# naukow$ tekstów naukowych, wyników bada% empirycz-
nych oraz innych rodzajów tekstów: reporta"y, literatury pi#knej, 
dzienników, stwarzaj$cych okazje do poznania do&wiadczenia ludzi 
wraz z jego ró"nymi interpretacjami i wyja&nieniami).

d) nurtu edukacji (NFUPEPMPHJJ�SBEZLBMOFHP�XĉUQJFOJB)
 Kszta!cenie to jest zbli"one w swym charakterze do krytycznego, 

refleksyjnego badania; za!o"e% w!asnego my&lenia, a tak"e mecha-
nizmów powstawania wiedzy w jej relacjach z w!adz$ oraz ludzk$, 
podmiotow$ i spo!eczn$ praktyk$ (Bourdieu 2001, Go!#bniak 2003).

e) kompetencja autobiograficzna 
 Pozwala na odniesienie si# do swego "ycia, przede wszystkim do 

siebie samego. Zintegrowana to"samo&*, osi$gni#cie autentycznego 
„ja”, wynika z integracji do&wiadcze% "yciowych w narracji w!asnego 
rozwoju i wytworzenia w!asnego systemu przekona%, dzi#ki które-
mu jednostka wie, "e jest lojalna, po pierwsze w stosunku do siebie. 
Podstawowe punkty odniesienia s$ ustanawiane „od wewn$trz”, 
w zale"no&ci od tego, jak jednostka konstruuje i rekonstruuje swoj$ 
histori# (Giddens 2001a, s. 111).

f) cecha instytucji/organizacji spo!ecznej
 Obejmuje rutynowe w!$czanie nowej wiedzy lub nowych informacji 

do warunków dzia!ania, czego efektem jest ich przebudowa i reorga-
nizacja (Giddens 2001a, s. 316); form$ metodyczn$ tego typu reflek-
syjno&ci jest formu!a tzw. „organizacji ucz$cej si#”.

Wszystko razem uk!ada si# w form# „triady refleksyjnej”. Jej pierwszy po-
ziom to refleksyjna praktyka (spo!eczne kompetencje refleksyjne, kom-
petencje autobiograficzne, dzia!anie podmiotowe). Drugi poziom okre&li* 
mo"na jako refleksj# nad praktyk$ (pedagogia, postawa profesjonalna, 
nurt kszta!cenia/edukacji). Trzecim wymiarem b#dzie w tej typologii re-
fleksja nad refleksj$, b#d$ca form$ teoretyzowania w kategorii metaana-
lizy (typ spo!ecznego wytwarzania wiedzy, metodologia metapoznania).



127�����8F]ÇF\�VLÛ�V\VWHP�Ż�UHǯHNV\MQD�DUFKLWHNWXUD�SURJUDPµZ�
SXEOLF]Q\FK�

Od kilku lat, g!ównie w zwi$zku z wdra"aniem programów operacyjnych 
dystrybuuj$cych wsparcie z Unii Europejskiej w perspektywie 2007–2014, 
zadomawia si# w Polsce poj#cie i mechanizmy dzia!ania w sferze spo!ecz-
nej okre&lane jako polityki publiczne. Okre&lenie to wi$"e si# z kolejn$ faz$ 
modernizacji opart$ na projektowaniu systemowych rozwi$za% problemów 
publicznych. Polityki publiczne maj$ charakter – jak zauwa"a znawca pro-
blematyki, Andrzej Zyba!a (2012, 2013) – nowej in"ynierii/technologii spo-
!ecznej, któr$ tworzy zintegrowany zespó! instytucji, technik dzia!ania, 
post#powania, ale tak"e odpowiednio przygotowanych zasobów kapita!u 
ludzkiego (kwalifikacje i umiej#tno&ci ludzi), kapita!u organizacyjnego, ka-
pita!u spo!ecznego (mechanizmy wspó!pracy), kapita!u intelektualnego 
(zasoby wiedzy o problemach, metody badania problemów). W naszych 
rozwa"aniach polityki publiczne pojawiaj$ si# z dwóch powodów. 

Po pierwsze, mo"na je okre&li* jako dziedzin# systemowych, upo-
rz$dkowanych dzia!a% pa%stwa i jego obywateli, które wyp!ywaj$ z wy-
tworzonej zobiektywizowanej wiedzy i s$ podejmowane, aby rozwi$-
zywa* kluczowe problemy zbiorowe. Wykonywane s$ one [B�QPNPDĉ�
T[FSFHV�TQFDZåD[OZDI�OBS[đE[J�UBLJDI�KBL��SFHVMBDKF�	QSBXOF�BMF�UBLČF�
TBNPSFHVMBDKF�SØČOZDI�HSVQ�PCZXBUFMJ�D[Z�CJ[OFTV
�XTQØ�QSBDB�BSHV-
NFOUPXBOJF�EFCBUPXBOJF�CBEBOJF�LT[UB�UPXBOJF�QP[ZUZXOZDI�CPEċDØX�
EP�QS[ZKNPXBOJB�PD[FLJXBOZDI�QPTUBX�XTLBċOJLJ�FGFLUZXOPĊDJ�E[JB�BĒ�
FXBMVBDKB�FLTQFSUZ[Z�(policy analysis)�JOTUZUVDKF�	VS[đEZ�QVCMJD[OF�PSB[�
TJFDJ�XTQØ�QSBDZ�PSHBOJ[BDKJ�TQP�FD[OZDI
 (Zyba!a 2012, s. 26). Zadanie 
wypracowania standardów &rodowiskowej pracy socjalnej, które jest 
przedmiotem naszej analizy, zosta!o zaprojektowane w podobny sposób, 
a wi#c ma charakter tworzenia okre&lonej polityki publicznej. Ten sposób 
przygotowania nowych rozwi$za% systemowych nie by! dotychczas sto-
sowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo!ecznej, a wi#c do&wiad-
czenie naszego zadania (a tak"e innych projektów o podobnym charak-
terze) tworzy now$ wiedz# o mechanizmach projektowania, testowania 
i wdra"ania polityk publicznych.

Po drugie, wypracowywany w ramach projektu model „organizowa-
nia spo!eczno&ci lokalnej” mo"na postrzega* jako istotny i nowy element 



128 lokalnej polityki publicznej. Systemowe podej&cie do rozwi$zywania pro-
blemów publicznych/spo!ecznych, zapocz$tkowane na poziomie krajo-
wym, a inspirowane wytycznymi unijnymi, schodzi obecnie na poziom 
regionalny i lokalny. Metody pracy ze spo!eczno&ci$ lokaln$ wykorzysty-
wane w pracy socjalnej zmieniaj$ w istotny sposób form# „pomagania 
s!abszym”, a tak"e w naturalny sposób !$cz$ si# z innymi sferami dzia!a% 
lokalnego samorz$du, wykraczaj$c poza w$sko rozumian$ pomoc spo-
!eczn$. Budowanie kapita!u spo!ecznego w oparciu o OSL mo"e by* fun-
damentem procesów rewitalizacji (spo!ecznej), lokalnej polityki spo!ecz-
nej, a tak"e jeszcze szerzej – rozwoju lokalnego. W zwi$zku z tym warto 
projektowa* dzia!ania spo!eczno&ciowe w !$czno&ci z innymi sferami 
"ycia lokalnego, traktuj$c je jako jedn$ z lokalnych polityk (programów) 
publicznych. W ten sposób pomoc spo!eczna, a w niej praca socjalna 
zmienia (mo"e zmieni*) swe usytuowanie w lokalnej polityce samorz$-
dowej z „kosztów” w kierunku „inwestycji spo!ecznej”, wa"nej dla ca!o-
&ciowego rozwoju lokalnego.
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W zwi$zku z tym, "e jak wskazano wy"ej, rozwój &rodowiskowej pracy 
socjalnej mo"e by* (jest) traktowany jako jedna z polityk publicznych, 
niezb#dne staje si# g!#bsze rozpoznanie tej nowej dziedziny praktyki 
i wiedzy spo!ecznej. Z punktu widzenia naszych rozwa"a% wa"ny jest 
nacisk na refleksyjny charakter rozwi$zywania problemów spo!ecznych 
poprzez mechanizm projektowania i wdra"ania polityk publicznych. Ich 
istotnym (ród!em jest d$"enie do oddzielenia polityki rozumianej jako 
sprawowanie w!adzy (QPMJUJDT) od rz$dzenia polegaj$cego na rozwi$zy-
waniu zbiorowych problemów (QPMJDZ). 

„Polityka publiczna” oznacza zracjonalizowane dzia!ania i programy 
publiczne, które oparte s$ na zgromadzonej, wzgl#dnie zobiektywizowa-
nej wiedzy i usystematyzowanym procesie projektowania i wykonywania 
tych dzia!a% (Zyba!a 2012). Wed!ug M.E. Krafta i S.R. Furlonga, KFTU�UZN�DP�
GVOLDKPOBSJVT[F�QVCMJD[OJ�w S[ĉE[JF�i PCZXBUFMF�LUØSZDI�POJ�SFQSF[FOUV-
Kĉ�QPTUBOBXJBKĉ�SPCJĐ�BMCP�OJF�SPCJĐ�w [BLSFTJF�QSPCMFNØX�QVCMJD[OZDI��



1291SPCMFNZ�QVCMJD[OF�PEOPT[ĉ�TJđ�EP�XBSVOLØX�LUØSF�TQP�FD[FĒTUXP�T[F-
SPLP�V[OBKF�[B�OJF�EP�[BBLDFQUPXBOJB�a [BUFN�XZNBHBKĉ�JOUFSXFODKJ54 
(Kraft, Furlong 2007, s. 4–5). Guy Peters, jeden z promotorów poj#cia „po-
lityki publiczne”, wyró"nia jej trzy poziomy (Peters 2004, s. 24):

1. Wybory programowe (pPMJDZ�DIPJDFT). S$ one dokonywane przez 
polityków, urz#dników i przedstawicieli innych cia!, które u"ywaj$ 
w!adzy publicznej do wp!ywania na "ycie obywateli. Chodzi o progra-
my, projekty, pomys!y, które mo"na wykorzysta* w dzia!aniu. 

2. Wykonywanie programów publicznych (QPMJDZ�PVUQVU). Dzia!ania 
wykonywane przez uruchomienie ca!ego zaplecza administracji i jej 
wspó!pracowników (np. NGO). Na tym poziomie rz$d wydaje pieni$-
dze, wdra"a regulacje, wprowadza programy dzia!a%, zak!ada czy 
likwiduje instytucje wykonawcze. To wszystko obejmuje to, co mo"-
na nazwa* produktem w polityce publicznej, a wi#c widzialne efekty 
dzia!a% publicznych (szko!a, szpital itp.). 

3. Rezultaty dzia!a% publicznych (QPMJDZ�JNQBDU) i ich wp!yw na "ycie 
obywateli. Co mo"e by* rezultatem? Na przyk!ad w polityce rynku 
pracy mo"e to by* zmniejszenie bezrobocia w wyniku wprowadzenia 
systemu szkole% zawodowych.

W kontek&cie dzia!a% spo!eczno&ciowych interesuj$cy wydaje si# punkt 
widzenia M.E. Krafta i S.R. Furlonga, którzy stwierdzaj$, "e „polityki 
mog$ by* rozumiane jako instrumenty, poprzez które spo!ecze%stwa 
reguluj$ same siebie i usi!uj$ ukierunkowywa* ludzkie zachowania 
w akceptowalnych kierunkach” (Kraft, Furlong 2007, s. 26). To drugie 
stwierdzenie jest szczególnie wa"ne, poniewa" wskazuje na intencj# 
&wiadomego i celowo&ciowego kszta!towania postaw spo!ecze%stwa. 
Ma wi#c charakter wychowawczy. Pedagogiczny aspekt jest tak"e sil-
nie obecny w publikacjach brytyjskiego Institute for Goverment, w któ-
rych wskazuje si# mi#dzy innymi, "e centralnym elementem polityki 
publicznej jest wp!ywanie na ludzkie zachowania: 8JđLT[PĊĐ�DFMØX�

54 ?????



130 QPMJUZLJ�QVCMJD[OFK�T�VČZ�LT[UB�UPXBOJV�i [NJFOJBOJV�OBT[FHP�[BDIPXB-
OJB��+BLP�PCZXBUFMF�TQP�FD[OPĊDJ�i decydenci (policymakers)�DIDFNZ�
[BUS[ZNBĐ�v[�F�[BDIPXBOJBw��MVE[JF�OJT[D[ĉ�OBT[F�TBNPDIPEZ�LSBEOĉ�
OBT[ĉ�X�BTOPĊĐ�D[Z�[BHSBČBKĉ�OBT[ZN�E[JFDJPN��$IDFNZ�XTQJFSBĐ�vEPCSF�
[BDIPXBOJBw��XPMPOUBSJBU�VE[JB��w XZCPSBDI�D[Z�QPXUØSOF�XZLPS[Z-
TUZXBOJF�PEQBEØX��$[BTBNJ�DIDFNZ�OBXFU�USPDIđ�QPNØD�TPCJF�BCZ�
SPCJĐ�vEPCSF�S[FD[Zw��PT[D[đE[BĐ�USPDIđ�XJđDFK�KFĊĐ�USPDIđ�NOJFK�D[Z�
ĐXJD[ZĐ�USPDIđ�XJđDFK�o�KFEOBLČF�NPČFNZ�CZĐ�OJFDP�BNCJXBMFOUOJ�DP�EP�
UFHP�KBL�i OB�JMF�DIDFNZ�BCZ�QBĒTUXP�JOUFSXFOJPXB�P�w LXFTUJF�UZDI�
[BDIPXBĒ55. Pedagogiczno&* tego podej&cia jest oczywista, ale w prak-
tycznych dzia!aniach, a tak"e w pracach badawczych podejmowanych 
w ramach nowej dyscypliny naukowej (Wo(nicki 2012) – nauki o polity-
ce publicznej – refleksja o edukacyjnych uwarunkowaniach interwencji 
publicznej jest (prawie56) nieobecna. W procesach konstruowania tych 
dzia!a% z pewno&ci$ nie uczestnicz$ przedstawiciele nauk pedagogicz-
nych, cho* ich wiedza o mechanizmach wp!ywania na procesy uczenia 
i wychowania (postawy, zachowania) mog!aby by* niezwykle pomocna 
w realizowaniu tego typu programów publicznych.

Architektura tworzenia programów/polityk publicznych ma wyra(nie 
refleksyjny i ucz$cy charakter. Dotyczy to zarówno fazy projektowania, 

55 www.instituteforgoverment.org.uk/images/files/MINDSPACE-full.pdf. 

56 Chlubnym wyj$tkiem jest projekt „Ministerstwa ucz$ce si!”, www.mus.edu.pl.

Rozumienie
problemu

Ustalanie
celów

Dzia!anie

Uczenie si"
i doskonalenie

Monitoring,
ewaluacja,

doskonalenie

Projektowanie
instrumentów

Rozwijanie
systemu

wdra#ania

Szkolenie
personelu

Monitoring
i ewaluacja

Projektowanie
polityki

Implementacja
polityki

Schemat 1. Proces polityki publicznej – od projektowania do implementacji 
+ród#o: D. Swanson, S. Bhadwal za: Szarfenberg 2013b.



131budowania systemu wdra"ania, implementacji, w ko%cu ewaluacji. 
Edukacyjne wymiary s$ wyra(nie widoczne na poni"szym schemacie 
projektowania polityki publicznej.

�������.OXF]RZH�]DVDG\�Z�SROLW\FH�SXEOLF]QHM

Nowa na gruncie polskim dyscyplina i praktyka ma w kr#gu anglosa-
skim bogat$ histori# i znacz$cy dorobek. Za twórc# nauki o politykach 
publicznych jako odr#bnej dziedziny wiedzy (QPMJDZ�TDJFODFT) uznawany 
jest Harold Lasswell. W eseju 1PMJDZ�0SJFOUBUJPO (Lasswell 1951, 1971) 
przedstawi! on wizj# stosowanej dziedzin# wiedzy, która !$czy aktyw-
no&ci: akademick$, decydentów rz$dowych i obywateli. Praktyczne 
do&wiadczenia realizowania polityk publicznych zaowocowa!y sformu-
!owaniem siedmiu kluczowych zasad (Modernising Government 1999, 
s. 15):

• projektowanie polityk/programów ma miejsce wokó! wspólnych 
celów i starannie zdefiniowanych rezultatów, a nie wokó! struktur or-
ganizacyjnych czy istniej$cych funkcji; 

• polityki publiczne maj$ by* inkluzywne (w!$czaj$ce), a wi#c maj$ 
uwzgl#dnia* potrzeby wszystkich obywateli, których obejm$ plano-
wane dzia!ania publiczne w okre&lonych politykach; 

• unikanie narzucania niepotrzebnych ci#"arów. Polityki nie powinny 
by* podejmowane dla nich samych czy dla samej zasady regulowania 
publicznego. Dzia!ania (w postaci regulacji) maj$ wynika* z oczekiwa-
nych korzy&ci, jakie maj$ przynie&*, oceny kosztów, które poci$gaj$; 

• partnerstwo – tworzenie polityki ma miejsce w oparciu o anga"o-
wanie ró"norodnych podmiotów, które wdra"aj$ je, ale tak"e tych, 
którzy b#d$ przez nie dotkni#ci; 

• sta!e doskonalenie sposobu, w jaki ma miejsce zarz$dzanie ryzykiem 
niepowodzenia realizacji danych polityk; 

• orientowanie polityk na przysz!o&* i na praktyki innych krajów. Rz$d 
ma wychodzi* poza bie"$ce dzia!ania i dostrzega* nadci$gaj$ce pro-
blemy, a rozwi$za% ma szuka* w metodach stosowanych równie" 
w innych krajach; 



132 • uczenie si# z do&wiadczenia. Rz$dz$cy maj$ postrzega* tworzenie 
polityk jako proces nieprzerwany, jako proces uczenia si#. Polityki 
nie s$ bowiem jednorazowymi dzia!aniami. S$ one oparte na wyko-
rzystywaniu dowodów i bada%, które umo"liwiaj$ lepsze zrozumienie 
problemów. Wykorzystane maj$ by* programy pilota"owe, aby zach#-
ca* do innowacyjno&ci, a tak"e do testowania, czy dane programy 
rzeczywi&cie dzia!aj$. Podstawow$ zasad$ jest ewaluowanie polityk. 

Brytyjscy analitycy wyró"nili kilka podstawowych cech profesjonalne-
go dzia!ania publicznego w politykach publicznych, które zosta!y uj#te 
w tabeli.

Tabela. Cechy profesjonalnego dzia!ania w politykach publicznych

Cecha dzia!ania w politykach 
publicznych

Charakterystyka cechy

;PSJFOUPXBOF�OB�QS[ZT[�PĊĐ d!ugoterminowe spojrzenie na proble-
my zbiorowe

;PSJFOUPXBOF�OB�[FXOĉUS[ powinny efektywnie komunikowa* 
tre&* programów publicznych

Innowacyjne i LSFBUZXOF powinny kwestionowa* tradycyjne 
sposoby radzenia sobie z problemami, 
wspiera* nowe pomys!y, by* otwarte 
na komentarze i sugestie innych

0QBSUF�OB�EPXPEBDI powinny opiera* si# na najlepszych 
dost#pnych dowodach z najszerszych 
(róde! oraz anga"owa* interesariuszy 
na ka"dym etapie programowania

*OLMV[ZKOF maj$ uwzgl#dnia* potrzeby wszyst-
kich, którzy zostan$ dotkni#ci ich 
wp!ywem



133Cecha dzia!ania w politykach 
publicznych

Charakterystyka cechy

;JOUFHSPXBOF maj$ wychodzi* ponad instytucjonalne 
bariery i orientowa* si# na strate-
giczne cele rz$du. W programowaniu 
dzia!a% istotna jest podstawa prawna 
i etyczna

&XBMVPXBOF maj$ zawiera* mechanizmy systemo-
wej ewaluacji ich wyników

1PEEBXBOF�QS[FHMĉEPN powinny by* poddawane sta!ym prze-
gl$dom. S!u"$ one analizie, która ma 
wskaza*, czy wci$" s$ one zoriento-
wane 

0QBSUF�OB�VD[FOJV�TJđ powinny zak!ada* sta!y proces uczenia 
si# z do&wiadczenia tego, co jest efek-
tywne w praktyce, a co nie

)ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie Proffesional Policy Making 199957. 

�������/RNDOQD�SROLW\ND�Ż�UR]ZµM�NLHURZDQ\�SU]H]�VSRĄHF]QRĝÉ

Jak podkre&la Andrzej Zyba!a (Zyba!a 2012), w!a&ciwie wszystkie wspó!-
czesne koncepcje polityki lokalnej zak!adaj$, "e spo!eczno&* lokalna bie-
rze udzia! w formu!owaniu i wdra"aniu publicznych programów dzia!ania. 
Je&li lokalna w!adza chce by* skuteczna, musi umie* zarz$dza* poprzez 
partnerstwa, najcz#&ciej tworzone z aktorami wywodz$cymi si# ze spo-
!eczno&ci lokalnej (Zyba!a 2007). Zasadnicz$ strategi$ stosowan$ by zre-
alizowa* to podej&cie, s$ programy oparte na teorii Clarenca Stona (1989) 
z lat 80., która za kluczowy dla samorz$du aspekt formu!owania dzia!a% 
publicznych uznawa!a orientacj# „w!adzy ku” (power to). W opozycji do 

57 Professional Policy Making for the Twenty First Century. Report by Strategic Policy 

Making Team Cabinet Office, September 1999. 



134 tego podej&cia pozostaje model „w!adzy nad” (QPXFS�PWFS) polegaj$cy na 
wydawaniu polece%, narzucania swojej woli innym poprzez hierarchiczne 
zale"no&ci. Teoria Stona zak!ada, "e je&li samorz$d opanuje model „w!a-
dzy ku”, to jednocze&nie zyskuje zdolno&* do realizacji formu!owanych 
celów publicznych. W praktyce polega to na !$czeniu zasobów ró"nych 
aktorów poprzez tworzenie partnerstw, czyli dobrowolne i formalne lub 
nieformalne porozumienia. Idea partnerstwa zrodzi!a si# tak"e z przeko-
nania, "e ani rynek, ani pa%stwo, ani spo!ecze%stwo obywatelskie nie 
s$ w stanie samodzielnie radzi* sobie ze z!o"onymi problemami rozwoju 
gospodarczego i towarzysz$cymi im zmianami spo!ecznymi. W naszej 
rzeczywisto&ci promocja partnerstw zwi$zana by!a/jest z realizacj$ pro-
jektów finansowanych ze (róde! europejskich (zwykle wymagana lub 
promowana jest realizacja w formule partnerstwa). Najcz#&ciej ma ono 
charakter instytucjonalny, ale po&rednio w!$cza te" zorganizowane gru-
py mieszka%ców. Partnerstwa s$ praktycznym przejawem zakorzeniania 
si# nowego modelu zarz$dzania w samorz$dach, rozumianego jako „ela-
styczny model podejmowania decyzji opartej na lu(nych powi$zaniach 
poziomych pomi#dzy ró"nymi aktorami (publicznymi i prywatnymi)” 
(MPDBM�TPDJBM�HPWFSOBODF) (Geddes, Galès 2001). 

W sytuacji, gdy pragniemy wywo!a* zmiany poprzez projektowanie 
i wdra"anie programów/polityk publicznych dochodzi do ciekawego ze-
stawienia impulsów zewn#trznych (np. przepisy i regulacje prawne, nowe 
kompetencje, zalecenia, motywacje finansowe) i wewn#trznych (zaan-
ga"owanie realizatorów, akceptacja odbiorców, dobre dopasowanie do 
lokalnego kontekstu). Nowe regulacje prawne zawodów, instytucji i struk-
tur mog$ by* skuteczne pod warunkiem respektowania delikatnej sfery 
relacji mi#dzy wiedz$ a w!adz$. Przepisy prawa, oddaj$c wol# i intencje 
ustawodawcy, tworz$ przestrzenie dla dzia!ania. Problem pojawia si#, 
kiedy przepisy prawa staraj$ si# zast#powa* wiedz#. Niestety, cz#sto 
si# zdarza, "e „wiedza” tego typu ignoruje wiedz# naukow$ lub pozostaje 
z ni$ w jawnej sprzeczno&ci. Fundamentem polityk publicznych jest ich 
racjonalno&*, oparta na dowodach naukowych (FWJEFODF�CBTFE�QPMJDZ), 
wiedzy z zakresu zarz$dzania publicznego, socjotechnice i prakseologii 
(Szarfenberg 2002; Podgórecki 1974). Tym niemniej warto podkre&li*, 
"e niekiedy zaskakuj$co du"e znaczenie maj$ jej „edukacyjne wymia-
ry”: 8�ĊXJFDJF�JOUFSQSFUBDKJ�HE[JF�[OBD[FOJF�i EPCSP�Tĉ�QS[FENJPUFN�



135EFMJCFSBDKJ�i EFCBUZ�UXPS[FOJF�QPMJUZLJ�QVCMJD[OFK�QPMFHB�w mniejszym 
stopniu na pomiarze i QSPKFLUPXBOJV�PQUZNBMOFK�USBKFLUPSJJ�EMB�QPMJUZLJ�
QVCMJD[OFK�a w XJđLT[ZN�OB�T[UVDF�PQPXJBEBOJB�QS[FLPOVKĉDFK�i CV-
EVKĉDFK�LPOTFOTVT�PQPXJFĊDJ�LUØSB�QPSVT[B�XZPCSBċOJđ�NPSBMOĉ�PQJOJJ�
QVCMJD[OFK�i NPCJMJ[VKF�MVE[J�i HSVQZ�EP�E[JB�BOJB (Lejano 2012, s. 102). 
Polityki (programy) publiczne b#d$ mog!y tworzy* skuteczne „opowie&ci 
o spo!ecznej zmianie”, je&li znajd$ i zaadaptuj$ do tego celu w!a&ciw$ me-
tod#. Ciekawym wspó!czesnym rozwi$zaniem tworzenia lokalnej polityki 
publicznej/spo!ecznej jest instrument finansowy, zastosowany w nowej 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014–2020) Community Led 
-PDBM�%FWFMPQNFOU (3P[XØK�-PLBMOZ�,JFSPXBOZ�QS[F[�4QP�FD[OPĊĐ). By* 
mo"e zebrane dzi#ki temu do&wiadczenia pozwol$ szerzej w!$czy* me-
chanizm spo!eczno&ciowy do lokalnej polityki publicznej. By jednak to 
mog!o nast$pi*, konieczne jest znalezienie adekwatnych narz#dzi i me-
tod do realizacji tego typu idei i zada%. Powa"n$ ofert$ w tym zakresie 
b#d$ z pewno&ci$ badania w dzia!aniu.

�����%DGDQLD�Z�G]LDĄDQLX�Ż�PHWRGD�VSRĄHF]QHM�HPDQF\SDFML

Wspó!cze&nie obserwuje si# rosn$ce zainteresowanie i zapotrzebowa-
nie na wiedz# tworzon$ w ramach stosowanych oraz interwencyjnych 
bada% spo!ecznych. Dzi#ki temu rozwija si# metodologia i metody bada% 
diagnostycznych, partycypacyjnych, ewaluacyjnych czy bada% w dzia-
!aniu. Mo"na zauwa"y* zjawisko polegaj$ce na tym, "e praktycy prze-
staj$ wyst#powa* w tradycyjnej, przypisanej im roli odbiorców wiedzy. 
Jak podkre&la Henryk Mizerek (2011, s. 21): DPSB[�D[đĊDJFK�DPSB[�ĊNJFMFK�
i DPSB[�UP�CBSE[JFK�TFOTPXOJF�TBNJ�XZTUđQVKĉ�w SPMJ�CBEBD[Z��ĆXJBEPNJF�
QPEFKNVKĉ�TJđ�USVEV�VD[FOJB�TJđ�OPXFK�EMB�TJFCJF�SPMJ�QPT[VLVKĉD�XJFE[Z�
T�VČĉDFK�VTQSBXOJBOJV�X�BTOFHP�E[JB�BOJB�XJFE[Z�LUØSB�VNPČMJXJ�QPEFK-
NPXBOJF�NĉESZDI�EFDZ[KJ. Taka sytuacja sprzyja ponownemu zastanowie-
niu nad relacjami pomi#dzy teori$ a praktyk$, które nie polegaj$ ju" na 
prostej konstatacji, "e teoretyczne ustalenia powinno si# nast#pnie wdro-
"y* do praktyki spo!ecznej. Upowszechnia si# przekonanie, "e ten zwi$-
zek jest bardziej zniuansowany, a niekiedy bywa nawet odwrócony tak, 
"e z praktyki wychodz$ rozwi$zania, które zmieniaj$ teorie. Przyk!adem 



136 takiej strategii metodologicznej, która w zupe!nie nowym &wietle stawia 
sygnalizowany ju" problem relacji mi#dzy teori$ a praktyk$, s$ „badania 
w dzia!aniu” (BDUJPO�SFTFBSDI, AR). Na tle innych dziedzin stosowanych 
bada% spo!ecznych maj$ t# cech#, "e trudno wyobrazi* sobie ich prowa-
dzenie przez osoby, które nie s$ bezpo&rednio zaanga"owane w dzia!anie. 

Jednym z powodów powstania nurtu AR by!o zbli"enie nauki i prak-
tyki oraz próba zmiany sytuacji, w której praktycy nie zwracaj$ si# do 
naukowców z pro&b$ o rozwi$zywanie ich problemów, a akademicy 
z lekcewa"eniem podchodz$ do bezpo&rednich realizatorów dzia!a% 
spo!ecznych (Mabry, May, Berger 2004). Jak podkre&laj$ Chrostowski 
i Jemielniak, zajmuj$cy si# „badaniami w dzia!aniu” w zarz$dzaniu, po 
D[đĊDJ�XZOJLB�UP�z OBUVSBMOFK�SZXBMJ[BDKJ�QPNJđE[Z�OBVLPXDBNJ�a QSBLUZ-
LBNJ�o UP�D[ZKF�JOUFSQSFUBDKF�S[FD[ZXJTUPĊDJ�TQP�FD[OFK�CđEĉ�V[OBOF�[B�
prawdziwe. Uczelnie kultywuj$ pogl$d, zgodnie z którym jedynie naukowe 
metody badawcze mog$ s!u"y* do rzetelnego opisu &wiata (Feyerabend 
1996). Zgodnie z tym &wiatopogl$dem naukowcy „wiedz$”, podczas gdy 
pozostali (praktycy) jedynie „wierz$” (Latour 1987). Ta sytuacja wytwo-
rzy!a zreszt$ potrzeb# swoistych mediatorów – ekspertów, cz#sto z tytu-
!em naukowym, którzy s$ w stanie komunikowa* si# z obiema stronami, 
ale to z kolei rodzi inne problemy i zagro"enia. Pojawia si# swoisty dyktat 
ekspertów wzmocniony poprzez ich zaanga"owanie w kreowanie polityk 
publicznych, przez co ich wp!yw na sposób rozwi$zywania problemów 
spo!ecznych sta! si# bardzo, a nawet zbyt du"y. 

�������*HQH]D�SRGHMĝFLD�DFWLRQ�UHVHDUFK

"DUJPO�3FTFBSDI (AR) proponuje odmienne podej&cie, które: 

a)  traktuje wiedz# badacza jako równie wa"n$, jak wiedza aktorów spo-
!ecznych; 

b) ma na celu rozwi$zywanie praktycznych problemów organizacyjnych;
c) jest neutralne wzgl#dem podzia!ów paradygmatycznych i na metody 

ilo&ciowo-jako&ciowe (celem jest rozwi$zanie problemu praktycznego, 
badacz wykorzystuje te narz#dzia, które akurat oka"$ si# przydatne). 
(Chrostowski, Jemielniak 2009). 



137„Badania w dzia!aniu” to szereg podej&* teoretyczno-metodologicznych, 
które !$czy wizja bada% jako &rodka spo!ecznej emancypacji. Peter 
Reason i Hilary Bradbury definiuj$ je w nast#puj$cy sposób: CBEBOJB 
w E[JB�BOJV�Tĉ�PQBSUZN�OB�VD[FTUOJDUXJF�EFNPLSBUZD[OZN�QSPDFTFN�QP-
MFHBKĉDZN�OB�SP[XJKBOJV�XJFE[Z�QSBLUZD[OFK�w QPHPOJ�[B�DFMBNJ�XBČOZNJ�
EMB�D[�PXJFD[FĒTUXB�XZDIPE[ĉDZNJ�z QFSTQFLUZXZ�VD[FTUOJD[ĉDFK�LUØSB�
KBL�TĉE[JNZ�XZ�BOJB�TJđ�X�BĊOJF�w UZN�IJTUPSZD[OZN�NPNFODJF��#BEBOJB�
w E[JB�BOJV�TUBSBKĉ�TJđ�[JOUFHSPXBĐ�E[JB�BOJF�i SFýFLTKđ�UFPSJđ�i QSBLUZ-
Lđ�XTQØ�QSBDVKĉD�z innymi w PTJĉHBOJV�QSBLUZD[OZDI�SP[XJĉ[BĒ�LXFTUJJ�
QBMĉDZDI�EMB�MVE[J�PSB[�CBSE[JFK�PHØMOJF�XTQJFSBĐ�SP[XØK�JOEZXJEVBMOZDI�
PTØC�i JDI�TQP�FD[OPĊDJ�(Reason, Bradbury 2006, s. 1). Hanna Cervinkowa 
dodaje, "e�Tĉ�QS[FETJđX[JđDJFN�PQBSUZN�OB�QSBYJT�	PE�SFýFLTKJ�QS[F[�LSZ-
UZLđ�EP�E[JB�BOJB
i OBS[đE[JFN�TQP�FD[OFK�FNBODZQBDKJ�SØČOZDI�EFGBXP-
SZ[PXBOZDI�HSVQ�TQP�FD[OZDI (Cervinkowa 2011, s.12).

Badania w dzia!aniu, rozpoznawalne w &wiecie pod terminem action re-
TFBSDI, nie s$ zjawiskiem nowym czy nieznanym. Okre&lenie genezy bada% 
interwencyjnych rodzi pewne problemy. Wielu badaczy widzi ich pocz$tek 
w zmianach spo!ecznych, które zacz#!y dokonywa* si# pod koniec XIX wieku 
w Europie. Inni naukowcy (Pyrch, Castello 2001) twierdz$, "e prekursorami 
bada% AR byli etnolodzy, którzy badali i opisywali kultury egzotycznych ple-
mion i narodów. Ketter (1980) za prekursora uwa"a Coliera, który prowadzi! 
badania w&ród ameryka%skich Indian, a swoje prace opublikowa! w 1945 
roku. S$ te" tacy (Rowen 1981), którzy korzeni AR doszukuj$ si# w psycho-
terapii, czy praktykach uczenia eksperymentalnego. Jednak histori# bada% 
w dzia!aniu w zachodniej nauce zwyk!e dzieli si# na dwa g!ówne etapy.

Pierwszy etap (1920–1950) rozwoju jest zwi$zany z badaniami pro-
wadzonymi w Stanach Zjednoczonych, których pionierem by! psycholog 
spo!eczny Kurt Lewin. Jemu przypisuje si# pierwsze zastosowanie ter-
minu „badania w dzia!aniu” oraz opracowanie metody, któr$ przedstawi! 
jako spiral# kroków sk!adaj$cych si# z „cyklu planowania, dzia!ania oraz 
ustalania faktów na temat rezultatu tego dzia!ania” (Lewin 2010, s. 9). 
Zaproponowane podej&cie nie mia!o podwa"a* hierarchicznego zwi$zku 
mi#dzy teori$ i praktyk$. Zak!adano jedynie wi#ksze powi$zanie teorii 
z praktyk$ poprzez jej weryfikowanie w projektach zmiany spo!ecznej. 
Lewin pisa! w latach 40. XX wieku: CBEBOJB�action research�Tĉ�VČZUFD[-
ne w QSBLUZDF�TQP�FD[OFK�OBKMFQJFK�NPHĉ�CZĐ�POF�TDIBSBLUFSZ[PXBOF�



138 KBLP�CBEBOJB�TQP�FD[OFHP�TZTUFNV�[BS[ĉE[BOJB�D[Z�JOČZOJFSJJ�TQP�FD[OFK��
3PE[BK�CBEBĒ�UZQV�action research�DJĉHMF�QPSØXOVKF�[B�PČFOJB�i FGFLUZ�
E[JB�BĒ�w SØČOPSPEOZDI�CBEBOJBDI�TQP�FD[OZDI��#BEBOJB�UF�QSPXPLVKĉ�
i XZXP�VKĉ�TQP�FD[OF�E[JB�BOJF��#BEBOJB�LUØSZDI�FGFLUFN�Tĉ�UZMLP�QV-
CMJLBDKF�OJF�XZTUBSD[BKĉ (Lewin 1948). Du"e zainteresowanie tym podej-
&ciem, zw!aszcza w latach 40. XX wieku, niespodziewanie wygas!o ju" 
dekad# pó(niej. Przyczyn$ by!a trudno&* w adaptowaniu „bada% w dzia-
!aniu” do dominuj$cej wówczas strategii bada% ilo&ciowych (Carr 2010,  
s. 32) .

Druga faza rozwoju „bada% w dzia!aniu” w tradycji zachodniej rozpo-
czyna si# w Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 70. dosz!o do ich odrodzenia 
w kontek&cie bada% nad programami nauczania (najbardziej znany o&ro-
dek tych bada% to Tavistock Institute). Szukano wówczas bardziej efektyw-
nych metod rozwi$zywania praktycznych problemów, z którymi spotykali 
si# nauczyciele i szko!y. Recept$ mia!o by* postawienie nauczycieli w roli 
badaczy w!asnej praktyki i programów nauczania. Mia!o si# to przyczyni* 
do profesjonalizacji nauczycieli, ulepszenia praktyki pedagogicznej oraz 
umo"liwi* wprowadzenie pozytywnych zmian w programie szkolnym. Nie 
by!y to jednak „te same” badania w dzia!aniu. Zdecydowanie zwi$zano je 
z metodologi$ jako&ciow$ i podej&ciem interpretatywnym, a teoretyków-
-badaczy zast$pili praktycy. Inaczej te" postrzegano samo „dzia!anie”, 
w którym widziano przede wszystkim „moralnie uformowan$ praktyk#”, 
a nie technik# do instrumentalnego rozwi$zywania problemu spo!ecznego 
jak za czasów Lewina (Carr 2010, s. 33). Pojawi!o si# poj#cie „zorganizowa-
nego i zaanga"owanego dzia!ania” (Kemmis za Carr 2010, s. 33).

Jak zauwa"a Hanna Cervinkowa, oprócz powy"ej nakre&lonej i ogól-
nie przyjmowanej zachodniej historii „bada% w dzia!aniu”, trzeba przy-
pomnie*, "e wspó!czesne edukacyjne badania w dzia!aniu maj$ swe 
korzenie równie" w tradycji niezachodnich radykalnych ruchów na rzecz 
sprawiedliwo&ci spo!ecznej, które rozpocz#!y si# w latach 70. i by!y bez-
po&rednio inspirowane i prowadzone przez intelektualistów i badaczy. 
Trzeba tu wymieni* prac# kolumbijskiej organizacji pozarz$dowej Rosca 
Foundation for Research and Social Action, za!o"onej przez specjalistów 
z dziedziny nauk spo!ecznych, którzy odeszli ze stanowisk akademic-
kich by podj$* prac# edukacyjn$ z obywatelami wsi i Indianami w celu 
walki z MBUZGVOEJBNJ. Bardzo wa"na dla rozwoju uczestnicz$cych bada% 



139w dzia!aniu by!a te" praca wielkiego brazylijskiego edukatora Paolo Freire 
(2003). Jego ksi$"ka, 1FEBHPHZ�PG�UIF�0QSFTTFE, wyznaczy!a za cel edu-
kacji emancypacj# spo!eczn$ poprzez wiedz# zdobyt$ przez zwyk!ych 
ludzi, we wspó!pracy z badaczami przy wykorzystaniu metody partycy-
pacyjnych bada% w dzia!aniu i sta!a si# bibli$ dla oporu obywatelskiego 
w Brazylii. 

�������3ROVND�WUDG\FMD�L�ZVSµĄF]HVQH�GRĝZLDGF]HQLD�EDGDĆ�Z�G]LDĄDQLX

Idea !$czenia aktywno&ci poznawczej z praktycznym rozwi$zywaniem 
problemów spo!ecznych jest cz#&ci$ tradycji polskiej pedagogiki spo-
!ecznej. Badania &rodowiskowe prowadzone w latach 30. XX wieku przez 
zespó! Heleny Radli%skiej oznacza!y tak"e, a mo"e przede wszystkim 
niesienie pomocy wszystkim którzy jej potrzebowali. Tego typu postaw# 
i zasady aktywno&ci naukowej okre&la!a Radli%ska mianem ”do&wiadczal-
nictwa spo!ecznego” co oznacza!o, "e nauki praktyczne zajmuj$ si# nie 
tylko teori$ projektowania, lecz równie" dzia!aniem. 8BSUPĊĐ�UZDI�OBVL�
XZOJLB�QS[FEF�XT[ZTULJN�TUĉE�ČF�TUZLB�TJđ�w OJDI�NZĊMFOJF�OBVLPXF�
TZTUFNBUZ[VKĉDF�z QSBLUZLĉ�VLB[VKĉDĉ�QPT[D[FHØMOF�OJF�QS[FXJE[JBOF�
GBLUZ�E[JđLJ�D[FNV�SPE[ĉ�TJđ�OPXF�QPNZT�Z (Radli%ska 1961, s. 361). 
Badanie w dzia!aniu w uj#ciu Heleny Radli%skiej – podkre&la jej biograf 
Wies!aw Theiss (2013, s. 19) – OJF�CZ�P�XFSZåLBDKĉ�IJQPUF[�OJF�CZ�P�T[V-
LBOJFN�TUBUZTUZD[OZDI�[BMFČOPĊDJ�i CVEPXBOJFN�QSBX. Najbardziej zna-
cz$cym zastosowaniem tego podej&cia by!o badanie i reorganizacja zapi-
sów szkolnych na warszawskiej Ochocie w roku 1934, prowadzone przez 
blisko 70-osobowy interdyscyplinarny zespó! sk!adaj$cy si# z badaczy, 
pracowników spo!ecznych, lekarzy i studentów58 (B. Smoli%ska Theiss, 
W Theiss. 2013 s. 14–25)

Kolejny znacz$cy krok w historii polskich bada% w dzia!aniu zwi$-
zany jest z wspominanymi ju" pracami Stacji Badawczej Uniwersytetu 
Warszawskiego w W#growie (po!. lat 80. pocz. lat 90. XX wieku). 
D!ugofalowo pomy&lane badania terenowe w niewielkim miasteczku na 

58 Radli(ska H., Spo"eczne przyczyny powodze! i niepowodze! szkolnych. Prace z pedago-

giki spo"ecznej, Wydawnictwo Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa 1937.



140 Mazowszu prowadzone przez Barbar# Smoli%sk$-Theiss i Wies!awa Theissa 
przynios!y istotne poruszenie spo!eczno-kulturowe ogniskuj$ce si# 
wokó! problematyki historii najnowszej, a szczególnie stosunków polsko- 
-"ydowskich. Niezwykle istotne by!o jednak refleksyjne podsumowanie 
oraz teoretyczna konceptualizacja do&wiadczenia praktycznego w pu-
blikacjach b#d$cych podsumowaniem tej pracy59. Dorobek metodyczny 
w#growskiego do&wiadczenia sta! si# wa"nym wk!adem w rozwój ruchu 
Ma!ych Ojczyzn w latach 90. XX wieku. Wiele aktywno&ci podejmowanych 
w ramach tzw. Akademii Ma!ych Ojczyzn zawiera!o wyra(ne elementy 
bada% aktywizuj$cych. z tych inspiracji czerpa! te" autor tej publikacji, 
rozwijaj$c kilkuletni wieloaspektowy proces rozwoju spo!ecznego na 
terenie mazurskiego Olecka w latach 1994–1998, oparty na metodo-
logii badania w dzia!aniu. Przetestowane w Olecku badania w dzia!aniu 
zosta!o w!$czone w edukacyjna koncepcj# tworzenia Centrów Aktywno&ci 
Lokalnej60. Na prze!omie XX i XXI wieku zagadnienie bada% aktywizuj$cy-
mi podj#li kolejni pedagodzy akademiccy (Mizerek 1998; Go!#bniak 1998, 
Czerepaniak-Walczak 2007). Istotne o"ywienie teoretyczne i praktyczne 
pojawi!o si# pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. W 2010 r ukaza!a si# 
antologia klasycznych i wspó!czesnych tekstów o BDUJPO�SFTFBSDI pod 
redakcj$ Doroty Go!#bniak i Hanny Cervinkovej61. Pedagogiczne i antro-
pologiczne badania w dzia!aniu zacz#!y by* popularne w ramach projek-
tów spo!ecznych realizowanych przez organizacje pozarz$dowe. W 2010 
roku Stowarzyszenie CAL i Collegium Civitas powo!a!y wspóln$ placów-
k# badawcz$ specjalizuj$c$ si# w tego typu badaniach (Centrum Bada% 
Spo!eczno&ci i Polityk Lokalnych62 www.badaniawdzialaniu.pl). Projekty 
praktyczno-teoretyczne podj#!y m.in. &rodowiska naukowe zwi$za-
ne z katedr$ pedagogiki spo!ecznej kierowan$ przez prof. Mari# Mendel 

59 Smoli(ska-Theiss B. (red.), Badanie przez dzia"anie. W poszukiwaniu metod organizowa-

nia $rodowiska wychowawczego, UW, Warszawa 1988; W!grów. Si"y spo"eczne ma"ego 

miasta, WP UW, Warszawa 1991.  
60 Zagadnienie to zosta#o opisane przez autora w nieopublikowanej dysertacji doktorskiej: 

Spo"eczno-edukacyjna aktywno$% $rodowiska lokalnego w okresie transformacji – stu-

dium empiryczne, Wydzia# Pedagogiczny UW 2005.

61 Cervinkova H., Go#!bniak D. (red.), Badania w dzia"aniu. Pedagogika i antropologia zaan-

ga#owane, Wydawnictwo Naukowe Dolno&l$skiej Szko#y Wy%szej, Wroc#aw 2010. 

62 Metodologi! badania w dzia#aniu zastosowano m.in. do badania potencja#u animacyjne-

go ogólnopolskiej sieci Regionalnych O&rodków EFS 2012–13.



141z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gda%skiego i Mi#dzynarodowego 
Instytutu Studiów nad Kultura i Edukacj$ Dolno&l$skiej Szko!y Wy"szej63 

kierowanego przez prof. Hane Cervinkov$ Dolno&l$skiej Szko!y Wy"szej. 
Interesuj$cym przyk!adem zastosowania podej&cia AR w obszarze pra-
cy socjalnej s$ w ostatnich latach prace Arkadiusza .ukiewicza (2009a, 
2009b, 2011). Pewnego rodzaju podsumowaniem i nowym otwarciem dla 
tej perspektywy badawczej sta!o si# opublikowane &EVLBDZKOZDI�CBEBĒ�
w E[JB�BOJV pod red. D. Go!#bniak i H. Cervinkovej w 2013 roku. Trzeba tak-
"e zauwa"y* du"e zainteresowanie metodologi$ BDUJPO�SFTFBSDI w&ród 
antropologów (przyk!adem mog$ by* badania Tomasza Rakowskiego z UW 
w Osta!ówce), a tak"e w&ród m!odych badaczy uprawiaj$cych tzw. socjolo-
gi# publiczn$. Ciekawym nurtem refleksji i praktyki s$ badania w dzia!aniu 
stosowane do poprawy zarz$dzania – zw!aszcza w instytucjach publicz-
nych (D. Jemielmiak, A. Chrostowski, K. Olejniczak). Prawdziwa eksplozja 
zainteresowania badaniami aktywizuj$cymi nast$pi!a wraz z programami 
promuj$cymi partycypacj# obywatelsk$ i publiczn$. Okaza!o si#, "e to w!a-
&nie AR mog$ by* skuteczn$ metod$ w!$czania mieszka%ców w sprawy 
publiczne. Konsekwencj$ du"ej aktywno&ci na polu bada% aktywizuj$cych 
jest tak"e ich nierówny poziom teoretyczny, praktyczny i etyczny. Cz#sto 
badania w dzia!aniu pojawiaj$ si# jako przydatne „poj#cie wytrych”, za 
którym nie idzie wiedza i konsekwencja w podejmowanych dzia!aniach. 
Niezale"nie od tych negatywnych zjawisk badania w dzia!aniu zaj#!y 
w ostatnim czasie w Polsce wa"ne miejsce, szczególnie w refleksji nad 
demokracj$ i pobudzaniem zmian spo!ecznych.

�������0HWRGRORJLD�Ż�]HVSRĄRZ\�SURFHV�DXWRUHǯHNVML

Poj#cie "DUJPO�3FTFBSDI !$czy w sobie nierozerwalnie trzy elementy: bada-
nia, dzia!anie i wspó!uczestnictwo (Greenwood, Levin 1998): 

63 Badania w dzia#aniu stosowano m.in. w pracy w &rodowisku osób niepe#nosprawnych 

(Animatorzy spo"eczni na rzecz osób niepe"nosprawnych (Animacja $rodowiska na po-

graniczu red. Cervinkova, Urz$d Marsza#kowski Województwa Dolno&l$skiego, Wroc#aw 

2008), a tak%e pracy ze studentami w przestrzeni miejskiej (Przywracaj&c pami'% miastu. 

z antropologiczno-pedagogicznych bada! w dzia"aniu w: Edukacyjne badania w dzia"aniu 

red., Cervikova, Go#!bniak D., DSW, Wroc#aw 2013).



142 a)  badania – daj$ now$ wiedz# i do&wiadczenia oraz jednocze&nie 
mo"liwo&* realizacji praktycznych celu(ów) klienta/adresata 
bada%;

b)  wspó!uczestnictwo (partycypacja) – badania zak!adaj$ udzia! ze-
wn#trznych badaczy (obecnie pojawiaj$ si# opinie, i" badacz mo"e 
rekrutowa* si# z danego &rodowiska/organizacji), którzy uczestni-
cz$ jako prowadz$cy prace. Zewn#trzni badacze bior$ udzia! w dys-
kusji jako nauczyciele cz!onków lokalnych spo!eczno&ci i organizacji. 
Wszyscy razem ustalaj$ plan przebiegu bada%, zbieraj$ koniecz-
n$ wiedz# do przekszta!cania sytuacji i omawiaj$ rezultaty pracy. 
Badania AR s$ wspólnym procesem, w którym ka"dy zaanga"owany 
przyjmuje na siebie cz#&* odpowiedzialno&ci;

c)  dzia!anie – celem ka"dego badania jest zmiana pocz$tkowej sytuacji 
grupy, organizacji lub spo!eczno&ci.

Badanie w dzia!aniu mo"e by* traktowane jako „zespo!owy i uczestnicz$-
cy proces autorefleksji” (QBSUJDJQBUPSZ�BOE�DPMMBCPSBUJWFQSPDFTT�PG�TFMG�SF-
ýFDUJPO), w toku którego nast#puje zmiana zarówno indywidualnych, jak 
i „grupowych” wzorów my&lenia i dzia!ania. Zespo!y prowadz$ce badanie 
w dzia!aniu tworz$ rodzaj „autokrytycznych spo!eczno&ci” (TFMG�DSJUJDBM�
community) nastawionych na zmian# rzeczywisto&ci. Podejmuj$ one 
nie tyle badania „nad” interesuj$cym je fragmentem rzeczywisto&ci, co 
raczej badania „w” tej rzeczywisto&ci, na rzecz jej zmiany. Badania te 
maj$ pomaga* ludziom w bardziej inteligentnym i sprawnym dzia!aniu 
(Elliot 1991, s. 69). W takim uj#ciu, przedmiotem zainteresowa% osób 
prowadz$cych badania w dzia!aniu s$ g!ównie problemy i sytuacje, które 
maj$ bezpo&redni zwi$zek z dzia!aniem. 

G!ówny nacisk k!adzie si# na systematyczne poszukiwanie roz-
wi$za% przez uczestników, robione w sposób kolektywny, oparty na 
wspó!pracy. Jednocze&nie metoda ta powinna by* oparta na refleksji 
z krytycznym wykorzystaniem w!asnych przemy&le%. W celu polepsze-
nia i zracjonalizowania swojej w!asnej sytuacji lub dok!adnego zrozu-
mienia, na czym ona polega, wielu autorów podkre&la (Ebbutt 1983; 
Elliot 1991; Whyte 1991; Greenwood, Levin 1998), "e AR integruje wie-
le metod badawczych, d$"$c do po!$czenia teorii z praktyk$. Odbywa 
si# to przez po!$czenie dzia!ania z praktycznymi wnioskami z niego 
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wyp!ywaj$cymi. Sk!ada si# na to wiele „cykli”, z których ka"dy kolejny 
wzbogacony jest o obserwacje (wnioski) p!yn$ce z poprzednich cykli.

Wa"n$ kwesti$ jest tu te" wzbudzenie zainteresowania i zaan-
ga"owania wszystkich uczestników w znalezieniu wyj&cia z sytuacji 
i wspó!prac# w ramach wspólnie akceptowanych norm (Rapoport 1970). 
Wszystkie definicje dotycz$ czterech podstawowych obszarów: zaan-
ga"owania uczestników, wspó!pracy pomi#dzy badaczami i praktyka-
mi, zdobywania nowej wiedzy i zmian spo!ecznych. Metoda AR otwarcie 
odrzuca oddzielenie refleksji od dzia!ania, a wi#c to, co jest charaktery-
styczne dla innych form bada% spo!ecznych. AR zak!ada, i" wyprowadza 
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DZIA"AJ I OBSERWUJ
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144 si# istotne wnioski w!a&nie z dzia!a% w, które s$ zaanga"owani badani 
i badacze podczas procesu, tworz$c i jednocze&nie testuj$c nowe roz-
wi$zania. W AR nie ma ogranicze%, co do u"ywanych rodzajów technik 
bada% spo!ecznych. Korzysta si# zarówno z analiz statystycznych, jak 
i etnografii, teorii ugruntowanej, czy innych, je"eli tylko przyczyna ich 
wykorzystania zosta!a zaakceptowana przez wspó!uczestników bada-
nia i uznana za przydatn$. Proces badawczy jest dostosowywany do 
wyników, bo badacze wychodz$ z za!o"enia, "e badania prowadzone s$ 
w!a&nie po to, aby dokona* odpowiednich zmian. Stosuje si# wielokrotne 
interakcje. W miar# trwania procesu badawczego cele procesu s$ stale 
redefiniowane, odkrywane nowe, a czasem zupe!nie ulegaj$ zmianie. 
W tym wymiarze istnieje du"e podobie%stwo z teoria ugruntowana 
(Kostera 1996; Konecki 2000). Metoda AR wymaga kreatywno&ci i ela-
styczno&ci, je&li wynik ma da* efekty, badacze musza si# szybko uczy* 
i zmienia* swoje podej&cie (Reason, Bradbury 2001). 

W konwencjonalnych badaniach startuje si# z precyzyjnie okre&lo-
nym pytaniem badawczym i oczekuje równie precyzyjnie okre&lonej 
odpowiedzi. W AR pytanie badawcze jest lekko niedookre&lone, nieostre, 
g!ównie ze wzgl#du na natur# badanego systemu/organizacji, ma cz#-
&ciowo charakter badania otwartego. Szczególnie dotyczy to projek-
tów prac zwi$zanych ze strategi$ czy kultur$ organizacji (Kubr 1986). 
W zwi$zku z tym tak"e metodologia, jak$ si# pos!uguj$ badacze AR nie 
jest pocz$tkowo dok!adnie dookre&lona i niezmienna. Zazwyczaj badacz 
zajmuje si# niedookre&lonym pytaniem badawczym w cz#&ciowo nie-
znanej sytuacji. Dlatego od badacza wymaga si# skupienia ca!ej swojej 
uwagi przez ca!y czas trwania projektu. Jest to sytuacja idealna, niemniej 
cz#sto trudna do zrealizowania. Ka"dy kolejny krok badania powinien by* 
wynikiem zebranych danych i przemy&le%. Ca!y czas trzeba si# stara*, 
by pracowa* z ró"nymi (ród!ami informacji, najlepiej niezale"nymi, albo 
chocia" cz#&ciowo takimi. Jednym z celów AR jest nauka z przesz!ych do-
&wiadcze% i opieranie si# na nich w trakcie oceny bada% i zmian. Powinno 
si# czynnie uczestniczy* w wydarzeniach, bo tylko w ten sposób jest si# 
w stanie wi#cej zauwa"y* i zrozumie*.
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Przyst#puj$c do zaprojektowania przestrzeni systemowego rozwoju &ro-
dowiskowej pracy socjalnej w Polsce uwzgl#dniono i przeanalizowano 
dwa istotne do&wiadczenia: 
a)  ewolucj# systemu pracy spo!ecznej w Wielkiej Brytanii.
 Wiedza p!yn$ca z do&wiadczenia brytyjskiego ma szczególne znacze-

nie nie tylko z powodów historycznych, opisanych w rozdziale pierw-
szym. Jest wa"na i inspiruj$ca poniewa" mo"na na tym przyk!adzie 
zaobserwowa*, w jaki sposób i dlaczego w d!ugim okresie nieprzerwa-
nej ewolucji zmienia!y si# kierunki, rozwi$zania organizacyjne oraz 
metody pracy spo!ecznej (DPNNVOJUZ�XPSL). Potencjalny transfer tych 
do&wiadcze% musi uwzgl#dnia* odmienne uwarunkowania kulturowe, 
polityczne i ekonomiczne Wielkiej Brytanii i Polski, ale jak pokaza!a 
praktyka pewne mechanizmy okazuj$ si# w du"ym stopniu powta-
rzalne. Dla czytelno&ci analizy &wiadomie zrezygnowano z opisu do-
&wiadczenia dzia!a% spo!eczno&ciowych z innych krajów, które jednak 
zarówno w formie teoretycznej64 jak i praktycznej65 by!y przedmiotem 
odr#bnej refleksji w ramach Laboratorium Innowacji Spo!ecznej.

b) Proces oddolnego tworzenia systemu wsparcia pracy spo!ecznej reali-
zowanej przez Centrum Wspierania Aktywno&ci Lokalnej CAL. Historia 
ruchu CAL jest wa"na, nie tylko z tego powodu, "e stowarzyszenie 

64 W ramach LIS przygotowano specjalistyczne ekspertyzy dotycz$ce pracy spo#eczno&cio-

wej w Niemczech (B. Smolinska Theiss) i Francji (E. Marynowicz-Hetka): Organizowanie 

spo"eczno$ci lokalnej „Prace LIS”, nr 1, 2010, red. B. Skrzypczak.

65 W ramach projektu Standardy pomocy oby#a si! m. in wizyta w projektach &rodowisko-

wych Danii i Francji. Oprócz tego CAL nale%y do kliku mi!dzynarodowych organizacji 

skupiaj$cych organizacje pozarz$dowe pracuj$ce metodami spo#eczno&ciowymi. 



146 rozwijaj$ce to podej&cie by!o wspó!realizatorem opisywanego w tej 
ksi$"ce zadania. Istotny jest inny fakt, cz#sto pojawiaj$cy si# w ana-
lizach czy komentarzach, który mo"na sprowadzi* do dwóch pyta%: 
Jakie czynniki spowodowa!y, "e spo&ród kilku inicjatyw promowa-
nia pracy spo!eczno&ciowej przetrwa! i nadal rozwija si# tylko ten 
prowadzony przez CAL? Dlaczego rozwi$zania CAL w pewien spo-
sób „zmonopolizowa!y” obszar spo!eczno&ciowej pracy socjalnej? 
Zak!adaj$c dobr$ wol# ekspertów i badaczy, którzy przy wielu oka-
zjach formu!uj$ tego typu „zarzuty”, niezb#dne i twórcze wydaje 
si# wyja&nienie mechanizmu d!ugiego trwania modelu CAL. Mam 
nadziej#, "e pokazanie sposobu spo!ecznego i oddolnego wytwarza-
nia wiedzy i „systemowych” rozwi$za% jakie stosowane s$ przez &ro-
dowisko CAL, nie tyle wyja&ni zagadk# rozwoju inicjatyw konkretnego 
stowarzyszenia, ale przede wszystkim uka"e skuteczne i sprawcze 
elementy dzia!a% systemowych, które niezb#dne s$ w projektowaniu 
i wdra"aniu &rodowiskowej pracy socjalnej w Polsce. 

Analityczna refleksja nad sprawdzonymi w dzia!aniu wzorami brytyjskich 
i polskimi (CAL), przybra!a charakter okre&lany w literaturze pedagogicz-
nej jako post-diagnoza. Tak wi#c ju" po zako%czeniu rozmaitych proce-
sów ponownie diagnozowano (ród!a zjawisk i skuteczno&* zastosowa-
nych rozwi$za%, by móc wykorzysta* uzyskan$ w ten sposób wiedz# 
do konstruowania programu/polityki publicznej w zakresie &rodowisko-
wej pracy socjalnej. Pozytywn$ przes!ank$ do zestawienia tych dwóch 
do&wiadcze% jest fakt, "e pewne rozwi$zania b#d$ si# spotyka*, wiele 
brytyjskich pomys!ów pojawi si# te" w Polsce w nieco zmodyfikowanej 
formie. Co ciekawe, nie zawsze, mia!o to miejsce w formie imitacyjnej 
polegaj$cym na zaczerpni#ciu konkretnego rozwi$zania z innego kraju, 
cz#&ciej konkretne dzia!ania by!y wynikiem rozwoju sytuacji w Polsce. 
Dopiero potem okazywa!o si#, "e wytworzone inicjatywy maj$ (wcze-
&niejsze) brytyjskie odpowiedniki. Je&li spojrzymy z pewnego dystan-
su, na te dwie przenikaj$ce si# historie mo"na z !atwo&ci$ wychwyci* 
kluczowe prawid!owo&ci przydatne do projektowania polityki publicznej. 
W przedstawionej mikro-analizie wykorzystano refleksje brytyjskich 
DPNNVOJUZ�XPSLFSØX nad przemianami idei i praktyki zawodowej „rozwoju 
pracy spo!ecznej”, zawarte w wydanej w ramach projektu ksi$"ce 8JđDFK�



147NJFKTDB�EMB�TQP�FD[OPĊDJ Paula Hendersona i Mary Pitchford (2012). oraz 
autorefleksyjn$ retrospekcj# autora odnosz$ca si# do historii ruchu CAL.
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Jak wskazano w rozdziale pierwszym brytyjski system pracy ze spo!ecz-
no&ci$ lokaln$ jest historycznie najstarszy, ale tak"e w czasach pó(niej-
szych ma w wielu zakresach charakter pionierski. Po latach ewolucji prac# 
na rzecz rozwoju spo!eczno&ci lokalnej definiuje si# w Wielkiej Brytanii 
($PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�&YDIBOHF) jako [BXØE�	Q�BUOZ�MVC�OJF
�LUØSFHP�
DFMFN�KFTU�CVEPXB�BLUZXOZDI�i XQ�ZXPXZDI�TQP�FD[OPĊDJ�PQJFSBKĉDZDI�TJđ�
OB�TQSBXJFEMJXPĊDJ�SØXOPĊDJ�i X[BKFNOZN�T[BDVOLV (CDX, 2006). Jedna 
z wa"niejszych organizacji zajmuj$cych si# problematyk$ community de-
WFMPQNFOU�UP�'FEFSBUJPO�GPS�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�-FBSOJOH�(FCDL), 
która okre&la swoje cele jako: XTQØMOF�XZXP�BOJF�[NJBO�TQP�FD[OZDI�
i TQSBXJFEMJXPĊDJ�QS[F[�QSBDđ�[F�TQP�FD[OPĊDJBNJ. Paul Henderson – autor 
interesuj$cej wspólnotowej refleksji nad rozwojem spo!eczno&ci lokal-
nych w Wielkiej Brytanii – podkre&la, "e jest to QSPDFT�	a nie jednorazowa 
JOUFSXFODKB
�PTJĉHBOJB�[NJBO�w i EMB�TQP�FD[OPĊDJ�w TUPTVOLV�EP�QSP-
CMFNØX�LUØSF�POF�TBNF�PLSFĊMBKĉ�	OJF�KFTU�UP�[BDIPXZXBOJF�TUBUVT�RVP�
BOJ�E[JB�BMOPĊĐ�TUFSPXBOB�PEHØSOJF
�4LVQJB�TJđ�OB�[NJBOBDI�EĉČĉDZDI�EP�
XJđLT[FK�TQSBXJFEMJXPĊDJ�SØXOPĊDJ�i EP�T[BDVOLV�NB�DIBSBLUFS�[CJPSPXZ�
SPCJPOZ�[F�	OJF�EMB�MVC�[B
�TQP�FD[OPĊDJBNJ��1SPDFT�UFO�NPHĉ�PCT�VČZĐ�
[BSØXOP�XPMPOUBSJVT[F�BLUZXJĊDJ�KBL�i Q�BUOJ�GBDIPXDZ66 (Henderson, 
Pitchford 2012, s. 47).
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W kontek&cie wypracowywania standardów zawodowych, w zakresie 
&rodowiskowej pracy socjalnej adresowanej do grupy pracowników so-
cjalnych, kluczowym zagadnieniem jest przyjrzenie si# mechanizmom 
uzawodowienia tej praktyki spo!ecznej. W rozwoju profesji spo!ecznych 

66 ????



148 nie mamy do czynienia z przejrzyst$ ewolucja nowego zawodu, raczej 
jak zauwa"a Paul Henderson (2012 s. 23) – SP[XØK�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOZDI�
CZ��TQPOTPSPXBOZ�QS[F[�SØČOF�[BXPEZ�a z LBČEZN�OPXZN�TQPOTPSFN�
QPKBXJB��TJđ�OPXZ�QSPHSBN�i LJFSVOFL�EMB�SP[XPKV�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOZDI� 
Po pocz$tkowym „filantropijnym” okresie rozwoju profesji obserwujemy 
silny zwi$zek z obszarem instytucjonalnym edukacji, a tak"e z dzia!ania-
mi rozwijanymi przez stowarzyszenia i o&rodki lokalnych spo!eczno&ci/
TFUUMFNFOUZ (Thomas, 1983). 

Koncepcja pracy ze spo!ecze%stwami lokalnymi, rozumiana i prak-
tykowana, jako cz#&* pracy socjalnej wypracowana zosta!a po raz pierw-
szy przez grup# robocz$ pod kierownictwem Eileen Younghusband przy 
wspó!pracy Murraya Rossa w roku 1959 (Younghusband, 1959). Kolejny 
istotny krok na drodze powi$zania pracy spo!ecznej z prac$ socjaln$ to 
Raport Seebohma67 (1968), który ustanowi! ramy operacyjne dla umiesz-
czenia pracy ze spo!eczno&ci$ lokaln$ w kontek&cie zawodowym pracy 
socjalnej. Dzi#ki temu w 1970 roku zacz#to zatrudnia* pracowników ds. 
rozwoju spo!eczno&ci lokalnych pracuj$cych w urz#dach do spraw so-
cjalnych (najszerzej zaistnia! ten system w Szkocji). W latach 70. i 80. 
praca socjalna by!a ju" g!ównym „sponsorem” wszystkich osób, którzy 
chcieli profesjonalnie dzia!a* na rzecz spo!eczno&ci lokalnych. Ta koegzy-
stencja nie by!a bezproblemowa i oczywista. Jedna z DPNNVOJUZ�XPSLFST 
Ann Chapman wspomina o OBDJTLBDI�OB�QSBDđ�ĊSPEPXJTLPXĉ�BCZ�TUB�B�
TJđ�D[ZNĊ�w SPE[BKV�QSFXFODZKOFK�QSBDZ�TPDKBMOFK�BMCP�EPQBTPXB�B�TJđ�
EP�QSPHSBNV�QPNPDZ�TQP�FD[OFK68. Takie wy!$cznie narz#dziowe „wbudo-
wanie” metodyki spo!ecznej w prac# socjaln$ wywo!ywa!o napi#cia po-
mi#dzy (ród!owym podej&ciem DPNNVOJUZ�XPSL, a tym dopasowanym do 
ram pomocy spo!ecznej. Osoby maj$ce do&wiadczenie pracy spo!ecznej, 

67 Raport Seebohma, zamówiony przez ministerstwa spraw wewn!trznych, edukacji i na-

uki, mieszkalnictwa i w#adz lokalnych oraz zdrowia (The Secretaries of State for the Home 

Department, Education and Science, Housing and Local Government, and Health).

68 Wszystkie cytowane wypowiedzi pochodz$ z pracy P. Henderson, M. Pitchford. Wi'cej 

miejsca dla rozwoju spo"eczno$ci lokalnej (CAL, Warszawa 2012), s$ g#osem do&wiad-

czonych pracowników rozwoju spo#eczno&ci lokalnej. Wypowiadaj$ si!: Ross Abbott, 

Brian Astin, Alan Barr, Ann Chapman, Frances Clarke, Steve Clarke, Gary Craig, Cristine 

Dixon, Charli Garratt, Cwti Green, Tony Herrmann, Bob Holaman, Neil Jameson, Charli 

Jordan, Barbara Keeley, John Killon, Yousuf Motala, Jerry Smith, David Robinson, Georgina 

Webster, Andy Wiggans.



149przechodz$c do pomocy spo!ecznej stara!y si# wykaza*, "e ta „klasycz-
na” praca &rodowiskowa daje klientom s!u"b socjalnych umiej#tno&ci 
i pewno&* siebie, w taki sposób, by by!y one pomocne w realizacji pro-
gramów pracy socjalnej. John Killion, pracuj$cy z ramienia „sponsora/
pracy socjalnej”, zauwa"a! nast#puj$ce zjawisko: ;SP[VNJFMJĊNZ�ČF�NP-
ČFNZ�PTJĉHOĉĐ�EVČP�XJđDFK�KFĊMJ�QPEFKE[JFNZ�EP�UFHP�CBSE[JFK�PHØMOJF�
OJČ�XFE�VH�NFUPEZ�JOEZXJEVBMOZDI�QS[ZQBELØX��8�TVNJF�UP�[BD[đMJĊNZ�
T[VLBĐ�E[JB�BĒ�PHØMOZDI�UBLJDI�KBL�QPSBEOJDUXP�w [BLSFTJF�ĊXJBED[FĒ�
TPDKBMOZDI�SP[XJKBOJF�TJMOZDI�TUPXBS[ZT[FĒ�MPLBUPSØX�i NJFT[LBĒDØX�PTJF-
EMJ�SP[LSđDBOJF�HSVQ�UFBUSBMOZDI�DP�CZ�P�OJF[XZLMF�TLVUFD[OF�

/PWVN, jakie pojawi!o si# w latach 70. XX wieku to te" zespo!y pra-
cowników socjalnych, którzy zajmowali si# poszczególnymi, niewielkimi 
obszarami, !$cz$c podej&cie nastawione na potrzeby spo!eczno&ci z tym 
ukierunkowanym na problemy poszczególnych osób, co zosta!o pozy-
tywnie ocenione w raporcie Barclay’a (1982)69. Sukces projektów roz-
woju spo!eczno&ci lokalnych okre&lanych nazw$ CDP, które prowadzono 
w dwunastu miejscowo&ciach do roku 1977, wywar! wtedy i pó(niej silny 
wp!yw na zawód pracownika rozwoju spo!eczno&ci lokalnych. Od ko%ca 
lat 70. dominuj$ programy zwi$zane z przeciwdzia!aniem bezrobociu, 
w których istotn$ rol# pe!nili pracownicy rozwoju spo!eczno&ci lokalnej. 
W roku 1983 pierwszy krajowy sonda", przeprowadzony w&ród pracow-
ników spo!eczno&ci lokalnych, wykaza! w sumie 5 365 zatrudnionych na 
tym stanowisku oraz 291 mened"erów (Francis 1984). W pierwszej de-
kadzie XXI wieku by!o ich ju" oko!o 20 tys. (5IF�DPNNVOJUZ�EFWFMPQNFOU�
DIBMMFOHF, CDF i inni, 2006). W latach 90. obszarami, w których mog!a si# 
rozwija* praca spo!eczna, by!y z kolei programy rewitalizacyjne (rz$dowy 
program $JUZ�$IBMMFOHF). Obecnie finanse publiczne s$ (ród!em oko!o 70% 
&rodków, jakimi dysponuje sektor rozwoju spo!eczno&ci lokalnych (Glen 
2004). Rz$d finansuje 30% miejsc pracy, a dalsze 20% pochodzi ze &rod-
ków 6SCBO�1SPHSBNNF (s$ to po!$czone fundusze samorz$dowe i cen-
tralne). Pracownicy spo!eczno&ci lokalnej podlegali jak wida* zmiennym 

69 Barclay’a, zamówiony przez ministra s#u%b socjalnych (The Secretary of State for Social 

Services), a wykonany przez zespó# roboczy utworzony w Narodowym Instytucie Pracy 

Socjalnej (The National Institute for Social Work) mia# na celu przegl$d roli i zada( pra-

cowników socjalnych w lokalnych wydzia#ach s#u%b socjalnych i wspó#pracuj$cych z tymi 

s#u%bami organizacji pozarz$dowych w Anglii i Walli oraz przedstawienie rekomendacji 

zmian.



150 priorytetom, jakie towarzyszy!y zmianom politycznym i gospodarczym 
w Wielkiej Brytanii, co w syntetycznym uj#ciu przedstawia poni"sza ta-
bela.

Tabela. Najnowsza historia ruchu spo!ecznego w Wielkiej Brytanii

Okres Orientacja polityczna i jej wp!yw na sytuacj# 
pracowników sektora rozwoju spo!eczno&ci lokalnej

1968–1981 Rz!dy laborzystów
To wtedy ukaza!y si# wa"ne raporty (Raport 
Gulbenkiaan i Seebohna oraz utworzono rz$dowe fun-
dusze dla rozwoju spo!eczno&ci lokalnych (Programu 
Miejskiego 6SCBO�1SPHSBNNF i projektu rozwoju spo-
!eczno&ci lokalnych »CDP«). Na poziomie dzia!alno&ci 
oddolnej wi#kszo&* dzia!a% koncentrowa!a si# wokó! 
kampanii dotycz$cych uprawnie% socjalnych oraz 
problemów mieszkaniowych lokatorów i rezydentów, 
zw!aszcza podwy"ek czynszów czy nielegalnego 
zajmowania pustostanów – tym ostatnim aktywnie 
przewodzi! ruch TRVBU.

1979–1996 Zdecydowane wolnorynkowe zmiany, wprowadzone 
przez rz$d konserwatystów, zagrozi!y rozwojowi 
spo!eczno&ci lokalnych. W okresie rz$dów Thatcher, 
autorki s!ynnego zdania: „Nie ma czego& takiego jak 
spo!ecze%stwo”, dzia!ania zbiorowe, b#d$ce kamie-
niem w#gielnym rozwoju spo!eczno&ci lokalnych lat 
70., nie budzi!y zaufania rz$du i znalaz!y si# pod jego 
ostrza!em, na pierwszym planie pojawi! si# program 
„osobistego wyboru”.



151Okres Orientacja polityczna i jej wp!yw na sytuacj# 
pracowników sektora rozwoju spo!eczno&ci lokalnej

1997–2010 Nowi laburzy&ci doszli do w!adzy w 1997 roku 
z zamiarem budowania silnych spo!eczno&ci. W tym 
okresie pojawi!o si# najwi#cej w historii &rodków dzia-
!ania na poziomie lokalnym, samym spo!eczno&ciom 
za& nadano zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji w obr#bie ich osiedli. Mówiono o podwójnym 
przekazaniu w!adzy – najpierw przez rz$d centralny 
samorz$dom, a nast#pnie przez samorz$dy obywa-
telom i spo!eczno&ciom. Nowy !ad w spo!eczno&ciach 
(/FX�%FBM�GPS�$PNNVOJUJFT) i programy spo!ecznej 
integracji, które uruchamiano pó(niej doprowadzi!y do 
zwi#kszenia rozpoznawalno&ci pracy spo!ecznej, ale 
nast$pi!o te" nadmierne uzale"nienie od rz$dowych 
funduszy i polityki. Profesjonalny rozwój spo!eczno&ci 
lokalnych wzmocni! swoj$ pozycj# w relacji z rz$dem. 
Zaanga"owanie spo!eczno&ci stanowi!o kluczow$ 
cz#&* programów rewitalizacji, integracji spo!ecznej 
i poprawy stanu zdrowia. 

2010 Konserwaty&ci ograniczyli &rodki na programy socjal-
ne, ale jednocze&nie og!osili szumny program 
v#JH�4PDJFUZw, maj$cy zwi#kszy* uprawnienie 
i samodzielno&* spo!eczno&ci lokalnych, programy 
zach#cania ludzi do podj#cia aktywnej roli w ich spo-
!eczno&ci (wolontariat, przekazanie w!adzy z centrum 
do spo!eczno&ci lokalnych, wsparcie spó!dzielni, 
towarzystw ubezpiecze% wzajemnych, organizacji 
charytatywnych i przedsi#biorstw spo!ecznych).

)ród!o: Opracowanie w!asne.
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Niezwykle wa"nym stymulatorem rozprzestrzeniania i promocji idei roz-
woju spo!eczno&ci lokalnych by!y dzia!ania samoorganizacyjne realizo-
wane przez &rodowisko praktyków i profesjonalistów pracy spo!ecznej. 



152 Prze&ledzenie form organizacyjnych i merytorycznych stanowi istotn$ 
podpowied( dla konstruktorów systemu wsparcia pracy ze spo!eczno&cia-
mi lokalnymi. „Skrzynka z narz#dziami” zawiera tworzenie organizacji &ro-
dowiskowo-zawodowych, bran"owych pism i konferencji eksperckich na 
poziomie krajowym oraz wypracowywanie standardów pracy i ewaluacji. 
Wspóln$ cech$ tych rozwi$za% jest ich spo!eczno&ciowy mechanizm two-
rzenia (maj$ oddolny charakter), a tak"e (na pó(niejszym etapie) syste-
matyczna wspó!praca ze strukturami rz$dowymi. Dopiero z!$czenie polityki 
&rodowiskowej i pa%stwowej zapewnia bowiem w!a&ciw$ moc sprawcz$ do 
upowszechniania nie!atwej metodologii spo!ecznej. Poni"ej przedstawiony 
zosta! chronologicznie uj#ty spis kluczowych elementów samoorganizacji 
&rodowiska, sk!adaj$cych si# na ca!o&ciowy system wsparcia pracy ze spo-
!eczno&ciami lokalnymi w Wielkiej Brytanii70.

• 1966 za!o"enie %[JFOOJLB�3P[XPKV�4QP�FD[OPĊDJ�-PLBMOZDI (Commu- 
OJUZ�%FWFMPQNFOU�+PVSOBM), www.cdj.oxfordjournals.org.

• 1968 utworzenie Stowarzyszenia Pracowników Spo!ecznych (Associa- 
UJPO�PG�$PNNVOJUZ�8PSLFST – ACW). 

• 1982 powstaje Federacja Grup Szkoleniowych Rozwoju Spo!eczno&ci 
Lokalnych ('FEFSBUJPO�PG�$PNNVOJUZ�8PSL�5SBJOJOH�(SPVQT, pó(niej 
'FEFSBUJPO�GPS�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�-FBSOJOH – Federacja Nauki 
Rozwoju Spo!eczno&ci Lokalnych lub FCDL) www.fcdl.org.uk.

• 1991 zawi$zuje si# Sta!a Konferencja ds. Rozwoju Spo!eczno&ci 
Lokalnych (5IF�4UBOEJOH�$POGFSFODF�GPS�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU, 
pó(niej $PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�&YDIBOHF lub CDX). 

• 1991 powstaje Fundacja Projektów Spo!eczno&ci Lokalnych (Commu- 
nity Projects Foundation, nast#pnie $PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�
Foundation – Fundacja Rozwoju Spo!eczno&ci Lokalnych lub CDF) 
organizacja wspieraj$ca i upowszechniaj$ca rozwój spo!eczno&ci lo-
kalnych. www.cdf.org.uk.

• 1991 organizacje rozwoju spo!eczno&ci lokalnych z 11 krajów utwo-
rzy!y $PNCJOFE�&VSPQFBO�#VSFBV�GPS�4PDJBM�%FWFMPQNFOU (Po!$czone 
Europejskie Biuro ds. Rozwoju Spo!ecznego) – funkcjonuj$c$ do dzi& 

70 Opracowano m.in. na podstawie J. Szmagalski, Praca $rodowiskowa a praca socjalna 

w Zjednoczonym Królestwie, ekspertyza dla CAL, Warszawa 2010.



153sie* wsparcia i upowszechniania informacji. Obecnie dzia!a pod na-
zw$ 5IF�&VSPQFBO�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�/FUXPSL. www.eucdn.
net.

• 1994 za!o"enie Szkockiego Centrum Rozwoju Spo!eczno&ci Lokalnych 
(4DPUUJT�$PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�$FOUSF) b#d$cego wynikiem 
wspó!pracy pomi#dzy CDF a Uniwersytetem w Glasgow w 1994 roku. 

• 1994 powstaje 5IF�$PNNVOJUZ�4FDUPS�$PBMJUJPO – koalicja 30 orga-
nizacji o zasi#gu krajowym zajmuj$cych si# prac$ ze spo!eczno&ci$.

• 1999 utworzono PAULO – UIF�/BUJPOBM�5SBJOJOH�0SHBOJTBUJPO�GPS�
$PNNVOJUZ�-FBSOJOH�BOE�%FWFMPQNFOU.

• 2001 przyj#cie Strategicznych ram rozwoju spo!eczno&ci lokalnych 
(4USBUFHJD�GSBNFXPSL�GPS�DPNNVOJUZ�EFWFMPQNFOU) w ramach CDX 
www.iacdglobal.org/files/sframepdf.

• 2001 opracowanie narodowych standardów zawodowych pracy 
na rzecz rozwoju spo!eczno&ci lokalnych (/BUJPOBM�0DDVQBUJPOBM�
Standards, FCDL, 2002).

• 2001 opracowanie modeli ewaluacji "DIJFWJOH�#FUUFS�$PNNVOJUZ�
%FWFMPQNFOU (Barr and Hashagen, 2000) oraz LEAP (Barr and Dailly, 
2008).

• 2007 powstaje /BUJPOBM�&NQPXFSNFOU�1BSUOFSTIJQ, który dzia!a jed-
nocze&nie na poziomie lokalnym i krajowym. Wspierany jest przez 
DCLG (%FQBSUNFOU�GPS�$PNNVOJUJFT�BOE�-PDBM�(PWFSONFOU), któ-
ry ma na celu popraw# jako&ci, koordynacji i ewidencji w zakresie 
wzmacniania spo!eczno&ci na terenie Anglii (zobacz www.cdf. org.uk). 
Mened"erem partnerstwa jest $PNNVOJUZ�%FWFMPQNFOU�'PVOEBUJPO.

�������=DVDGQLF]H�G\OHPDW\�SURIHVMRQDOQ\FK�ĝURGRZLVN�SUDFRZQLNµZ�
VSRĄHF]Q\FK

Jak ka"de &rodowisko profesjonalne, pracownicy rozwoju spo!eczno&ci 
lokalnej maj$ pewne powtarzaj$ce si# i ogniskuj$ce uwag# problemy. 
Kluczowym wydaje si# dylemat lojalno&ci. Czy na pierwszym miejscu 
stawia* relacje z mieszka%cami, czy lojalno&* wobec pracodawcy (rz$-
du, samorz$du, organizacji pozarz$dowej)? Silne napi#cie pomi#dzy 



154 tymi opozycyjnymi stanowiskami stale towarzyszy pracy spo!ecznej. 
Innym klasycznym konfliktem jest potrzeba okre&lenia granicy i zasad 
prywatno&ci. Jak podkre&lano w wywiadach dzia!acze, pracuj$cy i "yj$cy 
wewn$trz spo!eczno&ci, cz#sto silniej si# z ni$ uto"samiali, co niekiedy 
utrudnia!o im obiektywne i zdystansowane podej&cie do wykonywanej 
pracy. Mocnego zaakcentowania wymaga zrozumienie oddolnego podej-
&cia do pracy spo!ecznej, które cz#sto mylone jest z prac$ dla spo!eczno-
&ci. Jeden z dziel$cych si# refleksjami DPNNVOJUZ�XPSLFSØX wspomina: 
,JFEZ�XF�XD[FTOZDI�MBUBDI�����[BD[ZOB�FN�QSBDđ�KBLP�QSBDPXOJL�SP[XPKV�
TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOZDI�[BQP[OBOP�NOJF�[�UBLJNJ�XBSUPĊDJBNJ�KBL�vVQSB-
XPNPDOJBOJFw�PTØC�J�TQP�FD[OPĊDJ�QSBDB�v[�B�OJF�[Bw�MVE[J�SP[VNJF-
OJF�QSBDZ�[F�TQP�FD[OPĊDJĉ�KBLP�QSPDFTV�vPEEPMOFHPw�HE[JF�TQP�FD[OPĊDJ�
PLSFĊMBKĉ�QSPCMFNZ�OBE�LUØSZDI�[NJBOĉ�NJFMJĊNZ�QSBDPXBĐ��1PXUBS[BOP�
NJ�ČF�TBN�QSPDFT�KFTU�SØXOJF�XBČOZ�DP�XZOJL�LPĒDPXZ� Takie podej&cie 
charakterystyczne dla pracy spo!ecznej stoi cz#sto w sprzeczno&ci z wy-
maganiami efektywno&ciowymi projektów, w których zatrudnieni s$ pra-
cownicy RSL. Wi#ksze zainteresowanie spo!ecznym podej&ciem z jednej 
strony cieszy, ale z drugiej niesie zagro"enia. Pojawiaj$ si# nowi pracowni-
cy, LUØS[Z OJF�D[VKĉ�UFK�TBNFK��ĉD[OPĊDJ�z JEFĉ�SP[XPKV�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBM-
OZDI�KBLP�D[đĊDJĉ�SVDIV�TQP�FD[OFHP�OB�S[FD[�[NJBO�a w [XJĉ[LV�z tym 
OJF�[H�BT[BKĉ�UBLJDI�TBNZDI�QSJPSZUFUØX�D[Z�PCBX�

Z zagadnieniem spe!nienia „oczekiwa%” kolejnych sponsorów wi$"e 
si# problem j#zyka profesjonalnego, jakim operuj$ pracownicy spo!eczni. 
Rozmówcy Paula Hendersona podkre&lali, "e kiedy& u"ywali s!ów takich 
jak „potrzeby”, „umo"liwianie” czy „organizowanie”, czyli j#zyka mniej 
skomplikowanego od dzi& obowi$zuj$cego profesjonalnego s!ownictwa 
rodem z dokumentów programowania publicznego. Na pewno nie mówi-
MJĊNZ�o CVEPXJF�QPUFODKB�V�TJFDJPXBOJV�D[Z�QS[FETJđCJPSD[PĊDJ�TQP�FD[-
OFK��U"ywany kiedy& j#zyk mia! charakter oddolny, bliski i zrozumia!y 
dla mieszka%ców, a tak"e przekonywa! sw$ autentyczno&ci$ sponsorów. 
Dzisiejszy – zdaniem wypowiadaj$cych si# pracowników spo!ecznych 
– pos!uguj$cy si# okre&leniami „potencja!”, „zaanga"owania”, „aktyw-
ni obywatele”, „kapita! spo!eczny” odzwierciedla podej&cie scentralizo-
wane, gdzie spo!eczno&ci i grupy lokalne wykonuj$ zadania i programy 
zgodnie z priorytetami rz$dowymi (Henderson 2010). Podej&cie do pracy 
ze spo!eczno&ci$, a tak"e u"ywany j#zyk zale"y w du"ym stopniu od 



155uwarunkowa% politycznych. 1SBDPXOJDZ�SP[XPKV�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOZDI�
MBU����i ����NJFMJ�CBSE[P�[EFDZEPXBOF�QPHMĉEZ�QPMJUZD[OF��%MBUFHP�X�B-
ĊOJF�UZN�TJđ�[BKNPXBMJ��3PCJMJ�UP�QPOJFXBČ�DIDJFMJ�XJE[JFĐ�[NJBOZ�a roz-
NPXZ�EPUZD[Z�Z�UFHP�KBL�XZLPOZXBĐ�TXPKĉ�QSBDđ�w TQP�FD[OPĊDJ�i KBL�
[NBHBĐ�TJđ�z X�BE[ĉ� W zwi$zku z tym w &rodowisku community XPSLFSØX 
mo"na wyró"ni* trzy grupy: pierwsza to MVE[JF�CBSE[JFK�SBEZLBMOJ�QS[F[�
JDI�XJđLT[F�w UZN�D[BTJF�EPĊXJBED[FOJF�QPMJUZD[OF�w QSBDZ�[F�TQP�FD[OP-
ĊDJBNJ�XJE[JFMJ�TQPTØC�SFBMJ[BDKJ�VTUBMPOZDI�QS[F[�OJDI�XBSUPĊDJ� Druga od-
wo!uje si# do SVDIV�TUPXBS[ZT[FĒ�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOZDI�LUØSZ�[BKNPXB��
TJđ�H�ØXOJF�FEVLBDKĉ�i [BQFXOJBOJFN�SP[SZXLJ�w D[BTJF�XPMOZN� Trzecia 
natomiast skupia osoby nieidentyfikuj$ce si# z tradycj$ (radykaln$ lub 
TFUUMFNFOUPXĉ), której zwykle nie znaj$. Traktuj$ oni prac# ze spo!eczno-
&ci$ jako kolejne, cz#sto krótkoterminowe miejsce zatrudnienia. 

Pojawia si# te" jeszcze inna grupa stosuj$ca podej&cie community 
XPSL. Metody i techniki anga"owania mieszka%ców staj$ si# atrakcyjne 
i s$ wykorzystywane przez inne grupy zawodowe takie jak: policjanci, 
plani&ci, architekci, osoby z sektora przedsi#biorczo&ci spo!ecznej. W wie-
lu refleksjach praktyków i ekspertów podkre&la si# problem braku mene-
d"erów, którzy by rozumieli prac# spo!eczn$ i potrafili j$ zorganizowa* 
oraz zapewni* sfinansowanie. Jest ich naprawd# niewielu, a to oni tworz$ 
przestrze% pracy dla DPNNVOJUZ�XPSLFSØX. St$d dochodzi cz#sto do nie-
porozumie% wewn$trz instytucji, które zatrudniaj$ pracowników spo!ecz-
nych. Jedna z wypowiedzi tak charakteryzuje ten problem: .JB�BN�LJMLB�
TLBSH�[F�TUSPOZ�SBEOZDI�QPOJFXBČ�QSBDPXB�BN�z NJFT[LBĒDBNJ�PTJFEMJ�
TUBSBKĉD�TJđ�JN�QPNØD�w [PSHBOJ[PXBOJV�TJđ�OB�S[FD[�UFHP�DP�DIDĉ�[SP-
CJĐ��#Z�BN�[BUSVEOJPOB�w E[JBMF�VT�VH�TPDKBMOZDI�OP�i SBEOJ�NJFT[LBKĉDZ�
w UBNUZDI�E[JFMOJDBDI�V[OBMJ�NPKF�[BDIPXBOJF�[B�OJFTUPTPXOF�i [BEBXBMJ�
NJ�QZUBOJB�PEOPĊOJF�NPJDI�[BEBĒ��.JB�BN�DB�LPXJUF�QPQBSDJF ze strony 
E[JB�V�VT�VH�TPDKBMOZDI�i XZU�VNBD[Z�BN�SBEOZN�NPKĉ�SPMđ�OB�UZN�TUB-
OPXJTLV�o�XZKBĊOJFOJF�[PTUB�P�QS[ZKđUF�

Jako kluczowy gwarant i wehiku! rozwoju wspó!czesnej pracy ze 
spo!eczno&ci$ lokaln$ wskazywana jest metoda partnerstwa stoso-
wana obecnie (prawie) obligatoryjnie przez sektor publiczny. Ka"dy 
nowy projekt/program od edukacji i stanu zdrowia po odnow# osiedli 
i budownictwo mieszkaniowe musi by* w ten sposób realizowany. 
Dzi#ki stosowaniu partnerstwa – jak podkre&laj$ praktycy – znacznie 



156 !atwiej wprowadza si# ró"ne formy pracy ze spo!eczno&ci$. Ten sposób 
rozpowszechniania RSL ma te" wady, umacnia bowiem tendencj# do 
pozostawania ma!o widocznym, by wszystkie osi$gni#cia i zaszczyty 
sp!ywa!y na partnerstwo i spo!eczno&ci lokalne. W rezultacie rozwój 
spo!eczno&ci lokalnych CZ��i KFTU�T�BCP�SP[QP[OBXBMOZ�OB�QP[JPNJF�QP-
MJUZLJ�S[ĉEV�DFOUSBMOFHP�i MPLBMOFHP�a QS[FEF�XT[ZTULJN�OJF�w QF�OJ�
[SP[VNJB�Z (Henderson 2010).

�����5XFK�&$/�Ż��DXWR�UHǯHNV\MQ\�SURFHV�WZRU]HQLD�V\VWHPX�ZVSDUFLD�
SUDF\�VSRĄHF]QHM

Wa"nym (ród!em wiedzy i inspiracji przy konstruowaniu sytemu wspar-
cia &rodowiskowej pracy socjalnej by!y do&wiadczenia w rozwijaniu idei 
„centrów aktywno&ci lokalnej” (CAL), b#d$ce udzia!em autora i zespo!u 
partnerów/wspó!pracowników, a wi#c &rodowiska zaanga"owanego 
w promocj# w Polsce nurtu spo!eczno&ciowego. Dzia!ania i eksperymenty 
spo!eczno&ciowe prowadzone w ramach CAL nie s$ oczywi&cie jedynymi 
przyk!adami tego typu aktywno&ci, ale z pewno&ci$ maj$ bardzo szero-
ki i d!ugofalowy charakter. W ramach ruchu CAL rozwijane by!y rozmaite 
nurty &rodowiskowej aktywno&ci. Wa"nymi do&wiadczeniami s$ projekty 
spo!eczno-kulturalne, s$siedzkie czy zwi$zane z partycypacj$ publiczn$ 
lub ekonomia spo!eczn$. W prezentowanym przegl$dzie i rekonstrukcji 
do&wiadczenia CAL uwaga skupiona b#dzie jednak przede wszystkim na 
tych elementach, które zwi$zane s$ ze sfer$ pomocy spo!ecznej oraz 
maj$ charakter systemowy .

Historia inicjatywy CAL zostanie przedstawiona nie w uj#ciu opiso-
wym, ale w postaci rozwijanego w d!ugim okresie procesu refleksyjnego 
„badania w dzia!aniu”. Nie jest to tylko zabieg narracyjny, ale oddaje 
istot# przyj#tej przy tworzeniu ruchu CAL metodologii rozwojowej. Od 
pocz$tku za!o"ono bowiem oddolne i partycypacyjne wy!anianie si# 
modelowych rozwi$za%, które w zamys!ach twórców mia!y sta* si# 
zaczynem systemu wsparcia pracy spo!ecznej w Polsce. Dlatego kon-
sekwentnie stosowano pewien typ podej&cia edukacyjnego, zdefiniowa-
nego nieco pó(niej przez autora jako „wspólnotowe badania w dzia!aniu” 
oraz towarzysz$ce (zintegrowane z nimi) „badania w oparciu o dialog 



157i wspó!prac#”71, co razem stworzy!o d!ugofalow$ strategi# systemowo 
pojmowanych „bada% dzia!aniu”. Wybór metody BDUJPO�SFTFBSDI nie by! 
rzecz jasna przypadkowy, tylko wynika! z przekonania, "e s$ one uni-
kalnym przyk!adem takiego post#powania badawczo-organizacyjnego, 
w którym badacz mo"e by* równocze&nie inicjatorem zmiany – &ro-
dowiskowej, instytucjonalnej, ale tak"e zmiany w!asnej (Lalak 2010, 
s. 72). Historia do&wiadczenia CAL zosta!a przedstawiona poprzez 
odniesienie do dwóch perspektyw dyscyplinarnych: pedagogiki spo-
!ecznej i polityki spo!ecznej. Ma to zwi$zek ze sta!ym poszukiwaniem 
równowagi pomi#dzy wra"liwo&ci$ spo!eczno-pedagogiczn$ a socjo-
techniczn$ skuteczno&ci$ i systemow$ skal$ wyzwa%, które s$ wa"ne 
w obszarze polityki spo!ecznej lub publicznej. Rezultatem tego napi#-
cia i eksploracji jest wytworzenie w!asnego &rodowiska edukacyjnego, 
maj$cego zapewni* podejmowanym aktywno&ciom spo!eczno&ciowym 
podstawowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

�������2G�SHGDJRJLNL�VSRĄHF]QHM�GR�SROLW\NL�VSRĄHF]QHM

Pierwsze lata dzia!ania i towarzysz$cej jej refleksji mo"na podzieli* na 
kilka etapów, które tworz$ wspóln$ sekwencj# zdarze% prowadz$cych 
od dzia!a% edukacyjnych (pedagogika spo!eczna) do rozwi$za% instytu-
cjonalno-systemowych (polityka spo!eczna). Poni"ej u!o"ony chronolo-
gicznie zapis tej fazy „badania w dzia!aniu”.

1994–1997 „Badanie w dzia!aniu” – zintegrowane uj#cie lokalne

Wa"nym, osobistym i (ród!owym dla prowadzonych w tej ksi$"ce roz-
wa"a% do&wiadczeniem, a tak"e punktem odniesienia w konstruowa-
niu metody o"ywania &rodowiska lokalnego by!y czteroletnie badania 
w dzia!aniu realizowane przez autora tej publikacji w Olecku w latach 
1994–1998. Proces BDUJPO�SFTFBSDI prowadzony by! poprzez dwa uzu-
pe!niaj$ce si# projekty spo!eczno-edukacyjne: „Przystanek Olecko” 

71 Autorskie podej&cie inspirowane koncepcj$ bada( przez wspólne do&wiadczanie Anny 

Wyki.



158 (mia! charakter diagnozy pedagogicznej, nawi$zywa! wprost do idei 
edukacji &rodowiskowej) (Theiss 1994), który polega! na uruchomieniu 
zasobów kulturowych poprzez wykreowanie wizji „wspólnoty wyobra-
"onej” oraz „Dialog” (mia! charakter interwencji w nurcie community  
EFWFMPQNFOU�QBSUJDJQBUJPO), który skupia! si# na uruchomieniu wspó!pra-
cy &rodowiskowej poprzez komunikacj# spo!eczn$). 

Trzykrotnemu powtórzeniu72 wymienionych projektów &rodowisko-
wych („dzia!ania”) w ci$gu kolejnych lat towarzyszy!a refleksja („bada-
nie”) nad mo"liwo&ciami uruchamiania rozwoju poprzez zaplanowan$ 
&cie"k# edukacyjn$: od wizji zmiany (wyobra"enie) poprzez realizacj# 
(spe!nienie) do zaadaptowania (zmiana postaw). Inaczej mówi$c, inspiro-
wano, praktycznie realizowano i obserwowano podstawowy dla tej pracy 
proces zmiany spo!ecznej, prowadz$cy od kultury (postawy), poprzez 
edukacj# (kompetencje) do rozwoju lokalnego (realizacja potrzeb i aspira-
cji). Rezultatem naukowym Oleckiego by!o wytworzenie i przetestowanie 
projektu JOUFHSBMOFK�QFSTQFLUZXZ�	FEVLBDKJ
�ĊSPEPXJTLPXFK�(Theiss 2011, 
s. 6), !$cz$cego metod# aktywizacji spo!ecznej/DPNNVOJUZ�EFWFMPQNFOU�
(partycypacyjny model lokalnego rozwoju spo!eczno-gospodarczego) 
z pedagogiczn$ diagnoz$ i organizowaniem spo!eczno&ci lokalnej wokó! 
zada% spo!eczno-wychowawczych (Kami%ski 1976). 

Po Olecku autor móg! w sposób odpowiedzialny powiedzie*, "e ist-
nieje mo"liwo&* uruchomienia integralnej interwencji (systemowej) pe-
dagogicznej maj$cej wp!yw na lokalny rozwój spo!eczny i gospodarczy. 
Skuteczn$ metod$ okaza! si# wieloletni proces „badania w dzia!aniu” 
oparty na lokalnej instytucji publicznej i dzia!aniu animacyjnym. Tego 
typu zintegrowane i d!ugotrwa!e podej&cie mo"e stanowi* inspiracje do 
podobnych przedsi#wzi#* dostosowywanych do lokalnych warunków. 

a) 1997 – pocz$tek ruchu Centrów Aktywno&ci Lokalnej

Na prze!omie 1996/1997 roku rozpocz#!y si# przygotowania do uruchomie-
nia przez Biuro Obs!ugi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS projektu 
„Centra Aktywno&ci Lokalnej” (CAL), od pocz$tku pomy&lanego jako oddol-
nie rozwijaj$cego si# ruchu na rzecz idei rozwoju spo!eczno&ci lokalnych. 

72 Zgodnie z klasycznym cyklem K. Lewina.



159Projekt, zainicjowany przez Paw!a Jordana73, ruszy! w'po!owie 1997 roku 
jako pilota"owa grupa szkoleniowa pod nazw$ „Centra Aktywno&ci Lokalnej 
– cal po calu”. Ofert# szkoleniow$ skierowano do liderów organizacji poza-
rz$dowych, ale przede wszystkim do osób zarz$dzaj$cych instytucjami 
samorz$dowymi74. Zak!adano, "e CAL CđE[JF�NFUPEĉ�E[JB�BOJB75, wyko-
rzystywan$ przez istniej$ce ju" organizacje pozarz$dowe lub instytucje 
samorz$dowe i'spó!dzielcze, takie jak: kluby osiedlowe, domy kultury, 
szko!y, organizacje pozarz$dowe. $FOUSVN�"LUZXOPĊDJ�-PLBMOFK – jak pod-
kre&lano – QPXJOOP�CZĐ�NFUPEĉ�CVE[FOJB�BLUZXOPĊDJ�TQP�FD[OFK�XùDFMV�
TBNPPSHBOJ[PXBOJB�TJđ�EP�SP[XJĉ[ZXBOJB�LPOLSFUOZDI�QSPCMFNØX�EBOFK�
TQP�FD[OPĊDJ76. Efektem tego by!a pierwsza grupa szkoleniowa, któr$ two-
rzyli przedstawiciele nast#puj$cych typów instytucji: 4 domy kultury, 
4 kluby osiedlowe77, 1 &wietlica socjoterapeutyczna, 1 fundacja lokalna, 
4 stowarzyszenia, 2 pozarz$dowe centra wolontariatu, 1 samorz$dowe biu-
ro lokalne78. Z tego 8 by!y instytucjami samorz$dowymi, 7 organizacjami 
pozarz$dowymi i'3 spó!dzielczymi. W po!owie 1998 roku grupa „pionier-
ska” wyznaczy!a pierwsze spotkanie podsumowuj$ce w'Olecku podczas 
festiwalu Przystanek Olecko. Letnie spotkanie w'Olecku zapocz$tkowa!o 
tradycj#, która z'czasem przyj#!a nazw# Forum Aktywno&ci Lokalnej. By!o 
to te" swego rodzaju symboliczne zintegrowanie lokalnego do&wiadczenia 
wypracowanego w trakcie oleckiego badania/projektu z inicjatyw$ budowa-
nia ruchu ogólnopolskiego (projekt CAL).

73 Obecnie przewodnicz$cy Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywno&ci Lokalnej 

CAL.

74 By# to w tym czasie jeden z pierwszych programów pozarz$dowych ukierunkowanych na 

„klienta” samorz$dowego poniewa% wi!kszo&' inicjatyw dotyczy#a wówczas wsparcia 

rozwoju organizacji pozarz$dowych. Podczas przygotowywania projektu CAL zdecydo-

wano skoncentrowa' si! na instytucjach samorz$dowych, widz$c w nich wi!kszy poten-

cja# do ca#o&ciowych dzia#a( &rodowiskowych a tak%e maj$c na uwadze ich wzgl!dn$ 

stabilno&' kadrow$ i finansow$ (w przeciwie(stwie do organizacji pozarz$dowych).

75 Pierwsza ulotka o programie CAL z 1997 roku. +ród#o: Archiwum BORIS.

76 Broszura CAL po calu edukacja budowy lokalnych grup obywatelskich, Warszawa 1999.

77 W tym trzy kluby spó#dzielcze i jeden samorz$dowy. Znamiennym faktem jest to, %e z tej 

grupy w sieci CAL funkcjonuje do dzi& jedynie klub samorz$dowy.

78 Na podstawie dokumentacji pierwszej grupy z 1997 roku. +ród#o: Archiwum programowe 

BORIS.



160 b)  1998/1999–2002 „sieciowe badanie przez dzia!anie” prowadzone 
poprzez wspó!prac# ponad 100 lokalnych &rodowisk/ instytucji. 

G!ównym przedmiotem „badania w dzia!aniu” realizowanego w latach 
1998/9–2002 by!o wypracowanie nowego sposobu funkcjonowania 
lokalnej instytucji publicznej – modelu instytucji spo!eczno&ciowej 
(Centrum Aktywno&ci Lokalnej). Bezpo&rednimi uczestnikami/ partne-
rami procesu badawczego byli liderzy i pracownicy lokalnych instytucji 
samorz$dowych: szkó!, o&rodków pomocy spo!ecznej i o&rodków kultu-
ry. Obok dotychczasowych inspiracji metodycznych przy konstruowaniu 
projektu badania i dzia!ania zastosowano perspektyw# badania „przez 
wspó!prac#” i'„wspólne do&wiadczanie”, które do polskiej socjologii wpro-
wadzi!a Anna Wyka (1990, 1993). Punktem wyj&cia by!a &wiadomo&*, 
"e trudno „wspólnie do&wiadczy*” wydarze% spo!ecznych dziej$cych si# 
jednocze&nie w'100 miejscowo&ciach. St$d nowa strategia realizacji „ba-
dania w dzia!aniu” sk!adaj$ca si# z nast#puj$cych elementów: 

• opracowanie programu edukacyjnego dla przedstawicieli lokalnych 
&rodowisk; 

• stopniowe wytworzenie sieci wspó!pracy !$cz$cej &rodowiska/insty-
tucje realizuj$ce badania w dzia!aniu; 

• zbudowanie centrum programowego zajmuj$cego si# koordynacj$ 
ca!o&ci dzia!a% oraz gromadz$cego i porz$dkuj$cego spo!ecznie wy-
twarzan$ wiedz#.

Rezultatem procesu badawczego w wymiarze rozwi$zywania problemów 
spo!ecznych by!a wielostronna aktywizacja ponad 100 &rodowisk lokal-
nych oraz istotne przekszta!cenie sposobu dzia!ania lokalnych instytucji 
publicznych, które zaanga"owa!y si# w projekt. W perspektywie naukowej 
czteroletni proces badania w dzia!aniu zaowocowa! NPEFMFN�JOTUZUVDKJ�
TQP�FD[OPĊDJPXFK okre&lonej nazw$ Centrum Aktywno&ci Lokalnej oraz 
wytworzeniem i opisem QFEBHPHJJ�BLUZXJ[BDKJ�i SP[XPKV�TQP�FD[OPĊDJ�MP-
LBMOZDI.



161c)  2003–2005 wypracowywanie teorii ugruntowanej poprzez porówny-
wanie i dialog edukacyjny, prowadzony w'30 osobowej grupie eksper-
tów.

Okres ten obejmuje prac# nad edukacyjn$ strategi$ animacji spo!ecznej 
i'jej rol$ w'rozwoju spo!eczno&ci lokalnej. Badania odbywa!y si# w'ramach 
ogólnopolskiej grupy ekspertów. W'jej sk!ad wchodzi!y g!ównie osoby ak-
tywnie uczestnicz$ce w'pierwszych dwóch etapach bada%, a'tak"e nowe 
osoby, nieobci$"one dotychczasowymi ustaleniami badawczymi. W tym 
czasie wypracowano program edukacyjny okre&lony mianem Szko!y 
Animacji Spo!ecznej, a tak"e QSPåM�LPNQFUFODZKOZ�BOJNBUPSB�TQP�FD[OFHP, 
rozumianego jako fachowca od rozwoju spo!eczno&ci lokalnej.

d)  2006–2007 model Centrum Aktywno&ci Lokalnej oraz metoda anima-
cji spo!ecznej staje si# podstaw$ do przygotowania nowych rozwi$-
za% metodycznych w obszarze pomocy spo!ecznej.

W 2007 roku umieszczono „program aktywno&ci lokalnej”, jako jeden 
z trzech instrumentów integracji spo!ecznej (obok kontraktu socjalnego 
i wsparcia integracji spo!eczno-zawodowej osób niepe!nosprawnych), 
w projekcie VII 10�,BQJUB��-VE[LJ. W dokumencie wyja&niano, "e 1SPHSBN�
BLUZXOPĊDJ�MPLBMOFK�X[PSPXBOZ�OB�NFUPE[JF�$FOUSVN�"LUZXOPĊDJ�-PLBMOFK�
CđE[JF�SFBMJ[PXBOZ�w XJFMV�PĊSPELBDI�QPNPDZ�TQP�FD[OFK�	y
79. Wydawa!o 
si# wówczas, "e dzia!ania praktyczne konstruowane w paradygmacie 
pedagogiki spo!ecznej zmienia!y polityk# spo!eczn$. Wypracowana od-
dolnie praktyka spo!eczno-edukacyjna (pedagogia) w!$czona zosta!a 
do rozwi$za% systemowych wraz z powa"nym wsparciem finansowym. 
Potwierdzi!o si# wi#c za!o"enie A. Kami%skiego, "e pedagogika spo!eczna 
widzi swe zadanie w pobudzaniu i inspirowaniu jednostek oraz zbiorowo&ci 
ludzkich do korzystnych dla nich i spo!ecze%stwa zachowa%, by nast#pnie 
przenika!y one do polityki spo!ecznej kompletuj$cej fakty, mog$ce inspiro-
wa* ustawy, uchwa!y, regulacje oraz zarz$dzenia (Kami%ski 1978, s. 15). 

79 Zob. www.kapitalludzki.gov.pl.



162 Niestety, badania pokaza!y80, "e mimo podobnej nazwy PAL-e nie przypo-
minaj$ w rzeczywisto&ci dzia!a% Centrów Aktywno&ci Lokalnej, na których 
koncepcji by!y wzorowane. Pedagogiczny eksperyment zaproponowany 
i przetestowany w wieloletnim „badaniu w dzia!aniu” doprowadzi! model 
CAL do sfery polityki spo!ecznej, ale nie zdo!a! wytworzy* jako&ciowych 
mechanizmów jego upowszechniania.

�������2G�SROLW\NL�VSRĄHF]QHM�GR�SHGDJRJLNL�VSRĄHF]QHM

Stopniowo narastaj$ca &wiadomo&* niedostatków &cie"ki „od pedagogiki 
spo!ecznej do polityki spo!ecznej” by!a wa"nym impulsem do kontynuowa-
nia programu „badania w dzia!aniu”. Inn$ inspiracj$ kolejnego etapu pracy 
by!a ch#* zweryfikowania potencja!u kierunku odwrotnego tzn. „od poli-
tyki spo!ecznej do pedagogiki spo!ecznej”, a wi#c znalezienie sposobu na 
realizacje polityki spo!ecznej narz#dziami i z wra"liwo&ci$ pedagogiczn$. 
Przecie", jak pisa! przed laty A. Kami%ski, pS[ZNJFS[F�QPMJUZLJ�TQP�FD[-
nej z QFEBHPHJLĉ�TQP�FD[Oĉ�TUBOPXJĐ�NPČF�T[D[FHØMOJF�LPS[ZTUOZ�[XJĉ-
[FL��T�VT[OF�EZSFLUZXZ�QPMJUZD[OF�Tĉ�SFBMJ[PXBOF�QS[F[�LPNQFUFOUOZDI�
i ČZD[MJXZDI�XPCFD�UZDI�EZSFLUZX�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�i LVMUVSBMOZDI 
(Kami%ski, 1976, s. 29). W celu realizacji nowego kierunku zosta!a opraco-
wana w CAL wewn#trzna strategia pod nazw$ „Krajowy program na rzecz 
aktywizacji i rozwoju spo!eczno&ci lokalnych” (2006). Podej&cie, stosowa-
ne w programach CAL z dzia!ania oddolnego (szereg eksperymentów lo-
kalnych, których do&wiadczenie zara"a przyk!adem innych by przybra* 
charakter modelowy), mia!o zmieni* si# na systemowe, realizowane cen-
tralnie – „od góry”. Taki pomys! zawiera! wiele niebezpiecze%stw. 

Po pierwsze by! bardzo ambitny, mo"na powiedzie*, "e wr#cz utopij-
ny. Oto organizacja pozarz$dowa dysponuj$ca ograniczonymi zasobami 
planuje systemowo zakrojone dzia!ania w zakresie szeroko poj#tej kra-
jowej polityki i praktyki rozwoju spo!eczno&ci lokalnych. By zamys! ten 

80 Przeprowadzone badania PAL-i realizowanych w kilku miastach województwa &l$skiego 

w 2010 roku pokazuj$, %e ich oddzia#ywania &rodowiskowe ograniczaj$ si! przede wszyst-

kim do klientów pomocy spo#ecznej i/lub ich najbli%szych, w niewielkim zakresie korzy-

staj$c ze wsparcia w postaci wolontariatu czy te% organizacji III sektora dzia#aj$cych 

w &rodowisku lokalnym (Wódz, Faliszek, Kowalczyk, Le&niak-Berek, Mandrysz, 2010).



163nabra! realistycznych wymiarów niezb#dne by!o radykalne wzmocnienie 
potencja!u organizacyjno-merytorycznego, a tak"e nawi$zanie relacji ze 
strukturami centralnej administracji rz$dowej. Pierwszym elementem 
realizacji tej strategii by!o zbudowanie d!ugofalowej partnerskiej wspó!-
pracy CAL z Krajowym O&rodkiem EFS, a za jego po&rednictwem z ogól-
nopolsk$ sieci$ Regionalnych O&rodków EFS (52 instytucje). Wspólne 
przedsi#wzi#cie pod nazw$ Akademia Rozwoju Lokalnego81 by!o poligo-
nem do&wiadczalnym nowego podej&cia metodycznego nazwanego wów-
czas MBCPSBUPSJVN�BOJNBDKJ�TQP�FD[OFK. Innym wa"nym przetarciem kra-
jowego podej&cia by!a wspó!praca z Poakcesyjnym Programem Wsparcia 
Obszarów Wiejskich (PPWOW 2008–2009). W jego ramach animatorzy 
CAL modelowali proces (o charakterze partycypacyjnym) powstawania 
lokalnych strategii rozwi$zywania problemów spo!ecznych w ok. 450 naj-
biedniejszych gminach w Polsce. Te dwa programy oraz szereg innych 
projektów o mniejszej skali przygotowywa!y organizacj# do podj#cia 
d!ugofalowego dzia!ania na ogólnopolskim poziomie. Symbolicznym za-
znaczeniem nowej strategii CAL by!o zainicjowanie w 2007 roku Sta!ej 
Konferencji na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Spo!eczno&ci Lokalnych (pod 
patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego82).

Drugim wyzwaniem by!o w tym czasie poszukiwanie nowego podej-
&cia metodycznego, silniejszego powi$zania teorii z praktyk$. Dotychczas 
stosowany mechanizm merytoryczny polega! na wypracowywaniu reflek-
syjnej praktyki spo!eczno-edukacyjnej (pedagogii aktywizowania spo-
!eczno&ci lokalnej), by nast#pnie osadza* j$ w kontek&cie teoretycznym 
(przede wszystkim pedagogiki spo!ecznej). Tym razem proces mia! by* 
odwrotny. W nowym uj#ciu podej&cie teoretyczne mia!o pojawi* si# ju" 
na pocz$tku d!ugofalowego „badania w dzia!aniu”. Wiele zabiegów kon-
centrowa!o si# wi#c na zbudowaniu formu!y systematycznego konfron-
towania wiedzy praktycznej (nastawionej na rozwi$zywanie problemów) 
i teoretycznej (refleksji nad procesami pedagogicznymi spo!eczno-kultu-
rowymi). Przygotowywanie i rozwijanie nowego podej&cia badawczego 
odbywa!o si# g!ównie w ramach dwóch projektów: „W#z!y wspó!pracy 
subregionalnej” (Skrzypczak 2008) i „Partnerstwa lokalne” (Skrzypczak, 

81 Zob. www.roefs.pl.

82 Integraln$ cz!&ci$ konferencji jest konkurs dla animatorów spo#ecznych im. H. Radli(-

skiej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.



164 Grygorczyk 2009). To wówczas ukszta!towa!y si# zr#by metodologii opar-
te m.in. na superwizji, koncepcji subregionalnej, edukacyjnym uj#ciu ba-
da%' fokusowych, b#d$cych pocz$tkiem podej&cia okre&lanego pó(niej 
jako�MBCPSBUPSJVN�TQP�FD[OF.

Przygotowaniom w tych dwóch wymiarach towarzyszy!y równole-
gle intensywne kontakty ze &rodowiskami i instytucjami programuj$cymi 
systemowe projekty w ramach EFS. Po dwóch latach przygotowa% mo"-
liwe by!o uruchomienie nowego wieloletniego programu „badania w dzia-
!aniu”, tym razem o charakterze krajowym/systemowym. Program by! 
realizowany poprzez udzia! stowarzyszenia w omawianym w tej ksi$"ce 
projekcie systemowym „Rozwijanie Standardów Us!ug Instytucji Integracji 
i Pomocy Spo!ecznej”83 (2009–2014). 

�������%DGDQLD�ZVSµOQRWRZH�MDNR�PHWRGD�EXGRZDQLD�ĝURGRZLVND�
ZVSDUFLD�G]LDĄDĆ�VSRĄHF]QRĝFLRZ\FK

Podczas poszukiwania procedury umo"liwiaj$cej realizacj# „badania 
w dzia!aniu” w skali ogólnopolskiej, uwag# autora zwróci!y badania, 
mieszcz$ce si# w'szerokim nurcie tzw. FEVDBUJPOBM�SFTFBSDI (aktywi-
zacyjne badania edukacyjne), w&ród których szczególnie interesuj$ce 
okaza!y si#: DPMMBCPSBUJWF�SFTFBSDI (badania przez wspó!prac#), partci-
QBUJWF�SFTFBSDI (badania uczestnicz$ce), EJBMPHJDBM�SFTFBSDI (badania 
poprzez dialog) i FYQFSJNFOUBM�SFTFBSDI (badania przez do&wiadczenie). 
Wymienione praktyki badawcze pos!u"y!y jako inspiracja do zakre&le-
nia w!asnego modelu animowania innowacyjnych rozwi$za% poprzez 
zastosowanie metody „dialogu i wspó!pracy”. Rdzeniem procesu epis-
temologicznego i'eksploracyjnego w tym modelu jest dialog pojmowany 
przede wszystkim jako idea/ orientacja metodologiczna post#powania 
badawczego o'charakterze jako&ciowym84. Istotna jest przede wszystkim 
umiej#tno&* wspólnej rozmowy, dochodzenia do prawdy, poszukiwania 
m$dro&ci czyli prowadzenia dialogu i'dyskusji. 

83 Zob. www.standardypomocy.com 

84 Inspiruj$ce okaza#y si! zw#aszcza prace: U. Ostrowskiej, Dialog w pedagogicznym bada-

niu jako$ciowym, Kraków 2000 i P. ,ukasiewicza, Dialog jako metoda badawcza, „Teksty”, 

1979, nr 5.



165W takiej rozmowie do&wiadczenie doznane jako prze"yte, pozostaje 
czym& prywatnym, jednak"e jego sens, jego znaczenie staje si# publicz-
ne. Autentyczna wiedza w'toku dialogu jest wspó!tworzona i'odkrywana 
poprzez podmioty w'owych badaniach uczestnicz$ce. Grupa zapewnia 
niezb#dny, wielopodmiotowy charakter do&wiadczania. Tak prowadzo-
ny dialog zak!ada i jednocze&nie zale"y od przestrzegania kilku pod-
stawowych regu!: równo&ci, wspólnoty, uczestnictwa i integralno&ci. 
Przewiduje budowanie silnych relacji interpersonalnych i intersubiek-
tywnych pomi#dzy uczestnikami oraz badawcz$ konieczno&* interpre-
tacji tre&ci prowadzonych w'toku bada% rozmów. Sprzyja temu fakt, "e 
osoby uczestnicz$c w'badaniach decyduj$ o'zakresie spotka%, integruje 
je problematyka badawcza, s$ otwarte na nowe kwestie i nieograniczone 
sztywn$, usystematyzowan$ procedur$ bada%. Grupowy dialog (eksplo-
racyjny i'edukacyjny) wzmacniany jest ró"nymi odmianami dyskusji 
(np. panelowej) lub treningu i'warsztatu. Trafno&* uzyskuje si# poprzez 
dochodzenie do consensusu, reakcje odbiorców danego badania oraz 
dzie!a. Naszkicowane powy"ej podej&cie metodyczne zosta!o zaadapto-
wane do strategii bada% w dzia!aniu jako element uzupe!niaj$cy (np. w ba-
daniach sieciowych) lub samodzieln$ metod# okre&lon$ jako „badanie 
wspólnotowe”. 

Du"a cz#&* aktywno&ci, prowadzonych w ostatnich latach przez 
Centrum Wspierania Aktywno&ci Lokalnej CAL, realizowana by!a z wyko-
rzystaniem metodologii wspólnotowej85. W opinii Autora to w!a&nie wspól-
notowy dialog i dzia!anie sta!y si# kluczowym elementem stoj$cym za 
du"$ skuteczno&ci$ prac podejmowanych przez CAL. W tej filozofii stwo-
rzono fundamenty instytucjonalne &rodowiska zaanga"owanego w upo-
wszechnianie idei pracy ze spo!eczno&ci$ (lokaln$). W mniejszej skali, 
ale równie" w krótszym czasie uda!o si# zbudowa* wa"ne ga!#zie/ w#z!y 

85 Szko#a Animatorów Spo#ecznych (2003–2004), którego celem by#o wypracowanie profilu 

zawodowego animatora spo#ecznego oraz programu kszta#cenia w zakresie animacji 

spo#ecznej. Za#o%enia praktyczne i poznawcze zosta#y zrealizowane poprzez po#$czenie 

podej&cia badanie – dzia#anie – kszta#cenie (uczestnicy studium podyplomowego uczyli 

si! i testowali podej&cie animacyjne) oraz „wspólnotowych spotka(” grupy edukatorów; 

Podyplomowe Studium Superwizji Animacji i Wspó#pracy )rodowiskowej (2009–2010) 

by#o jeszcze dalej id$cym projektem, bowiem za#o%ono, %e grupa 30 edukatorów CAL 

rozpocznie studia podyplomowe (ich program b!dzie swoist$ inspiracj$ do badania 

w dzia#aniu) w ramach, których poprzez wspólnotowy (moderowany) dialog edukacyjny 

samodzielnie wypracuje standardy superwizji animacji i wspó#pracy &rodowiskowej.



166 sieci, tworz$ce system wsparcia aktywno&ci lokalnych spo!eczno&ci. Do 
wa"niejszych nurtów tego „systemu” nale"y:

a)  szeroka wspó!praca ze ,wiatem Nauki

W ramach tego obszaru powo!ano szereg przedsi#wzi#* instytucjonalnych 
m. in. we wspó!pracy z Collegium Civitas i Centrum Bada% Spo!eczno&ci 
i Polityk Lokalnych (www.badaniawdzialaniu.pl), studia na poziomie licen-
cjackim, magisterskim i podyplomowym86. Wydano kilkana&cie publikacji 
naukowych, zorganizowano ponad 100 seminariów naukowo-metodycz-
nych i wreszcie utworzono sta!e pismo naukowe (rocznik) „Zoon Politykon. 
O animacji "ycia publicznego” (do tej pory wydano pi#* numerów).

b)  wypracowanie w!asnej koncepcji edukacyjnej

Stowarzyszenie posiada w!asny, rozbudowany zespó! trenerów i edu-
katorów (70 osób), dzi#ki któremu realizuje na szerok$ skal# dzia!ania 
edukacyjne87 (szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne). W 2013 roku 
utworzono Instytut Edukacji Zaanga"owanej im. Heleny Radli%skiej, który 
zajmuje si# pog!#bion$ refleksj$ nad metodyk$ edukacji &rodowiskowej 
i animacji spo!ecznej. Dotychczas uda!o si# wyda* kilkadziesi$t publikacji 
metodycznych b#d$cych pomoc$ w prowadzonych kursach i szkoleniach.

c)  rozwijanie ruchu instytucjonalnego

Idea i metoda pracy spo!ecznej jest upowszechniana przede wszystkim 
poprzez struktury instytucjonalne (m.in. poprzez sie* ROEFS, program 
Domy Kultury Plus, Program Rozwoju Bibliotek, szkolenia dla OPS-ów). 
Najbardziej zaawansowane w stosowaniu metody spo!eczno&ciowej in-
stytucje otrzymuj$ certyfikat CAL (ok. 100 instytucji).

86 Studia Podyplomowe (Animacja Partycypacji, Ewaluacja, Superwizja Pracy )rodowisko-

wej z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gda(skiego); Studia magisterskie Zarz$dzanie 

Rozwojem Spo#eczno&ci Lokalnej z Collegium Civitas (do tej pory trzy edycje); Studia Li-

cencjackie Rewitalizacja i Innowacje Spo#eczne Instytut Profilaktyki Spo#ecznej i Reso-

cjalizacji (do tej pory dwie edycje).

87 W dotychczasowych formach edukacyjnych wzi!#o udzia# ok. 25 tys. osób.



167d)  budowanie &rodowiska praktyków

Od pierwszego Forum Aktywno&ci Lokalnej w Olecku w 1997 roku sys-
tematycznie s$ organizowane dotychczasowe (w 12. edycjach Forum 
wzi#!o udzia! 2000 uczestników) oraz inicjowane nowe wydarzenia ma-
j$ce integrowa* &rodowiska praktyków i profesjonalistów, zajmuj$cych 
si# prac$ spo!eczno&ciow$. Odby!y si# cztery edycje „Sta!ej Konferencji 
na rzecz Rozwoju Spo!eczno&ci Lokalnych” (600 uczestników), dwie 
edycje „Rzeczpospolitej Lokalna. Sejm Spo!eczników bojowników i eks-
pertów” (700 uczestników), kilkadziesi$t wydarze% krajowych regional-
nych i subregionalnych, lokalnych okre&lanych jako Fora Animatorów 
Spo!ecznych (3–4 tysi$ce uczestników). Wa"n$ rol# w misji budowa-
nia &rodowiska pe!ni „Konkurs dla Animatorów Spo!ecznych im. Heleny 
Radli%skiej” (50 laureatów, 8 edycji, 400 zg!osze%).

e)  Informacja i promocja idei rozwoju spo!eczno&ci lokalnej 

Dzia!ania w tym obszarze opieraj$ si# na zintegrowanym systemie 
kilku stron (obecnie 7) internetowych opartych na g!ównym portalu 
www.cal.org.pl. Od 2014 roku dzia!a te" mediateka CAL – www.mediateka-
cal.pl (zbiór filmów o problematyce spo!eczno&ciowej). Stowarzyszenie 
realizowa!o te" dwie kampanie promocyjne: w latach 1999–2002 
„Obywatel Reporter” (dla dziennikarzy lokalnych) oraz 2006–2008 
„Aktywne spo!eczno&ci” (300 wydarze% lokalnych). Od 2011 roku wy-
dawany jest kwartalnik „Animacja .ycia Publicznego” pokazuj$cy ró"ne 
formy aktywno&ci spo!eczno&ci lokalnych (dotychczas ukaza!o si# 12 
numerów w !$cznym nak!adzie ok. 40 tys. egzemplarzy). Opublikowano 
te" trzy katalogi dobrych praktyk pod zbiorczym tytu!em „Aktywne 
Spo!eczno&ci”.

f) sta!e eksperymentowanie w &rodowiskach lokalnych

Aktywno&ci o charakterze ogólnopolskim towarzyszy bezpo&rednia praca 
ze spo!eczno&ci$ lokaln$, co pozwala na sta!y kontakt z problemami miesz-
ka%ców. W tym celu CAL prowadzi na warszawskim Grochowie „Centrum 
Spo!eczne Paca 40” www.centrumpaca.pl (rocznie ok. 700 aktywno&ci dla 



168 mieszka%ców Grochowa) oraz na terenie Warszawy „Q Ruch S$siedzki” 
www.inicjatywysasiedzkie.pl (rocznie ok. 100 wydarze% w Warszawie).

Wszystkie zasygnalizowane powy"ej elementy „systemu wsparcia” 
s$ organizowane przez powo!ane w tym celu w 2000 roku. stowarzysze-
nie „Centrum Wspierania Aktywno&ci Lokalnej CAL”. Wi#kszo&* przedsi#-
wzi#* ma charakter partnerski lub sieciowy, dzi#ki czemu mo"liwe jest 
stosunkowo du"e ich oddzia!ywanie, które by!oby nierealne z wykorzy-
staniem wy!$cznie zasobów jednej organizacji pozarz$dowej. Niemniej 
realizacja przedstawionej wcze&niej d!ugofalowej, zamierzonej misji 
promocji pracy spo!ecznej wymaga bardzo du"ego wysi!ku organizacyj-
nego. Przedstawione usystematyzowane przedsi#wzi#cia, o charakte-
rze systemowego badania w dzia!aniu, realizowane s$ dzi#ki &rodkom 
pozyskiwanym na ró"norodne projekty oraz z dzia!alno&ci gospodarczej 
stowarzyszenia. Na przestrzeni wielu lat tworzy to unikalny konglomerat 
ponad 150 projektów lokalnych, regionalnych, krajowych i mi#dzynarodo-
wych synergizowanych (organizacyjnie i merytorycznie) dla wspólnego 
strategicznego celu – promocji idei rozwoju spo!eczno&ci lokalnych.



&]ÛĝÉ�,,�
�
Systemowa interwencja 
QD�U]HF]�UR]ZRMX�ĝURGRZLVNRZHM��
pracy socjalnej (2009–2014) 
Ż�UHNRQVWUXNFMD�Z�G]LDĄDQLX�



170



171Wprowadzenie:

:VSµOQRWD�]RUJDQL]RZDQHJR�XF]HQLD�VLÛ

Cz!"# druga publikacji przedstawia interwencj! publiczn$ („rekonstruk-
cj! w dzia%aniu”) maj$c$ na celu stworzenie systemowych rozwi$za& 
umo'liwiaj$cych rozwój "rodowiskowej pracy socjalnej w Polsce. Do 
realizacji tego zamierzenia wykorzystano metodologi! „wspólnotowego 
badania i dzia%ania”, która: a) jest wynikiem wieloletniej praktyki i ekspe-
rymentowania podejmowanych przez "rodowisko CAL, które zwie&czone 
zosta%o w ten sposób nazwan$ edukacyjn$ strategi$ badawczo-transfor-
macyjn$ oraz b) inspiracji mi!dzynarodowych zwi$zanych z kszta%to-
waniem si! metodologii Community Action Research (CAR). W zwi$zku 
z tym, 'e proces ewolucji metodologii badania w dzia%aniu realizowany 
przez CAL zosta% ju' przedstawiony w rozdziale pi$tym, w tym miejscu 
naszkicowane zostan$ ogólne/uniwersalne  za%o'enia „wspólnotowych 
bada& w dzia%aniu”. 

Strategicznym za%o'eniem i wyzwaniem tego podej"cia by%o/
jest tworzenie wiedzy dla przeprowadzenia zmian transformacyjnych 
na du'$ skal! (Goodman, Huseman 1999). Za kluczowy mechanizm 
zmiany uwa'a si! budowanie d%ugofalowej wspó%pracy  oraz postawy 
charakteryzuj$cej si! siln$ wi!zi$ i g%!bok$ wiar$ w sens bycia we 
wspólnocie (Bunker, Alban 1997; Senge, Scharmer 2001). Celem CAR 
jest wytwarzanie wiedzy u'ytecznej dla organizacji i ludzi w ich co-
dziennym lub zawodowym 'yciu. Zak%ada si!, 'e b!dzie to mo'liwe, 
je"li si! spe%ni nast!puj$ce warunki (Senge, Scharmer 2001, s. 246; 
Chrostowski 2012, s. 325):

a)   doprowadzenie do nawi$zania relacji i wspó%pracy pomi!dzy istot-
nymi dla danej sfery organizacjami oraz konsultantami, badaczami 



172 i innymi „aktorami” zaanga'owanymi w dzia%ania i projekty odnosz$-
ce si! do badanego zagadnienia;

b)  umo'liwienie  zmiany w poszczególnych osobach i instytucjach 
(w naszym przypadku pracownikach socjalnych i OPS-ach) poprzez 
wytworzenie mi!dzyorganizacyjnej wi!zi, u%atwiaj$cej podtrzymywa-
nie zmian, które inaczej by%yby zaniechane;

c)  zapewnienie informacji i kreowanie obrazu ukazuj$cego istot! zmian, 
umo'liwiaj$cego wszystkim zainteresowanym zrozumienie ich zna-
czenia i sensu;

d)  wytworzenie postawy akceptuj$cej konieczno"# ewolucji instytucji 
i metodyki pracy (pracowników socjalnych) zgodnie ze zmianami 
w ludziach i otaczaj$cym ich "wiecie;

e)  po%o'enie nacisku na stworzenie atmosfery bezpiecze&stwa, sk%onie-
nie ludzi do refleksji, zastanowienie si!, na czym naprawd! im zale'y, 
a nie akcentowanie jedynie konieczno"ci realizacji za%o'e& projektu.

Jest wi!c to model cyrkulacji wiedzy (naukowej, eksperckiej, ukrytej, 
praktycznej) bazuj$cy na trzech powi$zanych i równorz!dnych elemen-
tach. (Senge, Scharmer 2001, s. 241):

1. Poszukiwanie wiedzy – odnajdywanie przez cz%onków grupy wiedzy, 
do"wiadcze& i teorii w celu podzielenia si! z innymi tym, czego si! 
nauczy%o, czy odnalaz%o; im bardziej by% to zorganizowany proces, 
tym wi!ksze prawdopodobie&stwo przej"cia do nast!pnego etapu 
uczenia si!.

2. ;EPMOPĊĐ�EP�VSVDIBNJBOJB�QPTJBEBOZDI�[BTPCØX�– poprzez pod-
wy'szenie kompetencji  cz%onków grupy, wspólne tworzenie narz!dzi 
ukierunkowanych na realizacj! celu.

3. QSBLUZLPXBOJF�– wspólna praca z praktykami i dla praktyki, w celu 
uzyskania rezultatów zadowalaj$cych tych, dla których one powstaj$.

Taki sposób wytwarzania  wiedzy ma d%ugotrwa%y charakter, poniewa' 
%$czy we wspólnym dzia%aniu wielu aktorów instytucjonalnych i spo%ecz-
nych (Chekland 1981). Poszczególne elementy (poszukiwania naukowe, 



173zdolno"# do budowania zasobów, praktyka) maj$ tendencj! do koncen-
tracji na w%asnym wymiarze, o wiele trudniej doprowadzi# do transferu 
wiedzy/kompetencji pomi!dzy nimi. Powa'nym problemem s$ mi!dzy 
innymi odmienne normy kulturowe i instytucjonalne poszczególnych 
partnerów. Utrudnia to integracj! wiedzy, poniewa' jednym zale'y bar-
dziej na emancypacji mieszka&ców, innym na rozwi$zywaniu problemów 
spo%ecznych lub nowej metodyce pracy socjalnej. Jeszcze inni zaintere-
sowani s$ procesem standaryzacji us%ug, a kolejni wy%$cznie aspektami 
teoretycznymi. Jedni reprezentuj$ podej"cie ilo"ciowe, drudzy jako"cio-
we. Napi!cia wyst!puj$ pomi!dzy administracj$ a organizacjami poza-
rz$dowymi, pracownikami socjalnymi a kierownictwem o"rodka pomocy 
spo%ecznej. Ró'ni$ si! te' podej"cia samych organizacji pozarz$dowych: 
Instytut Spraw Publicznych dzia%a w paradygmacie organizacji think-tan-
kowej, eksperckiej, natomiast CAL anga'uje si! w bezpo"rednie dzia%ania 
lokalne. Tego typu przeciwno"ci w zakrojonych na szerok$ skal! przedsi!-
wzi!ciach, które realizowane s$ w duchu wspó%czesnych polityk publicz-
nych, jest bardzo du'o. Kluczowym wyzwaniem jest wi!c odpowiednia 
(zintegrowana) organizacja procesu interwencji publicznej. 

Przydatne dla dzia%a& podejmowanych w opisywanym projekcie 
„Standardy pomocy” by%y do"wiadczenia powo%anej w 1995 roku Wspólnoty 
Zorganizowanego Uczenia Si! (Society for Organizational Learning – SoL po 
hiszpa&sku s%o&ce symbolizuj$ce energi! wytwarzan$ w ramach wspól-
noty uczenia si!). Pocz$tki tej koncepcji zwi$zane s$ z dzia%aniami grupy 
ameryka&skich firm Centrum dla Nauki Organizacyjnej i si!gaj$ 1991 roku. 
Idea i dzia%ania Centrum s$ wynikiem inspiracji i wykorzystania koncepcji 
„ucz$cych si! instytucji i organizacji”  wprowadzonymi do obiegu naukowe-
go i praktycznego przez Petera Senga. W efekcie powsta%a "wiatowa organi-
zacja Sol88 (a tak'e metodologia i strategia badawczo-edukacyjna) maj$ca 
na celu tworzenie wiedzy umo'liwiaj$cej osi$ganie g%!bokiej zmiany (nowe 
okre"lenie kim jeste"my), poprzez budowanie nowej jako"ci organizacji/
instytucji (dlaczego tu jeste"my) oraz odkrycie, scalenie i wdro'enie zinte-
growanej wiedzy %$cz$cej teori! i praktyk! po to, by uruchomi# niezale'ny 
rozwój ludzi i ich instytucji (Senge, Scharmer 2001, s. 242) SoL kieruje si! 
trzema zasadami: 

88 Zob. www.solonline.org.



174 1. Stworzenie wspólnego do"wiadczenia, wspólnych celów i wytycz-
nych. 

2. Wytworzenie infrastruktury, która ma wspomaga# tworzenie wiedzy. 

3. Rozwini!cie wspó%pracy, uruchamianie kolejnych projektów dla dal-
szego pog%!bienia wspólnych celów.

Powy'sze inspiracje pos%u'y%y do przygotowania  przedstawianej „rekon-
strukcji w dzia%aniu”, która zorganizowana zosta%a poprzez zbudowanie 
infrastruktury wytwarzania praktycznej wiedzy nazwanej  Laboratorium 
Innowacji Spo%ecznej. W jego ramach przygotowano kilka wymiarów inter-
wencji, które zostan$ przedstawione w tej cz!"ci ksi$'ki: 

a)  zasady kolektywnego diagnozowania i tworzenia  wiedzy; 
b)  edukacja i dzia%anie; 
c)  edukacja dyskursywna; 
d) ewaluacja demokratyczna; 
e)  konstruowanie systemu wsparcia i rozwoju. Refleksja nad ca%o"ci$ 

interwencji zintegrowana zosta%a poprzez przyj!cie perspektywy pe-
dagogiki spo%ecznej, która przygl$da si! rzeczywisto"ci spo%ecznej/
publicznej w oparciu o: pytanie jaka ona jest (realia); poszukiwanie 
jaka by# powinna / mog%aby by# (idea%, norma/model); oraz wskazy-
wanie, co zrobi#, aby t! rzeczywisto"# zmieni#, ulepszy#, edukacyj-
nie rozwin$# (metoda pracy) (Theiss 2014, s. 71).
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Rozdzia% szósty przedstawia i wyja"nia sposób organizacji oraz funkcjo-
nowania naukowo-edukacyjnej infrastruktury interwencji publicznej ma-
j$cej wypracowa# i upowszechni# model "rodowiskowej pracy socjalnej. 
Przyj!cie okre"lonych rozwi$za& dotycz$cych struktury organizacyjno- 
-merytorycznej realizacji przedsi!wzi!cia wysz%o zdecydowanie poza 
tradycyjnie rozumiane i praktykowane formy „koordynacji projektu”. 
Konieczno"# zaproponowania nowych rozwi$za& wynika%a z przyj!cia 
dwóch za%o'e& podstawowych. Pierwszym by%o identyfikowanie posta-
wionego zdania jako projektu, a wi!c interwencji publicznej, która ma 
charakter tworzenia polityki publicznej w zakresie "rodowiskowej pracy 
socjalnej. Takie za%o'enie w naturalny sposób determinowa%o nie tyle 
sposób realizacji projektu (to by%o ustalone w jego tre"ci), ale horyzont 
celów wykraczaj$cy poza w$sko rozumiane „rozliczenie projektu”. Istotne 
sta%o si! widzenie zada& projektowych w szerszej perspektywie moder-
nizacji pomocy spo%ecznej. Drugim za%o'eniem by%o utworzenie stabilnej 
„infrastruktury refleksji” w postaci Laboratorium Innowacji Spo%ecznej 
(LIS)89. Uznano za niezb!dne powo%anie przestrzeni, która integrowa%a-
by wiedz!, do"wiadczenia i ludzi pracuj$cych w obszarze teorii i prakty-
ki. Umo'liwia%aby te' „my"lenie i dzia%anie” w pespektywie  ca%o"ciowej 
i d%ugofalowej. LIS mia% by# alternatyw$ dla rozpowszechnionej praktyki 
realizowania projektów w formie rozproszonej, polegaj$cej na zlecaniu 
poszczególnych zada& odr!bnym ekspertom i firmom, by nast!pnie 

89 Przyj!ta nazwa laboratorium (zaproponowa" j# przedstawiciel MPiPS – Jerzy Gierlacki) 

podkre$la"a pewien d"ugofalowy i uniwersalny zamys" tego przedsi!wzi!cia. Ju% na 

etapie inicjowania projektu za"o%ono, %e struktura LIS powinna kontynuowa& dzia"anie 

tak%e po jego zako'czeniu.



176 w sposób formalno-administracyjny po%$czy# to w jedn$ ca%o"#. W ten 
sposób wypracowywanie rozwi$za& przekszta%ca si! w realizacj! proce-
dur projektowych, pozbawiaj$c zaanga'owane w nie osoby/instytucje od-
powiedzialno"ci merytorycznej i poczucia wspó%tworzenia zmiany (staj$ 
si! oni jedynie dostarczycielami pó%produktów). Zaproponowane rozwi$-
zanie „laboratoryjne” mia%o zbudowa# wspóln$ i partnersk$ przestrze& 
namys%u i wspó%pracy dla ludzi z ró'nych instytucji i sektorów.

�����7ZRU]HQLH�PRGHOX�ĝURGRZLVNRZHM�SUDF\�VRFMDOQHM�MDNR�SURJUDP�
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Celem postawionym przed realizatorami opisywanego projektu by%o 
opracowanie standardów "rodowiskowej pracy socjalnej oraz ich upo-
wszechnienie w formie programu kierowanego do pracowników socjal-
nych publicznych instytucji pomocy spo%ecznej. Standardom mia%y to-
warzyszy# propozycje rozwi$za& prawnych na poziomie rozporz$dze& 
i zmian w ustawie o pomocy spo%ecznej. Koncepcja projektu sk%ada%a si! 
z kilku faz realizacyjnych, których nazwy definiowa%y po"rednio zadania, 
jakie nale'a%o wykona#. Za%o'ono nast!puj$ce fazy: diagnostyczn$, wy-
pracowania modelu, informacyjno-edukacyjn$, pilota'ow$, rekomendacji, 
upowszechniania. W opisie warunków konkursu na realizatorów (nazy-
wanych w projekcie Partnerami) nie by%o szczegó%owych wskazówek 
dotycz$cych sposobu wykonania tego zadania. Kluczowym warunkiem 
wst!pnym by%o udokumentowane do"wiadczenie i kompetencje organi-
zacji w zakresie zada&, którymi mia%y si! zajmowa# oraz wystarczaj$-
cy potencja% organizacyjny umo'liwiaj$cy ud(wigni!cie aktywno"ci na 
poziomie krajowym. Po wygraniu konkursu Partnerzy sami definiowali 
rozwi$zania merytoryczno-organizacyjne, które nast!pnie konsulto-
wali i przedk%adali do akceptacji Lidera projektu 1.18. (Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich) oraz Departamentu Pomocy i Integracji Spo%ecznej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej (jako departamentu zamawia-
j$cego). Poszczególne zadania (ka'de mia%o inn$ grup! Partnerów- 
-realizatorów) przyjmowa%y rozwi$zania wed%ug w%asnego pomys%u i do-
"wiadczenia, staraj$c si! dopasowa# je do specyfiki postawionego przed 
nim celu. 
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W przypadku zadania 3. „Tworzenie i rozwijanie standardów "rodowisko-
wej pracy socjalnej” opracowanie za%o'e& koncepcyjno-organizacyjnych 
poprzedzi%a refleksja nad ogóln$ strategi$ realizacyjn$. Po pierwsze, na 
podstawie obserwacji i w%asnego do"wiadczenia zdefiniowano najcz!st-
sze wady tego typu systemowych projektów/programów. Za najwa'niej-
sze uznano:

• brak zintegrowanego wspó%dzia%ania wszystkich elementów projektu 
(zada& do wykonania, organizacji i ludzi zajmuj$cych si! poszczegól-
nymi cz!"ciami);

• brak przenikania i wzajemnego inspirowania si! cz!"ci badawczej/
naukowej i praktycznej;

• ograniczenie si! do instytucjonalnych lub formalno-prawnych sposo-
bów oddzia%ywania, pomijanie zaanga'owania spo%ecznego;

• my"lenie i dzia%anie ograniczone projektowym horyzontem czaso-
wym oraz zadaniowym projektu oznaczaj$cym, 'e trzeba wypraco-
wa# i przed%o'y# wszystkie produkty za%o'one w projekcie, a potem 
„to ju' nie nasza sprawa”;

• sztywne trzymanie si! instrumentalnej logiki projektowej polegaj$cej 
na tym, 'e w sytuacji, kiedy ustalone zosta%y pewne za%o'enia na po-
cz$tku, to nawet po pi!ciu latach realizacji, nale'y je w niezmienionej 
formie wykona#, mimo 'e wiele warunków wp%ywaj$cych na kszta%t 
produktów mo'e si! radykalnie zmieni#;

• zbyt ma%e w%$czenie w konstruowanie rozwi$za& samych zaintereso-
wanych, a wi!c pracowników socjalnych oraz innych aktorów b!d$-
cych potencjalnie zainteresowanymi t$ sfer$ aktywno"ci;

• wypracowanie rozwi$za& nierealistycznych, które cho# meryto-
rycznie poprawne w tak daleki sposób odstaj$ od uwarunkowa& 
spo%ecznych i instytucjonalnych, 'e od pocz$tku staj$ si! jedynie 
interesuj$c$ nowink$, a nie innowacj$ spo%eczn$ (czyli skutecznym 
rozwi$zaniem problemu spo%ecznego/organizacyjnego, które z unika-
towego staje si! mo'liwym do powszechnego zastosowania);

• ograniczenie „pola widzenia” realizatorów jedynie do w%asne-
go zadania, bez uwzgl!dnienia równolegle prowadzonych prac 



178 innowacyjnych/projektowych zarz$dzanych przez inne organizacje, 
programy itp.;

• niezwracanie uwagi na konieczno"# wytworzenia  d%ugofalowych 
mechanizmów instytucjonalnych i spo%ecznych, które zapewnia%yby 
mechanizmy dalszego rozwoju efektów projektu.

Drugim wnioskiem by%o stwierdzenie, 'e sposobem unikni!cia wymie-
nionych wcze"niej wad dzia%a& projektowych i systemowych b!dzie 
zastosowanie wiedzy z zakresu tworzenia programów i polityk publicz-
nych. Dlatego w pracach nad koncepcj$ realizacji projektu wa'ne sta%o si! 
krytyczne wykorzystanie architektury tworzenia polityk publicznych, co 
w efekcie z%o'y%o si! na, sygnalizowan$ we wst!pie, autorsk$ LPODFQDKđ�
QFEBHPHJLJ�QVCMJD[OFK�J�MBCPSBUPSJVN�TQP�FD[OFHP� 

Si!gaj$c raz jeszcze do podr!cznikowej syntezy Andrzeja Zyba%y na 
temat polityk publicznych, podkre"lmy, 'e polityki publiczne s$ to dzia-
�BOJB�J�QSPHSBNZ�QVCMJD[OF�LUØSF�PQBSUF�Tĉ�OB�[HSPNBE[POFK�X[HMđEOJF�
[PCJFLUZXJ[PXBOFK�XJFE[Z�J�VTZTUFNBUZ[PXBOZN�QSPDFTJF�QSPKFLUPXBOJB�
J�XZLPOZXBOJB�UZDI�E[JB�BĒ (Zyba%a 2013). Odwo%uj$c si! do metodolo-
gii charakterystycznej dla polityk publicznych (w pewnej mierze tak'e 
do teorii nauki o polityce publicznej), przeanalizowali"my nast!puj$ce 
elementy istotne dla tworzenia programu publicznego pod k$tem ich 
znaczenia dla kszta%tu merytoryczno-organizacyjnego zadania tworzenia 
standardów "rodowiskowej pracy socjalnej.

a) Problem spo%eczny

Punktem wyj"cia ka'dego programu publicznego, który formu%ujemy, 
jest istnienie problemu spo%ecznego, czyli TUBOV�PLPMJD[OPĊDJ�LUØSF�Tĉ�
[EFåOJPXBOF�QS[F[�[OBD[ĉDĉ�MJD[Cđ�PTØC�KBLP�PETUđQTUXP�PE�QFXOFK�OPS-
NZ�TQP�FD[OFK�LUØSĉ�QJFMđHOVKĉ (Fuller, Myers 1966, s. 32) lub inaczej 
spektrum warunków/sytuacji i zachowa&, które uznawane s$ za przejaw 
dezorganizacji spo%ecznej i za co", co wymaga zmiany poprzez metody 
in'ynierii spo%ecznej (Marshall 1998). W naszym przypadku problemem 
by% brak integracji i solidarno"ci spo%ecznej w "rodowiskach lokalnych, 
który narastaj$c od wielu lat w ocenie ekspertów, wymaga rozwi$zania 
w formie programu interwencji publicznej.



179b) Aktorzy i interesariusze

Kolejnym elementem zdefiniowanym jako niezb!dny przy tworzeniu 
koncepcji realizowania zadania by%a identyfikacja uczestników/aktorów 
spo%ecznych i instytucjonalnych, którzy s$/b!d$ zainteresowani "rodowi-
skow$ metod$ pracy socjalnej. Wst!pne przyjrzenie si! temu zagadnieniu 
spowodowa%o poszerzenie oddzia%ywania projektu z (wy%$cznie) pracowni-
ków socjalnych na: organizacje pozarz$dowe, "wiat akademicki, grupy eks-
perckie, samorz$d lokalny, administracj! rz$dow$ i regionaln$, dyrektorów 
instytucji pomocy spo%ecznej, bo, jak stwierdzono, ich wzajemne interakcje 
b!d$ decydowa# o kszta%cie i powodzeniu realizacji programu publicznego.

c)   Relacja pomi!dzy poziomem krajowym/rz$dowym a regionalnym/
lokalnym

Projekt, w ramach którego realizowane by%o opisywane dzia%anie, mia% cha-
rakter krajowy, reprezentowa% wi!c dominuj$cy, rz$dowy sposób tworzenia 
polityki publicznej (opieraj$cy si! w du'ej mierze na funduszach i inspira-
cjach/regulacjach Unii Europejskiej). W sytuacji, w której obserwujemy 
proces stopniowego przechodzenia od rz$dzenia (goverment) do (wspó%za-
rz$dzania (governance), niezb!dne staje si! w%$czenie innych bardziej ela-
stycznych rozwi$za& i powi$za& pomi!dzy ró'nymi aktorami publicznymi 
i prywatnymi. G. Stoker (2004, s. 56) okre"la zarz$dzanie publiczne jako 
TZTUFN�X�LUØSZN HSBOJDF�NJđE[Z�PSHBOJ[BDKBNJ�QVCMJD[OZN�J�QSZXBUOZN�
TFLUPSFN�[BDJFSBKĉ�TJđ�(...) JTUPUĉ�Tĉ�JOUFSBLUZXOF�SFMBDKF�NJđE[Z�JOTUZUVDKBNJ�
S[ĉEPXZNJ�J�QP[BS[ĉEPXZNJ�(w tym prywatnymi). Przyj!to wi!c za%o'enie, 
'e konstrukcja projektu powinna uwzgl!dnia# sytuacj!, w której funkcjonuje 
wiele o"rodków, które s$ w stanie wp%ywa# na sprawy publiczne, a zadaniem 
S[ĉEV�KFTU�VBLUZXOJBOJF�JOUFSBLDKJ�TQP�FD[OP�QPMJUZD[OZDI�BCZ�[BDIđDBĐ�XJF-
MF�[SØČOJDPXBOZDI�QPSP[VNJFĒ�VL�BEØX�EP�SBE[FOJB�TPCJF�[�QSPCMFNBNJ�
BCZ�VQPXT[FDIOJBĐ�VT�VHJ�NJđE[Z�XJFMPNB�BLUPSBNJ�(Zyba%a 2012).

d) Budowanie sieci

W tej sytuacji kluczowe sta%o si! %$czenie zasobów i budowanie sieci 
ró'nych instytucji i organizacji, które posiadaj$ kompetencje w zakresie 



180 danego problemu. Istotne by%o uruchomienie dialogu, konsultacji z organi-
zacjami obywatelskimi, zawodowymi i regionalnymi. Sieciowe powi$zanie 
stwarza%o warunki do dzia%ania w perspektywie horyzontalnej, które prze-
cinaj$ granice ró'nych „sektorowych silosów” (typu zdrowie, edukacja, 
gospodarka, "rodowisko itp.), co w przypadku metody "rodowiskowej 
(z za%o'enia ponadbran'owa) jest szczególnie wa'ne.

e) Deliberacja, dialog i hierarchia warto"ci

Polityki wymagaj$ intensywnej deliberacji i warunków do jej realizowania, 
a tak'e umiej!tno"ci wyci$gania z nich konkluzji i tworzenia dzi!ki temu 
wiedzy na potrzeby podejmowanych decyzji publicznych. Dlatego mi!dzy 
innymi rozrastaj$ si! w ostatnim czasie ró'nego typu spo%eczno"ci eksperc-
kie (QPMJDZ�DPNNVOJUZ), czy sieci eksperckie (QPMJDZ�OFUXPSLT), w tym think- 
-tanki, instytuty uniwersyteckie, partyjne. Wida# to tak'e po zmieniaj$cym 
si! profilu administracji publicznej, zorientowanej coraz silniej na generowa-
nie wiedzy eksperckiej. W tworzeniu polityki szczególnie wa'ne jest publicz-
ne postrzeganie problemu, nadawanie mu okre"lonego miejsca w hierarchii 
wa'no"ci w"ród innych zada& publicznych, wyszczególnienie interesariu-
szy danego zagadnienia, okre"lenie wp%ywu na mo'liwo"# jego rozwi$za-
nia. Szczególne znaczenie w"ród przytaczanych w literaturze przedmiotu 
aspektów wydaje si! mie# zagadnienie interakcji mi!dzy interesariuszami, 
tworzenie koalicji oraz tworzenie przestrzeni mediacji sporów mi!dzy nimi, 
cyrkulacji argumentów, mechanizmów budowania wiedzy (Zyba%a 2012).

f) Infrastruktura wiedzo-twórcza

Konstruowanie i realizowanie programu publicznego wymaga infrastruk-
tury zdolnej do tworzenia wiedzy eksperckiej (QPMJDZ�LOPXMFEHF) i wiedzy 
spo%ecznej, która powstaje specjalnie na potrzeby projektu. Warto podkre-
"li#, 'e wiedza ekspercka ma przede wszystkim charakter operacyjny, 
jest sformatowana na zastosowanie w procesie podejmowania decyzji 
(przez rz$d lub samorz$d). W przeciwie&stwie do wiedzy akademickiej 
jej powstanie motywowane jest nie tylko potrzebami poznawczymi, ale 
przede wszystkim potrzeb$ wypracowania ró'nych scenariuszy dla kon-
kretnych dzia%a& publicznych.



181g) Instrumenty polityki publicznej

Spo"ród zestawu „instrumentów” kszta%towania i realizacji polityk pu-
blicznych wybrano pi!# o charakterze uniwersalnym: 

a) informacja, edukacja, doradztwo, 
b) bezpo"rednia interwencja, 
c) dialog "rodowiskowy,
d) regulacje i legislacja, 
e))tworzenie specjalistycznego korpusu wiedzy. 

Zintegrowane instrumenty mia%y spe%ni# trzy kluczowe kryteria: akcep-
tacji publicznej, aktywacji i mobilizacji istniej$cego potencja%u oraz osi$-
galno"ci celów.

�������=QDF]HQLH�SURFHVµZ�ZLHG]R�WZµUF]\FK�Ż�GZD�PRGHOH�ZGUDľDQLD�
SROLW\N�SXEOLF]Q\FK

W konstruowaniu i wdra'aniu polityk oraz programów publicznych rozró'-
niamy dwa podstawowe modele: odgórny i oddolny. H. Pulzl (2007, s. 65), 
O. Treib pisz$, 'e QS[FETUBXJDJFMF�OVSUV�PEHØSOFHP�(UPQ�EPXOFST) zazwyczaj 
[BD[ZOBKĉ�PE�EFDZ[KJ�QPMJUZD[OZDI�QPEFKNPXBOZDI�OB�vT[D[ZDJFw�TZTUFNV�
QPMJUZD[OFHP�J�QØċOJFK�[NJFS[BKĉ�EP�UZDI�LUØS[Z�XESBČBKĉ�KF��/BUPNJBTU�
QS[FETUBXJDJFMF�PEEPMOFHP�QPEFKĊDJB�(CPUUPN�VQQFST) QS[FDJXOJF�[BD[Z-
OBKĉ�BOBMJ[Z�PE�JEFOUZåLPXBOJB�BLUPSØX�[BBOHBČPXBOZDI�X�SFBMJ[BDKđ�
LPOLSFUOZDI�QSPHSBNØX�OB�vEPMFw�TZTUFNV�QPMJUZD[OP�BENJOJTUSBDZKOFHP��
"OBMJ[Z�JEĉ�[BUFN�X�vHØSđw�J�OB�vCPLJw�BCZ�[JEFOUZåLPXBĐ�BLUPSØX�
J�JDI�TUSBUFHJF�SP[XJĉ[ZXBOJB�QSPCMFNØX. W modelu odgórnym g%ównym 
narz!dziem s$ rozwi$zania legislacyjne oraz regulacje prawne, które maj$ 
wymusi# na podmiotach spo%ecznych wykonywanie okre"lonych nakazów 
prawnych albo podporz$dkowanie si! zakazom. W strategii oddolnej pod-
kre"la si! znaczenie wspó%pracy interesariuszy mi!dzy sob$ i z odbior-
cami dzia%a& publicznych. Du'e znaczenie ma stosowanie tzw. NJđLLJDI�
OBS[đE[J, jak informacja, edukacja, partnerstwo, wspó%dzia%anie sieciowe, 
tworzenie bod(ców do podejmowania dzia%a& samoregulacyjnych przez 



182 podmioty funkcjonuj$ce w danej polityce publicznej. Znaczn$ wag! przy-
wi$zuje si! te' do warunków lokalnych, w których ma miejsce wdra'anie 
polityk, w tym do roli w%adz lokalnych (Zyba%a 2012). Alternatywnym mo-
delem dzia%ania jest hybrydowa teoria implementacji polityk. *$czy ona 
wybrane metody obu podej"#, a wdra'anie nie jest czysto technicznym 
czy proceduralnym etapem w politykach w stosunku do etapu formowania 
polityki przez decydentów. Jest procesem uczenia si! tych, którzy w nim 
uczestnicz$. Opisywany w tej publikacji proces tworzenia programu/polity-
ki publicznej w zakresie upowszechniania "rodowiskowej pracy socjalnej 
mia% charakter hybrydowy z du'ym naciskiem na wiedzo-twórcze i edu-
kacyjne mechanizmy stymulowania procesów modelowania i wdra'ania. 
St$d w przygotowaniu koncepcji omawianego w tej ksi$'ce programu 
publicznego du'e znaczenie nadano refleksji zwi$zanej z wiedz$ i jej edu-
kacyjnym przetwarzaniem. Wa'na by%a wiedza, ale nie ka'da w równym 
stopniu, dlatego powy'ej zosta%o u'yte sformu%owanie: „wiedza odpowied-
nio sformatowana”. Konieczna by%a wiedza operacyjna powstaj$ca z my"l$ 
o podejmowaniu konkretnych dzia%a&, praktycznie rozwi$zuj$cych okre-
"lone problemy spo%eczne. Inne zadania postawiono przed wiedz$ o cha-
rakterze akademickim. Ta pos%u'y%a do zrozumienia i wyja"nienia zjawisk, 
okre"lenia zale'no"ci oraz relacji mi!dzy ró'nymi ich sk%adowymi. Jej 
celem nie by%o bezpo"rednie rozwi$zanie problemu, czyli zmiana istnie-
j$cego stanu rzeczy w jakimkolwiek kierunku. Mia%a powsta# ca%o"ciowa 
wiedza %$cz$ca zasób informacji i rozumienie problemów, analiz! prawid%o-
wo"ci z nimi zwi$zanych i jednocze"nie daj$ca szans! na projektowanie 
dzia%a&, które zak%adaj$ skuteczne rozwi$zania.

Szczególna rola przypad%a wiedzy operacyjnej (eksperckiej), któ-
ra musi by# silnie oparta na dowodach (evidence), czy lepiej – bazie 
dowodów (FWJEFODF�CBTFE�BQQSPBDI). Dzi!ki nim wskazuje si! rozwi$-
zania problemów publicznych, a tak'e pokazuje dowody przekonuj$ce, 
'e zastosowane podej"cia b!d$ czy mog$ by# efektywne. Baza dowodów 
(FWJEFODF�CBTF) s%u'y: 

a)  budowaniu obrazu programów publicznych/rozwi$za& w danej dzie-
dzinie; 

b)  pokazywaniu trendów wyst!puj$cych w okre"lonych przedzia%ach 
czasu; 



183c)  ukazaniu dynamiki problemów, aby uzasadni# konieczno"# przepro-
wadzenia zmiany/korekty w danej polityce; 

d)  stosowaniu mi!dzynarodowych porówna& i CFODINBSLJOHV, aby wy-
ci$ga# wnioski z do"wiadcze& innych krajów; 

e)  prognozowaniu, rozwijaniu scenariuszy, projektowaniu hipotez z my-
"l$ o zbudowaniu obiektywnego obrazu rzeczywisto"ci i trendów; 

f)  generowaniu zrozumienia mo'liwych scenariuszy przysz%o"ci. 

W projektowaniu dzia%a& wiedzo-twórczych starano si! unika# zidenty-
fikowanych wcze"niej zagro'e& charakterystycznych dla praktyki poli-
tyki opartej na dowodach naukowych. Us%ugi badawcze "wiadczone na 
potrzeby administracji polegaj$ zwykle na dostarczeniu przez badaczy 
produktu zgodnego ze specyfikacj$, opracowan$ przez urz!dników/
zleceniodawców – w pó(niejszym okresie oni równie' weryfikuj$ przed-
%o'one raporty (Afe%towicz, Zybertowwicz 2011). W zwi$zku z tym bada-
nia tego typu do"# cz!sto s%u'$ przede wszystkim legitymizacji dzia%a& 
administracji i to niezale'nie od rekomendacji. Oznacza to przej"cie na 
poziom dzia%a& pozornych (Luty&ski) co tylko w cz!"ci jest win$ admini-
stracji i realizuj$cych badania ekspertów/naukowców. Tym niemniej re-
komendacje bywaj$ w tych warunkach ogólnikowe. Raporty ko&cz$ si! 
oczywistymi stwierdzeniami lub kryj$ prawdziwe (krytyczne) wnioski za 
trudnymi poj!ciami naukowymi niezrozumia%ymi dla nieprzygotowanego 
odbiorcy (Afe%towicz, Pietrowicz 2013, s. 49).

Innym problemem, z jakim trzeba sobie poradzi# w %$czeniu bada& 
z dzia%aniami praktycznymi, jest wyst!puj$cy u badaczy brak kompe-
tencji w przek%adaniu wyników swoich docieka& na j!zyk innych akto-
rów, negocjowaniu korzystnych warunków wspó%pracy, komunikowaniu 
warto"ci, rozpoznawaniu i wpisywaniu si! w interesy innych aktorów, 
formu%owaniu mo'liwych do przeprowadzenia rekomendacji praktycz-
nych. Brakuje CSPLFSØX funkcjonuj$cych na pograniczu nauki i praktyki, 
instytucji o charakterze think-thank, które ograniczy%yby rozszerzaj$ce 
si! zjawisko wchodzenia przez przedstawicieli nauk spo%ecznych w rol! 
„po'ytecznych us%ugodawców”, tworz$cych produkty dopasowane do 
z góry za%o'onych wniosków i potrzeb biznesu, administracji, III sekto-
ra itp. (Afe%towicz, Pietrowicz 2013, s. 49). Konieczne jest przekroczenie 
dychotomii „prawdziwej czystej nauki akademickiej i u'ytkowej nauki 



184 stosowanej”. Autorskim sposobem na przezwyci!'enie tego typu zagro-
'e& by%o w opisywanym projekcie Laboratorium Innowacji Spo%ecznej.

�����/DERUDWRULXP�,QQRZDFML�6SRĄHF]QHM�Ż�SXEOLF]QD�SU]HVWU]HĆ�
WZRU]HQLD�ZLHG]\

Kluczowym instrumentem organizuj$cym prac! merytoryczn$ partner-
stwa utworzonego dla realizacji zadania wypracowania standardu/modelu 
"rodowiskowej pracy socjalnej by%o Laboratorium Innowacji Spo%ecznej 
(LIS). Zosta%o ono zaaran'owane jako QVCMJD[OB�QS[FTUS[FĒ�UXPS[FOJB�XJFE[Z, 
a wi!c dzia%aj$ce transparentnie i w%$czaj$ce w ró'nych rolach rozmaitych 
interesariuszy (pracowników socjalnych, polityków, urz!dników, naukow-
ców, ekspertów, badaczy, klientów pomocy spo%ecznej, mieszka&ców).

�������6WUXNWXUD�RUJDQL]DF\MQD�L�PHU\WRU\F]QD�/DERUDWRULXP�,QQRZDFML�
6SRĄHF]QHM

Za%o'ono, 'e b!dzie przestrzeni$ quasi-instytucjonaln$ pracuj$c$ przez 
ca%y okres trwania projektu – g%ównie nad pog%!bion$ integracj$ i syste-
matycznym opracowywaniem jego dorobku. Wa'nym aspektem buduj$-
cym potencja% LIS by% jego sk%ad instytucjonalny. Tworzyli go przedstawi-
ciele dwóch organizacji:

• Centrum Wspierania Aktywno"ci Lokalnej CAL – organizacji o charak-
terze animacyjnym, od lat promuj$cej partycypacyjnie rozumiany 
rozwój lokalny, specjalizuj$cej si! w zaanga'owanej edukacji "rodo-
wiskowej i badaniach w dzia%aniu,

• Instytut Spraw Publicznych – organizacji eksperckiej dzia%aj$cej w for-
mule think-tanku, wyspecjalizowanej w t%umaczeniu wiedzy nauko-
wo-eksperckiej na j!zyk praktyki i polityki spo%ecznej, o du'ych kom-
petencjach w zakresie aktywnej polityki spo%ecznej.

Za utworzenie LIS i sprawny przebieg jego pracy w projekcie odpowia-
da%o Centrum Wspierania Aktywno"ci Lokalnej CAL, przy partnerskiej 



185wspó%pracy Instytutu Spraw Publicznych. Zgodnie ze szczegó%owym 
opisem zadania w projekcie, LIS skupia%o osoby i dzia%ania, %$cz$ce wie-
dz! teoretyczn$ (co zapewnia% udzia% przedstawicieli "rodowisk akade-
mickich) i praktyczn$ (udzia% przedstawicieli ró'nych instytucji pomocy 
i integracji spo%ecznej). Zosta% on zaplanowany w ten sposób, by móc 
jednocze"nie dzia%a# w kilku p%aszczyznach:

a) P%aszczyzna wypracowywania modelu organizowania spo%eczno"ci 
lokalnej (OSL)

Tworzy% j$ interdyscyplinarny zespó%90, pracuj$cy pod kierownictwem 
Bohdana Skrzypczaka – merytorycznego koordynatora prac partner-
stwa, w którego sk%adzie wyst!powali badacze, eksperci i praktycy 
z CAL i Instytutu Spraw Publicznych, a tak'e – zapraszani w zwi$zku 
z aktualnie podejmowanymi problemami – eksperci polscy i zagranicz-
ni, m.in. z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Kluczowi eksperci zaanga'owani 
w ca%y proces projektowy to: Maria Mendel, Barbara B$bska, Magdalena 
Pop%o&ska-Kowalska, Magdalena Dudkiewicz, Tomasz Ka(mierczak, Pawe% 
Jordan, Marek Rymsza. Przed%u'eniem podstawowego zespo%u by%y gru-
py badawcze prowadz$ce badania terenowe oraz eksperci opracowuj$cy 
szczegó%owe analizy ró'nych aspektów "rodowiskowej pracy socjalnej. 
Zespó% LIS zajmowa% si! te' systematyczn$ wspó%prac$ z liderem projektu 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz instytucj$ zamawiaj$c$ projekt, 
czyli Departamentem Pomocy i Integracji Spo%ecznej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spo%ecznej.

b) P%aszczyzna zintegrowanego oddzia%ywania edukacyjnego

W ten sposób okre"li# mo'na aktywno"# 25-osobowej grupy edukatorów, 
któr$ kierowa% Pawe% Jordan (lider procesu edukacji), realizuj$cej zada-
nia wsparcia edukacyjnego w rolach: trenera (wiod$cy i specjalistyczny), 
coacha, mentora, superwizora, badacza/pedagoga spo%ecznego. 
Grupa by%a odpowiedzialna za stymulowanie i monitorowanie procesu 

90 Podstawowy, siedmioosobowy, uzupe"niany by" w miar! zapotrzebowania na badaczy, 

ekspertów i praktyków (z projektu i spoza niego), tak%e w poszczególnych sesjach uczest-

niczy"o zwykle ok. 15 ekspertów.



186 testowania modelu OSL w poszczególnych spo%eczno"ciach lokalnych. 
Dialog "rodowiskowy, jaki by% prowadzony w ramach tej grupy osób, 
pe%ni% wa'n$ funkcj! translacyjno-mediacyjn$ pomi!dzy p%aszczyzn$ 
modelowania (eksperci i naukowcy) i p%aszczyzn$ dzia%a& testuj$cych 
realizowanych bezpo"rednio w gminach i o"rodkach pomocy spo%ecznej 
(pracownicy socjalni w rolach organizatorów spo%eczno"ci lokalnych).

c) P%aszczyzna praktycznego testowania modelu OSL w 48 spo%eczno-
"ciach lokalnych i po"rednio w o"rodkach pomocy spo%ecznej. 

Jej sercem by%a 82-osobowa grupa pracowników socjalnych podzielo-
nych na cztery grupy: du'e miasta (21 osób), "rednie miasta (20 osób), 
spo%eczno"ci wiejskie (20 osób) i grup! edukatorów (21 osób). Osoby 
zaanga'owane w te dzia%ania pracowa%y w konwencji refleksyjnej praktyki 
zorganizowanej w struktur! dwuletniego procesu „edukacji i dzia%ania” 
(proces analogiczny do metody badania w dzia%aniu, ale k%ad$cy nacisk 
na nabywanie nowych kompetencji profesjonalnych).

P%aszczyzna aktywnego rozpoznawania/stymulowania praktyk 
"rodowiskowych nieb!d$cych rezultatem profesjonalnej pracy socjalnej 
(praca "rodowiskowa), okre"lanych pod wspólna nazw$ „aktywne spo-
%eczno"ci”. 

W ramach tego wymiaru LIS dzia%a%o 16 regionalnych animatorów, 
którzy wyszukiwali i opracowywali (przy udziale samych zainteresowa-
nych) profile metodyczne przynajmniej trzech dobrych praktyk (w ka'-
dym województwie) o charakterze "rodowiskowym.

d) P%aszczyzna zarz$dzania i koordynacji 

Zespó% koordynuj$cy (dzia%aj$cy z uwzgl!dnieniem podzia%u na dwie or-
ganizacje, czyli CAL i ISP) kierowany przez Magdalen! Ramos-Smul (od 
2013 roku Agnieszk! *eszczy&sk$) zapewnia% administracyjne, logi-
styczne i monitoruj$co-ewaluacyjne wsparcie Laboratorium. Jego praca 
mia%a istotne znaczenie ze wzgl!du na du'y/krajowy zakres podejmowa-
nych dzia%a&, bardzo rozbudowany system dokumentacyjny (procesu ba-
dawczego i edukacyjnego, wymogi sprawozdawczo"ci projektu systemo-
wego), a tak'e konieczno"# zamawiania zewn!trznych ekspertyz, w tym 



187o charakterze prawnym, ekonomicznym. Niezwykle wa'nym wymiarem 
pracy zespo%u koordynuj$cego by%o zapewnienie szerokiej przestrzeni 
partycypacyjnej, czyli w%$czenie w ró'ne fazy projektu jak najwi!kszej 
ilo"ci pracowników socjalnych oraz organizacji pomocy i integracji spo-
%ecznej z terenu ca%ego kraju (kilkadziesi$t seminariów i konferencji, 
w tym ogólnopolskie, forum animatorów OSL, szkolenia upowszechnia-
j$ce – razem ponad 5 tys. bezpo"rednich uczestników). W ramach tej 
cz!"ci wydawane by%y te' publikacje, newsletter oraz internetowy portal 
wiedzy.

�������3DUWQHUVWZR�ZLHG]\

Formu%a Laboratorium Innowacji Spo%ecznej jako partnerstwa wiedzy, 
facylitowanego przez prof. dr hab. Mari! Mendel, ukszta%towa%a si! w ra-
mach modelu MBCPSBUPSJVN TQP�FD[OFHP�który polega% na systemowym 
projektowaniu edukacyjnie ujmowanej zmiany spo%ecznej poprzez aran-
'owanie/modelowanie spo%ecznej przestrzeni konfrontacji: perspektywy 
teleologiczno-prakseologicznej (racjonalno"# adaptacyjna) z krytyczn$ 
refleksj$ pedagogiczn$ (racjonalno"# komunikacyjno-emancypacyjna). 

Laboratorium Innowacji Spo%ecznej – zosta%o zorganizowane w opar-
ciu o za%o'enia teoretyczne laboratorium spo%ecznego (Skrzypczak 
2013), które nawi$zuj$ do idei rekonceptualizacji poj!cia wiedzy zapro-
ponowanej przez antropologi! laboratorium. Przenosi%a nacisk z pytania 
o wiedz! na pytanie o praktyki poznawcze (Fleck 1986) i spo%eczne me-
chanizmy jej konstruowania oraz zastosowania. Wa'ne z tej perspekty-
wy jest badanie kontrowersji i sporów wewn$trz nauki, analiza wiedzy 
nieuko&czonej, wiedzy w trakcie tworzenia (Knorr-Cetina 1995, s. 140). 
Wiedzo-twórcze praktyki laboratoryjne nie maj$ charakteru deskryp-
tywnego, nie chodzi w nich o opis, odwzorowanie rzeczywisto"ci, lecz 
o spo%eczne wytwarzanie, w wyniku kolejnych negocjacji, okre"lonych 
i mo'liwych do praktycznej aplikacji rezultatów (Knorr-Cetina 1995, 
s. 141). Laboratorium nie jest wi!c okre"lon$ fizyczn$ przestrzeni$, 
w której prowadzi si! badania naukowe, ale PCT[BSFN�QS[FLT[UB�DB-
nia relacji pomi!dzy porz$dkiem instytucjonalnym (politycznym) 
i "wiatem spo%ecznym, pomi!dzy danymi aktorami i ich "rodowiskami 



188 (Knorr-Cetina 1995, s. 145). Jest metod$ kreowania nowych uk%adów 
spo%ecznych (w ramach pilota'owych rozwi$za&), by nast!pnie wbu-
dowa# je w rzeczywisto"# spo%eczn$ (Radziewicz-Winnicki 2010, s. 85). 
Wynika z przekonania, 'e edukacji "rodowiskowej ufundowanej na eman-
cypacji i budzeniu si% spo%ecznych towarzyszy# powinien pog%!biony na-
mys% intelektualny i krytyczny po%$czony z edukacyjn$ metod$ wdra'a-
nia (np. w formie us%ugi spo%ecznej/publicznej), rozgrywaj$cy si! w kilku 
przestrzeniach. 

Dzia%ania metodyczne realizowane w ramach Laboratorium Innowacji 
Spo%ecznej inspirowane by%y szerok$ ide$ pedagogiczn$ postrzegaj$-
c$ edukacj! jako drog! do zmiany spo%ecznej, któr$ w nauce i prakty-
ce o"wiatowej zainicjowa% w XX wieku SFLPOTUSVLDKPOJ[N�TQP�FD[OZ� 
Podstawowym celem tak ujmowanych bada& pedagogicznych jest d$'e-
nie do opracowania innowacyjnych, zorientowanych spo%ecznie progra-
mów nauczania, a)tak'e strategii edukacyjnych, które przyczyni%yby si! 
do wykszta%cenia w)edukatorach/pracownikach s%u'b publicznych, a)po-
przez nich w)ca%ym spo%ecze&stwie, nowego poziomu "wiadomo"ci co 
do potrzeby i)mo'liwo"ci kolektywnej wspó%pracy w)wymiarze lokalnym. 
Szczególnie inspiruj$ce dla zespo%u LIS by% te' fakt, i' rekonstrukcjonizm 
nie stawia przed edukacj$ zadania szybkiej emancypacji, co w przypad-
ku grup i spo%eczno"ci wykluczonych – o jakich mowa w "rodowiskowej 
pracy socjalnej – nabiera charakteru szlachetnej utopii lub rewolucyjnej 
akcji. Obie perspektywy zdecydowanie nie wpasowuj$ si! w my"lenie 
o wypracowywaniu profesjonalnej, mo'liwej do zastosowania metody 
pracy socjalnej ze spo%eczno"ci$ lokaln$. W)przypadku rekonstrukcjo-
nizmu o)wiele wa'niejsza od tego ogólnego celu, którym z pewno"ci$ 
pozostaje emancypacja, jest droga, która do niej prowadzi. Oczekiwany 
efekt empowermentu dzieje si! po drodze (w spo%ecznym procesie), a nie 
jako rezultat.

Zawi$zane i dzia%aj$ce w ramach Laboratorium Innowacji Spo%ecznej 
partnerstwo wiedzy %$czy%o we wspólnym zadaniu naukowców, eksper-
tów i praktyków. Celem tej wspó%pracy by%o identyfikowanie i gromadze-
nie wszelkiej istotnej wiedzy (relevant) z punktu widzenia potrzeb pro-
wadzenia danej polityki (QPMJDZ�SFMFWBOU�LOPXMFEHF), wiedzy jako"ciowej 
i ilo"ciowej (qualitative & quantitative knowledge). Analizowanie s%u-
'y%o generowaniu g%!bokiego zrozumienia problemów polityki s%u'$cej 



189upowszechnieniu idei aktywizacji i rozwoju spo%eczno"ci lokalnych. 
Wymaga%o to zorganizowania ca%ego procesu gromadzenia i porz$dko-
wania wiedzy: danych z ró'nych (róde%, nie wykluczaj$c bada& sonda-
'owych, danych z grup fokusowych, wywiadów. Prowadzenie programu 
publicznego wymaga bowiem znajomo"ci spojrzenia, jakie maj$ ró'ni in-
teresariusze obecni w danej polityce. Brytyjscy analitycy wymieniaj$ na-
st!puj$ce typy bada& oraz metody i (ród%a uzyskiwania wiedzy niezb!d-
nej do tworzeniu i realizowaniu zada& publicznych (Zyba%a 2012, 2013):

a) ilo"ciowe (quantitative): dane liczbowe, które s$ mierzalne (w pie-
ni$dzach, procentach, czasie, wielko"ci itp.);

b) jako"ciowe (qualitative): dane jako"ciowe wyra'ane w s%owach, za-
pisy obserwacji, opinii itp.; 

c) przekrojowe (cross-sectional): obserwacje zebrane w konkretnym, 
pojedynczym punkcie czasu, ró'nych podmiotów, z ró'nych dyscy-
plin wiedzy czy obszarów problemowych. W tym celu przeprowadza-
ne s$ sonda'e opinii wykonywane na ró'nych próbach (m.in. repre-
zentatywna próba); 

d) rozci$gni!te w czasie (longitudinal): obserwacje zebrane w okre"lo-
nym czasie, które pozwalaj$ na scharakteryzowanie.

Dzi!ki zastosowaniu wymienionych powy'ej metod mo'liwe by%o wytwo-
rzenie niezb!dnej w formu%owaniu i realizowaniu programu publicznego 
wiedzy, któr$ mo'na podzieli# na sze"# nast!puj$cych rodzajów/kategorii.

Tabela 2.  Rodzaje wiedzy

Rodzaj wiedzy Charakterystyka 
wiedzy

+ród%a wiedzy 
w projekcie

Wiedza organiza-
cyjna

Wiedza uzyskana 
z instytucji funkcjo-
nuj$cych w systemie 
(regu%y, regulacje, 
kodeksy praktyk, 
wskazówki odgórne 
i rekomendacje).

O"rodki pomocy 
spo%ecznej, organizacje 
pozarz$dowe sektora 
pomocy i integracji 
spo%ecznej.



190 Rodzaj wiedzy Charakterystyka 
wiedzy

+ród%a wiedzy 
w projekcie

Wiedza praktyków Wiedza pochodz$ca od 
praktyków wykonuj$-
cych prac! socjaln$ 
(cz!sto niezwerbali-
zowana, ale o podsta-
wowym znaczeniu dla 
procesu decydowania 
o podejmowaniu b$d( 
niepodejmowaniu 
dzia%a&).

Wiedza pochodz$ca 
bezpo"rednio od pra-
cowników socjalnych.

Wiedza spo%eczno"ci 
eksperckiej

Wiedza dotycz$ca do-
brych praktyk i wzorów 
(w mniejszym stopniu 
obejmuje ona formalne 
standardy).

Zbierana w "rodowisku 
do"wiadczonych ani-
matorów i edukatorów 
spo%ecznych, trenerów; 
wiedza pozyskana 
poprzez zamawiane 
analizy eksperckie.

Wiedza badawcza Usystematyzowana 
wiedza wed%ug zapla-
nowanego modelu, 
obejmuje zasady jej 
tworzenia.

Wiedza pochodz$ca 
z prowadzonych w ra-
mach projektu  bada& 
ilo"ciowych, jako"cio-
wych, edukacyjnych  
bada& w dzia%aniu.

Wiedza klientów 
i otoczenia

Wiedza uzyskana 
z do"wiadczenia klien-
tów systemu socjal-
nego i ich refleksji na 
temat us%ug wsparcia.

Wiedza uzyskiwana 
podczas spotka& lo-
kalnych bezpo"rednio 
od osób uczestnicz$-
cych w projektach OSL 
b!d$cych klientami 
pomocy spo%ecznej 
i ich "rodowiskowymi 
partnerami (mieszka&-
cy nieb!d$cy klientami 
pomocy spo%ecznej).



191Rodzaj wiedzy Charakterystyka 
wiedzy

+ród%a wiedzy 
w projekcie

Wiedza naukowa Wiedza z opracowa&  
stricte naukowych, 
powsta%a w wyniku ba-
da& empirycznych lub 
analiz krytycznych.

Wiedza pochodz$ca 
z ekspertyz nauko-
wych (przegl$dy 
wiedzy na dany temat); 
przegl$d literatury na 
temat "rodowiskowej 
pracy socjalnej.

+ród%o: Opracowanie w%asne na podstawie Zyba%a 2012.
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Praca Laboratorium zosta%a podzielona na sze"# etapów merytorycznych 
(pi!# etapów tworzenia polityki i jeden po"wi!cony upowszechnianiu).

• 1 etap – diagnozy, który opiera% si! g%ównie na terenowych bada-
niach empirycznych. Rezultatem by%o rozpoznanie kompetencji i po-
staw pracowników socjalnych w zakresie szeroko poj!tych dzia%a& 
"rodowiskowych (na potrzeby opracowania modelu OSL, a tak'e dzia-
%a& komunikacyjno-partycypacyjnych prowadzonych dla "rodowiska 
pomocy i integracji spo%ecznej), a tak'e sprzyjaj$cych i niesprzyja-
j$cych uwarunkowa& pedagogicznych na potrzeby projektowania 
procesu „edukacji i dzia%ania”.

• 2 etap – modelu, owocuj$cy wst!pn$ wersj$ standardu "rodowisko-
wej pracy socjalnej (z profilem kompetencji zawodowych, warsztatem 
metodycznym pracy "rodowiskowej oraz zasadami profesjonalizacji 
i "cie'ki rozwoju zawodowego pracowników socjalnych – organizato-
rów spo%eczno"ci lokalnej); 

• 3 etap – edukacyjno-informacyjny, dzi!ki któremu „koncept pracy 
spo%eczno"ciowej” spotka% si! z pracownikami socjalnymi na terenie 
ca%ego kraju (w trzech typach "rodowisk: wie" i ma%e miasto, miasto 



192 "redniej wielko"ci oraz du'e). Za po"rednictwem szkole&, warsztatów 
i konferencji przekazywano wiedz! o nowoczesnej, "rodowiskowej 
pracy socjalnej. W tej fazie rekrutowano te' uczestników pilota'u;

• 4 etap – pilota!u, który pozwoli% na przetestowanie modelu, a tak'e 
splecenie procesu edukacji i dzia%ania w "rodowisku; 

• 5 etap – wniosków i rekomendacji, który przyniós% m.in. propozycje 
rozwi$za& prawno-ekonomicznych, tworz$cych grunt dla zmian legi-
slacyjnych umo'liwiaj$cych wdro'enie modelu "rodowiskowej pracy 
socjalnej w Polsce; 

• 6 etap – upowszechniania, obejmuj$cy edukacyjnym dzia%aniem 
ponad 3 tys. osób i oferuj$cy opracowany w ramach zadania multi-
medialny pakiet edukacyjny i samokszta%ceniowy. Dla "rodowisk/
instytucji mniej aktywnych przeznaczono ofert! specjalistycznych 
doradztw prowadzonych (skierowanych do kierownictwa i zespo%u 
instytucji pomocy spo%ecznej 450 wizyt w PCPR i OPS na terenie ca-
%ego kraju).

W ramach poszczególnych etapów realizowano dzia%ania strategiczne 
oraz szereg aktywno"ci szczegó%owych, co w ca%o"ciowej perspektywie 
przedstawia zamieszczone poni'ej tabelaryczne zestawienie.
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WYMIAR 
STRATEGICZNY

AKTYWNO,CI/ELEMENTY SK*ADOWE

BADANIA (wi$zka 
powi$zanych, 
zachowuj$cych 
jednak wewn!trz-
n$ autonomi!, 
strumieni badaw-
czych, tworz$ca 
perspektyw! 
triangulacyjn$)

diagnostyczne
1. Badania fazy diagnozy 

• ilo"ciowe91 
• jako"ciowe92

2.  Badania pedagogiczne fazy diagnozy (fokusowe)93 

stymuluj"ce i towarzysz"ce procesowi testowania
3.  Studia przypadków „wewn$trzprojektowe projekto-

wych”94 
4.  Badania pedagogiczne – autorefleksja w dzia%aniu95 

kontekstowe
5.  Badania reporta'owe prowadzone przez animato-

rów96  
6. Badania historyczne
7. Studia przypadków „zewn!trzne”97 

DZIA*ANIA 
TESTUJ-CE

1.  Wdra'anie modelu OSL w "rodowiskach lokalnych
• badania w dzia%aniu (edukacja w dzia%aniu);
•  wspieranie organizatorów spo%eczno"ci lokal-

nych poprzez mentoring, coaching 
i superwizj!98; 

• monitoring i ewaluacja dzia%a& lokalnych.

91  Czy podej!cie aktywizuj"ce ma szans#? Pracownicy socjalni i praca socjalna 20 lat po 

reformie systemu pomocy spo$ecznej, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2011.

92  M. Dudkiewicz, (red)., Pracownicy socjalni: pomi#dzy instytucj" pomocy spo$ecznej a !ro-

dowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

93  Pedagogiczne badania fokusowe (na grupie posiadaj#cej  do$wiadczenia w zakresie pra-

cy $rodowiskowej i grupie bez do$wiadcze') maj#ce rozpozna& potencja" edukacyjny 

pracowników socjalnych, a nast!pnie zaprojektowa& proces „edukacji i dzia"ania”.

94  M. Dudkiewicz (red.), Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadku, ISP Warszawa 2013 [w dru-

ku].

95  Podsumowanie zawarte b!dzie w publikacji: B. Skrzypczak, M. Wieczorek, (red.), Auto-re-

fleksyjne wymiary kszta$towania to%samo!ci profesjonalnej organizatorów spo$eczno!ci 

lokalnej, CAL, Warszawa 2014.

96  Aktywne spo$eczno!ci, op. cit.

97  M. Rymsza, (red.), Praca !rodowiskowa. Tradycja i tera&niejszo!'. Katalog dobrych prak-

tyk, ISP, Warszawa, 2013 [w druku].

98 Wykorzystano m.in. inspiracje z dotychczasowych (Szmagalski 2007) i nowo tworzonej 

refleksji na temat superwizji pracy socjalnej (Grewi'ski, Skrzypczak 2014).



194
WYMIAR 
STRATEGICZNY

AKTYWNO,CI/ELEMENTY SK*ADOWE

DIALOG 
,RODOWISKOWY

1. Dialog prowadzony ramach sesji LIS99 
• sesje LIS (min. 8 rocznie);
• spotkania w podgrupach.

2. Dialog edukacyjny 
•  6 spotka& zespo%u edukatorów (10 w trakcie 

sesji szkoleniowych i 4 dodatkowe);
•  spotkania monitoruj$ce dla uczestników pilo-

ta'u w trakcie sesji (10).
3.  Dzia%ania komunikacyjne na poziomie makro-ko-

lektywu (konferencje ogólnopolskie i regionalne, 
seminaria, fora ogólnopolskie, szkolenia upo-
wszechniaj$ce)
•  cykl (4) konferencji ogólnopolskich „Aktywna 

Pomoc Spo%eczna”; 
•  cykl Ogólnopolskich Forów Animatorów 

Spo%ecznych (3) przekszta%conych w Forum 
Organizatorów Spo%eczno"ci Lokalnych (3);

•  cykl 130 szkole& dla pracowników socjalnych 
(3000 uczestników);

•  cykl 450 doradztw dla instytucji pomocy 
i integracji spo%ecznej.

99  Wydano pi!& tomów „Prac Laboratorium Innowacji Spo$ecznej” (OSL – analizy – konteksty 

– uwarunkowania, red. B. Skrzypczak; W stron# aktywnych s$u%b spo$ecznych, red. T. Ka(-

mierczak, M. Rymsza; Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do polityki, 

red. M. Mendel, B. Skrzypczak, Praca !rodowiskowa: aplikacje, modele praktykowania 

(red.) T. Ka(mierczaka; Organizowanie spo$eczno!ci lokalnej – wspólnota w zmianie (red.) 

M. Mendel, B. Skrzypczaka,) b!d#cych pog"!bion# refleksj# towarzysz#c# procesowi ba-

dawczo-testuj#cemu. 
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WYMIAR 
STRATEGICZNY

AKTYWNO,CI/ELEMENTY SK*ADOWE

TWORZENIE 
KORPUSU 

WIEDZY100

1. Zamawiane ekspertyzy zewn!trznej (20).
2. Ekspertyzy wewn!trzne. 
3. T%umaczenia ksi$'ek (10 pozycji).
4. Publikacje metodyczne101.
5. W%asne publikacje naukowe i eksperckie .
6. Tworzenie biblioteki specjalistycznej102.
7.  Produkcja filmów edukacyjnych i tworzenie spe-

cjalistycznej mediateki.
8. Portal wiedzy www.osl.org.pl. 

MODELOWANIE /
STANDARYZACJA 
US*UGI 
„ORGANIZOWANIA
SPO*ECZNO,CI 
LOKALNEJ”/

Integrowanie wiedzy pochodz$cej ze wszystkich 
poziomów LIS
1. Opracowanie modelu OSL.
2. Opracowanie poradnika wdra'ania OSL.

REKOMENDACJE Opracowanie projektu rozporz$dze& i zmian ustawo-
wych.
Promocja i debata nad rozwi$zaniami podczas dwóch 
konferencji podsumowuj$cych projekt „Standardy 
Pomocy”.

UPOWSZECH- 
NIANIE

1.  Przeszkolenie 3 tys. pracowników instytucji pomo-
cy i integracji spo%ecznej.

2.  Doradztwo dla 450 instytucji pomocy spo%ecznej.

100  Spis wszystkich elementów znajduje si! na stronie www.osl.org.pl. 

101  OSL – Multimedialny pakiet edukacyjny, CAL, Warszawa 2012; (rodowiskowe role zawo-

dowe pracownika socjalnego – organizatora spo$eczno!ci lokalnej, CAL, Warszawa 2013.

102  Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Mi#dzy s$u%b" spo$eczn" a urz#dem, (red.) 

M. Rymsza, ISP, Warszawa 2012; M. )uczy'ska, Pracownicy socjalni w procesie profesjo-

nalizacji, ISP, Warszawa 2013.
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Metodologia kolektywnej diagnozy i rekonstrukcji 
wiedzy

Wa!nym obszarem refleksji „laboratoryjnej” by"o poszukiwanie meto-
dologii, która by"aby adekwatna do za"o!onej przez inicjatorów projektu 
„wspólnotowej filozofii” prowadzonej na wszystkich poziomach prac. 
Strategicznym za"o!eniem by"o bowiem przekonanie, !e je#li istota #ro-
dowiskowej pracy socjalnej ma wymiar spo"eczno#ciowy/wspólnotowy, 
to wszystkie inne dzia"ania podejmowane, by j$ rozwija%, te! powinny 
mie% silne zakorzenienie wspólnotowe. Takie podej#cie wymaga"o po-
szukania nowej perspektywy ogl$du rzeczywisto#ci spo"ecznej. Projekt 
mia" charakter systemowy i zak"ada" wypracowanie standardów pra-
cy #rodowiskowej, a wi&c swego rodzaju technologii spo"ecznej, która 
mia"a znale'% wsparcie w regulacjach prawnych, a tak!e w zmianach 
organizacyjno-instytucjonalnych. Wspólnotowa metoda pracy socjalnej 
od pocz$tku mia"a by% zintegrowana z ró!nymi elementami „technolo-
gicznymi”, a wi&c zdecydowanie wykracza"a poza ludzkie/spo"eczne 
relacje. Na poziomie lokalnym musia"a uwzgl&dnia% mi&dzy innymi lo-
kalne plany rozwi$zywania problemów spo"ecznych, zagospodarowania 
przestrzennego, remontu budynków, uwzgl&dniaj$c zagadnienia praw-
ne i finansowe. W przypadku w"$czenia w szerok$ formu"& rewitaliza-
cji #rodowiskowa praca socjalna staje si& elementem skomplikowanej 
struktury organizacyjnej, w której "$czy si& oddzia"ywanie „twarde” 
(infrastruktura) i „mi&kkie” (spo"eczno-kulturowe). Powy!sze konsta-
tacje by"y powodem zwrócenia uwagi i zainteresowania podej#ciem ba-
dawczo-poznawczym rozwijanym przez francuskiego socjologa nauki 
Bruno Latoura. Jego kategoria kolektywu pozwala bowiem przemy#le% 
relacj& mi&dzy technologiami/natur$ a spo"ecze(stwem. Uwzgl&dniaj$c 
nowe perspektywy analityczne, (za)projektowano spo"eczn$ i publiczn$ 



197organizacj& procesu tworzenia nowej wiedzy oraz podstawowy dla ka!-
dego procesu etap rozpoznania i diagnozy.

7.1. Kolektywne wytwarzanie wiedzy

Kolektyw to w interpretacji wspó"czesnych nauk spo"ecznych ci$gle na 
nowo definiuj$ca si&, otwarta zbiorowo#% ludzi i „rzeczy” (tego, co nie-
ludzkie). W naszym uj&ciu inspiracje p"yn$ce z teorii Aktora-Sieci autor-
stwa Latoura otwieraj$ nowe perspektywy dost&pu i tworzenia wiedzy, 
mo!liwe do zbiorowego realizowania opartego na wykorzystaniu struk-
tury laboratorium. (Infra)struktura pozwala na zwi&kszanie poziomu 
przewidywalno#ci projektowanych rozwi$za( metodycznych, a tak!e 
na aktywne interweniowanie oraz preparowanie replikowalnych zjawisk 
i procesów. Kolektywna praca "$cz$ca ludzi oraz inne pozaludzkie czyn-
niki mia"y w naszym rozumieniu zachowa% si"& wspólnotowego ducha 
i jednocze#nie umo!liwia% aktywne wykorzystanie sieciowych powi$za( 
z innymi czynnikami przydatnymi we wspó"czesnej pracy #rodowisko-
wej. To swego rodzaju z"$czenie perspektywy humanistycznej i in!ynierii 
spo"ecznej jest przedmiotem szerszych rozwa!a( w cz&#ci trzeciej tej 
publikacji. Czerpi$c z powy!szych 'róde", Laboratorium zorganizowane 
zosta"o na trzech poziomach, w postaci kolektywów SFýFLTKJ "$cz$cych 
aktorów ludzkich i „nieludzkich” (instytucje, procedury, prawo, miejsca). 
Wyró!niono wi&c:

a)��NJLSP�LPMFLUZX badawczy (7–15 osób), zorientowany na modelo-
wanie procesu UXPS[FOJB�J�SP[XJKBOJB�TUBOEBSEØX�VT�VH�QPNPDZ�
J�JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK�

b)  NF[[P�LPMFLUZX – spo"eczno#% edukatorów (25) i pracowników so-
cjalnych testuj$cych rol& organizatora spo"eczno#ci lokalnej w prak-
tyce lokalnej (82), która razem artyku"owa"a g&st$ tkank& OBSSBDKJ�
TQP�FD[OPĊDJPXFK�wytwarzaj$c$ zr&by nowej to!samo#ci organiza-
tora spo"eczno#ci lokalnej; 

c)  NBLSP�LPMFLUZX – sie% podmiotów (ludzi i instytucji), uczestnicz$-
cych w eksperymencie (poprzez udzia" w 52 eksperymentach lokal-
nych), konsultacjach, spotkaniach, konferencjach w edukacji w fazie 



198 upowszechnieniowej (ponad 7 tys. osób103), wp"ywaj$c po#rednio na 
kszta"t nowych SP[XJĉ[BĒ�TZTUFNPXZDI��Cz"onkami makro-kolekty-
wu (struktury systemowej) by"y te! dwa pierwsze podmioty zbioro-
we, czyli mikro i mezzo.

�������0LNUR�NROHNW\Z�MDNR�ZVSµOQRWD�GRFLHNDMÇFD

Z uwagi na charakter relacji pomi&dzy uczestnikami Laboratorium, a tak-
!e na rodzaj wiedzy kszta"tuj$cej si& w toku seminaryjnych dyskusji, 
LIS sta" si& JOUFSQSPGFTKPOBMOĉ�XTQØMOPUĉ�EPDJFLBKĉDĉ� Uczestnicy sesji LIS, 
cho% po"$czeni wspólnym celem wynikaj$cym z zaanga!owania w pro-
jekt, nie byli jednomy#lni w swoich podej#ciach do problemów, ocenach 
sytuacji i koncepcjach dzia"ania. W toku – nierzadko gor$cych – dyskusji, 
opieraj$c si& na swoich zró!nicowanych do#wiadczeniach pracowników 
socjalnych (praktyków), naukowców i ekspertów, wypracowywali wspól-
ne stanowiska, poruszaj$c si& w relacyjnej przestrzeni „pomi&dzy”, po-
wstaj$cej interpersonalnie, jakby wprost na wi&ziach, zacie#niaj$cych si& 
przez trwaj$c$ mi&dzy nimi wymian&. I tak, w procesie edukacji spo"ecz-
nej, z wykorzystaniem synergicznych walorów pracy mikro-kolektywu 
przedstawicieli ró!nych profesji i punktów widzenia, konstruowana by"a 
wiedza, stanowi$ca istotny zasób i potencja" projektu104. Wiedza ta mia"a 
charakter !ywy i dynamiczny, i nie pozostawa"a oboj&tna wobec kolej-
nych wyzwa( i problemów, aktywnie wp"ywaj$c na ich rozwi$zywanie. 

Zasady, przebieg i atmosfera dyskusji uczestników sesji LIS bliskie 
by"y temu, co Matthew Lipman okre#li" jako XTQØMOF�EPDJFLBOJF�mog$ce 
mie% miejsce jedynie w warunkach ukszta"towania si& XTQØMOPUZ�EPDJFLB�
KĉDFK (Lipman, Sharp, Oscanyan 1997). Jej opis, akcentuj$cy d$!no#% do 
(dia)logicznego rozumienia siebie oraz analizowanych problemów, samo-
korekt& i uwzgl&dnianie kontekstu, znakomicie odpowiada operuj$cemu 
refleksyjn$ dyskusj$ Laboratorium, którego uczestników "$czy"y wspól-
notowe wi&zi. St$d – w naszej opinii – Laboratorium Innowacji Spo"ecznej 

103  Uczestnicy szkole!, doradztw, konferencji, zespo"ów i dzia"a! lokalnych.

104  Por. podobnie definiowane poj#cia profesjonalna wspólnota – interprofesjonalna edu-

kacja, w: M. Mendel, Edukacja spo"eczna. Partnerstwo rodziny, szko!y i gminy w perspek-

tywie ameryka"skiej, wyd. Adam Marsza"ek, Toru! 2001.



199dzia"aj$ce w ramach projektu�niew$tpliwie tworzy"o, skoncentrowan$ 
na jego celach, JOUFSQSPGFTKPOBMOĉ�XTQØMOPUđ�EPDJFLBKĉDĉ (Lipman, Sharp, 
Oscanyan 1997). Laboratorium prowadzi"o systematycznie swoje do-
ciekania w okresie 2009–2014, stale konfrontuj$c obszar analizowanej 
praktyki z teoriami poszczególnych zagadnie( i osadzaj$c dyskutowane 
problemy w szerokim kontek#cie spo"ecznym i politycznym. Konfrontacja 
ta zawsze dokonywana by"a – w zgodzie z za"o!eniami pedagogicznymi 
laboratorium spo"ecznego – prospektywnie, z my#l$ o zmianie, w któ-
rej kierunku formu"owane by"y cele projektu. W rezultacie, po czterech 
latach pracy Laboratorium przynios"o wyja#niaj$cy, kontekstowy opis 
analizowanej rzeczywisto#ci pomocy spo"ecznej, prowadz$cy do zapro-
jektowania, oprzyrz$dowania oraz legislacyjnego osadzenia realizacji 
modelu OSL, innowacyjnej pracy socjalnej, która jest organizowaniem 
spo"eczno#ci lokalnej. 

�������0H]]R�NROHNW\Z�HGXNDF\MQ\

Powy!sze idee i orientacje naukowe wymaga"y operacjonalizacji wprowa-
dzaj$cej je do spo"ecznej praktyki. W koncepcie LIS przestrzeni$ i mecha-
nizmem praktycznego przetwarzania idei i realnego #wiata by"a metoda 
badania w dzia"aniu (BDUJPO�SFTFBSDI)� Bada"y one polem do#wiadczania 
si"y refleksji, odkrywania znaczenia dyskusji i poczucia decydowania, 
które prowadzi do okre#lonych dzia"a(; to rozwijaj$ca si& krok po kro-
ku partycypacja w zespole badawczo-dzia"aniowym (Adelman 1993). 
O Laboratorium Innowacji Spo"ecznej (zarówno poziom mikro i mezzo), 
funkcjonuj$cym w projekcie mo!na powiedzie%, !e stanowi"o edukacyj-
nie zorientowan$ adaptacj& badania w dzia"aniu Kurta Lewina, dokonan$ 
na potrzeby projektu. )wiadczy o tym zarówno sk"ad kilku wspó"pracu-
j$cych zespo"ów umo!liwiaj$cy owocne splecenia dyskursu naukowego, 
praktycznego i eksperckiego, jak i postawione przed nim cele/zadania 
[edukacja w drodze: refleksja i dyskusja wokó" zaprojektowanych dzia-
"a( oraz ich bie!$ca (re)organizacja]. W takim uj&ciu badanie w dzia"aniu 
mo!e by% traktowane jako „zespo"owy i uczestnicz$cy proces autore-
fleksji” (QBSUJDJQBUPSZ�BOE�DPMMBCPSBUJWF QSPDFTT�PG�TFMG�SFýFDUJPO), w toku 
którego nast&puje zmiana zarówno indywidualnych, jak i grupowych 



200 wzorów my#lenia i dzia"ania. W istocie rzeczy zespo"y prowadz$ce bada-
nie w dzia"aniu tworz$ rodzaj „autokrytycznych spo"eczno#ci” (TFMG�DSJUJ�
DBM�DPNNVOJUZ) nastawionych na zmian& rzeczywisto#ci. W badaniach 
w dzia"aniu – jak podkre#la J. Elliott (1991, s. 69) – chodzi nie tyle o „na-
ukowe testowanie prawdy”, co raczej o „dostarczenie praktycznych opinii 
w konkretnych sytuacjach” (Elliott 1991, s. 69).

W omawianym projekcie metoda badania w dzia"aniu przyj&"a po-
sta% dwuletniego procesu opartego na formule „edukacji i dzia"ania” (jej 
przebieg opisany zosta" w rozdziale 8.). Zrealizowano dwie trwaj$ce po 
kilka miesi&cy fazy badania w dzia"aniu: pierwsza o skoncentrowanym 
na wiedzy z zakresu uruchamiania i prowadzenia procesie organizowania 
spo"eczno#ci lokalnej, druga nakierowana na konstruowanie us"ugi spo-
"ecznej. Ka!da z dwóch faz sk"ada"a si& zgodnie z pojedynczym cyklem 
tzw. spirali BDUJPO�SFTFBSDI z nast&puj$cych elementów:

• „Dzia"ania” w formie pi&ciu sesji szkoleniowych;
• „Obserwacji” prowadzonej przez superwizorów i mentorów;
• „Refleksji” stymulowanej przez coachów, trenerów wiod$cych oraz 

superwizorów;
• „Planowania” poprzez prac& zespo"ów lokalnych wspieranych przez 

mentorów i superwizorów.

Procesowi „edukacji w dzia"aniu” towarzyszy"y badania pedagogiczne 
o charakterze edukacji dyskursywnej stymuluj$ce refleksj& nad to!sa-
mo#ci$ zawodow$ organizatorów spo"eczno#ci lokalnej (opisowi tego od-
dzia"ywania po#wi&cony jest rozdzia" 9). Uczestnicy „uczyli si& i dzia"ali”, 
jednocze#nie „dziel$c si& refleksj$”, by w efekcie „tworzy% praktyczn$ 
wiedz&”, któr$ nast&pnie mogli „zastosowa% w dzia"aniu”. Byli dla siebie 
wspólnot$ oparcia i wzajemnego uczenia si& przy moderuj$cym wspar-
ciu edukatora. Ten typ edukacji okre#lany jako FEVLBDKB�[BBOHBČPXBOB 
kreuje aktywn$ postaw& obywatelsk$, odpowiedzialno#% za swój los 
w podmiotowej relacji z innymi lud'mi. Zawiera silne przekonanie i wiar& 
w godno#% jednostki, wzajemne poszanowanie mi&dzy lud'mi, poczucie 
sprawiedliwo#ci spo"ecznej.

Odr&bn$ #cie!k$ uczenia i refleksji, która towarzyszy"a organizatorom 
spo"eczno#ci lokalnej, by"y pedagogiczne badania fokusowe (trzy sesje: na 



201pocz$tku, w #rodku i na koniec fazy pilota!u), które odgrywa"y podwójn$ 
rol&: zewn&trznego stymulowania (auto)refleksji nad procesem wcho-
dzenia w now$ profesjonaln$ rol& (nabywanie autonomicznej to!samo#ci 
zawodowej) oraz edukacyjnego monitorowania pracowników socjalnych 
w procesie zmiany. Proces edukacji w dzia"aniu przeprowadzany w 52 #ro-
dowiskach lokalnych wspierany by" przez 25-osobowy zespó" edukatorów, 
którego uczestnicy pe"nili nast&puj$ce funkcje edukacyjne:

• 5SFOFS�XJPEĉDZ – pracowa" ca"y czas z jedn$ grup$, czuwa" nad spój-
no#ci$ procesu szkoleniowego i powi$za( mi&dzy sesjami, atmosfer$ 
w grupie, s"u!y" pomoc$ w konsultacjach prac domowych (raport po 
ka!dej sesji).

• 5SFOFS�UFNBUZD[OZ – specjalista od danego zagadnienia szkoleniowe-
go, trener przewodni w ramach danego tematu.

• $PBDI�PQJFLVO – czuwa" nad rozwojem grupy i cz"onków grupy, sty-
mulowa" do pisania dzienników i robi" z nich skróty dla innych spe-
cjalistów.

• Mentor – wspiera" bezpo#rednio (na miejscu) uczestnika pilota!u, 
pomaga" w realizacji zada( domowych (raport po ka!dej wizycie).

• 4VQFSXJ[PS – wspiera" bezpo#rednio wdro!enie Modelu OSL do insty-
tucji – o#rodka pomocy spo"ecznej (raport po ka!dej wizycie).

�������0DNUR�NROHNW\Z�V\VWHPRZHJR�PRGHORZDQLD

Zadaniem Laboratorium by"o przeprowadzenie procesu modelowania #ro-
dowiskowej pracy socjalnej w taki sposób, by rezultat tej pracy by" mo!-
liwy do systemowego zastosowania, do wbudowania w system pomocy 
i integracji spo"ecznej. W pracy tej zespó" LIS nawi$zywa" z jednej strony 
do epistemologii pragmatycznej (Tadeusz Kotarbi(ski, Maria i Stanis"aw 
Ossowscy, Adam Podgórecki, Tadeusz Pasierbi(ski) z drugiej do para-
dygmatu nowej humanistyki (Kubinowski 2010), z uwzgl&dnieniem in-
spiracji p"yn$cych z nurtu posthumanizmu (Kubinowski 2010).

W najbardziej ogólnym sensie modelowanie s"u!y do poznania da-
nego zjawiska/procesu (organizowanie spo"eczno#ci lokalnej jest jednym 



202 i drugim), by nast&pnie zast$pi% go uproszczonym uk"adem, który od-
zwierciedla jedynie wybrane cechy tego procesu. Jednocze#nie jest me-
chanizmem spo"ecznego uczenia si&, w odró!nieniu od na#ladownictwa, 
XZLSBD[B�QP[B�[FXOđUS[OF�VQPEPCBOJF�TJđ�QPOJFXBČ�QPXPEVKF�QS[FKđDJF�
[BDIPXBĒ�TUBOPXJĉDZDI�TZNCPMJD[OF�SØXOPXBČOJLJ�[BDIPXBOJB�NPEFMV 
(Duraj-Nowakowa1997, s. 123). Mo!e wyst&powa% w postaci po#redniego 
(zapo#redniczenie) czynnika mi&dzy teori$ a rzeczywisto#ci$. Dzi&ki skon-
struowaniu modelu systemu mo!emy podda% ocenie jego efektywno#% przed 
stworzeniem systemu realnego. Podej#cie systemowe d$!y do traktowania 
organizacji jako celowego systemu sk"adaj$cego si& z wzajemnie powi$za-
nych cz&#ci. Umo!liwia spojrzenie na organizacj& jako na ca"o#%, a zarazem 
na cz&#% szerszego #rodowiska zewn&trznego. W ten sposób teoria syste-
mów wskazuje, !e dzia"ania ka!dej cz&#ci organizacji wp"ywaj$ na dzia"ania 
wszystkich pozosta"ych cz&#ci. W zwi$zku z tym modelowanie systemowe 
mo!na uzna% za jedn$ z podstawowych metod, które umo!liwiaj$ zbadanie 
z"o!onych zjawisk (pedagogicznych) intencjonalnego oddzia"ywania. Dzi&ki 
niemu mo!liwe jest zarówno pozyskiwanie niezb&dnych danych o systemie 
(poprzez obserwacj& i eksperyment), jak rozumienia jego funkcjonowania 
(przez ich analiz&, klasyfikacj&, porównanie, analogi&, uogólnienie) (Duraj- 
-Nowakowa 1997, s. 120). Praca nad rozwi$zaniami systemowymi wymaga"a 
równoleg"ego uruchomienia i powi$zania wielu nurtów: 

• badawczo-analitycznego (badania, ekspertyzy, seminaria);
• badawczo-ewaluacyjnego (studia przypadków, ewaluacja i monito-

ring dzia"a();
• dzia"aniowo-testuj$cego (praca w lokalnych #rodowiskach, funkcjo-

nowania systemu wsparcia);
• refleksyjno-dialogicznego (seminaria, konferencje, superwizje, peda-

gogiczne wywiady grupowe);
• systematyzuj$co-integruj$cego (portal wiedzy);
• wydawniczego (serie wydawnicze, tomy „Prace LIS”, t"umaczenia li-

teratury zagranicznej);
• logistyczno-dokumentacyjnego.

Wszystkie #cie!ki ostatecznie zbiega"y si& podczas sesji i w innych pra-
cach Laboratorium rozumianego jako mikro-kolektyw. Zadaniem tego 



203zespo"u by"o sumowanie wiedzy i przekszta"canie jej w modelowe rozwi$-
zania. Pe"ni" on te! funkcj& mediatora po#rednicz$cego pomi&dzy #wia-
tem teorii i ekspertyz a #wiatem praktyki i polityki publicznej/spo"ecznej. 

�����'LDJQR]RZDQLH�PRľOLZRĝFL�XSRZV]HFKQLHQLD�ĝURGRZLVNRZHM�SUDF\�
socjalnej 

Pierwszym etapem interwencji realizowanej w ramach Laboratorium 
Innowacji Spo"ecznej by"a faza diagnozy trwaj$ca 1,5 roku. Zosta"a za-
planowana jako szerokie dzia"anie rozpoznawcze i przygotowawcze. 
Za"o!ono, !e b&dzie mia"a charakter:

a)  XJFMPEZTDZQMJOBSOZ, czyli zak"adaj$cy mo!liwo#% korzystania z ter-
minologii, dorobku teoretycznego i diagnostycznego pokrewnych 
dziedzin wiedzy. Badania prowadzono wi&c „na styku” ró!nych nauk, 
nie unikaj$c adaptowania teorii pochodz$cych z innych dyscyplin 
nauk spo"ecznych, ale ze szczególnym akcentem na perspektywy 
socjologii, polityki spo"ecznej, nauki o polityce publicznej i pedagogiki 
spo"ecznej.

b)   XJFMPXBST[UBUPXZ, polegaj$cy na korzystaniu z ró!norodnych metod 
i technik badawczych, zbieraniu danych z ró!norodnych 'róde", sto-
sowaniu zró!nicowanych schematów badawczych i poznawczych;

c)��QSBLUZD[OZ wyra!aj$cy si& w strategicznym celu, jakim by"o racjo-
nalne przekszta"canie rzeczywisto#ci. Cech$ specyficzn$ tego typu 
podej#cia do bada( jest odwo"ywanie si& do jakiego# stanu po!$da-
nego (normatywu). Diagnoza odpowiada zatem na pytanie: „Czy jest 
tak, jak by% powinno?” oraz „Dlaczego nie jest tak jak powinno”?

�������)RUP\�L�PHWRG\�GLDJQR]\

Kieruj$c si& tymi zasadami, zaplanowano kilka nurtów bada( diagno-
stycznych, które mia"y tworzy% razem pewn$ sum& wiedzy o charakte-
rze poznawczym i praktycznym. W obszarze diagnozy uznano za istotne 
przede wszystkim: 



204 a)  okre#lenie „stanu rzeczy”, czyli stwierdzenie istnienia lub nieobecno#ci 
#rodowiskowych form pracy socjalnej w polskim systemie pomocy 
spo"ecznej (diagnoza genetyczna);

b)  zrozumienie „przyczyn badanego stanu rzeczy”, czyli uwarunkowa( 
(nik"ej) obecno#ci spo"eczno#ciowych form pracy socjalnej; 

c)  okre#lenie relacji badanych zjawisk z elementami systemu pomocy 
spo"ecznej (diagnoza znaczenia); 

d)  przewidywanie dalszych zmian badanego stanu rzeczy (diagnoza 
prognostyczna); 

e)  zdefiniowanie rodzaju wiedzy, kompetencji i motywacji potrzebnych 
pracownikom socjalnym, by realizowa% prac& #rodowiskow$ (diagno-
za edukacyjna). 

Diagnozowanie realizowane w okresie od pa'dziernika 2009 do marca 
2011 roku sk"ada"o si& z siedmiu odr&bnych #cie!ek diagnostycznych:

1. #BEBOJB�JMPĊDJPXF prowadzone na próbie 1200 pracowników socjal-
nych skoncentrowane na obszarze aktywizuj$cych form pracy so-
cjalnej (w tym #rodowiskowej). Materia" b&d$cy efektem bada( zosta" 
opublikowany w raporcie. 

2. #BEBOJB�QPSØXOBXD[F polegaj$ce na zestawieniu bada( ilo#ciowych 
z 2010 roku z lat wcze#niejszych, co pozwala"oby uchwyci% ewolu-
cj& postaw i kompetencji pracowników socjalnych w d"ugim okresie 
czasu.

3. #BEBOJB�KBLPĊDJPXF pracowników socjalnych, które poprzez analiz& 
narracji obecnych w #rodowisku pracowników socjalnych definiowa-
"y mechanizmy profesjonalne i instytucjonalne utrudniaj$ce stoso-
wanie aktywizuj$cych form pracy socjalnej (w tym #rodowiskowej). 
Powy!sze badania realizowane by"y przez Instytut Spraw Publicznych 
w socjologicznej perspektywie poznawczej. Warto te! podkre#li%, 
!e ich cel nie ogranicza" si& do praktycznego rozpoznania pod k$tem 
uzyskania wiedzy niezb&dnej do tworzenia modelu #rodowiskowej 
pracy socjalnej, czy te! jego pó'niejszego testowania. Mia"y one po-
kaza% tak!e szerszy obraz kondycji profesji i mo!liwo#ci stosowania 



205aktywnych form pracy socjalnej. Ich ogólnokrajowy i porównawczy 
charakter nadawa" im wymiar szerokiej refleksji dotycz$cej polityki 
publicznej, a nie tylko w$sko poj&tej #rodowiskowej pracy socjalnej. 
Jednocze#nie tak pog"&bione badania „osadza"y” poszukiwania doty-
cz$ce metody spo"eczno#ciowej w szerszym kontek#cie profesjonal-
nym i instytucjonalnym. 

4. #BEBOJB�FEVLBDZKOF skoncentrowane by"y na wiedzy i kompetencjach 
pracowników socjalnych w zakresie pracy #rodowiskowej, tak by na tej 
podstawie zaprojektowa% program edukacyjny dla uczestników pilota-
!u. By"y to typowe badania rozpoznaj$ce kluczowe bariery edukacyjne 
tej grupy zawodowej. Badaniami realizowanymi metod$ fokusów pe-
dagogicznych105 obj&to reprezentantów dwóch grup pracowników so-
cjalnych: posiadaj$cych do#wiadczenia w pracy #rodowiskowej i bez 
do#wiadcze( (ale zaanga!owanych w inne projekty socjalne).

5. 3P[QP[OBOJF�QSPCMFNBUZLJ�QPQS[F[�TQFDKBMJTUZD[OF�FLTQFSUZ[Z mia"o 
charakter poszerzonego EFTL�SFTFBSDI i obj&"o 10 kluczowych zagad-
nie( przedstawionych w poni!szym zestawieniu.

• D. Trawkowska: ĆSPEPXJTLPXB�QSBDB�TPDKBMOB�o�BOBMJ[B�MJUFSBUVSZ�
J�PQSBDPXBĒ�NFUPEZD[OZDI.

• Zbierzchowska: 0CFDOPĊĐ�ĊSPEPXJTLPXFK�QSBDZ�TPDKBMOFK�X�QPMTLJDI�
QSPHSBNBDI�BLBEFNJDLJDI�

• D. Krzymi(ski: "OBMJ[B�[BHSBOJD[OZDI�QSPHSBNØX�BLBEFNJDLJDI�
X�[BLSFTJF�ĊSPEPXJTLPXFK�QSBDZ�TPDKBMOFK�

• M. *uszczy(ska, I. Rybka: "OBMJ[Z�EPUZDID[BTPXZDI�EPĊXJBED[FĒ�
X�PCT[BS[F�QSBDZ�TPDKBMOFK�J�BOJNBDKJ�TQP�FD[OFK� 

• J. Krzyszkowski: "OBMJ[Z�EPUZDID[BTPXZDI�EPĊXJBED[FĒ�X�PCT[BS[F�
QSBDZ�TPDKBMOFK�J�QPMJUZLJ�TQP�FD[OFK��

• J. Szmagalski: 1SBDB�ĊSPEPXJTLPXB�B�QSBDB�TPDKBMOB�X�;KFEOPD[POZN�
,SØMFTUXJF� 

• B. Smoli(ska-Theiss: 1SBDB�TPDKBMOB�X�/JFND[FDI�o�QBUDIXPSL�ĊSP�
EPXJTLPXZDI�JEFJ�J�E[JB�BĒ�

105  Odmiana wywiadu grupowego ukierunkowana edukacyjnie.



206 • E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka: "OBMJ[B�PQSBDPXBĒ�[BHSBOJD[OZDI�
	GSBODVTLJDI
�OB�UFNBU�QSBDZ�ĊSPEPXJTLPXFK�

• Z. Wejcman: 3PMB�PSHBOJ[BDKJ�QP[BS[ĉEPXZDI�X�BLUZXJ[BDKJ�TQP���
MPLBMOFK�XPLØ��[BHBEOJFĒ�JOUFHSBDKJ�TQP�FD[OFK�

• M. Bielecki: &LTQFSUZ[B�EPUZD[ĉDB�QSBXOZDI�[BTBE�QSPXBE[FOJB�J�å�
OBOTPXBOJB�E[JB�BĒ�ĊSPEPXJTLPXZDI�QPEFKNPXBOZDI�QS[F[�PĊSPELJ�
QPNPDZ�TQP�FD[OFK�PSB[�QPXJBUPXF�DFOUSB�QPNPDZ�SPE[JOJF�

Ekspertyzy umo!liwi"y pog"&bione rozpoznanie stanu wiedzy na temat 
historycznych i wspó"czesnych kontekstów #rodowiskowej pracy socjal-
nej, co by"o niezwykle przydatne przy projektowaniu modelu, który w za-
"o!eniu mia" integrowa% kluczowe i sprawdzone formy socjalnych dzia"a( 
spo"eczno#ciowych. Poza tym otrzymany materia" rozpocz$" proces bu-
dowania korpusu wiedzy o tej problematyce, który mia" by% wa!nym ele-
mentem systemu wsparcia funkcjonuj$cego nie tylko w trakcie, ale i po 
zako(czeniu projektu. Kluczowe w$tki i inspiracje p"yn$ce z analiz eks-
perckich zosta"y opublikowane w pierwszym numerze serii wydawniczej 
„Prace Laboratorium Innowacji Spo"ecznych” pod tytu"em: 0SHBOJ[PXBOJF�
4QP�FD[OPĊDJ�-PLBMOFK�o�BOBMJ[Z�LPOUFLTUZ

6. %JBMPH�[�BLUPSBNJ�ĊSPEPXJTLPXZNJ�który by" wa!nym elementem 
rozpoznania problematyki. Podczas fazy diagnozy zorganizowano 
trzy wydarzenia maj$ce by% przestrzeni$ wymiany pogl$dów na-
ukowców, ekspertów i praktyków. Pierwszym by"o dwudniowe spo-
tkanie pod nazw$ „)rodowiskowa praca socjalna w Polsce – oczeki-
wania, wyzwania, konteksty”. Uczestniczy"o w nim 50 przedstawicieli 
#rodowiska akademickiego oraz praktycy realizuj$cy #rodowiskow$ 
prac& socjaln$. Seminarium by"o szans$ do wymiany do#wiadcze(, 
ale te! refleksji nad mo!liwo#ci$ realizacji #rodowiskowej pracy 
socjalnej w Polsce – zwi$zanych z tym szans i zagro!e(. Drugie 
spotkanie mia"o charakter mi&dzynarodowego seminarium (14–16 
czerwca 2010 rok) zorganizowanego pod has"em „Wspólnoty lokal-
ne wobec wykluczenia spo"ecznego”. Wzi&li w nim udzia" eksperci 
zagraniczni z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W trzydniowej wymianie 
dyskusji na temat rozwoju #rodowiskowej pracy bra"o udzia" "$cznie 
ok. 120 osób reprezentuj$cych #rodowisko akademickie, eksperckie 



207i pracowników socjalnych. Najszerszy wymiar mia"o trzecie wydarze-
nie Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych pt. „Aktywna 
pomoc spo"eczna. Organizowanie spo"eczno#ci lokalnych” (pa'-
dziernik 2010 rok). W konferencji wzi&"o udzia" 117 pracowników so-
cjalnych106. By"a ona przede wszystkim p"aszczyzn$ do spotkania 
si& ludzi nie maj$cych do#wiadcze( w zakresie aktywnej pomocy 
spo"ecznej z tymi, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystuj$ 
potencja" i mo!liwo#ci spo"eczno#ci lokalnej. Temu celowi s"u!y"y 
m.in. warsztaty prezentuj$ce kilkana#cie dobrych praktyk o#rodków 
pomocy spo"ecznej z ca"ej Polski.

7. "OBMJ[B�EPĊXJBED[FĒ $"- prowadzona w formie moderowanej dys-
kusji podczas sesji Laboratorium Innowacji Spo"ecznej. Analizowano 
konkretne przyk"ady lokalnych dobrych praktyk w zakresie stoso-
wania metody spo"eczno#ciowej (na czym polega"y, jakie by"y 'ró-
d"a sukcesu), jak i rozwi$zania systemowe mog$ce by% punktem 
odniesienia, np. do#wiadczenia Poakcesyjnego Programu Wsparcie 
Obszarów Wiejskich (program ministerialny finansowany z fun-
duszy Banku )wiatowego promuj$cy integracje spo"eczn$ w 5 tys. 
najbiedniejszych gmin w Polsce. W ramach tego programu eksperci 
CAL moderowali dzia"ania edukacyjne zwi$zane z partycypacyjnym 
wypracowaniem gminnych strategii rozwi$zywania problemów spo-
"ecznych).

�������(PSRZHUPHQW�MDNR�Z\]ZDQLH�DQDOL]�GLDJQRVW\F]Q\FK

Badania i dzia"ania fazy diagnostycznej przynios"y wiele interesuj$cego 
materia"u poznawczego. Jego szczegó"owa analiza nie jest bezpo#rednim 
celem prowadzonych tutaj rozwa!a(. Pog"&bione spojrzenie na kondy-
cj& pracowników socjalnych znalaz"y si& w opublikowanych raportach 
i ksi$!kach wydanych przez Instytut Spraw Publicznych. W tym miejscu 
zostanie zwrócona uwaga tylko na cztery obszary analityczne.

106  Dokumentacja projektu – archiwum CAL.



208 a) Pracownicy socjalni – postawa i kompetencje

W przeprowadzonych badaniach zosta" uwzgl&dniony jedynie poziom dekla-
ratywny, który nie by" weryfikowany innymi badaniami. Cho% zauwa!alny 
jest subiektywnie deklarowany wzrost poziomu wiedzy i umiej&tno#ci za-
wodowych respondentów, to jednak nadal najwa!niejsze w pracy zawodo-
wej jest wci$! do#wiadczenie !yciowe, a nie przygotowanie profesjonalne. 
W badaniach z 2010 roku widoczna by"a grupa (oko"o 30%) badanych re-
spondentów, która nie wskazuje na jakikolwiek k"opot w obszarze umiej&t-
no#ci prowadzenia pracy socjalnej. Zmienia si& te! ogólny profil pracowni-
ków socjalnych w zakresie orientacji spo"ecznych i postrzegania samych 
siebie. Mamy do czynienia, na przestrzeni 22 lat (badania porównawcze 
Marty *uczy(skiej 2011), z niewielkim, ale jednak spadkiem postaw kon-
serwatywnych, zwi$zanych z brakiem przyzwolenia na zmiany. Badani 
w 2010 roku pracownicy socjalni maj$ coraz lepsze mniemanie o sobie, 
o w"asnej warto#ci i u!yteczno#ci. Cechuje ich mniejsze poczucie bezsil-
no#ci i wi&ksze poczucie sensu !ycia. Ro#nie ich otwarto#% na zmiany, uf-
no#%, wiara w siebie oraz poczucie w"asnej odpowiedzialno#ci za los, czyli 
poczucie sprawstwa. Z wymiarów, których kierunek mo!e nieco niepokoi%, 
to wzrost legalizmu i konformizmu badanych oraz coraz mniejsza ich wia-
ra w ludzk$ sk"onno#% do wspó"pracy. Z jednej strony mamy do czynienia 
z deklaratywnym wzrostem wiedzy zawodowej, umiej&tno#ci i po!$danych 
postaw badanych pracowników socjalnych, a z drugiej z sytuacj$, w której 
nie potrafi$ oni dookre#li% na poznawczym poziomie, czym jest praca so-
cjalna i jej praktykowanie, metaforycznie sprowadzaj$c j$ w bardzo emo-
cjonalny sposób do obszarów niemo!no#ci czy dzia"a( bezsensownych. 
„Oddolne” #rodowiskowe wprowadzenie nowych standardów pracy socjal-
nej jest utrudnione zarówno przez przyj&cie i utrwalanie roli „milcz$cej/
m"odej, pozbawionej w"adzy” grupy zawodowej, jak i w wyniku ma"ej reflek-
syjno#ci nad tym, na czym polega rola pracownika socjalnego oraz nad tym, 
w jaki sposób powinna si& wyra!a% w toku codziennych czynno#ci. Bardziej 
ni! refleksj$ nad jako#ci$ i charakterem przekszta"ce( pracy socjalnej s$ 
zainteresowani zmian$ zakresu dotychczasowych obowi$zków i u"atwie-
niami technicznymi w instytucji.

W polskich s"u!bach spo"ecznych – jak podkre#la Marek Rymsza 
(2010) – silna jest orientacja urz&dnicza, a charakteryzuje ona zw"aszcza 



209pracowników socjalnych wspó"tworz$cych trzon kadr publicznej pomocy 
spo"ecznej, czyli zatrudnionych w o#rodkach pomocy spo"ecznej i powia-
towych centrach pomocy rodzinie. Nie jest to orientacja „wybrana” przez 
samych pracowników socjalnych, ale w znacznym stopniu narzucona 
im przez uwarunkowania instytucjonalne i polityk& spo"eczn$ w zakre-
sie pomocy spo"ecznej, realizowan$ w okresie pierwszych kilkunastu 
lat przemian ustrojowych. To w"a#nie ta orientacja wydaje si& g"ównym 
czynnikiem, który uniemo!liwi" zawi$zanie samorz$du zawodowego pra-
cowników socjalnych w wersji proponowanej przez #rodowiskowe sto-
warzyszenie – jako profesji maj$cej istotne znamiona wolnego zawodu 
zaufania publicznego. 

)rodowiskowa praca wzbudza"a umiarkowane zainteresowanie 
pracowników socjalnych, które by"o zauwa!alnie wi&ksze w#ród tych 
m"odszych wiekiem i sta!em. Wydaje si&, !e to oni b&d$ stanowi% pod-
stawowy potencja" modernizacyjny polskich s"u!b spo"ecznych, który 
mo!na i nale!y wykorzysta%. Mimo tych potencja"ów widoczne by"o od-
rzucenie przez pracowników socjalnych jednoznacznie przedstawianych 
spo"eczno#ciowych ról zawodowych, zw"aszcza polityka spo"ecznego, 
planisty i reformatora. Role te nios$ bowiem konieczno#% zmian charak-
teru pracy poprzez wywieranie aktywnego wp"ywu na szersze otoczenie. 
Pracownicy socjalni zgodnie negowali mo!liwo#% odgrywania takich ról.

b) Sfera instytucjonalna i lokalna polityka spo"eczna

Je!eli przyj$%, !e wypowiedzi pracowników socjalnych odwzorowuj$ 
praktyk& dzia"ania instytucji w #rodowisku lokalnym, to system lokalny 
wy"ania si& jako system niespójny, w którym poszczególne instytucje 
dzia"aj$ w granicach wyznaczonych dla siebie celów, rzadko ze sob$ 
wspó"pracuj$c. Ten obraz sytuacji powstaje z perspektywy o#rodka 
pomocy spo"ecznej jako organizacji „marginalizowanej” („najmniejsze 
ogniwo”), która jednocze#nie przyjmuje funkcje organizacji „pos"uguj$-
cej” innym instytucjom. „S"u!ebno#% bez docenienia” mo!e by% etykiet$ 
podsumowuj$c$ opowie#% snut$ o sobie przez terenowych pracowników 
socjalnych. Problemem polskich publicznych instytucji pomocy spo"ecz-
nej jest zatem brak rozró!nienia na „terenowych” (#rodowiskowych) pra-
cowników socjalnych i pracowników administracyjnych, zajmuj$cych si& 



210 prowadzeniem dokumentacji oraz sprawozda(. Praca #rodowiskowa, je#li 
tylko b&dzie prowadzona konsekwentnie, powinna wzbudzi% zaintereso-
wanie samorz$dowców, tych najbardziej ideowo nastawionych do polityki 
decentralizacji pa(stwa, dostrzegaj$cych korzy#ci ze wzmacniania sa-
morz$dnych wspólnot lokalnych, a nie tylko gromadzenia kompetencji 
przez samorz$dowe w"adze i instytucje. Warto tak!e, aby ustawodawca 
pomóg" pracownikom socjalnym w budowaniu ich #rodowiskowej re-
prezentacji zawodowej. W"a#nie o wi&kszy dialog mi&dzy decydentami 
publicznymi ró!nych szczebli i #rodowiskiem pracowników socjalnych 
tutaj idzie. )rodowiskowe us"ugi spo"eczne b&d$ mog"y rozwija% si& 
sprawniej, je#li na poziomie lokalnym umacniany b&dzie model miejsco-
wej polityki spo"ecznej zorganizowany w duchu HPWFSOBODF, czyli systemu 
wspó"rz$dzenia, wspó"zarz$dzania i wspó"uczestniczenia w procesach 
decyzyjnych i realizacyjnych wielu ró!nych interesariuszy regionalnych 
i lokalnych, którzy byliby wspó"odpowiedzialni za dobrobyt i rozwój spo-
"eczny. Aby jednak realizowa% idee HPWFSOBODF w polskim systemie pomo-
cy i integracji spo"ecznej, nale!a"oby dokona% wielu zmian systemowych, 
prawnych i organizacyjnych. 

c) )rodowiskowa praca socjalna jako us"uga

Dotychczas w Polsce nie stworzono systemowo kompleksowej oferty 
#rodowiskowych us"ug spo"ecznych, prowadzonych w sposób zintegro-
wany przez ró!norodne instytucje i organizacje, zarówno publiczne, jak 
i niepubliczne. Wprawdzie w ostatnich latach w ramach kilku du!ych pro-
jektów finansowanych ze #rodków europejskich lub Banku )wiatowego 
próbowano wspiera% rozwój us"ug #rodowiskowych, to jednak brakowa"o 
d"ugofalowej koncepcji wprowadzenia odpowiednich rozwi$za( w sys-
temie pomocy i integracji spo"ecznej, które mia"yby charakter trwa"ych 
instrumentów. Istnieje polaryzacja podmiotów pomocy spo"ecznej na 
te, które stosuj$ prac& spo"eczno#ciow$, i te, które sprowadzaj$ j$ tylko 
i wy"$cznie do tzw. wywiadów #rodowiskowych. Brakuje w dalszym ci$-
gu w Polsce odpowiedniego programowania, zarz$dzania i koordynowa-
nia us"ug spo"ecznych i #rodowiskowych na poziomie regionalnym lub 
subregionalnym. Takich funkcji nie pe"ni$ ani regionalne o#rodki polityki 
spo"ecznej, ani wydzia"y polityki spo"ecznej przy urz&dach wojewódzkich, 



211ani powiatowe centra pomocy rodzinie. Brak wspó"zale!no#ci pomi&dzy 
poszczególnymi szczeblami samorz$du terytorialnego oraz wspó"pracy 
i partnerstwa, ale tak!e szerszego widzenia spraw powoduje, !e gminy 
s$ skazane przede wszystkim na w"asne zasoby i LOPX�IPX w zakresie 
kreowania lokalnych us"ug spo"ecznych, w tym #rodowiskowych, które to 
w przypadku biedniejszych i mniejszych gmin nie s$ niestety zbyt du!e. 
Tradycyjny model #wiadczenia us"ug daje indywidualnym osobom i+gru-
pom dzia"aj$cym w+spo"eczno#ci jedynie niewielkie mo!liwo#ci wywiera-
nia wp"ywu na priorytety miejscowych, lokalnych w"adz, identyfikowanie 
kluczowych problemów czy wybieranie rozwi$za( i+metod podej#cia do 
problemu. Brakuje partycypacyjnego i deliberatywnego modelu kreowa-
nia lokalnej polityki spo"ecznej, w tym wspólnego przygotowywania 
i realizacji lokalnych strategii rozwi$zywania problemów spo"ecznych 
(Grewi(ski, Karwacki 2009). Do dzia"a( #rodowiskowych jako us"ugi 
spo"ecznej potrzebni s$ liderzy – osoby dobrze wyedukowane, maj$ce 
lokalny autorytet, b&d$ce przedsi&biorcze i innowacyjne, nieboj$ce si& 
wyzwa( i przeciwno#ci.

d) Edukacja i animacja spo"eczna 

Kluczowym narz&dziem interwencji #rodowiskowej jest edukacja, w tym 
edukacja nieformalna, podczas której ludzie poprzez interakcj& i dialog 
dochodz$ do identyfikacji potrzeb, ustalania planu dzia"ania, jego reali-
zacji, podsumowania i refleksji. Jest to bliskie poj&ciu edukacji #rodowi-
skowej wywodz$cej si& z pedagogiki spo"ecznej, która podkre#la mecha-
nizm wzajemnego uczenia si& w spo"eczno#ci lokalnej. Mieszka(cy ucz$ 
si& od siebie nawzajem, dziel$c si& swoim do#wiadczeniem, dyskutuj$c 
i spieraj$c si&, dochodz$ do wspólnych decyzji. Kszta"c$ w sobie trudn$ 
sztuk& szukania kompromisu. Organizator spo"eczno#ci lokalnej staje si& 
moderatorem, facylitatorem procesu uczenia.

Wspóln$ perspektyw$, obecn$ w kreowaniu #rodowiskowych us"ug 
o charakterze socjalnym, jest animacja spo"eczna. To w"a#nie ona jest 
„o!ywiaj$c$” metod$ dzia"ania, polegaj$c$ na stymulacji do aktywne-
go zachowania zarówno zbiorowo#ci terytorialnej (spo"eczno#ci lokal-
nej), jak i ma"ej grupy, do dzia"ania maj$cego na celu ulepszenie !ycia 
spo"ecznego #rodowiska poprzez ukazywanie wizji owych ulepsze( 



212 i stymulowania ludzi do ich realizacji b$d' te! dzia"ania wydobywaj$cego 
potrzeby, zainteresowania, motywacje w#ród cz"onków danej grupy spo-
"ecznej, indywidualnych osób. Animacja spo"eczno#ci staje si& realnym 
i skutecznym instrumentem polityki spo"ecznej, zw"aszcza na poziomie 
lokalnym. W"$czenie animacji spo"ecznej w obszar us"ug spo"ecznych 
niesie jednak konieczno#% standaryzacji i stworzenia dostosowanych 
do specyfiki procedur zarz$dzania. 

Publiczne podmioty pomocy spo"ecznej (OPS, PCPR) nie maj$ od-
powiednio przygotowanych do realizacji us"ug spo"eczno#ciowych/#ro-
dowiskowych. Pracownicy socjalni s$ przeci$!eni prac$ administracyj-
n$ i brakuje im czasu na prac& terenow$. Przygotowanie metodyczne 
umo!liwiaj$ce podj&cie dzia"ania ze spo"eczno#ci$ lokaln$ by"o niewiel-
kie. Wprawdzie w projektach systemowych finansowanych z Programu 
Operacyjnego Kapita" Ludzki 2007–2013 OPS i PCPR mia"y do czynienia 
w us"ugami #rodowiskowymi (np. w ramach programów aktywno#ci lo-
kalnej – PAL), jednak nie by"y to us"ugi powszechnie stosowane, a ich 
realizacja nie mia"a cz&sto wiele wspólnego z metodyk$ pracy spo"ecz-
no#ciowej (Grewi(ski Skrzypczak 2012). Szkolenia pracowników socjal-
nych, pomimo aktualnie sporych nak"adów na to w ramach projektów 
systemowych ROPS z POKL, s$ cz&sto nieprzemy#lane i dora'ne, i nie 
prowadz$ w du!ej cz&#ci do kompleksowego podwy!szenia kwalifikacji 
i umiej&tno#ci w nowych metodach pracy socjalnej i #rodowiskowej. Pod 
nowymi nazwami szkole( powtarzane s$ stare i nieaktualne tre#ci. 

Niezale!nie od przedstawianych obszarów diagnostycznych jeden 
czynnik warunkuj$cy rozwój #rodowiskowej pracy socjalnej okaza" si& 
uniwersalny i strategiczny. Zasada empowerment107 (podmiotowo#% 
i sprawstwo) zarówno w odniesieniu do ludzi w gorszej sytuacji, jak i pra-
cowników socjalnych okazywa"a si& najwa!niejsza i przenikaj$ca/inte-
gruj$ca inne kategorie diagnostyczne. 

107  Do polskiej refleksji naukowej w zakresie pracy socjalnej wprowadzi" w latach 90. 

XX w. zasad# empowermentu prof. Jerzy Szmagalski z Uniwersytetu Warszawskiego; 

zob. J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka spo!eczna. Przyk!ad ame-

ryka"ski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
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Kluczowym produktem by" w za"o!eniach projektowych NPEFM�PSHBOJ[P�
XBOJB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�poniewa! to na jego podstawie miano pi-
lota!owo wdra!a% metodyk& #rodowiskowej pracy socjalnej. W zwi$zku 
z tym opracowanie modelu by"o priorytetowe. Nie chodzi"o jednak tylko 
o szybko#% dzia"ania, ale tak!e szerokie w"$czenie do debaty #rodowisk 
nim (potencjalnie) zainteresowanych. Oczywi#cie podstawowym wyzwa-
niem by"a te! jego jako#%. Zespó" LIS musia" rozstrzygn$% dylemat, jak 
po"$czy% rozwi$zania nowatorskie, dobre praktyki funkcjonuj$ce w kraju 
i za granic$, ze stanem wiedzy kadry instytucji pomocy spo"ecznej oraz 
wizj$ zmian modernizacyjnych w systemie pomocy i integracji spo"ecz-
nej. Niezwykle wa!n$ rol& w tych ustaleniach mieli odegra% pracownicy 
socjalni (i stoj$ce za nimi o#rodki pomocy spo"ecznej), którzy zdecydo-
wali si& wej#% do proponowanego im eksperymentu.

�������2SUDFRZDQLH�UDPRZHJR�PRGHOX�RUJDQL]RZDQLD�VSRĄHF]QRĝFL�
ORNDOQHM

Praca nad modelem #rodowiskowej pracy socjalnej przebiega"a na dwóch 
p"aszczyznach: 

a)  TQPULBOJB�NJLSP�LPMFLUZXV�-*4 na których uzgadniano poszcze-
gólne elementy merytoryczne koncepcji i dokumentu. Eksperci 
przygotowywali swoje propozycje, które nast&pnie by"y poddawa-
ne wspólnotowej weryfikacji. We wrze#niu 2010 roku przedstawi-
ciele Laboratorium Innowacji Spo"ecznej odbyli wizyt& studyjn$ do 
Leeds i Birmingham, gdzie spotkali si& z przedstawicielami bry-
tyjskiego #rodowiska DPNNVOJUZ�XPSL. Eksperci LIS analizowali 
metody pracy ze spo"eczno#ciami wiejskimi i miejskimi, poznali 
system kszta"cenia uniwersyteckiego pracowników socjalnych. 
Wa!nym elementem wizyty by"o zapoznanie si& z odmiennym 
systemem organizowania spo"eczno#ci lokalnej z wykorzystaniem 
ekonomii spo"ecznej, które stanowi$ wa!ny podmiot w dzia"aniu 



214 dedykowanym spo"eczno#ci lokalnej. Efektem pracy tego zespo"u 
by"y za"o!enia modelu OSL.

(b) TQPULBOJB�UFSFOPXF�[�FLTQFSUBNJ�QPMJUZLBNJ�TBNPS[ĉEPXZNJ�J�QSB�
DPXOJLBNJ�TPDKBMOZNJ� W ramach etapu modelowania (kwiecie(–gru-
dzie( 2010) zorganizowano sze#% spotka( grup roboczych na terenie 
ca"ego kraju maj$cych na celu przedyskutowanie ze #rodowiskiem 
praktyków wst&pnej koncepcji standardu/modelu #rodowiskowej pra-
cy socjalnej w zakresie animacji, mediacji i lokalnej polityki spo"ecznej. 
Kluczowymi wnioskami ze spotka( by"a m.in. konieczno#% zmiany 
strukturalno-statutowej: oddzielenie #wiadcze( materialnych od 
pracy socjalnej, w"$czenie organizowania spo"eczno#ci lokalnej w do-
kumenty statutowe OPS i strategiczne gminy oraz szeroka edukacja 
w tym zakresie. Nast&pnie odby"y si& te! dwa seminaria problemo-
we z udzia"em cz"onków LIS oraz zaproszonych ekspertów i praktyków 
pracy socjalnej, maj$ce na celu dalsz$ dyskusj& nad „rekomendacjami 
terenowymi”. Istotnymi elementem tych spotka( okaza"o si& po"o!enie 
nacisku na zmobilizowanie instytucji pomocy spo"ecznej (w tym ich 
kierownictwa) do wsparcia dzia"a( innowacyjnych w zakresie pracy ze 
spo"eczno#ci$. 

Po tych pracach ramowy model OSL zosta" przekazany w styczniu 2011 
roku do akceptacji CRZL/MPiPS. Po zg"oszonych uwagach odby"o si& jesz-
cze kilka spotka( i kontynuowano dalsze prace merytoryczne w celu 
uwspólnienia za"o!e( ramowego modelu z oczekiwaniami Ministerstwa, 
które zako(czy"y si& uzyskaniem akceptacji Departamentu Pomocy 
i Integracji Spo"ecznej. Niezale!nie od prac zwi$zanych z modelowa- 
niem kontynuowano poszerzanie korpusu wiedzy dotycz$cego #rodowi-
skowej pracy socjalnej. Przygotowano kolejnych osiem ekspertyz doty-
cz$cych:

• gminnych strategii rozwi$zywania problemów spo"ecznych; 
• strategii wojewódzkich w zakresie polityki spo"ecznej; 
• klubów integracji spo"ecznej jako instytucji wsparcia prowadzonych 

przez organizacj& pozarz$dow$ (na podstawie analizy 6 KIS);
• klubów integracji spo"ecznej jako instytucji wsparcia prowadzonych 

przez samorz$d lokalny (na podstawie analizy 6 KIS); 



215• programów aktywno#ci lokalnej (PAL) w gminach miejskich (ma"ych, 
#rednich i du!ych); 

• wyodr&bnienia #rodowiskowej pracy socjalnej w o#rodkach pomocy 
spo"ecznej w ma"ych gminach (do 25 tys. mieszka(ców); 

• programów aktywno#ci lokalnej (PAL) w gminach wiejskich; 
• wst&pnego rozeznania przygotowuj$cego za"o!enia legislacyjne do 

wdra!ania modelu #rodowiskowej pracy socjalnej/organizowania spo-
"eczno#ci lokalnej.

�������,QIRUPDFMD�L�UHNUXWDFMD�SLORWDľX�

W 2011 roku odby"y si& cztery konferencje edukacyjno-informacyjne: 
Wroc"aw (120 os.), Lublin (95 os.), Warszawa (131 os.), Gda(sk (55 os.). 
W czasie konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnych 
instytucji dzia"aj$cych w obszarze polityki spo"ecznej, przedstawiono za-
"o!enia projektu „standardy #rodowiskowej pracy socjalnej”108. Wa!nym 
elementem spotkania by"y regionalne prezentacje dobrych praktyk 
w zakresie organizowania spo"eczno#ci lokalnych. Na konferencj& zosta" 
przygotowany pakiet informacyjno-edukacyjny zawieraj$cy informacje 
dotycz$ce wypracowanego modelu #rodowiskowej pracy socjalnej/orga-
nizowania spo"eczno#ci lokalnej ()PS/OSL) oraz informacje dotycz$ce 
rekrutacji do dwuletniego pilota!owego cyklu szkoleniowego dla pra-
cowników socjalnych. Wyboru uczestników pilota!u dokonali eksperci 
LIS oraz przedstawiciel z CRZL. Wp"yn&"o 196 zg"osze(, z których wybra-
no 82 osoby109. Wszystkie zg"oszone osoby podzielono na cztery grupy 
w zale!no#ci od wielko#ci o#rodków i spo"eczno#ci, w których pracuj$. 
W rezultacie utworzono trzy grupy #rodowiskowe i jedn$ grup& edukato-
rów (osób maj$cych ju! do#wiadczenia w dzia"aniach #rodowiskowych). 
Wybrane wówczas osoby i instytucje mia"y si& zmierzy% z wdro!eniem 
modelowych rozwi$za( w praktyce.

108  Dokumentacja projektu – archiwum CAL.

109  Dokumentacja projektu – archiwum CAL.
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Faza pilota!owa, w której model OSL (rozumiany jako „instytucja sym-
boliczna”) mia" zosta% praktycznie zweryfikowany, zosta"a przygoto-
wana jako edukacyjne badania interwencyjne sk"adaj$ce si& z dwóch 
oddzielnych, ale wzajemnie przenikaj$cych si& aktywno#ci dzia"aniowo- 
-refleksyjnych. Pierwszy nurt interwencji – b&d$cy przedmiotem analizy 
w tym rozdziale – dotyczy" wymiaru okre#lonego w koncepcji badawczej 
jako „instytucja realna”. Skierowany by" przede wszystkim na osi$gni&-
cie zmian praktycznych w obszarze kompetencji pracowników socjal-
nych i rozwi$zania konkretnych problemów wybranych spo"eczno#ci 
lokalnych. Drugi okre#lany jako „instytucja wyobra!ona” mia" charakter 
pedagogicznych bada( fokusowych ukierunkowanych na edukacj& dys-
kursywn$ (jego za"o!enie i przebieg zostanie omówiony w rozdziale 9). 

�����2UJDQL]DFMD�L�SURMHNWRZDQLH�EDGDĆ�Z�G]LDĄDQLX110 

W 2011 roku odby"y si& cztery konferencje edukacyjno-informacyjne: 
Wroc"aw (120 os.), Lublin (95 os.), Warszawa (131 os.), Gda(sk (55 os.). 
W czasie spotka(, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnych 
instytucji dzia"aj$cych w obszarze polityki spo"ecznej, przedstawiono 
za"o!enia projektu standardy #rodowiskowej pracy socjalnej. Wa!nym 
elementem zgrupowa( by"y regionalne prezentacje dobrych praktyk 
w zakresie organizowania spo"eczno#ci lokalnych. Na konferencj& zosta" 
przygotowany pakiet informacyjno-edukacyjny zawieraj$cy informacje 

110  Dokumentacja projektu, archiwum CAL.



217dotycz$ce wypracowanego modelu #rodowiskowej pracy socjalnej/orga-
nizowania spo"eczno#ci lokalnej ()PS/OSL) oraz informacje dotycz$ce 
rekrutacji do 2-letniego pilota!owego cyklu szkoleniowego dla pracowni-
ków socjalnych. Wyboru uczestników pilota!u dokonali eksperci LIS oraz 
przedstawiciel z CRZL. Wp"yn&"o 196 zg"osze(, z których wybrano 82 oso-
by. Wszystkie zg"oszone osoby podzielono na cztery grupy w zale!no#ci 
od wielko#ci o#rodków i spo"eczno#ci, w których pracuj$. W rezultacie 
utworzono trzy grupy #rodowiskowe i jedn$ grup& edukatorów (osób ma-
j$cych ju! do#wiadczenia w dzia"aniach #rodowiskowych).

Badania interwencyjne prowadzono w fazie pilota!u w okresie od 
marca 2012 roku do listopada 2013 roku. Uczestniczy"o w niej 82 pracow-
ników socjalnych, a poprzez nich 52 o#rodki pomocy spo"ecznej w Polsce. 
W strukturze projektu by"y do dyspozycji nast&puj$ce instrumenty od-
dzia"ywania:

1. Dziesi&% sesji szkoleniowych, dla uczestników pilota!u, którzy po-
dzieleni zostali na cztery grupy; podczas sesji z grup$ pracowa" tre-
ner wiod$cy oraz specjalistyczny; grup$ opiekowa" si& DPBDI, który 
sprawdza" post&py w realizacji „zada( domowych”, czyta" dzienniki 
refleksji prowadzone przez ka!dego uczestnika.

2. Wizyta w Wielkiej Brytanii, której celem by"o poznanie anglosaskich 
do#wiadcze( w zakresie pracy ze spo"eczno#ciami lokalnymi. 

3. Dwa ogólnopolskie fora animatorów spo"ecznych (w 2011 i 2012 
roku), czyli spotkania animacyjnych, s"u!$ce budowaniu ogólnopol-
skiej sieci wspó"pracy organizatorów spo"eczno#ci lokalnej.

4. Wsparcie uczestników przez dwie grupy ekspertów – #ci#le ze sob$ 
wspó"pracuj$cych i uzupe"niaj$cych si& nawzajem. Byli to: a) mento-
rzy – eksperci, który wspierali uczestników w realizacji zada( i dzia-
"a( w wybranych przez nich spo"eczno#ciach lokalnych); b) superwi-
zorzy – eksperci pracuj$cy z kadr$ zarz$dzaj$c$ o#rodków pomocy 
spo"ecznej uczestnicz$cych w fazie pilota!u.
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W interwencji edukacyjnej zastosowano metodyk& BDUJPO� MFBSOJOH�
(„uczenie si& przez dzia"anie”). Uczenie si& przez dzia"anie to proces 
praktyczny – nauka p"ynie przede wszystkim z podejmowanych aktyw-
no#ci, a samo dzia"anie jest udoskonalane poprzez chwilowe zatrzyma-
nie si& i przygl$danie temu, co si& uda"o, a co nie wysz"o. Reg Revans 
(1972), autor koncepcji BDUJPO�MFBSOJOH, podsumowa" proces uczenia si&, 
sprowadzaj$c go do krótkiego równania: U = Z + P, gdzie „U” oznacza ucze-
nie si&, „Z” to uczenie si& zaprogramowane, czasami nie#wiadomie, to 
nauka wyniesiona z licznych kursów, wyk"adów lub ksi$!ek, natomiast 
„P” to zadawanie pyta(. W równaniu tym najwa!niejszym elementem s$ 
pytania, bo to w"a#nie one gwarantuj$ rozwój, s$ przejawem otwarto#ci 
na poszukiwanie nowych metod pracy, nowych rozwi$za(, pozwalaj$ 
przekroczy% – cz&sto bardzo mocno zakorzenione – schematy. Z cza-
sem równanie Revansa zosta"o uzupe"nione o dwa dodatkowe elementy: 
dzia"anie (D) oraz refleksj& nad tym, co zosta"o wykonane lub si& zadzia"o 
(R). Tym samym równanie przyj&"o posta%: U = Z + P + D + R. Uczenie 
si& przez dzia"anie przebiega wed"ug #ci#le okre#lonego cyklu. Zaczyna 
si& on od konkretnego dzia"ania(symulacji), nast&pnie jest przywo"anie 
konkretnych wydarze(, czynno#ci i refleksja nad nimi, potem ma miejsce 
wyci$ganie wniosków i utrwalanie nowej wiedzy, p"yn$cej z dzia"ania, po 
czym nast&puje refleksja nad tym, jak wnioski mog$ znale'% zastoso-
wanie w praktyce. 

Sesje szkoleniowe realizowane by"y w czterech grupach. Przy two-
rzeniu trzech z nich za g"ówne kryterium przyj&to wielko#% miejscowo#ci, 
z której byli uczestnicy. Kryterium to wynika"o z przekonania, !e rodzaj 
miejscowo#ci generuje czynniki, od których zale!y sposób wdra!ania 
metody organizowania spo"eczno#ci lokalnej (czynniki te to przede 
wszystkim: wielko#% o#rodka, liczba pracowników socjalnych w nim za-
trudnionych, ich obci$!enie prac$, liczba i wielko#% spo"eczno#ci lokal-
nych, potencjalni partnerzy dzia"a( itp.). W ten sposób powsta"y grupy: 
wsie i ma"e miasta (do 25 tys. mieszka(ców), #rednie miasta (od 25 tys. 
do 100 tys. mieszka(ców) oraz du!e miasta (powy!ej 100 tys. mieszka(-
ców). Czwarta grupa – edukatorów – gromadzi"a pracowników posiadaj$-
cych do#wiadczenie w pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$. 
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podj!cie dzia"a#

przywo"ywanie
wydarze#
i refleksja
nad nimi

rozwa$anie jak 
zastosowa% to, 

czego si!&
nauczyli'my 
(nowe plany, 

pomys"y)

synteza / wyci(ganie wniosków

Rys. 1. Cykl uczenia si&
$ród"o: K. Weinstein-Fitzgerald, Action learning, s. 19.

Cykl szkoleniowy realizowany by" od marca 2011 roku do listopada 
2012 roku. Ka!da grupa uczestniczy"a w dziesi&ciu trzydniowych zjaz-
dach, których zawarto#% merytoryczna, ale te! wykorzystywane narz&-
dzia warsztatowe dostosowane by"y do mo!liwo#ci i potrzeb grupy. 

Tabela 1. Cykl szkoleniowy organizatorów spo"eczno#ci lokalnych111

Krok / sesja Stawiane cele

I: Organizowanie spo-
"eczno#ci lokalnej – roz-
wój wspólnoty lokalnej 
przeciw spo"ecznemu 
wykluczeniu.

poznanie idei, warto#ci i ogólnych za"o!e( modelu 
OSL, przyjrzenie si&, czym jest spo"eczno#% lokal-
na, jakie s$ czynniki jej rozwoju, nabycie #wiado-
mo#ci potrzeby pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$

111  Dokumentacja projektu – archiwum CAL.
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Krok / sesja Stawiane cele

II: Diagnoza wybranej 
spo"eczno#ci lokalnej 
(rozumianej terytorial-
nie i kategorialnie). 

poznanie metod i narz&dzi diagnozowania spo-
"eczno#ci lokalnej (ze szczególnym naciskiem na 
metody jako#ciowe), zrozumienie konieczno#ci 
badania potrzeb i zasobów spo"eczno#ci, przy-
j&cie diagnozy za podstawowe narz&dzie pracy 
organizatora spo"eczno#ci lokalnej

III: Tworzenie sieci 
wspó"pracy w zakre-
sie organizowania 
spo"eczno#ci lokalnej. 
Budowanie lokalnego 
partnerstwa.

zdobycie wiedzy na temat partnerstwa i kolej-
nych kroków jego tworzenia, nabycie umiej&t-
no#ci doboru partnerów, moderowania spotka( 
partnerskich, formu"owania umów i porozumie(, 
zrozumienie warto#ci partnerstw lokalnych

IV: Aktywizacja, integra-
cja, edukacja – praca 
w #rodowiskach trud-
nych, zaniedbanych.

zdobycie wiedzy z zakresu pracy w spo"eczno#ci 
lokalnej o charakterze terytorialnym (aktywizo-
wania, integracji), w szczególno#ci w #rodowisku 
trudnym, organizowania grup i spotka( oby-
watelskich, nabycie umiej&tno#ci prowadzenia 
dzia"a( w terytorialnej spo"eczno#ci lokalnej, 
inicjowania i wzmacniania dzia"a( obywatelskich, 
u#wiadomienie znaczenia roli animatora w pracy 
organizatora spo"eczno#ci lokalnej

V: Instrumenty pracy 
w spo"eczno#ci lokalnej 
(samopomoc, edukacja, 
wolontariat).

zdobycie wiedzy z zakresu planowania i zak"ada-
nia grup edukacyjnych, samopomocowych, po-
znanie procesu grupowego, zdobycie umiej&tno-
#ci integrowania grup w obr&bie o#rodka pomocy 
spo"ecznej, wzbudzenie postawy proedukacyjnej 
wobec pracowników OPS i spo"eczno#ci lokalnej
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Krok / sesja Stawiane cele

VI: Integracja, informa-
cja i komunikacja.

zdobycie wiedzy na temat organizowania kampa-
nii spo"ecznych, poznanie katalogu przydatnych 
narz&dzi informacyjnych; nabycie umiej&tno#ci 
planowania lokalnej kampanii spo"ecznej i lokal-
nego wydarzenia spo"eczno#ciowego, doboru na-
rz&dzi informacyjnych w pracy OPS; wzbudzenie 
przekonania o kluczowym znaczeniu informacji 
i wiedzy w procesie zmiany spo"ecznej oraz 
o konieczno#ci trwa"ego w"$czenia dzia"alno#ci 
informacyjnej do kultury organizacyjnej OPS

VII: Narz&dzia pracy 
w spo"eczno#ci 
lokalnej.

zdobycie wiedzy, czym jest strategia, projekt, 
wniosek, poznanie znaczenia planowania w OSL, 
pracy metod$ projektu, diagnozy w planowaniu; 
nabycie umiej&tno#ci prze"o!enia wyników 
diagnozy na projekty, nabycie przekonania 
o potrzebie perspektywicznego my#lenia o pracy 
w spo"eczno#ci

VIII: Organizator spo-
"eczno#ci lokalnej jako 
animator, networker 
(twórca sieci wspó"-
pracy) i lokalny polityk 
spo"eczny w #rodowi-
sku zmiany.

poznanie faz !ycia grupy oraz roli osoby prowa-
dz$cej w poszczególnych etapach rozwoju grupy, 
poznanie faz konfliktu i roli organizatora w ich 
rozwi$zywaniu, poznanie 'róde" oporu przeciwko 
wprowadzeniu zmiany, warunków koniecznych 
do rozpocz&cia negocjacji i mediacji; nabycie 
umiej&tno#ci okre#lenia poziomu w"asnych 
kompetencji w poszczególnych rolach (twórca 
sieci, polityk, animator), radzenia sobie z oporem 
i zmian$, w"a#ciwego reagowania na konflikt 
w spo"eczno#ci

IX: Tworzenie wizerun-
ku. O#rodek pomocy 
spo"ecznej i jego nowa 
rola w organizowaniu 
spo"eczno#ci lokalnej.

zdobycie wiedzy na temat to!samo#ci i wizerun-
ku instytucji – rodzaju, elementów, sposobów 
i narz&dzi kreowania; nabycie umiej&tno#ci 
doboru narz&dzi i tre#ci przekazu do odbiorcy, 
konstruowania planu kampanii wizerunkowej, 
gotowo#% dbania o wizerunek w"asnej instytucji



222 Krok / sesja Stawiane cele

X: Aktywna polityka 
spo"eczna – od strategii 
do dzia"ania.

zdobycie wiedzy z zakresu aktywnej polityki spo-
"ecznej i warto#ci, na których si& opiera, zrozu-
mienie jej znaczenia oraz roli jej podstawowych 
podmiotów; partycypacyjne opracowywanie 
i wdra!anie strategii rozwi$zywania problemów 
spo"ecznych, poznanie znaczenia w"$czania 
trzeciego sektora w proces organizowania spo-
"eczno#ci lokalnej; umiej&tno#% pe"nienia funkcji 
planisty, programisty

,ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie materia"ów szkoleniowych.

Wszystkie szkolenia by"y prowadzone metodami aktywnymi, sprzyjaj$-
cymi wi&kszej efektywno#ci uczenia si&. Wykorzystywano szeroki kata-
log form szkoleniowych, w#ród których znalaz"y si&: praca indywidualna, 
praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusje plenarne i moderowane, 
debaty, scenki sytuacyjne, drama, wyk"ady, prezentacje, czy techniki 
twórcze (kola!, mapa my#li). Szkolenia prowadzone by"y przez dwóch 
trenerów: wiod$cego (towarzysz$cego grupie przez wszystkie spo-
tkania) oraz tematycznego, dobieranego do tematu ka!dego szkolenia. 
Zarówno trenerzy wiod$cy, jak i tematyczni by"y to osoby posiadaj$ce 
du!e do#wiadczenie w pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$, niejednokrotnie 
pe"ni$cy w swoich spo"eczno#ciach funkcje organizatorów spo"eczno#ci 
lokalnych i/lub edukatorów. Opiekun (DPBDI) przypisany by" ka!dej gru-
pie szkoleniowej, towarzyszy" jej uczestnikom przez ca"y proces eduka-
cyjny. Opiekun by" obecny na wszystkich sesjach szkoleniowych, pod-
czas których wraz z trenerami czuwa" nad procesem grupowym. Jego 
g"ównym zadaniem by"o wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju 
poszczególnych osób. Odbywa"o si& to nie tylko w czasie zjazdów, ale 
te! w przerwach mi&dzy sesjami, gdy opiekunowie pozostawali w kon-
takcie (telefonicznym, mailowym) z uczestnikami, na bie!$co reagowa-
li na aktualn$ sytuacj&: wzmacniali poziom zaanga!owania, wspierali 
w trudnych chwilach, pomagali zauwa!a% i docenia% sukcesy. Do g"ów-
nych zada( opiekunów nale!a"o: omawianie z uczestnikami podejmowa- 



223nych w #rodowiskach dzia"a(, poszukiwanie mo!liwych rozwi$za( trud-
nych sytuacji, podtrzymywanie motywacji i zaanga!owania. 

Opiekunowie prowadzili indywidualne karty ka!dego uczestnika 
(IKU), w których opisywali motywacj& poszczególnych osób, ich zaanga-
!owanie, stan realizacji dzia"a( w spo"eczno#ciach lokalnych, wskazywali 
te! potrzeby w zakresie edukacji i dodatkowego wsparcia (stanowi"o to 
wskazówki dla trenerów, mentorów i superwizorów). Karty by"y prowa-
dzone w oparciu o obserwacj&, rozmowy z uczestnikami, informacje prze-
kazane przez trenerów oraz refleksje z pami&tników refleksyjnego prak-
tyka, które s"u!y"y uczestnikom do osobistej refleksji i by"y udost&pniane 
wy"$cznie opiekunom. Wsparcie ze strony opiekunów oraz trenera wiod$-
cego by"o dobrze przyjmowane przez uczestników fazy pilota!u. W ko(-
cowych ankietach ewaluacyjnych, podkre#lali oni znaczenie: wsparcia 
merytorycznego i emocjonalnego; wyja#niania tre#ci merytorycznych, 
które pojawia"y si& podczas szkole(, a sprawia"y trudno#%; motywowania 
i wspierania w realizacji dzia"a( przez konsultacje prowadzone mi&dzy se-
sjami; doradzania i pomocy w realizacji zada( domowych; mobilizowania 
i czuwania nad systematyczno#ci$ pracy; poczucia bezpiecze(stwa oraz 
pomocy w rozwi$zywaniu problemów.

Istot$ cyklu szkoleniowego by"o (zgodnie z za"o!eniami BDUJPO�MFBS�
OJOH) "$czenie dwóch rodzajów aktywno#ci – zdobywania i pog"&biania 
wiedzy oraz umiej&tno#ci podczas zjazdów szkoleniowych z niemal na-
tychmiastowym ich wdra!aniem i wypróbowywaniem w sytuacji realnej – 
spo"eczno#ciach lokalnych. Ka!da sesja szkoleniowa ko(czy"a si& otrzy-
maniem przez uczestników od trenerów „zadania domowego”, którego 
realizacja mia"a na celu po pierwsze – wdro!enie kolejnych kroków mo-
delu OSL, a po drugie – wywo"anie po!$danej zmiany w spo"eczno#ciach 
lokalnych, które zosta"y wybrane przez organizatorów tych spo"eczno#ci 
na pocz$tku cyku szkoleniowego.
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Podstawowym mechanizmem zmiany by"o badanie w dzia"aniu (BDUJPO�SF�
TFBSDI) oznaczaj$ce, !e organizator spo"eczno#ci lokalnej pe"ni jednocze-
#nie funkcj& uczestnika szkolenia oraz badacza – organizatora zmiany. 



224 Organizator wspó"pracowa" z lud'mi i wspólnie z nimi poddawa" ogl$dowi 
jako#% ich aktywno#ci. Badanie w dzia"aniu mia"o charakter refleksyjny, 
poniewa! pomaga"o ludziom przemy#le% w"asn$ praktyk&, zmienia% j$, 
wyci$ga% wnioski, ulepsza%. Umo!liwia"o tak!e organizatorom zrozumie-
nie sytuacji, w której si& oni znajduj$ i dzia"aj$, by w efekcie by% bardziej 
#wiadomym uczestnikiem !ycia spo"ecznego. Badanie w dzia"aniu by"o 
procesem uczenia si&, prowadz$cym do realnych zmian w tym: co ludzie 
robi$, jak porozumiewaj$ si& ze sob$ i #wiatem, co my#l$ i co ceni$, jak 
rozumiej$ i interpretuj$ #wiat. Proces ten by" prowadzony wed"ug nast&-
puj$cych etapów:

1. Zetkni&cie si& z problemem i jego zdefiniowanie, u#wiadomienie pro-
blemu.

2. Wybór odpowiednich ram jego rozwi$zania.
3. Zgromadzenie niezb&dnych informacji.
4. Sformu"owanie koncepcji zmiany.
5. Wybór strategii dzia"ania, celem przeprowadzenia zmiany.
6. Rejestrowanie i ocena osi$gni&tych efektów.
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Zaprezentowane wy!ej za"o!enia bezpo#rednio rzutowa"y na zasady orga-
nizowania i prowadzenia bada( w dzia"aniu. Pierwsz$ z nich by"a zasada 
"$czenia i wzajemnego przeplatania si& faz badania, wdra!ania i ewaluacji. 
W propozycji J. Elliotta na proces bada( w dzia"aniu sk"ada si& szereg, po-
wtarzaj$cych si&, rozci$gni&tych w czasie cykli. W ramach pojedynczego 
cyklu mie#ci si& identyfikacja problemu do rozwi$zania, rekonesans ba-
dawczy, sformu"owanie planu dzia"ania, wdro!enie poszczególnych jego 
„kroków” oraz monitorowanie i ewaluacja osi$gni&tych efektów. Tego typu 
konstrukcja ma zapewni% pe"n$ integracj& faz badania w dzia"aniu. 

W propozycji J. Elliotta (1991) poszczególne cykle maj$ uk"ad „spi-
ralny”, a nie „liniowy”, jak sugerowa" Kurt Lewin (1948). Oznacza to, !e 
w planowaniu kolejnych etapów bada( w dzia"aniu powinno si& uwzgl&d-
ni% mo!liwo#% dokonania zmian w zakresie przedmiotu i problematyki ba-
dawczej oraz w toku rekonesansu badawczego (stale powtarzaj$cego si& 



225w kolejnych cyklach), by nie tylko gromadzi% dane, ale poddawa% je wnikli-
wej analizie. W ten sposób kolejne cykle badania nie s$ skierowane jedynie 
na wdra!anie, zaplanowanych na pocz$tku kolejnych etapów („kroków”) 
dzia"ania. W praktyce konieczne jest dokonywanie, cz&sto daleko id$cych, 
korekt wcze#niejszych za"o!e(. Dlatego wa!ne jest, równie! dla celów 
praktycznych, dokonanie analizy relacji, które w badaniach w dzia"aniu 
zachodz$ mi&dzy wcze#niejszym (retrospektywnym) do#wiadczeniem 
i rozumieniem sytuacji a planowanym, przysz"ym dzia"aniem. 

Rys. 2. Kluczowe etapy w procesie action research
$ród"o: Mizerek 2011, s. 10.

Cztery podstawowe etapy spirali zbiorowej i czynnej autoreflek-
sji nast&puj$cej w trakcie badania w dzia"aniu – planowanie, dzia"anie, 
obserwowanie i refleksja, nast&puj$ wzgl&dem siebie w okre#lonych 
nast&pstwach czasowych. Planowanie jest prospektywne w stosunku 
do dzia"ania, a jednocze#nie dokonuje si& na bazie retrospektywnej re-
fleksji nad uprzednim dzia"aniem. Dzia"anie, zak"adaj$ce zawsze pewien 
element ryzyka, retrospektywnie odwo"uje si& do refleksji stanowi$cej 
punkt wyj#cia w budowaniu planu dzia"ania oraz zak"ada przysz"e ob-
serwacje i refleksje, w toku których dokona si& ewaluacji osi$gni&tych 
efektów oraz analizy powsta"ych problemów. Obserwacja, maj$ca w prak-
tyce cz&sto posta% szeroko zakrojonych bada( empirycznych, odnosi si& 
zawsze do przesz"ego dzia"ania i ma dostarczy% danych, które pozwol$ 
na dokonanie w przysz"o#ci analizy podj&tych dzia"a(. Z kolei refleksja 
prowadzona nad przesz"ym dzia"aniem ma s"u!y% zaplanowaniu zmian, 
które mog$ si& okaza% niezb&dne w przysz"o#ci. W takim uj&ciu na ka!-
dym z wyró!nionych czterech etapów bada( w dzia"aniu jednocze#nie 
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226 pojawia si& my#lenie o przesz"o#ci, ukierunkowane na warto#ciowanie 
planowanych dzia"a( oraz my#lenie o przysz"ym dzia"aniu. W ten spo-
sób tworz$ si& rekonstrukcje przesz"o#ci z konstrukcji wizji konkretnej 
i bliskiej przysz"o#ci wyra!aj$cej si& poprzez dzia"anie. Jednocze#nie na-
st&puje tutaj "$czenie dyskursu osób zaanga!owanych w dzia"anie z ich 
praktyk$. Dokonuje si& ono zawsze w okre#lonych kontekstach spo"ecz-
nych. Zdaniem W. Carra i S. Kemmisa (2010) taki model bada( w dzia"aniu 
„nie jest jedynie rezygnacj$ z pozytywistycznej wizji, lecz odwo"uje si& do 
racjonalno#ci, która jest dialektyczna, konstruowana w toku spo"ecznej 
praktyki oraz „zanurzona w historii”.

Sesje, w których uczestniczyli organizatorzy spo"eczno#ci lokalnych 
(uczestnicy trzech grup), stanowi"y kolejne kroki wdra!ania modelu or-
ganizowania spo"eczno#ci lokalnej i po#wi&cone by"y tematom, z którymi 
zwi$zane by"y nast&puj$ce „zadania domowe”:

• przygotowanie ogólnej mapy #rodowiska, w którym dzia"a o#rodek 
pomocy spo"ecznej;

• przeprowadzenie bada( i opracowanie mapy zasobów i potrzeb wy-
branej spo"eczno#ci, miejsca problemowego lub grupy;

• przygotowanie listy potencjalnych partnerów, dokonanie ich ana-
lizy oraz opracowanie harmonogramu pracy nad tworzeniem part-
nerstwa, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego spotkania 
partnerskiego;

• przygotowanie i zorganizowanie spotkania obywatelskiego;
• opracowanie planu utworzenia grupy samopomocowej lub edukacyj-

nej b$d' planu za"o!enia w o#rodku pomocy spo"ecznej klubu wolon-
tariatu;

• przygotowanie planu kampanii lub debaty spo"ecznej;
• opracowanie projektu do zrealizowania w wybranej spo"eczno#ci lokalnej;
• przygotowanie opisu sytuacji, w których uczestnik wyst&puje w roli 

animatora, twórcy sieci wspó"pracy oraz polityka spo"ecznego;
• opracowanie strategii promocyjnej lub opisanie narz&dzi promocji, 

które b&d$ wykorzystane w codziennej pracy organizatora spo"ecz-
no#ci lokalnej. Przygotowanie ko(cowego raportu dotycz$cego pracy 
w spo"eczno#ci lokalnej oraz planu dzia"a( na 2013 rok.



227Ka!dy kolejny krok wdra!ania modelu organizowania spo"eczno#ci lo-
kalnej by" przez uczestników poddawany refleksji – zarówno na forum 
grupy podczas kolejnego zjazdu, jak te! indywidualnie poprzez prowa-
dzenie „pami&tnika refleksyjnego praktyka”. By"o to narz&dzie wpro-
wadzone do projektu w celu uczynienia z refleksji osobistej nawyku. 
Uzupe"nienie pami&tnika dawa"o szans& (a nieraz po prostu zmusza"o) 
do zatrzymania si& w biegu realizowanych dzia"a(, zastanowienia nad 
tym, co si& udaje, co nie wychodzi, refleksji nad zmianami w sobie, w in-
stytucji i spo"eczno#ci, nad kierunkami, które nale!y obra%, by zbli!y% 
si& do za"o!onych celów. 
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Wprowadzenie modelu organizowania spo"eczno#ci lokalnej do pracy o#rod-
ków pomocy spo"ecznej to nie tylko kwestia przeszkolenia pracowników 
socjalnych, czy uwzgl&dnienia odpowiednich zapisów w dokumentach in-
stytucji. To przede wszystkim zmiana filozofii pracy – sposobu postrzega-
nia i my#lenia o odbiorcy dzia"a(. Ju! nie klient a partner, nie potrzebuj$cy 
a posiadaj$cy zasoby, talenty, umiej&tno#ci (cho% nieraz bardzo ukryte), 
nie obci$!aj$cy spo"ecze(stwo a potrzebny mu, stanowi$cy jego integraln$ 
cz&#%. Taka zmiana musi dokona% si& w my#leniu samych pracowników 
socjalnych, ale te! kadry kierowniczej i innych pracowników o#rodków. 
Eksperci skupieni w Laboratorium Innowacji Spo"ecznej mieli pe"n$ #wia-
domo#%, !e zapewnienie pracownikom socjalnym kompleksowych szkole( 
z zakresu organizowania spo"eczno#ci lokalnej to zbyt ma"o, aby dopro-
wadzi% do realnych zmian w instytucjach, w których pracuj$, jak równie! 
w spo"eczno#ciach lokalnych, których potencja" zdecydowali si& rozwin$%. 
Dlatego opracowano ca"o#ciowy system wsparcia, maj$cy u"atwi% wdro!e-
nie modelu OSL w wybranych 52 o#rodkach, jak równie! zwi&kszy% szans& 
na to, !e wprowadzane zmiany b&d$ mia"y charakter trwa"y. 

a) Forum animatorów spo"ecznych

Fora Animatorów Spo"ecznych to wydarzenia o charakterze animacyj-
no-edukacyjnym, umo!liwiaj$ce poznanie praktycznych przyk"adów 



228 inicjatyw spo"eczno#ciowych i narz&dzi pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$, 
wymian& do#wiadcze(, wzajemne inspirowanie si& do dalszej pracy, 
a niejednokrotnie tak!e wzmocnienie emocjonalne w podejmowanych 
wysi"kach. Podczas Forów Animatorów Spo"ecznych odbywa"y si&112:

• debaty na temat rozwoju spo"eczno#ci lokalnych;
• warsztaty dotycz$ce konkretnych narz&dzi pracy ze spo"eczno#cia-

mi lokalnymi o charakterze terytorialnym i kategorialnym (by"y one 
prowadzone przez uczestników z grupy edukatorów);

• wizyty studyjne w okolicznych miejscach aktywno#ci lokalnej;
• targi inicjatyw prezentuj$ce dorobek animacyjny o#rodków, w któ-

rych pracowali uczestnicy fazy pilota!u.

Fora animatorów mia"y na celu budowanie ogólnopolskiej sieci wspó"pra-
cy organizatorów spo"eczno#ci lokalnej – stworzenie nieformalnej struk-
tury, która po zako(czeniu fazy pilota!u i sesji szkoleniowych, nadal daje 
przestrze( i mo!liwo#% kontynuowania edukacji, wymiany do#wiadcze( 
i wzajemnego wspierania si& w dzia"aniach zmierzaj$cych do wprowadza-
nia zmian w spo"eczno#ciach lokalnych.

b) Wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii

Kolejnym elementem procesu edukacyjnego by"y wizyty studyjne 
w Wielkiej Brytanii – kolebce pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$ (DPNNVOJUZ�
work). Ka!da z grup odby"a siedmiodniow$ wizyt&, podczas której mia"a 
mo!liwo#% poznania:

• historii rozwoju i tradycji DPNNVOJUZ�XPSL w Wielkiej Brytanii oraz 
warto#ci, na jakich ta metoda pracy jest oparta;

• polityki podej#cia do pracy ze spo"eczno#ci$ i jej specyfiki;
• profesji organizatorów spo"eczno#ci lokalnych w Wielkiej Brytanii 

(DPNNVOJUZ�XPSLFST);
• praktycznych przyk"adów pracy ze spo"eczno#ci$ terytorialn$ oraz 

ró!nymi grupami kategorialnymi;

112  Dokumentacja projektu – archiwum CAL. 



229• standardów i podej#cia do edukacji w obszarze pracy ze spo"eczno#ciami 
lokalnymi.

Wyjazdy do Wielkiej Brytanii by"y wydarzeniami, które uczestnicy cz&sto 
wskazywali jako jedne z bardziej warto#ciowych i inspiruj$cych wyda-
rze( edukacyjnych w ca"ym procesie. Stanowi"y one 'ród"o inspiracji do 
dzia"a(, wiedzy o metodzie, czy utwierdzenie w przekonaniu, !e praca ze 
spo"eczno#ci$ faktycznie ma sens. 

c) Wsparcie udzielane przez mentorów i superwizorów

Mentor Superwizor

Mentorzy obejmowali wsparciem 
wszystkich pracowników socjalnych, 
bior$cych udzia" w fazie pilota!u. 
Mentorami byli eksperci (praktycy 
z wieloletnim do#wiadczeniem 
pracy w spo"eczno#ciach), którzy 
wspierali uczestników we wdra!aniu 
kolejnych kroków modelu organizo-
wania spo"eczno#ci. Towarzyszyli oni 
organizatorom i edukatorom w pracy 
w ich spo"eczno#ciach, pomagali 
wprowadzi% w !ycie kolejne zadania, 
dzielili si& w"asnym do#wiadczeniem, 
pomagali poradzi% sobie z w$tpliwo-
#ciami, rozwiewali dylematy natury 
merytorycznej czy metodycznej. 
Cz&ste by"y sytuacje, w których 
mentorzy prowadzili mini-szkolenia 
dla pracowników ca"ego o#rodka, 
aby wprowadzi% ich w tematyk& or-
ganizowania spo"eczno#ci lokalnych 
i pomóc w u"o!eniu relacji z organiza-
torami. Udzielane wsparcie zawsze 
dostosowywane by"o do potrzeb 
uczestników – i to zarówno w kwestii 
zagadnie(, jak i metod pracy.

Superwizorzy skupiali si& na kadrze 
kierowniczej o#rodków pomocy 
spo"ecznych, w których na co 
dzie( zatrudnieni byli uczestnicy 
fazy pilota!u. G"ównym celem by"o 
przygotowanie o#rodka do wprowa-
dzenia nowej metody pracy oraz jej 
uregulowanie w najwa!niejszych 
dokumentach wewn&trznych 
o#rodków (statucie, regulaminie, 
zakresach obowi$zków) oraz gminy 
(np. strategii rozwi$zywania proble-
mów spo"ecznych). Superwizorzy 
wspólnie z superwizowanymi przy-
gotowywali argumenty przemawia-
j$ce za stosowaniem metody OSL, 
wspierali kierowników w rozmowach 
z w"adzami lokalnymi dotycz$cymi 
potrzeby anga!owania spo"eczno#ci 
i jej rozwoju. W sposób ca"o#ciowy 
dokonywali analizy przebiegu wdra-
!ania modelu, udzielali wsparcia 
w planowaniu oraz podejmowaniu 
kolejnych dzia"a( w tym zakresie 
w o#rodku pomocy spo"ecznej.
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–  wspólne odkrywanie potencja"u 
i zasobów uczestników mentorin-
gu do pe"nienia funkcji organi-
zatorów spo"eczno#ci lokalnych 
b$d' edukatorów,

– rozwijanie motywacji,
–  budowanie samo#wiadomo#ci 

dzi&ki konstruktywnej informacji 
zwrotnej,

–  udzielanie wsparcia w podejmo-
wanych wyzwaniach,

– stymulowanie kreatywno#ci,
–  analiza mo!liwo#ci rozwojowych – 

zarówno mentorowanych, jak 
i spo"eczno#ci lokalnych,

–  rozwijanie kompetencji osobi-
stych i spo"ecznych,

–  wyznaczanie celów oraz ewa-
luacja stopnia ich osi$gni&cia 
(cele te dotyczy"y ró!nych sfer: 
rozwoju osobistego, zawodowego, 
przebiegu nauki itp.).

–  spotkania indywidualne z dy-
rekcj$ OPS dotycz$ce wdra!ania 
modelu OSL, zmian w dokumen-
tach wewn&trznych, strukturze or-
ganizacyjnej, relacjach w zespole 
itd.,

–  spotkania z kadr$ kierownicz$ 
(grupami dyrektorów, kierowni-
ków o#rodka pomocy spo"ecznej) 
na temat idei i praktyki organizo-
wania spo"eczno#ci lokalnej,

–  spotkania edukacyjne z pracowni-
kami o#rodka pomocy spo"ecznej,

–  spotkania superwizyjne z zespo-
"em realizuj$cym dzia"ania w ob-
szarze organizowania spo"eczno-
#ci lokalnej,

–  spotkania z kadr$ wdra!aj$c$ 
i wspieraj$c$ dzia"ania z zakresu 
OSL (przygl$danie si& wdra!aniu 
modelu OSL, wspólne planowanie 
zmian i dzia"a().

Rys. 3. Elementy procesu edukacyjnego
$ród"o: Opracowanie w"asne.
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Refleksja jest tym elementem procesu edukacyjnego, który powinien 
towarzyszy% wszystkim innym etapom (nie tylko podczas spotka( na 
„sali szkoleniowej”). Przyjmuje wi&c ona form& – w nawi$zaniu do kon-
cepcji refleksyjnego praktyka Donalda Schöna – zarówno „refleksji nad 
dzia"aniem”, jak i „refleksji w dzia"aniu”. Bez pog"&bionej refleksji dzia"anie 
jest bowiem tylko sum$ podj&tych czynno#ci, a wyci$ganie wniosków 
jest aktywno#ci$ mechaniczn$ i niewnosz$c$ niczego nowego do stanu 
wiedzy. Refleksja wymaga chwilowego zatrzymania si&, przyjrzenia si& 



231sobie, swoim zachowaniom, reakcjom, ale te! reakcjom innych na to, co 
robimy lub co ma miejsce. Bez refleksji nie ma post&pu, nie ma rozwo-
ju – s$ tylko powtarzane zachowania. Refleksja wywo"ywana jest przez 
pytania. Musz$ to by% jednak pytania „otwieraj$ce umys"”, pytania, które 
nie zawieraj$ w sobie gotowych odpowiedzi lub sugestii, zadawane s$ 
z realn$ ch&ci$ poznania (b$d' sformu"owania) odpowiedzi. W tej roli 
du!o lepiej sprawdzaj$ si& pytania otwarte ni! zamkni&te, czyli te, które 
zaczynaj$ si& od s"ów: „jak”, „dlaczego”, „w jakim celu”, „co” i zmuszaj$ do 
przeprowadzenia realnej analizy dokonywanych wyborów czy zachowa(. 
Pytania stanowi$ kluczowy element edukacji bez wzgl&du na to, kto je 
stawia – czy uczestnik sam sobie, czy inni uczestnicy procesu eduka-
cyjnego. Refleksja powinna towarzyszy% ka!demu etapowi cyklu ucze-
nia si&, stawa% si& rodzajem odruchu, nawyku, wewn&trznej potrzeby, 
ci$g"ego przygl$dania si& sobie i procesom, w których si& uczestniczy. 
Aby uczenie si& faktycznie mia"o miejsce, jednocze#nie do cyklu uczenia 
si& w ka!dym uczestniku przebiega% powinien cykl wewn&trzny, który 
gwarantuje, !e nast$pi realna przemiana i rozwój. Cykl ten zobrazowa% 
mo!na w sposób nast&puj$cy:

Rys. 2. Cykl wewn&trzny

$ród"o: K. Weinstein-Fitzgerald, Action learning, s. 19.

wiedza/niepokoje

!wiadomo!"
potrzeby / 
pragnienie 
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ryzyka –#odwaga
i odpowiedzialno!"



232 Uczestnik procesu edukacyjnego jest jednocze#nie jego podmiotem. 
W"$cza si& w to dobrowolnie, wp"ywa na jego przebieg oraz na to, czym 
proces ten si& zako(czy. Oznacza to, !e na uczestniku procesu spoczywa 
odpowiedzialno#% (taka, jak na pozosta"ych uczestnikach i osobie prowa-
dz$cej) za przebieg oraz rezultaty ca"ej sytuacji edukacyjnej. Uczestnik 
procesu edukacyjnego przyjmuje rol& refleksyjnego praktyka – zdobyt$ 
wiedz& i umiej&tno#ci wprowadza w !ycie, praktykuje, a dzia"ania swoje 
poddaje ci$g"ej refleksji. Przygl$da si& skutkom dzia"a(, reakcji innych 
na to, co i jak robi, zadaje sobie pytania, co dzia"a, a co si& nie sprawdza 
i dlaczego tak jest, jest gotowy na wprowadzanie zmian i udoskonalanie 
metod zmiany rzeczywisto#ci spo"ecznej. Osoby prowadz$ce szkole-
nia pe"ni$ w BDUJPO�MFBSOJOH raczej funkcj& facylitatorów ni! nauczycie-
li-ekspertów – kreuj$ sytuacj& edukacyjn$ w taki sposób, aby umo!liwi% 
uczestnikom do#wiadczanie, u"atwi% refleksj& i wyci$gni&cie wniosków. 
S$ specjalistami w swojej dziedzinie – cz&sto ich wiedza poparta jest bo-
gatym do#wiadczeniem w pracy ze spo"eczno#ci$ – nie narzucaj$ jednak 
gotowych rozwi$za(, nie daj$ odpowiedzi na wszystkie pytania – raczej 
zach&caj$ do poszukiwania w"asnych rozwi$za(. Dbaj$ o to, by atmosfera 
spotkania sprzyja"a uczeniu si&, a ka!dy z uczestników móg" w"$czy% si& 
w jego przebieg zgodnie z w"asn$ wol$ i gotowo#ci$. Uczestnicy szkole-
nia tworz$ wraz z prowadz$cym swoist$ wspólnot& edukacyjn$, ucz$c 
si& i czerpi$c inspiracj& od siebie nawzajem. Grupa uczestników procesu 
edukacyjnego tworzy sekcj&, czyli zespó" ludzi, którzy spotykaj$ si& re-
gularnie, aby wspólnie si& uczy% i wzajemnie si& wspiera%. Nie jest to jed-
nak zwyk"a grupa szkoleniowa. Bli!ej jej do pewnego rodzaju wspólnoty 
osób, które poznaj$ si&, otwieraj$ si& przed sob$, wzajemnie si& inspiruj$ 
i motywuj$ do pracy. Relacje pomi&dzy uczestnikami oraz uczestnikami 
a prowadz$cym s$ oparte na silnym zaufaniu – przekonaniu, !e to, co 
dzieje si& w grupie, nie wychodzi poza jej granice, a tak!e nic, co uczest-
nik zdecyduje si& wnie#% do procesu, nie b&dzie przedmiotem oceny, kry-
tyki b$d' napi&tnowania przez grup&. Tylko w takich warunkach grupa 
osób mo!e dobrze dzia"a%, a jej praca przynosi% po!$dane rezultaty. 
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Proces tworzenia i testowania modelu OSL oparto na badaniach w dzia"a-
niu, które realizowane by"y w ró!nych wymiarach, które – pos"uguj$c si& 
klasyfikacj$ sformu"owan$ przez P. Reasona i W. Torberta – przyjmowa"y 
zarówno form& docieka( pierwszo-, drugo-, jak i trzecioosobowych.

a) Badania pierwszoosobowe 

Badania pierwszoosobowe prowadzone s$ przez badacza w stosunku do 
jego w"asnej osoby. Przyjmuj$ posta% autorefleksji – ci$g"ego przygl$-
dania si& realizowanym #wiadomie dzia"aniom, mechanizmom podejmo-
wania decyzji, czy dokonywania wyborów. Stawiaj$ badacza w centrum 
jego uwagi, ale te! s$ uwa!ne na to, z jakimi reakcjami w #rodowisku 
dzia"ania badacza si& spotykaj$. Badacz prowadz$cy badania pierwszo-
osobowe powinien rozwija% w sobie #wiadomo#% mechanizmów, które 
wnosi do badania, które wynikaj$ zarówno z tego, kim jest (jakiej jest p"ci, 
jakie ma wykszta"cenie, status spo"eczny itp.), z do#wiadcze(, które go 
ukszta"towa"y (zarówno osobistych, jak i zawodowych), a tak!e z jego po-
gl$dów, czy systemu warto#ci. )wiadomo#% tych grup czynników Reason 
nazywa krytyczn$ subiektywno#ci$ i t"umaczy j$ w sposób nast&puj$cy: 
,SZUZD[OB�TVCJFLUZXOPĊĐ�P[OBD[B�ČF�OJF�U�VNJNZ�OBT[FHP�QPETUBXPXFHP�
TVCJFLUZXOFHP�EPĊXJBED[FOJB�ČF�BLDFQUVKFNZ�UP�JČ�OBT[B�XJFE[B�XJĉČF�
TJđ�[�QFXOĉ�QFSTQFLUZXĉ��P[OBD[B�SØXOJFČ�ČF�VQS[ZUBNOJBNZ�TPCJF�Uđ�
QFSTQFLUZXđ�J�KFK�VQS[FE[FOJB�J�ČF�BSUZLV�VKFNZ�UP�X�OBT[ZDI�XZQPXJF�
E[JBDI��,SZUZD[OB�TVCJFLUZXOPĊĐ�XZNBHB�BVUPSFýFLTZKOFHP�[XSBDBOJB�
VXBHJ�OB�HSVOU�OB�KBLJN�TJđ�TUPJ�(...). Prowadzenie bada( pierwszoo-
sobowych zosta"o wprowadzone w projekcie przede wszystkim poprzez 
„pami&tniki refleksyjnego praktyka”, czyli narz&dzia osobistej refleksji 
uczestników fazy pilota!u. Pami&tniki mia"y na celu sk"onienie pracow-
ników socjalnych do prowadzenia obserwacji siebie w procesie przyjmo-
wania nowej roli i realizowania nowych zada( z ni$ zwi$zanych. Badania 
pierwszoosobowe niemal zawsze stanowi"y na pocz$tku du!e wyzwa-
nie (dla wielu uczestników pozosta"y one problemem niemal do ko(ca). 
Brakuje czasu, a cz&sto te! zwyk"ego odruchu, !eby si& na chwil& zatrzy-
ma%, przyjrze% si& sobie, swoim zachowaniom, reakcjom, a tak!e temu, 



234 w jaki sposób dzia"ania wp"ywaj$ na ich odbiorców. Badania te wymagaj$ 
sporej dyscypliny, ale te! woli do tego, by uczyni% siebie przedmiotem 
w"asnych dociekliwych bada(.

W zaprojektowanym systemie bada( fazy pilota!u badania pierwszo-
osobowe nie by"y przedmiotem bezpo#rednich analiz. Pami&tniki reflek-
syjnego praktyka trafia"y tylko do opiekunów grup szkoleniowych, którzy 
na ich podstawie (a tak!e w"asnych obserwacji i raportów trenerów) for-
mu"owali indywidualne karty uczestników. Zawarto#% pami&tników docie-
ra"a zatem do pozosta"ych badaczy (szczególnie ekspertów Laboratorium 
Innowacji Spo"ecznej) w sposób po#redni. Same pami&tniki s"u!y"y nato-
miast przede wszystkim rozwojowi uczestników, nabywaniu przez nich 
kompetencji prowadzenia tego typu bada( w swojej pracy, traktowaniu 
ich jako #rodka do samorozwoju i doskonalenia swoich kompetencji re-
fleksyjnych praktyków.

b) Badania drugoosobowe 

S$ #ci#le zwi$zane z pierwszoosobowymi i niejednokrotnie stanowi$ ich 
rozwini&cie. Takie badania zaczynaj$ si& w momencie, gdy kilka b$d' kil-
kana#cie osób tworzy blisko powi$zan$ grup& i spotyka si& w celu wza-
jemnego wspierania si& w np. pracy zawodowej. Uczestnicy takiej grupy 
staj$ si& podmiotami wspó"tworz$cymi badane dzia"anie: wspólnie pla-
nuj$ przebieg kolejnych kroków, ustalaj$ cele, planuj$ rezultaty, czasami 
bior$ udzia" w realizacji dzia"a(, a nast&pnie uczestnicz$ w wyci$ganiu 
wniosków i nauki p"yn$cych z nowych do#wiadcze(. Formu"uj$ tak!e 
ramy teoretyczne, które uwzgl&dniaj$ w planowaniu kolejnej sekwencji 
dzia"a(. Prowadzenie bada( drugoosobowych przeplatane jest najcz&-
#ciej sytuacj$, w której wspó"badacze wracaj$ do swoich odr&bnych 
zaj&%, #rodowisk, by tam prowadzi% dzia"ania (a kolejne przedsi&wzi&-
cia wspiera% badaniami pierwszoosobowymi). W badaniu projektowym 
drugoosobowe praktyki realizowane by"y poprzez grupy edukacyjne, 
które spotyka"y si& regularnie przez niemal dwa lata, aby – poza now$ 
wiedz$ i umiej&tno#ciami – dawa% te! uczestnikom mo!liwo#% omawia-
nia ich do#wiadcze( zwi$zanych z wprowadzaniem nowej metody pracy. 
Grupy szkoleniowe stanowi"y swoiste wspólnoty edukacyjne, w których – 
w bezpiecznych warunkach – ka!dy uczestnik znajdowa" przestrze( dla 



235uzewn&trznienia i przeanalizowania w"asnych przemy#le(, dylematów, 
wyzwa( oraz uzyskania wsparcia w planowaniu kolejnych kroków. ,BČEF�
EPCSF�CBEBOJF�KFTU�EMB�NOJF�EMB�OBT�J�EMB�OJDI��[XSBDB�TJđ�EP�US[FDI�
BVEZUPSJØX�(...).�+FTU�EMB�OJDI�X�UBLJN�TUPQOJV�ČF�EPTUBSD[B�QFXOFHP�
SPE[BKV�EBKĉDZDI�TJđ�VPHØMOJĐ�JEFJ�J�XZOJLØX�(...).�+FTU�EMB�OBT�X�UBLJN�
TUPQOJV�ČF�KFTU�PEQPXJFE[Jĉ�OB�USPTLđ�P�OBT[ĉ�QSBLUZLđ�KFTU�JTUPUOF�J�OB�
D[BTJF�(...)�EMB�UZDI�LUØS[Z�CPSZLBKĉ�TJđ�[�QSPCMFNBNJ�J�X�TXPJN�QPMV�
E[JB�BOJB��+FTU�EMB�NOJF�X�UBLJN�TUPQOJV�ČF�QSPDFT�UFO�J�KFHP�XZOJLJ�
PEQPXJBEBKĉ�CF[QPĊSFEOJP�CZDJV�X�ĊXJFDJF�JOEZXJEVBMOFHP�CBEBD[Bw113 

(Marshall, Reason 1994, s. 112).

c) Badania trzecioosobowe

Cele „trzecioosobowego” badania w dzia"aniu wybiegaj$ w przysz"o#% 
i zmierzaj$ do powielenia i rozszerzenia wypracowanych rozwi$za( 
np. w jednym #rodowisku lokalnym. Przyk"adowo, je#li w wyniku badania 
w dzia"aniu przetestowano model OSL i robiono to w powi$zaniu z innymi 
o#rodkami, to mamy do czynienia z systemowym dzia"aniem charakte-
rystycznym dla tego podej#cia. Trzecioosobowy typ badania w dzia"aniu 
nadaje si& przede wszystkim do zastosowania w obr&bie polityki spo"ecz-
nej/publicznej na rzecz rozwoju spo"eczno#ci lokalnej (DPNNVOJUZ�PSHBOJ�
[JOH), cz&sto te! zawiera w sobie dwie pozosta"e strategie BDUJPO�SFTFBSDI�
(Bradbury, Fine 2008, s. 4). Ca"o#ciowe ogl$dane dzia"ania Laboratorium 
Innowacji Spo"ecznej maj$ wi&c charakter trzecioosobowej strategii ba-
dania w dzia"aniu.

113  J. Marshall, P. Reason, Adult learning In Collaborative Action Research: reflections on 

the supervision process, „Studies In Continiuing Education, Research and Scholarship In 

Adult Education” 1994, 15 (2), s. 112–113 (za Badania w dzia!aniu, s. 136).
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Drugi nurt edukacyjnych bada( interwencyjnych przyj$" charakter edu-
kacji dyskursywnej (szersze wyja#nienie tej koncepcji znajdzie czytelnik 
w rozdziale 13). Jej celem by"o indywidualne i grupowe ustosunkowanie 
si& do modelu organizowania spo"eczno#ci lokalnej oraz wizji aktywnej 
i sprawczej wspólnoty (lokalnej) rozumianej jako JOTUZUVDKB�XZPCSBČPOB, 
a wi&c pewien wzorzec/idea", do którego zmierzaj$ w ramach moderniza-
cji pomocy spo"ecznej. 
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Metod$ osi$gni&cia tego celu mia"a by% narracyjnie prowadzona refleksja 
o wy"aniaj$cej si& to!samo#ci pracowników socjalnych jako organizato-
rów spo"eczno#ci lokalnej. Chodzi"o o to, by OSL-owcy przyj&li postaw& 
badawczo-refleksyjn$, aby w sposób zarówno #wiadomy, jak i nieu#wia-
domiony podj&li prób& autotransformacji oraz spo"ecznej rekonstrukcji 
samych siebie (Boszcza(ski 2005). Taka sytuacja mia"a pozwoli% im 
podmiotowo reagowa% na du!e napi&cie b&d$ce efektem swego rodza-
ju „p&kni&cia” w to!samo#ci pracowników socjalnych (stare nawyki nie 
pasuj$ do nowych wyzwa() oraz pomóc samodzielnie konstruowa% sw$ 
now$ profesjonaln$ to!samo#%. Odmienne to!samo#ci nie musz$ pole-
ga% na przekraczaniu radykalnych granic, ale mog$ by% tworzone poprzez 
refleksj& nad do#wiadczeniem i wyobra!enie nowego stanu rzeczy. Takie 
uj&cie podkre#la, jak zauwa!a Nowak-Dziemianowicz (2007, s. 17) znacze-
nie momentu inicjacji. Nie musi ju! by% ona rytua"em przej#cia, gdy! sam 
ten moment bywa cz&sto niezauwa!ony przez jednostk&, traktowany jest 



237jako jeszcze jedno dost&pne jej do#wiadczenie. Takie z"agodzone przej#cie 
do nowych wzorów post&powania zawodowego wytwarzane i odtwarza-
ne w codziennych dzia"aniach (instytucja realna) podlega refleksyjnej 
kontroli dzia"aj$cego (instytucja wyobra!ona), która stanowi warunek 
radzenia sobie w nowych wyzwaniach zawodowych. Dzi&ki wytworzonej 
w ten sposób #wiadomo#ci, któr$ Giddens nazywa dyskursywn$, cz"owiek 
dzia"aj$cy na nowo nazywa cele swego dzia"ania, potrafi je wyt"umaczy% 
oraz odpowiedzie% na pytanie o przyczyny podejmowanej aktywno#ci. 
Obok #wiadomo#ci dyskursywnej wa!na jest te! (niedyskursywna) #wia-
domo#% praktyczna, b&d$ca poznawczym i emocjonalnym warunkiem 
ka!dej ludzkiej dzia"alno#ci (Nowak-Dziemianowicz 2007, s. 20).

Co si& dzieje, kiedy stare wzorce zachowa( (to!samo#%) przestaj$ 
obowi$zywa%? Pojawia si& wówczas napi&cie pomi&dzy istnieniem, do 
którego pretendujemy, a tym, jakie inni gotowi nam przyzna% lub narzu%. 
T& sytuacj& okre#la si& jako tzw. dramat uznania (Jaw"owska, Kempny, 
Tarkowska 1993). Tworzenie to!samo#ci odbywa si& przez u#wiadamianie 
sobie, opisywanie/opowiadanie i rozumienie tego, co si& robi i dlaczego. 
W ramach interwencji okre#lonej jako edukacja dyskursywna zastosowa-
no dwa narz&dzia refleksyjne: wywiady fokusowe i dzienniki refleksyjnego 
praktyka.

Zogniskowany wywiad grupowy (GPDVT�HSPVQ), polega" na zorga-
nizowaniu dyskusji o wizji i szansach oraz ograniczeniach nowej roli 
zawodowej – organizatora spo"eczno#ci lokalnej. Badacze/Edukatorzy 
prowadz$cy dyskusj& d$!yli do zainicjowania samobie!nego toku dys-
kusji, nie skupiaj$c analitycznej uwagi na indywidualnych opiniach, d$-
!yli do rozwijania koncepcji i przekona( grupowych, które traktowano 
w dwóch wymiarach jako przekonania aktualizowane (rekonstrukcja 
i nazwanie dotychczasowych do#wiadcze() oraz jako tworzonych/pro-
jektowanych w czasie dyskusji (Bokszcza(ski 2005). W zwi$zku z tym, 
uczestnicy badania maj$ wspóln$ przestrze( do#wiadczenia – istnieje 
szansa ujawnienia wiedzy koniunktywnej, poniewa! rozmówcy b&d$ 
si& rozumie%, bez potrzeby wyja#niania sobie nawzajem tego, o czym 
mowa. Chodzi bowiem o wspólne wyczuwanie oczywisto#ci danych 
spraw. Wspólna przestrze( niekoniecznie musi wynika% z fizycznego do-
#wiadczania i dzia"ania w tym samym miejscu (Krzycza"a 2008, s. 78). 
Mo!e by% ni$ wspólnota prze!y% historyczno-spo"ecznych, zawodowych 



238 i zaanga!owania w ruch spo"eczny/instytucjonalny. Najlepiej, gdy uczest-
nicy tworz$ naturalne grupy, które spotykaj$ si& cz&#ciej, co# razem 
prze!y"y (w tym przypadku by" to udzia" w projekcie, przebywanie w gru-
pie szkoleniowej). Wa!ne jest autentyczne zainteresowanie w"asnym 
do#wiadczeniem i dawanie uczestnikom przestrzeni na wyra!anie w$t-
pliwo#ci, niejasno#ci pyta(. Zastosowane elementy samobie!nej dys-
kusji pozwala"y na (od)p"yni&cie dyskusji, poniewa! jej celem nie by"o 
uzyskanie porównywalnego efektu. Istotnym stymulatorem, elementem 
organizuj$cym dyskusj& by"a metafora (dla us"ugi OSL zastosowano 
konfrontacj& z prac$ rzemie#lnika np. hydraulika) oraz wzorzec/model 
OSL (instytucja wyobra!ona), które razem mia"y tworzy% oddzia"ywanie 
transformacyjne. Metafora i symbolicznie wyra!ony model pe"ni" funkcj& 
#rodka umo!liwiaj$cego natychmiastowe urzeczywistnianie fuzji dwóch 
oddzielnych sfer w jedno o#wiecaj$ce, ikoniczne, skrótowe wyobra!enie. 
Metafora mo!e by% w takim uj&ciu form$ tego, co za M. Polanyim nazywa 
si& wiedz$ ukryt$. Cz"owiek próbuj$c zrozumie% #wiat, rozgl$da si& wokó" 
siebie za kluczem do jego rozumienia. Wybiera pewien obszar codzien-
nych do#wiadcze( i próbuje sprawdzi%, czy nie mo!e zrozumie% w jego 
kategoriach innych obszarów (Turner 2005). Moc otwieraj$c$ skojarze-
nia ma przede wszystkim metafora 'ród"owa (to z niej pojawiaj$ si& inne 
skojarzenia, metafory) b&d$ca swoistym archetypem poj&ciowym, czyli 
systematycznym repertuarem poj&%, za pomoc$ których dany badacz 
opisuje i rozszerza skojarzenia oparte na analogii.

Przedstawione powy!ej zamierzenie poznawczo-edukacyjne reali-
zowane by"o w formie trzech bada( fokusowych obejmuj$cych wszyst-
kich uczestników pilota!u (na pocz$tku, w po"owie i na ko(cu szkole(). 
Pierwsze fokusy skoncentrowane by"y na zdefiniowaniu do#wiadczenia 
w momencie pocz$tku projektu oraz na metaforycznie uj&tej wizji us"u-
gi OSL. Druga ods"ona po#wi&cona zosta"a na ods"oni&cie osobistych, 
spo"ecznych i instytucjonalnych przeszkód we wprowadzaniu nowej 
formy pracy socjalnej. Fokusy na zako(czenie etapu pilota!u ognisko-
wa"y uwag& na samobie!nym dochodzeniu do indywidualnej, a przede 
wszystkim grupowej wizji organizowania spo"eczno#ci lokalnej jako 
modelu pracy socjalnej. W ramach nurtu edukacji dyskursywnej umie-
#ci% nale!y te! #cie!k& autorefleksyjn$ realizowan$ poprzez prowadze-
nie przez uczestników osobistych dzienników dokumentuj$cych ich 



239spostrze!enia i emocje w trakcie wdra!ania nowej metody pracy. Tre#% 
dzienników by"a zaczynem indywidualnych rozmów prowadzonych przez 
DPBDIØX z uczestnikami podczas ka!dej sesji szkoleniowej (tre#% zapi-
sków dzienników na pro#b& uczestników mia"a pozosta% wy"$cznie do 
dyspozycji ich autorów, a wi&c zosta"a wy"$czona z analiz badawczych 
i publikacji). Systematycznie prowadzone zapiski pe"ni"y jednak istot-
n$ funkcj& w zdystansowanym przemy#leniu bie!$cej aktywno#ci. Ich 
anonimowo#% zapewnia"a, !e nie by"y prowadzone pod zewn&trzne za-
potrzebowanie, a wi&c mog"y mie% charakter autonomicznego zmagania 
si& z sob$ w nowej roli zawodowej.

�����8VĄXJD�RUJDQL]RZDQLD�VSRĄHF]QRĝFL�ORNDOQHM�Ż�Z�SRV]XNLZDQLX�
ƂNOXF]D�IUDQFXVNLHJRƁ

Jednym z celów przestawianego i analizowanego projektu by"o zapro-
jektowanie modelowych rozwi$za( w zakresie organizowania spo"ecz-
no#ci lokalnej w systemie pomocy spo"ecznej w taki sposób, by mog"y 
by% realizowane w formie us"ugi spo"ecznej. Taki kierunek poszukiwa( 
wynika z analizy trendów modernizacji polityki spo"ecznej, w której 
praktycznym przejawem realizacyjnym staje si& dzi# #wiadczenie wy-
sokiej jako#ci us"ug spo"ecznych. Taka forma organizacyjna sprzyja te! 
zadaniowemu finansowaniu i kontraktowaniu, co jest z kolei zbie!ne ze 
sposobem dzia"ania samorz$dów lokalnych, które s$ niezb&dne, by #ro-
dowiskowa praca mog"a si& szerzej rozwija% (w ramach instytucji pomocy 
spo"ecznej i poza). St$d wa!nym zagadnieniem edukacyjno-badawczym 
sta"o si& poj&cie us"ugi w kontek#cie organizowania spo"eczno#ci lokal-
nej. Badania fokusowe zak"ada"y swego rodzaju „oswojenie” tego poj&cia 
w kontek#cie dzia"a( spo"eczno#ciowych, które s"abo mieszcz$ si& w in-
strumentalnej przestrzeni us"ugowej. Wprowadzenie us"ugowej narracji 
by"o cz&#ci$ dyskursu wokó" tej problematyki prowadzonego w skali 
wszystkich zespo"ów-kolektywów „badania i dzia"ania”. W tym rozdziale 
zostan$ przedstawione g"osy pracowników socjalnych stanowi$ce nar-
racyjnie wytworzone stanowisko wokó" problematyki us"ugi OSL. Poni!ej 
niewielkie i charakterystyczne fragmenty bardzo obszernego materia"u, 
jaki powsta" przy tej okazji. 



240 a) Jaki jest przedmiot us"ugi OSL?

Uczestnicy badania podkre#lali metaforycznie potrzeb& „naprawy”, ak-
centuj$c, !e organizator spo"eczno#ci lokalnej:�/BQSBXJB�ĊSPEPXJTLP��(...) 
OBQSBXJB�XT[ZTULP�DP�KFTU�[FQTVUF�[BQVT[D[POF�DPĊ�DP�XZNBHB�KBLJFKĊ�
JOUFSXFODKJ��4[D[FHØMOJF�OBQSBXJB�SFMBDKF��1S[ZXSBDB�KFEOPTULđ�TQP�F�
D[FĒTUXV��/JF�XZLMVD[B�KFK�B�X�ĉD[B��"LUZXVKF�ĊSPEPXJTLP�B�[X�BT[D[B�
SFMBDKF�D[Z�LPNVOJLBDKđ�D[Z�GVOLDKF�X�SPE[JOJF�X�HSVQJF114��By na ko(cu 
podkre#li% tak!e, !e��%PCSZ�PSHBOJ[BUPS�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�QPXJOJFO�
OBQSBXJBĐ�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI��Owa „naprawa” to zmiany: d"ugofalo-
we i niezauwa!alne dla zwyk"ego cz"owieka zmiany w kliencie. To wszyst-
ko jest na zasadzie takiego pieczonego chleba. Dajmy na to piekarz piecze 
chleb. Ten efekt jego pracy "adnie mu wyrós", smakuje, czyli ma efekt tej 
pracy. A w naszej pracy nie ma takiego efektu namacalnego. Nie zawsze Ci 
kto# podzi&kuje, nie zawsze Ci& kto# pochwali. Nie zastanawiaj$c si& nad 
metodycznymi aspektami pracy ze spo"eczno#ci$, realizacja jej jako us"u-
gi kojarzy si& ze: [NJBOĉ�X�QPTUS[FHBOJV�TJFCJF�J�JOOZDI��JOJDKPXBOJFN�
BLUZXJ[PXBOJFN� EBOJFN�T[BOTZ�	B�PO�KBL�CđE[JF�DIDJB��UP�TLPS[ZTUB�
B�KBL�OJF�UP�OJF
��QS[FKĊDJFN�PE�QPNPDZ�EP�TBNPQPNPDZ��LXFTUJĉ�TDBMFOJB�
MVE[J�XTLB[BOJFN�JN�KBLJDIĊ�ESØH�XTQØMOFHP�E[JB�BOJB��[BQP[OBOJFN�
EBOJFN�T[BOTZ�CVEPXBOJB�XJđ[J��CVEPXBOJFN�X[BKFNOZDI�SFMBDKJ�LP�
NVOJLBDKĉ�NJđE[ZMVE[Lĉ��,PNVOJLBDKB�J�XTQØ�QSBDB�NJđE[Z�JOTUZUVDKBNJ�
	QS[FQ�ZX�JOGPSNBDKJ
��/JF�EBXBOJFN�HPUPXFK�SFDFQUZ�BMF�QPLJFSPXBOJFN�
JOEZXJEVBMOFHP�LMJFOUB�MVC�HSVQZ�HE[JF�	EP�LPHP
�QPXJOOJ�TJđ�TLJFSPXBĐ��
VLJFSVOLPXBOJFN��;NJFOJBOJFN�XJ[FSVOLV��Tĉ�MVE[JF�E[JFMOJDF�HSVQZ�
PTØC�EPULOJđUF�QFXOZN�SPE[BKFN�TUZHNBUZ[NV�TUFSFPUZQØX�	OQ��OJFQJ�
KĉDZ�BMLPIPMJL�KFTU�[�PUĉ�SĉD[Lĉ�LUØSB�DIđUOJF�QPNPČF�TĉTJBEPN��E[JFMOJDB�
PLS[ZLOJđUB�HFUUFN�o�UP�NJFKTDF�DJFLBXZDI�JNQSF[
��6D[FOJFN�XSBČMJXPĊDJ�
	ČZKFNZ�T[ZCLP�OJF�EPTUS[FHBKĉD�NPČMJXPĊDJ�ČF�NPHMJCZĊNZ�DPĊ�[�TJFCJF�
EBĐ�JOOZN
��VBLUZXOJFOJFN�ES[FNJĉDZDI�QPUS[FC�[SPCJFOJB�D[FHPĊ�EMB�
JOOZDI�	KFEOPTULJ�PHØ�V
�o�QPD[VDJF�TQF�OJFOJB�J�CZDJB�QPUS[FCOZN�EMB�
JOOZDI;�OJFLPĒD[ĉDB�TJđ�PQPXJFĊĐ��

Dopatrywano si& tak!e w OSL formy marketingu spo"ecznego, który 

114  Wszystkie wypowiedzi/cytaty pochodz% z wywiadów fokusowych prowadzonych przez 

Mart# Grygorczyk i Bohdana Skrzypczaka. Dla u"atwienia odbioru cytowane s% bez ozna-

cze! kodowania.



241jest jak: S[VDBOJF�LBNJFOJFN�X�XPEđ�HE[JF�SP[DIPE[ĉ�TJđ�DPSB[�T[FST[F�
LSđHJ��QPXSØU�EP�FSZ�CF[�*OUFSOFUV�LJFEZ�UP�MVE[JF�TJđ�TQPUZLBMJ�CP�OJF�
NJFMJ�OJD�JOOFHP�EP�SPCPUZ�UBL�KBL�X�v"MUFSOBUZXBDI��w�D[ZMJ�PSHBOJ[B�
UPS�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�KFTU�UBLJN�"OJP�FN�X�UZN�QP[ZUZXOZN�TFOTJF��
TLMFKBOZ�E[CBOFL�	TLMFKBOJF�D[FHPĊ�QPU�VD[POFHP
��[BL�BEBOJF�SPE[JOZ��
QSBDB�X�OJFTLPĒD[POPĊĐ��CVEPXBOJF�EPNV��[BD[ZOBNZ�PE�QPETUBX�ČFCZ�
EP�D[FHPĊ�EPKĊĐ��XZSBCJBOJF�DJBTUB��E�VHJF�NP[PMOF�BMF�KBLJF�FGFLUZ�

Jedn$ z istotnych konstatacji puentuj$cych sekwencj& dyskusyjn$ 
by"o stwierdzenie, !e praca ze spo"eczno#ci$ lokaln$ daje pracownikowi 
socjalnemu i osobom wykluczonym now$ moc, poniewa! jest jak:�XJĉ[LB�
QBUZD[LØX�KFEFO��BUXP�[�BNBĐ�BMF�X�XJĉ[DF�TJ�B�

b) Wa!ny jest cz"owiek

Przyk"adowe wyliczenie skojarze( na temat us"ugi OSL mo!na zilustro-
wa% dwoma powtarzaj$cymi si& stwierdzeniami:�8BČOF�Tĉ�QJFOJĉE[F��"MF�
XT[ZTULJFHP�OJNJ�[B�BUXJĐ�TJđ�OJF�EB��Dlatego: 5BLJN�QSBXE[JXZN�LMVD[FN�
GSBODVTLJN�E[JB�BOJB�X�ĊSPEPXJTLV�MPLBMOZN�KFTU�LPNQFUFOUOZ�J�NBKĉDZ�
XTQBSDJF�X�[FTQPMF�QSBDPXOJL�TPDKBMOZ��Dalej pracownicy socjalni rozwijali 
charakterystyk& cech niezb&dnych do #wiadczenia tego typu us"ug, pod-
kre#laj$c mi&dzy innymi, !e:�5S[FCB�[BD[ĉĐ�PE�TJFCJF��$PĊ�X�TPCJF�US[F�
CB�NJFĐ�UBLJFHP�KBLĉĊ�DIBSZ[Nđ�ČFCZ�QPDJĉHOĉĐ�ČFCZ�QØKĊĐ�EP�LPHPĊ�
QS[FLPOBĐ��"MF�OJF�UBL�CBSE[P�ČFCZ�UBL�DIPE[JĐ�J�EVČP�OJF�NØXJĐ�BMF�UBL�
ČFCZ�MVE[JF�T[MJ�[B��3BEPĊĐ�[�ČZDJB��,UPĊ�LUP�OJF�DJFT[Z�TJđ�TBN�[�ČZDJB�
UP�OJF�CđE[JF�BOJNBUPSFN�OJHEZ��$B�Z�D[BT�CđE[JF�OBS[FLB��DB�Z�D[BT�Cđ�
E[JF�[�Z�J�CđE[JF�QFTZNJTUĉ��5S[FCB�CZĐ�PQUZNJTUĉ��Kontynuuj$c metafor& 
uniwersalnego klucza francuskiego jako symbolu narz&dzia #wiadcze-
nia us"ugi, uczestnicy fokusów podkre#lali te!, !e: 5BLJN�LMVD[FN�GSBO�
DVTLJN�CđE[JF�XJBSB�X�MVE[J�J�DIđĐ�EP�PSHBOJ[PXBOJB�[NJBOZ�OB�MFQT[F��
%FUFSNJOBDKB��/BQSBXEđ��5P�KFTU�DPĊ�CF[�D[FHP�QSBDB�OJF�QPXJFE[JF�TJđ��
#P�KFČFMJ�TBNJ�TJđ�[OJFDIđDJNZ�UP�PUPD[FOJF�UFČ�UP�PED[VKF�J�DP�XUFEZ �
+FĊMJ�NZ�OJF�KFTUFĊNZ�QS[FLPOBOJ�UP�SFT[UB�UP�KVČ�X�PHØMF��/BT[ĉ�SPMĉ�
KFTU�ČFCZ�QS[FLPOBĐ�JOOZDI�ČF�UP�KFEOBL�NB�TFOT�J�ČF�XBSUP�UP�SPCJĐ�J�ČF�
XTQØMOJF�J�UZMLP�XTQØMOJF�EBNZ�SBEđ�UP�[SPCJĐ��%MB�NOJF�QS[FEF�XT[ZTULJN�
LMVD[FN�KFTU�D[�PXJFL��5P�PO�E[JB�B�CF[�OJFHP�OJF�NB�ĊSPEPXJTLB�J�OJF�
NPČOB�HP�VBLUZXOJĐ��*�UP�QS[FEF�XT[ZTULJN�D[�PXJFL�BLUZXOZ��Inna grupa 



242 pracowników socjalnych scharakteryzowa"a go bardziej ca"o#ciowo��UBLJ�
LUØSZ�XT[ZTULP�XJF�P�EBOFK�TQP�FD[OPĊDJ��QPTJBEBKĉDZ�UBLJF�XFXOđUS[OF�
VNJFKđUOPĊDJ��LPOTFLXFODKB�MPLBMOZ�OFHPDKBUPS�D[�PXJFL�LUØSFHP�TJđ�T�V�
DIB��QPTJBEBKĉDZ�QFXOF�EPĊXJBED[FOJF�J�QPUSBåĉDZ�TJđ�X�UFNBDJF�QPSV�
T[BĐ��LUPĊ�LUP�NB�X�TPCJF�QPUFODKB��TJ�đ��NVTJ�CZĐ�KBLPĊ�PTBE[POZ�X�UFK�
TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�BMF�OJF�E[JB�BĐ�X�PEFSXBOJV�PE�UFHP�DP�E[JFKF�TJđ�
X�TĉTJFEOJFK�HNJOJF�D[Z�XTJ��NVTJ�CZĐ�PQFSBUZXOZ�MVCJBOZ��VNJFKđUOPĊDJ�
PSHBOJ[BDZKOF�	QPQSPXBE[JĐ�[BEBOJF�[BLPĒD[ZĐ�NPOJUPSPXBĐ�PCTFSXP�
XBĐ�OB�QPD[ĉULV�OBXFU�JOUFSXFOJPXBĐ
��VNJFĐ�S[VDJĐ�XđELđ�

c) Us"uga OSL zmienia organizacj& pracy zawodowej

Praca spo"eczno#ciowa s"abo mie#ci si& w ramach organizacyjnych w jakie 
uj&ta jest konwencjonalna praca socjalna.�5SVEOP�X�PLSFĊMPOZDI�HPE[JOBDI�
QSBDZ�SFBMJ[PXBĐ�UF�[BEBOJB��#P�D[đTUP�LMJFODJ�X�UZDI�HPE[JOBDI�UBLČF�QSB�
DVKĉ�E[JFDJ�Tĉ�X�T[LPMF��,JFEZ�XJđLT[PĊĐ�KFTU�[BKđUB�QSBDĉ�BMCP�PCJBEFN�
BMCP�PECJFSBOJFN�E[JFDJ�[F�T[LP�Z��8JBEPNP�UFČ�ČF�KFĊMJ�KFTU�QPUS[FCB�
QSBDZ�P����o�UP�QSBDVKFNZ�P�����5ZMLP�OJF�EBKNZ�TJđ�[XBSJPXBĐ��.VTJNZ�UFČ�
VXBČBĐ�OB�UP�ČFCZ�PSHBOJ[VKĉD�QSBDđ�TQP�FD[OPĊDJ�OJF�XDIPE[JĐ�X�LPNQF�
UFODKđ�JOOZDI�T�VČC�	QPMJDKB�TUSBČ�NJFKTLB
��$[đTUP�EP�OBT�E[XPOJĉ�MVE[JF��
JOUFSXFODKB�CP�LUPĊ�[BL�ØDB�DJT[đ�OPDOĉ�JUE��%MBUFHP�NVTJNZ�USPT[FD[Lđ�
SP[HSBOJD[ZĐ��;NđD[POZ�[FTUSFTPXBOZ�J�OJFXZTQBOZ�PSHBOJ[BUPS�TQP�FD[OZ�
UP�DIZCB�EPCS[F�OJF�SPLVKF�OJF�XSØČZ��St$d zauwa!a si&, !e:�8T[ZTULP�
NPČOB�VT[FSFHPXBĐ�VTZTUFNBUZ[PXBĐ��5BL�ČF�NZĊMđ�ČF�UP�KFTU�LXFTUJB�
EPHBEBOJB�TJđ��Pojawiaj$ si& te! konkretne rozwi$zania, cz&#ciowo wynika-
j$ce z w"asnych do#wiadcze(��/JF�NPČFNZ�QPXJFE[JFĐ�ČF�PE�QPD[ĉULV�UP�
NVTJ�CZĐ���HPE[JO�D[Z����&MBTUZD[OPĊĐ�KFTU�UVUBK�OBKMFQT[ZN�NPJN�[EBOJFN�
SP[XJĉ[BOJFN��5BL�TBNP�HPE[JOZ��%P����X�QPOJFE[JB�FL�XF�XUPSFL�PE����
EP����o�UP�[BMFČZ�UP�OBQSBXEđ�[BMFČZ��UBLJ�QSBDPXOJL�ĊSPEPXJTLPXZ�QP�
XJOJFO�NJFĐ�UZMLP�XZ[OBD[POF�KBLJFĊ�HPE[JOZ�HEZCZ�LUPĊ�DIDJB��TJđ�[�OJN�
TLPOUBLUPXBĐ�ČFCZ�NJB��UBLĉ�NPČMJXPĊĐ�ČFCZ�XJFE[JB��LJFEZ�HP�NPČF�
[BTUBĐ��"�QP[B�UZN�UP�KVČ�OJFOPSNPXBOZ�D[BT�QSBDZ��#P�OJF�XT[ZTULP�TJđ�
EB�[SPCJĐ�PE�HPE[JOZ�ØTNFK�EP�HPE[JOZ�QJđUOBTUFK��/P�OJF�PT[VLVKNZ�TJđ�
OJF�EB�TJđ�XT[ZTULJFHP�[SPCJĐ��QSBDVKF�QPQP�VEOJBNJ�D[đTUP�X�TPCPUđ�J�OJF�
E[JFMđ��OJFOPSNPXBOZ�D[BT�QSBDZ�J�XUFEZ�QSBDPXOJL�TPDKBMOZ�OJF�NVTJ�SPCJĐ�
UBLJDI�QS[FQSBT[BN�ČF�DJđ�[BDZUVKđ�OBMPUØX�



243d) W O#rodku Pomocy Spo"ecznej czy poza nim?

Czy tego typu elastycznie zorganizowana praca mo!liwa jest w OPS-ie, 
czy mo!e pracownik socjalny pracuj$cy jako animator nie powinien 
#wiadczy% us"ug spo"eczno#ciowych jako niezale!ny podmiot (w"asna 
dzia"alno#% gospodarcza) lub pracuj$c w organizacji pozarz$dowej. Tego 
typu dylematy wywo"a"y silne emocje, sprzeczne opinie i stanowiska. 
Stwierdzano mi&dzy innymi: X�UZDI�JOTUZUVDKBDI�NBNZ�UBLJF�SBNZ�LUØSF�
OBN�OJF�QP[XBMBKĉ����%[JB�BMOPĊĐ�X�BTOB�EBKF�OBN�LSFBUZXOPĊĐ�X�BTOĉ�
XJđLT[ĉ�TXPCPEđ�E[JB�BOJB��"ENJOJTUSBDKB�UP�KFTU�TUSBT[OF��Dominowa"y 
jednak stwierdzenia ostro!ne��CF[QJFD[OJFK�KFTU�NJFĐ�TXØK�FUBU��*�QSBDP�
XBĐ�TPCJF�KFT[D[F�QS[Z�HNJOJF�D[Z�VS[đE[JF�NJBTUB�o�QP�QSPTUV�CF[QJFD[�
OJFK��/P�GBKOJF�E[JB�BMOPĊĐ�HPTQPEBSD[B�UZMLP�XJBEPNP�KBLJF�Tĉ�PQ�BUZ�
KBLJF�TL�BELJ�;64�Tĉ��+BL�[BSPCJĐ�OB�UP�ČFCZ�UF�TL�BELJ�PQ�BDJĐ�J�ČFCZ�
KFT[D[F�[BSPCJĐ�J�ČFCZ�ČZĐ�[�UFHP��/JF�PT[VLVKNZ�TJđ�OJF�Tĉ�UP�QPNZT�Z�OB�
KFEOPPTPCPXĉ�E[JB�BMOPĊĐ�HPTQPEBSD[ĉ��KFTU�KFT[D[F�OJFCF[QJFD[FĒTUXP�
ČFCZ�OJF�TUB�P�TJđ�UBL�[BMFČZ�KBDZ�MVE[JF�UP�CđEĉ�QSPXBE[JĐ�KBL�TJđ�TUB�P�
[�OBT[ZNJ�MFLBS[BNJ��ĈF�KBL�UP�KFTU�QSZXBUOB�E[JB�BMOPĊĐ�UP�PO�OJF�EBKF�
TLJFSPXBOJB�CP�UP�QJFOJĉE[F��8�BTOB�E[JB�BMOPĊĐ�CđE[JF�ċMF�QPTUS[FHBOB��
1S[ZDIPE[J�ČFCZ�[BSPCJĐ��1ZUBOJF�D[Z�X�TZUVBDKJ�QSPXBE[FOJB�E[JB�BMOPĊDJ�
UBLJFK�HPTQPEBSD[FK�X�GPSNJF�TBNP[BUSVEOJFOJB�UP�QFXOJF�CVE[J�PCZ�UP�
KBLJFĊ�LPOUSPXFSTKF��+BL�CZ�UP�NJB�P�XZHMĉEBĐ�UBLB�X�BTOB�E[JB�BMOPĊĐ�
PSHBOJ[BUPSB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK �;�KFEOFK�TUSPOZ�KFTU�ČF�EBKF�XPMOPĊĐ��
;�ESVHJFK�KFEOBL�UP�JOTUZUVDKB�CBSE[JFK�EBKF��

Ch&tniej ni! w ramach prywatnej dzia"alno#ci gospodarczej widzie-
li OSL w organizacjach pozarz$dowych: /BUPNJBTU�KFTU�ESVHB�PQDKB�UFČ�
UBLB�ČF�NPČOB�[BXT[F�SPCJĐ�UP�X�SBNBDI�KBLJFHPĊ�TUPXBS[ZT[FOJB��*�KBL�
CZ�UFČ�KFTU�UVUBK�UBLJ�PCT[BS�EVČZ�LUØSZ�NPČF�[PTUBĐ�[BHPTQPEBSPXBOZ�
X�UBLJ�TQPTØC��/P�TUPXBS[ZT[FOJF�GVOEBDKB��NPČOB�CZ�PCZ�TJđ�[BTUBOP�
XJĐ�OBE�GVOEBDKĉ�[S[FT[FOJFN�UBLJDI�BOJNBUPSØX��8�XJđLT[ZDI�NJBTUBDI�
UBL�NJ�TJđ�XZEBKF�HE[JF�Tĉ�PSHBOJ[BDKF�QP[BS[ĉEPXF�UP�JN�TJđ�[MFDB�
QFXOF�E[JB�BOJB��(NJOB�J�UBL�UBN�HE[JFĊ�DB�Z�D[BT�KFTU��#P�XTQØ�QSBDVKF�
PSHBOJ[VKF�LMJFOUØX��C[ZMJ�DP�TQS[FEBKFNZ�QSPHSBN�GBDIPXDPN�QBTKPOB�
UPN�PSHBOJ[BDKJ�QP[BS[ĉEPXFK��/JF�XTUZEċNZ�TJđ��*�UF�VT�VHJ�LUØSF�OBXFU�
NPČF�SPCJĐ�PSHBOJ[BDKB�PXT[FN�HE[JFĊ�UBN�NPČOB�TJđ�XQJTBĐ�X�QFXOĉ�
E[JB�BMOPĊĐ�VT�VHPXĉ��5BL�J�EMBUFHP�UBLB�XTQØ�QSBDB�[�PSHBOJ[BDKBNJ�



244 QP[BS[ĉEPXZNJ�UFČ��#P�KB�UBL�X�TXPJN�PĊSPELV�[BPCTFSXPXB�BN�ČF�KFTU�
HSVQB�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�CBSE[P�[BBOHBČPXBOZDI�X�[FTQØ��QSPKFLUP�
XZ�X�QSPKFLUBDI��"MF�SØXOJFČ�UF�PTPCZ�Tĉ�[BBOHBČPXBOF�X�PSHBOJ[BDKBDI�
QP[BS[ĉEPXZDI��0OF�X�BĊOJF�UF�HPE[JOZ�QSBDZ�UP�HE[JFĊ�QP[B�HPE[JOBNJ�
QSBDZ�X�PĊSPELV�UBN�EBMFK�DIBSZUBUZXOJF�TQP�FD[OJF�QSBDVKĉ�X�PSHBOJ�
[BDKBDI�QP[BS[ĉEPXZDI��*�UP�UFČ�KFTU�UB�BOJNBDKB�ĊSPEPXJTLB�MPLBMOFHP��
Z drugiej strony, zw"aszcza w #rodowiskach wiejskich stwierdzano:�6�OBT�
KFTU�LSVDIP�[�UZNJ�PSHBOJ[BDKBNJ��

Jednak gdy dyskusja schodzi"a na ich indywidualne wybory, domi-
nowa"o przywi$zanie do instytucji publicznej: +B�DIZCB�KFEOBL�X�PCT[B�
S[F�UFHP�PĊSPELB�QPNPDZ�OJF�X�BTOB�E[JB�BMOPĊĐ��.PČF�UFO�FUBQ�UBLJ�
LUØSZ�QP�QSPTUV�LUØSZ�OJF�EBKF�NJ�NPČMJXPĊDJ�QS[ZE[JFMFOJB�[BTJ�LØX�
BMF�XZ�ĉD[OJF�KFTU�TLJFSPXBOZ�OB�Uĉ�BLUZXOPĊĐ�ĊSPEPXJTLB�MPLBMOFHP��
+FT[D[F�OJF�EPSPT�ZĊNZ��1FXOJFK�TJđ�D[VKFNZ�X�SBNBDI�JOTUZUVDKJ��5P�UBL�
KBL�TJđ�JE[JF�EP�TQPOTPSB��(EZ�NØXJđ�ČF�KFTUFN�[�PĊSPELB�J�US[FCB�OB�
DPĊ�UBN�UP�PE[FX�KFTU�QP[ZUZXOZ��"�KBL�CZN�QPXJFE[JB�B�ČF�NBN�X�B�
TOĉ�E[JB�BMOPĊĐ�OB�S[FD[�TQP�FD[OPĊDJ�UP�CZ�CZ�QSPCMFN��*OTUZUVDKB�EBKF�
CF[QJFD[FĒTUXP��%BKF�OBN�UFČ�QSFTUJČ��*OTUZUVDKB�OBT[B�NB�[B�[BEBOJF�
UFČ�QSBDđ�ĊSPEPXJTLPXĉ��8JđD�KFTU�UP�UFČ�OBT[�PCPXJĉ[FL��5SPT[Lđ�TJđ�
CPKđ��,MJFODJ�PĊSPELB�QPNPDZ�TQP�FD[OFK�UP�LMJFODJ�LUØS[Z�Tĉ�OBN�[OBOJ��
(E[JF�NBNZ�USVEOF�ĊSPEPXJTLB�KBLJFĊ�CMPLPXJTLB�FOLMBXZ�[BNLOJđUF�
UBLJF�NB�F�HE[JF�KFTU�BMLPIPM�QS[FNPD�J�QBUPMPHJB�o�NZ�UBN�XDIPE[J�
NZ��*�[OBNZ�UP�NPČFNZ�QP[ZTLBĐ�JOGPSNBDKF��8�SFKPOJF�XJE[JNZ�DP�
TJđ�E[JFKF�XJE[JNZ�QSPCMFN�EMBUFHP�CP�KFTUFĊNZ�X�UZN�ĊSPEPXJTLV��
8JE[JNZ�QPUS[FCZ��*�UP�KFTU�EMB�NOJF�OJF[XZLMF�DFOOF��5BLB�XBČOB�S[FD[��
[�KFEOFK�TUSPOZ�KBLCZ�QPE�T[ZMEFN�PĊSPELB�KFTU�QSFTUJČ�X�TFOTJF�UBLJN�
ČF�KFTUFĊNZ�CBSE[JFK�XJBSZHPEOJ��;BQZUBKDJF�NOJF�[B�QØ��SPLV�NPČF�TJđ�
UP�[NJFOJ��.PJN�[EBOJFN�KFTUFN�CBSE[JFK�HPEOZ�[BVGBOJB�KFĊMJ�KFTU�KBLBĊ�
JOTUZUVDKB��+FTU�XJđLT[F�[BVGBOJF�EP�JOTUZUVDKJ��+B�TPCJF�OJF�XZPCSBČBN�
ČFCZ�VNJB��QPNBHBĐ�LUPĊ�LUP�NB�OQ��KBLĉĊ�TUBXLđ�PE�XZXJBEV�PE�
LPOUSBLUV��5SVEOP�UP�QS[FMJD[ZĐ�

Ciekawym i perspektywicznym rozwi$zaniem powy!szych dylema-
tów wyda"o si& dyskutuj$cym jedno ze stwierdze(: .Z�KBLP�JOTUZUVDKB�
NBKĉD�OBT[F�PHSBOJD[FOJB�T[VLBNZ�QBSUOFSØX�LUØS[Z�UBL�OBQSBXEđ�[SF�
BMJ[VKĉ�UP�[B�OBT��#P�NØXJđ�Tĉ�S[FD[Z�LUØSZDI�OBN�SPCJĐ�OJF�XPMOP�
[�SBDKJ�UFHP�ČF�KFTUFĊNZ�JOTUZUVDKĉ��8JđD�T[VLBNZ�QBSUOFSØX�V[ZTLVKFNZ�



245UP�ČF�POJ�[B�OBT�DPĊ�SPCJĉ��*�NJ�TJđ�UP�QPEPCB�CP�V�OBT�NZ�KVČ�KFTUFĊNZ�
[BQSBT[BOJ�EP�XTQØ�QSBDZ��

e) Kiedy us"uga jest wykonana?

Jest KBLBĊ�SFBLDKB�OB�OBT[F�E[JB�BOJB��KFČFMJ�TLPĒD[ZMJĊNZ�QSBDđ�X�ĊSP�
EPXJTLV�POP�TPCJF�KVČ�EBKF�SBEđ�CF[�OBT�	NBKĉ�TXØK�UFBUS[ZL
�J�XT[ZTU�
LP�QSPXBE[ĉ�TBNJ��UBLB�QSBDB�NJNP�XT[ZTULP�X�[BNJFS[FOJV�KFTU�KBLCZ�
E�VHPGBMPXB�o�UP�KB�UBL�TPCJF�NZĊMđ�NPČF�[�D[BTFN�[NJFOJđ�[EBOJF��
*�USVEOP�NJNP�XT[ZTULP�[OBMFċĐ�UBLJ�NPNFOU�J�V[OBĐ�ČF�QSBDB�KFTU�XZ�
LPOBOB��*�KBLCZ�UVUBK�KFTU�OJFCF[QJFD[FĒTUXP�ČF�NPČOB�NJFĐ�E�VHP�UBLJF�
QS[FLPOBOJF�ČF�KBLCZ�DJĉHMF�DPĊ�SPCJđ�J�FGFLUØX�UBLJDI�XZNJFSOZDI�OJF�
NB��UP�KFTU�UBLB�USVEOPĊĐ�ČF�QSBDB�UB�NB�DIBSBLUFS�EPTZĐ�OJFXZNJFSOZ�
OB�FGFLUZ�US[FCB�QFXOJF�D[FLBĐ�CZĐ�NPČF�OBXFU�E�VHP��/JFNOJFK�KFEOBL�
KBLCZ�X�QFSTQFLUZXJF�D[BTV�KBLJĊ�DFM�US[FCB�TPCJF�[B�PČZĐ��*�X�NPNFODJF�
LJFEZ�[BD[OJF�PO�CZĐ�PTJĉHBMOZ�UP�EPQJFSP�XUFEZ�NPČOB�NØXJĐ�ČF�UB�
QSBDB�HE[JFĊ�UBN�[PTUB�B�XZLPOBOB��+FČFMJ�QS[F[�UZMF�MBU�VD[Z��TJđ�[�ZDI�
OBXZLØX�UP�UFČ�QPUS[FCB�NV�D[BTV�ČFCZ�DPĊ�[NJFOJĐ��5P�NVTJ�USPDIđ�QP�
USXBĐ��"�KB�NZĊMđ�ČF�NPČOB�CZ�V[OBĐ�Uđ�QSBDđ�[B�XZLPOBOĉ�XUFEZ�LJFEZ�
DJ�MVE[JF�QS[FKNĉ�OBT[F�[BEBOJF��$J�MVE[JF�LUØSZN�QPNPHMJĊNZ�[BD[Oĉ�
SPCJĐ�UP�DP�SPCJNZ�NZ��5P�CđE[JF�UBLB�QSBDB�XZLPOBOB�

�����1D�SµĄPHWNX�Ż�WUXGQH�UHODFMH�Z�LQVW\WXFML

Druga sesja bada( fokusowych mia"a miejsce w po"owie pilota!u. Mia"a 
wi&c zdefiniowa%, jak przebiega wdra!anie modelu, jakie s$ trudno#ci 
i strategie ich pokonywania. Analiza materia"u pos"u!y"a do bie!$cych 
korekt w pracy podczas pilota!u oraz do wyciagni&cia bardziej ogól-
nych wniosków i prawid"owo#ci. Ca"o#% by"a przedmiotem osobnych 
raportów. W tym miejscu przedstawiony zostanie (cho% te! skrótowo 
i sygnalizacyjnie) jeden wybrany aspekt trudno#ci w realizacji pracy 
#rodowiskowej. Znamienne, !e najtrudniejsze nie okaza"y si& spotkania 
z+mieszka(cami, partnerami, a nawet z+kierownictwem o#rodka pomocy 
spo"ecznej. Najwi&ksze bariery wytworzyli koledzy i kole!anki z+pracy. 
Si"a tego oddzia"ywania, przecie! w jakim# stopniu spodziewanego, by"a 



246 zaskakuj$co du!a. Stanowi"o to na tyle powa!n$ przeszkod&, !e war-
to j$ mocniej zaakcentowa%, poruszaj$c ten temat. Podczas wdra!ania 
ka!dej innowacji napotkamy podobne zjawisko. Pocz$tek w wi&kszo#ci 
o#rodków by" podobny: /B�QPD[ĉULV�CZ��CBSE[P�EVČZ�PQØS�QPOJFXBČ�
QSBDPXOJDZ�KVČ�OJF�DIDJFMJ�OJD�EPEBULPXP�SPCJĐ��#P�GBLUZD[OJF�LBČEZ�NJB��
QBQJFSZ�UFSFO�XZXJBEZ�J�KFT[D[F�QBOJ�[BNJBTU�QS[ZKĊĐ�UP�(...)��"�X�UFK�
DIXJMJ�ESVHB�HSVQB�PTØC�UP�KFTU�OBT[�[FTQØ��LUØSZ�PE�QPD[ĉULV�OBT�
XTQJFSB��J�[�OBNJ�QSBDPXB��J�T�VDIB��OB�UFNBU�UFK�NFUPEZ�J�SPCJ��SØČOF�
S[FD[Z��/JF�XJFN�KBL�UP�TJđ�QS[ZKNJF��5SPT[FD[Lđ�KFTU�OJF�XJFE[ĉ�KFT[D[F�
KBL�UP�SPCJĐ�BCZ�QSBDPXOJDZ�TPDKBMOJ�PTXPJMJ�TJđ�ČF�UBL�NBKĉ�QSBDP�
XBĐ��Bardzo cz&sto pojawia"a si& w otoczeniu OSL-owca postawa wspó"-
pracowników:�$IDJB�B�[SPCJ�B��+FK�XZCØS��8BČOF�ČF�OJF�KB�QPT[�BN��
;H�PTJ�B�TJđ �4VQFS�ĊXJFUOJF��+B�OJF�NVT[đ��$IDF�–�UP�OJFDI�SPCJ�KB�OJF�
DIDđ�J�OJF�SPCJđ��+FTU�GBKOJF. Niektóre wypowiedzi uczestników pilota!u 
by"y jeszcze ostrzejsze i nieodosobnione: 6�NOJF�X�.014�JF�UP�OB�UFO�
NPNFOU�TUXJFSE[BN�ČF�QSBDPXOJDZ�OJF�DIDĉ�XDIPE[JĐ�X�Uđ�NFUPEđ��
.ZĊMđ�ČF�X�PHØMF�OJF�DIDĉ�XDIPE[JĐ�X�ČBEOĉ��Wspó"pracownicy bardzo 
cz&sto zarzucali OSL-owcom wygodnictwo i ucieczk& od prawdziwej pra-
cy socjalnej: 5FSB[�KFTUFN�PSHBOJ[BUPSFN�(...)�BMF�JTUOJFKF�QPEFKS[FOJF�
ČF�SPCJđ�NOJFK�OJČ�QSBDPXOJDZ�(...).�5P�KFTU�UBLJF�EMBD[FHP�OJF�KFTUFN�
HE[JFĊ�UBN�X�SFKPOJF��/P�BMF�OJFDI�UBL�CđE[JF��5S[FCB�USPT[Lđ�UBLJDI�
S[FD[Z�XZT�VDIBĐ�DPĊ�UBN�TZTUFN�PCFKĊĐ��Z tego podej#cia blisko ju! do 
postawy, !e skoro OSL-owiec ma lepiej, to niech we'mie na siebie ró!ne 
dodatkowe obowi$zki: ;NJFOJ�P�TJđ�KFT[D[F�UP�ČF�OJF�NBN�D[BTV�S[F�
D[ZXJĊDJF�OB�QSBDđ�[�QSBDPXOJLBNJ�EMBUFHP�ČF�QPXJđLT[Z��NJ�TJđ�SFKPO�
E[JFTJđDJPLSPUOJF��"�PD[FLJXBOJB�Tĉ�XJđLT[F��%MBUFHP�ČF�KFČFMJ�KFTU�04-�
UP�OJFDI�SPCJ�UZ�KFTUFĊ�04-�–�UZ�UP�[OBKEċ�UZ�KFTUFĊ�04-�–�UZ�UP�[B�BUX��
*�KFTU�UP�UBLJF�ČF�[�KFEOFK�TUSPOZ�KB�TJđ�D[VKđ�KBL�PTPCB�LUØSB�NPH�BCZ�
OBQSBXEđ�CBSE[P�DIđUOJF�QPNØD�XTLB[BĐ�X�KBLJĊ�TQPTØC�UP�QS[FSFBHP�
XBĐ.�"D[LPMXJFL�KBL�T�ZT[đ�UBLJF�UFLTUZ�UP�NJ�TJđ�OJD�OJF�DIDF��*�NZĊMđ�
ČF�KB NBN�UP�QP�QSPTUV�HE[JFĊ��/JD�OJF�SPCJĉ�CP�UBL�OBQSBXEđ�QPXJOOJ�
[BVGBOJ�MFČFĐ�B�JOOJ����+FTU�UZMF�QSBDZ�ČF�KB�TPCJF�[OBKEđ�TXPKĉ�E[JB�Lđ�
J�POJ�NPHĉ�TPCJF�SPCJĐ�DP�CđEĉ�DIDJFMJ��/BXFU�KFĊMJ�(...) *�UP�KFTU�UBLJF�
QS[ZLSF�CP�UP�Tĉ�QSBDPXOJDZ�z E�VHPMFUOJN�TUBČFN�LUØS[Z�S[FD[ZXJĊDJF�
SFBMJ[PXBMJ�QFXOF�S[FD[Z�w ĊSPEPXJTLV�B�[BDIPXBMJ�TJđ�UBL�OJFGBKOJF� 

Podstawowym zjawiskiem, jaki zaistnia" praktycznie w ka!dej 



247instytucji, by" podzia" na dwa obozy. Poni!ej kilka przyk"adowych wypo-
wiedzi ilustruj$cych to zjawisko:

• ,PMFČBOLJ�J�LPMFE[Z�QPE[JFMJMJ�TJđ�OB�UBLJF�EXB�PCP[Z��+FEFO�VXB�
ČB�ČF�CBSE[P�EVČP�EB�P�NJ�UP�T[LPMFOJF�OBXFU�TJđ�NOJF�SBE[J�DPĊ�
UBN�QPEQZUVKF�DPĊ�XJFT[�o�QS[ZKEċ�OBN�QPXJFE[JFĐ��/P�[B�KBLJFHPĊ�
FLTQFSUB�TQFDKBMJTULđ�NOJF�VXBČBKĉ��/BUPNJBTU�ESVHB�D[đĊĐ�UP�UBL�
KBL�9�QPXJFE[JB�B�ČF�PECJFSB�NOJF�KBL�KBLJFĊ�[BHSPČFOJF��ĈF�QP�
QSPTUV�NØXJĉ�NJ�ČF�TJđ�[NJFOJ�BN�ČF�TJđ�XZNĉES[BN�QP�DP�JN�
X�PHØMF�DPLPMXJFL�NØXJđ��*�[BD[đMJ�NOJF�USBLUPXBĐ�KBL�XSPHB� *�UP�
TJđ�UBL�CBSE[P�CBSE[P�TLSZTUBMJ[PXB�P��5FO�QPE[JB��OB�EXB�PCP[Z. 

• +B�NBN�[F�XTQØ�QSBDPXOJLBNJ�UFČ�DPĊ�UBLJFHP�ČF�Tĉ�EXB�PCP[Z��
*�ČF�UBL�QPXJFN�LJFEZ�DPĊ�SPCJNZ�D[Z�PD[FLVKđ�OB�KBLJFĊ�XTQBSDJF�
UP�NØXJĉ�EPCSB�OJF�NB�QSPCMFNV��/JF�NB�JDI�POF�OJF�NVT[ĉ�OJD�
SPCJĐ��*�KFT[D[F�KFTU�UBL�ČF�D[BTBNJ�EPHSZ[BKĉ�CP�OJF�NBN�OB�
QS[ZL�BE�OB�QFXOF�S[FD[Z�D[BTV�NVT[đ�PEEBĐ�QØċOJFK�KBLJĊ�XZXJBE�
EP�SFBMJ[BDKJ�D[Z�EP�TQSBXE[FOJB�CP�LPPSEZOVKĉ�UP�UFČ�UF�LPCJULJ�
LUØSF�X�PHØMF�OJF�X�ĉD[BKĉ�TJđ�OJF�SPCJĉ�OJD�UP�POF�VXBČBKĉ�ČF�
UFČ�Tĉ�LPPSEZOBUPSLBNJ�J�VXBČBKĉ�ČF�POF�NBKĉ�UZMF�QSBDZ�T[BOVKĉ�
TJFCJF�J�ČF�POF�XJđDFK�OJD�OJF�QS[ZKNĉ��*�QP�QSPTUV�KFT[D[F�OB�QS[Z�
L�BE�QPUSBåĉ�EPQJFD�EPHSZċĐ�B�HFOFSBMOJF�VNZXBKĉ�SđDF��

• +FTU�HSVQB�QSBDPXOJLØX�LUØS[Z�XJFE[JFMJ�DP�SPCJđ�KBL�J�[OBKĉ�
NOJF�[�UFK�TUSPOZ�ČF�MVCJđ�QSBDđ�X�[BLSFTJF�UBLJFK�BOJNBDKJ�PSHB�
OJ[BDKJ�ĊSPEPXJTLB��*�UF�PTPCZ�[PTUB�Z�OB�UBLJN�TBNZN�QP[JPNJF�
UBLJN�TBNZN�TUPTVOLV�EP�NOJF�KBL�CZ�P��+FTU�HSVQB�PTØC�LUØSB�
VXBČB�NOJF�OJF�XJFN�[�D[FHP�UP�XZOJLB�OBUPNJBTU�ČFCZ�UP�UBL�
QPXJFE[JFĐ��+B�KVČ�TJđ�TQPULB�BN�[�UBLJNJ�OJFGBKOZNJ�S[FD[BNJ��+VČ�
QS[ZT[�Z�EP�NOJF�KBLJFĊ�PEEċXJđLJ�ČF�OJFTUFUZ�KVČ�[PTUB�BN�VLBSB�
OB��/JFXBČOF�X�KFEOZN�D[Z�X�ESVHJN�PCT[BS[F�BMF�PED[V�BN�KVČ�
UFHP�TLVULJ��"�LUPĊ�NJ�DPĊ�[SPCJ��OJFGBKOFHP��

• +FEOB�HSVQB�LUØSB�NØXJ�PL�SØC�TXPKF�EPQØLJ�NZ�OJD�OJF�SPCJNZ�
KFTU�EPCS[F�OJF�QS[FT[LBE[BT[�OBN�NZ�OJF�NVTJNZ�OJD�SPCJĐ��+B�
OJF�NBN�EFDZ[ZKOPĊDJ�ČFCZ�LPNVĊ�DPĊ�LB[BĐ�[SPCJĐ�D[Z�EP�D[FHPĊ�
[NVTJĐ�QS[FDJFČ�UP�OJF�P�UP�DIPE[J. *�ESVHB�HSVQB�LUØSB�FXJEFOU�
OJF�HEZCZ�NPH�B�UPCZ�NOJF�XZTBE[J�B�X�QPXJFUS[F��*�KVČ�HE[JFĊ�
UBN�PED[VXBN�UFHP�TLVULJ�



248 • 3FMBDKB�QSBDPXOJLØX�XTQØ�QSBDPXOJLØX�E[JFMJ�TJđ�OB�EXB�PCP[Z��
UZDI�LUØS[Z�OJF�(...)�X�PHØMF�[BT�BOJBKĉ�TJđ�TXPKĉ�QSBDĉ�DJDIP�
TJFE[ĉ�OB�XT[FMLJ�XZQBEFL�[FCSBOJF�EPUZD[ĉDF�UFHP�DP�EBKF�(...) 
J�OJD�EP�UFHP�TJđ�OJF�X�ĉD[BKĉ��#ĉEċ�OB�UZDI�QSBDPXOJLØX�DP�[B�
XT[F�CZMJ�HE[JFĊ�UBN�CMJČFK�UZDI�E[JB�BĒ�HE[JFĊ�UBN�KBLĉĊ�NB�ĉ�
DIPDJBČ�DFHJF�Lđ�XOJPT�Z�EP�UFHP�DP�X�EBOZN�NPNFODJF�HE[JFĊ�
UBN�SPCJNZ��

Przedstawione wypowiedzi bez w$tpienia rysuj$ powa!ny konflikt 
w o#rodku, który mo!e w zarodku sparali!owa% wprowadzanie metody 
#rodowiskowej. Jakie mo!na zastosowa% strategie reakcji i przeciwdzia-
"ania temu procesowi? Z do#wiadcze( uczestniczek projektu wy"aniaj$ 
si& w zasadzie dwie skuteczne #cie!ki post&powania.

Pierwsza polega na zadbaniu o dobr$ i systematyczn$ komunikacj& 
ze wspó"pracownikami, niezak"adanie, !e skoro by"o dobrze to i nadal tak 
b&dzie. Dzi&ki niej udawa"o si& rozwiewa% obawy i ró!ne mity, jakie poja-
wia"y si& wokó" OSL, i wytwarza"a si& pozytywna opinia, a nawet wspó"-
praca: "�KB�NJB�BN�UP�T[D[đĊDJF�ČF�BLVSBU�UF�E[JB�BOJB�04-�[BD[đ�BN�
OB�PTJFEMV�OB�LUØSZN�QSBDPXB�BN�XD[FĊOJFK�X�UFSFOJF��8JđD�EPTLPOBMF�
UP�[OB�Z�E[JFXD[ZOZ�[�UFK�TFLDKJ�QSBD�TPDKBMOZDI�LUØSF�QSBDVKĉ�OB�NPJN�
PTJFEMV��*�KBLCZ�[BD[ZOBKĉD�UVUBK�VE[JB��X�T[LPMFOJV�QP�QSPTUV�UFČ�JDI�
JOGPSNPXB�BN��+B�TPCJF�UVUBK�[BQJTB�BN�UBL�ČF�UP�QS[FT[�P�SØČOF�FUBQZ��
PE�[BDJFLBXJFOJB�QS[F[�QPNPD�XTQBSDJF�J�XTQØ�E[JB�BOJF��*�NZĊMđ�ČF�UP�
KFTU�UBLJF�QP[ZUZXOF��#P�UBL�OBQSBXEđ�LPMFČBOLJ�D[Z�UFČ�PTPCZ�LUØSF�Tĉ�
[�E[JB�V�UBLJFHP�HE[JF�EFDZEVKĉ�DPĊ�TJđ�XZEBKF�CP�UFČ�TJđ�EPQZUVKĉ�J�Tĉ�
[BDJFLBXJPOF�UFNBUFN��Po pewnym czasie, dzi&ki takiej dobrej komunika-
cji i pracy OSL-owca, która nie zagra!a innym, a buduje wi&kszy potencja" 
ca"ego zespo"u, mo!liwa jest nawet wzajemna pomoc: 4BNFNV�UP�OJD�
TJđ�OJF�[E[JB�B��"MF�XJE[đ�ČF�UZDI�PTØC�TQS[ZKBKĉDZDI�KFTU�DIZCB�KBLCZ�
XJđDFK��8JđDFK�KFTU�UBLJDI�QS[FKBXØX�ČF�OP�EPCSB�OP�UP�KB�UP�[B�BUXJđ��
ĈF�KB�NPHđ�KVČ�KBLCZ�MJD[ZĐ�OB�QPNPD�D[BTBNJ�OJF�NVT[đ�KBLPĊ�QSPTJĐ�
UZMLP�NØXJĉ�EPCSB�UP�NZ�UP�[SPCJNZ��ĈF�KFTU�KBLBĊ�QSPQP[ZDKB�XTQØMOB�
J�D[đĊDJPXP�TBNF�CJPSĉ�[BEBOJB�CP�XJE[ĉ�ČF�UP�KBLPĊ�JE[JF�EP�QS[PEV�
J�Tĉ�FGFLUZ�ČF�NPČOB�TJđ�QPDIXBMJĐ��5ZN�CBSE[JFK�ČF�[BD[ZOB�UP�CZĐ�
KBLCZ�DPSB[�CBSE[JFK�XJEPD[OF�ČF�UBN�DPĊ�TJđ�E[JFKF��#P�EPTUBMJĊNZ�UFČ�
KBLP�PĊSPEFL�KBLP�HSVQB�QSBDVKĉDB�X�PĊSPELV�OBHSPEđ��5P�UFČ�DPĊ�EBKF��



249Potrzebna jest wi&c du!a uwa!no#% i systematyczno#% w komunikacji 
z innymi pracownikami instytucji:�5SVEOP�UFČ�PD[FLJXBĐ�PE�OB�QS[ZL�BE�
XTQØ�QSBDPXOJLØX�LUØS[Z�OBHMF�EPXJBEVKĉ�TJđ�P�UFK�NFUPE[JF�J�Tĉ�EP�OJFK�
QS[FLPOZXBOJ�OB�TJ�đ�CĉEċ�OJF�OB�TJ�đ�	MFQJFK�OJF�OB�TJ�đ
�J�QS[FLPOBĐ�
JDI�EBĐ�JN�D[BT�CZ�EP�UFHP�EPKS[FMJ��$IPE[J�NJ�P�UP�ČF�OB�UP�US[FCB�NJFĐ�
D[BT�ČFCZ�EPTUS[FD�QP[ZUZXZ�UFK�QSBDZ��

Druga strategia prze"amania oporu polega na m$drym, ale stanow-
czym zaanga!owaniu w promocj& nowego podej#cia ze strony kierownic-
twa o#rodka: /BUPNJBTU�OBT[B�QBOJ�EZSFLUPS�PE�QPD[ĉULV�CBSE[P�EVČZ�OB�
DJTL�L�BE�B�OB�04-��3PCJMJĊNZ�EVČP�TQPULBĒ�CZ�P�EVČP�SP[NØX��'BLUZD[OJF�
QBOJ�[BTUđQDB�[�OVNFSFN�$�X�PHØMF�OJF�DIDF�TJđ�BOHBČPXBĐ�OJF�DIDF�
XJFE[JFĐ�DP�UP�KFTU��*�UP�KFTU�PTPCB�LUØSB�NB�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�
QPE�TPCĉ��8JđD�DJ�QSBDPXOJDZ�OJF�NBKĉ�XTQBSDJB�PE�LJFSPXOJLB��/BUPNJBTU�
KFT[D[F�[�OBNJ�KBLP�[FTQP�FN�CP�NJFMJĊNZ�XD[FĊOJFK�[FTQØ��QSPKFLUPXZ�
DIđUOJF�XTQØ�QSBDPXBMJ�LJFEZ�TJđ�JDI�QPQSPTJ�P�J�T[MJ�[�OBNJ�UBN�BOLJFUđ�
SPCJĐ�[�E[JFXD[ZOBNJ��W wielu przypadkach interwencja dyrektora by-
wa"a przede wszystkim stanowcza: /B�QPD[ĉULV�CZ��CBSE[P�EVČZ�PQØS�
QPOJFXBČ�QSBDPXOJDZ�KVČ�OJF�DIDJFMJ�OJD�EPEBULPXP�SPCJĐ��#P�GBLUZD[OJF�
LBČEZ�NJB��QBQJFSZ�UFSFO�XZXJBEZ�J�KFT[D[F�QBOJ�[BNJBTU�QS[ZKĊĐ�UP�(...). 
"�X�UFK�DIXJMJ�ESVHB�HSVQB�PTØC�UP�KFTU�OBT[�[FTQØ��LUØSZ�PE�QPD[ĉULV�OBT�
XTQJFSB��J�[�OBNJ�QSBDPXB��J�T�VDIB��OB�UFNBU�UFK�NFUPEZ�J�SPCJ��SØČOF�
S[FD[Z��*�UFSB[�KFTU�US[FDJB�HSVQB�KFT[D[F�PTØC�LUØSB�XFT[�B�EP�NPKFHP�
E[JB�V�HSVQB�LUØSB�PE�QPD[ĉULV�[BD[ZOB�KBLCZ�[�OBNJ�QSBDPXBĐ��/JF�
XJFN�KBL�UP�TJđ�QS[ZKNJF��%ZSFLDKB�JN�OJF�DIDF�PEQVĊDJĐ�UP�UBL�NVT[ĉ�
QSBDPXBĐ. Oczywi#cie najlepsz$ strategi$ by"oby po"$czenie obu wcze-
#niej wskazanych, czyli utrzymywanie dobrej komunikacji z zespo"em 
przy !yczliwym i kompetentnym wsparciu kierownictwa. I takie sytuacje 
te! si& zdarza"y.

Trudno#ci we wprowadzeniu nowego sposobu pracy do o#rodka 
mog$ frustrowa%, ale jak podkre#laj$ uczestnicy pilota!u (i to ju! na pó"-
metku), wytwarza si& nowa, nieznana wcze#niej jako#% relacji z klientami 
pomocy spo"ecznej, która daje poczucie sensu temu kierunkowi profe-
sjonalnej zmiany: ,JFEZĊ�KBLCZN�OJF�EPTUS[FHB�B�JOOZDI�MVE[J�JOOZDI�
NJFT[LBĒDØX�BMCP�NJ�TJđ�[EBXB�P�ČF�POJ�OJHEZ�OJF�CđEĉ�DIDJFMJ�QSB�
DPXBĐ��5FSB[�DIZCB�QPT[�BN�X�ESVHĉ�TUSPOđ��8�BĊOJF�[BD[đ�BN�H�ØXOJF�
[�NJFT[LBĒDBNJ��*�DP�UBLJF�DJFLBXF�DP�KFTU�OBQSBXEđ�CBSE[P�QP[ZUZXOF� 



250 8F�XUPSFL�NJB�BN�UBLJF�TQPULBOJF�[�NJFT[LBĒDBNJ��*�QFXOB�QBOJ�QPXJF�
E[JB�B�EP�NOJF�ČF�XJF�QBOJ�DP�JOBD[FK�[BD[ZOB�UFO�PĊSPEFL�XZHMĉEBĐ�UV�
UBK�QS[F[�UF�QBOJ�E[JB�BOJB�CP�QBOJ�TJđ�X�PHØMF�[�QJFOJđE[NJ�OJF�LPKBS[Z��

�����:VSµOQRWD�Z\REUDľRQD

Jak wspomniano na pocz$tku, kluczowym w narracyjnej #cie!ce inter-
wencji edukacyjnej by"o odniesienie do wzorca/modelu idealnego poprzez 
uruchomienie dyskursu „instytucji wyobra!onej”. Poj&cie nawi$zuje do 
koncepcji Benedicta Andersona (1983, 1991), który u!y" jako pierwszy 
tego poj&cia dla zdefiniowania narodu jako spo"eczno#ci wyobra!onej, po-
niewa! jej cz"onkowie cho% w wi&kszo#ci nie spotykaj$ si& bezpo#rednio, 
mimo to w swych umys"ach tworz$ obraz wspólnoty. Termin ten powsta", 
aby mówi% wy"$cznie o nacjonalizmie, jednak obecnie ma szersze zna-
czenie.

Poj&cie wyobra!ania nie cechuje si& jednoznaczno#ci$, "$czy/in-
tegruje: rzeczywiste i wymy#lone, realne i fantastyczne, konkretno#% 
i abstrakcj&, znajomo#% i anonimowo#%, bezpo#rednio#% i po#rednio#% 
interakcji mi&dzyludzkich. Inspiruj$c si& rozwa!aniami Andersona, 
mo!na zobaczy% znaczenie symboli, które umo!liwiaj$ konkretne i na-
oczne przedstawienie abstrakcyjnej wspólnoty (Anderson 1991, s. 19). 
Kreacyjny charakter wyobra'ni, która potrafi"a wi$za% abstrakcyjne 
kategorie z jakim# realnym obszarem. Jednocze#nie uruchamia"a nar-
racj& o to!samo#ci, konieczn$ dotychczas nie powi$zan$ zbiorowo#% 
w spo"eczno#%/wspólnot&. W omawianym badaniu edukacyjnym poj&cie 
wspólnoty wyobra!onej pe"ni funkcj& abstrakcyjnej metafory i realnej wi-
zji to!samo#ci profesjonalnej organizatorów spo"eczno#ci lokalnej. W opi-
sywanym procesie edukacyjnym mo!na uchwyci% i analizowa% to zja-
wisko poprzez kilka etapów przedstawionej poni!ej spirali wyobra!onej 
(konsekwentnie zastosowano nielinearny sposób procesu analogiczny 
do spirali BDUJPO�SFTFBSDI).
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Wykres: wspólnota wyobra!ona

$ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie tzw. spirali kognitywnej P. Levy’ego.

Cykl wyobra!eniowy sk"ada si& z sze#ciu poziomów:

1. Poziom niewyobra!alnego (nie mo!emy sobie wyobrazi% siebie w roli 
organizatora spo"eczno#ci lokalnej).

2. Poziom wyobra!onego (dopuszczamy mo!liwo#% podj&cia pracy spo-
"eczno#ciowej, ale jest to jedynie swego rodzaju fantazja).

3. Poziom mo!liwego (poprzez racjonaln$ analiz& jeste#my przekonani, 
!e OSL jest mo!liwy jako forma pracy socjalnej).

4. Poziom wykonalnego (dzi&ki nabyciu wiedzy i umiej&tno#ci wiemy 
jak pracowa% metod$ #rodowiskow$, !e jest ona wykonalna).

5. Poziom wykonanego (poprzez praktyczne zastosowanie przekonali-
#my si& osobi#cie lub poprzez obserwacj&, !e ta forma pracy dzia"a).

6. Poziom niewyobra!alnego (pojawiaj$ si& nowe formy trudne do wy-
obra!enia np. !e odejdziemy z OPS-u i b&dziemy realizowa% prac& 
spo"eczno#ciow$ jako us"ug& zlecon$ organizacji pozarz$dowej albo 
w"$czymy nasze dzia"ania w szerszy nurt rewitalizacji w naszej dziel-
nicy).

Niewyobra!alne

Niewyobra!alne

wykonane

wykonane

mo!liwe

wyobra!one

edukacja

dzia"ania
spo"eczne

nowy poziom
niewyobra!alno#ci

pokonanie
granicy

emocjonalnej

analiza
intelektualna



252 Wdro!enie tego typu procesu „wyobra!enia i adaptacji zmiany” mo!na 
zaprojektowa% jako dzia"anie edukacyjne (np. w ramach szkolenia) lub 
poznawczo-analityczne. W przedstawianej interwencji zosta"o zasto-
sowane w tej drugiej wersji. Poni!ej przyk"adowe fragmenty tego typu 
refleksji i „realnych fantazji” nad instytucj$ wyobra!on$ – organizowa-
niem spo"eczno#ci lokalnej. 

a) Niewyobra!one

Trudno#ci z wprowadzeniem spo"eczno#ciowej formu"y pracy socjalnej 
nie s$ jednolite. Z pewno#ci$ powtarzaj$cym si& w$tkiem jest opinia 
o konieczno#ci wprowadzenia odpowiednich zapisów w ustawie o pomo-
cy spo"ecznej, które wprowadza"yby obligatoryjnie #rodowiskow$ prac& 
socjaln$ do O#rodków Pomocy Spo"ecznej: #P�HFOFSBMOJF�UP�XT[đE[JF�KFTU�
UBL�ČF��„Eee, nie ma w ustawie, to nie musi by%”.�*�UBL�[BSB[�XØKU�CVS�
NJTUS[�D[Z�QSF[ZEFOU�D[Z�UBN�LUPĊ�UBN�QPXJF�ČF�OJF�B�JOOJ�UBL�TBNP�
B�OBKMFQJFK�UZMF�[SPCJĐ�QP�DP�UBN�TJđ�XZDIZMBĐ��Inn$ przeszkod$, która 
nie pozwala, jest w"adza samorz$dowa: 8�BE[B�OJF�KFTU�QS[ZHPUPXBOB�OB�
[FULOJđDJF�TJđ�[�UBLĉ�BLUZXOĉ�TQP�FD[OPĊDJĉ��#P�OB�QS[ZL�BE�PCTFSXVKFNZ�
UFČ�OB�UFK�OBT[FK�XTJ�HE[JF�[�KFEOFK�TUSPOZ�OBT[�TP�UZT�VCPMFXB�ČF�MVE[JF�
TBNJ�OJF�HBSOĉ�TJđ�EP�QFXOZDI�S[FD[Z�DIPDJBČ�PO�NB�UBLJF�QPEFKĊDJF�
ČF�PO�OBKMFQJFK�TBN�XJF�KBL�UP�NB�[SPCJĐ�J�KBL�UP�QPXJOOP�XZHMĉEBĐ��
;�KFEOFK�TUSPOZ�X�BĊOJF�OBS[FLBOJF�ČF�MVE[JF�TBNJ�[�TJFCJF�OJD�OJF�SPCJĉ�
B�[�ESVHJFK�UFČ�KBLCZ�OJFQP[XBMBOJF�OB�UP�ČFCZ�DJ�MVE[JF�NPHMJ�DPĊ�[SPCJĐ��
#P�PO�XJF�MFQJFK�CP�PO�KBLP�X�BE[B�[SPCJ�MFQJFK��W tym pesymistycznym 
podej#ciu sojuszników nie wida% te! w kierownictwie o#rodków pomocy 
spo"ecznej��8SBDBKĉD�EP�UFK�HSBOJDZ��8ZEBKF�NJ�TJđ�ČF�POB�JTUOJFKF��*�UV�
UBK�OBXFU�UBLJF�TQPULBOJF�[�EZSFLUPSBNJ�	OBT[B�QBOJ�EZSFLUPS�KFċE[J�B�DP�
QSBXEB�QPQS[FEOJP�OB�TQPULBOJB�04-�PXTLJF�SØČOF
�J�UBL�OJD�UP�OJF�EB�P��
#P�NB�DIBSBLUFS�UBLJ�ČF�CZ�B�[BQBUS[POB�X�UF�TXPKF�UBN�TQSBXP[EBOJB�
DZGFSLJ�JUE��J�XT[FMLJF�KBLJFĊ�QPNZT�Z�OBT[F�QS[ZDIPE[FOJF�[�QSPĊCBNJ�ČF�
KFTU�UBLJ�QPNZT��ČFCZ�DPĊ�UBN�[SPCJĐ�X�ĊSPEPXJTLV�UP�XT[ZTULP�CZ�P�QP�
QSPTUV�OFHPXBOF. Do tego nie mo!na liczy% na mieszka(ców: /B�QJFSX�
T[ZN�OBT[ZN�TQPULBOJV�CZ��KFEFO�UBLJ�QBO�LUØSZ�QPXJFE[JB��ČF�OB�QFXOP�
OB�����UP�DP�DIDFNZ�[SPCJĐ�TJđ�OJF�VEB��Na koniec pojawia si& autokry-
tyka� (SBOJDĉ�NJđE[Z�JOEZXJEVBMOZN�QS[ZQBELJFN�B�ĊSPEPXJTLPXĉ�QSBDĉ�



253KFTU�X�BĊDJXF�NZĊMFOJF�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�B�POP�TJđ�OJF�[NJFOJB. 
Trudne bywaj$ te! pocz$tki, tak !e nawet po pierwszych do#wiadcze-
niach powraca perspektywa narastaj$cych w$tpliwo#ci w sens zmia-
ny:�%MB�NOJF�UP�PTPCJĊDJF�04-�[CVS[Z��EPUZDID[BTPXĉ�GPSNđ�NPKFK�QSBDZ�
J�XQSPXBE[J��DIBPT�DB�LPXJUZ�DIBPT��/P�CP�KB�X�TVNJF�KFTUFN�N�PEZN��
*�OPXB�NFUPEB�OPXB�E[JFMOJDB�OPXF�ĊSPEPXJTLB�HE[JFĊ�UBN�QSBDPXOJ�
DZ�LUØSZDI�PELSZ�BN�EPQJFSP�HE[JFĊ�UBN�TJđ�QP[OBKF��*�UBL�KBL�NØXJđ�
UP�KFTU�PHØMOZ�DIBPT�OJF�XJBEPNP�DP�CđE[JF�EBMFK�OB�D[ZN�TUPJNZ�
J�EP�D[FHP�[NJFS[BNZ�UBL�OBQSBXEđ��5BLB�XJFMLB�OJFXJBEPNB� Z kolei gdy 
pracownicy próbuj$ podej#% racjonalnie do nowych wyzwa(, pojawia si& 
perspektywa ograniczonych zasobów finansowo-organizacyjnych i ka-
drowych, zw"aszcza charakterystyczna dla o#rodków pomocy spo"ecznej 
w ma"ych miejscowo#ciach: +FTUFĊNZ�NB�ZN�PĊSPELJFN�B�LMJFOUØX�NBNZ�
CBSE[P�EVČP��/B�KFEOFHP�QSBDPXOJLB�QS[ZQBEB�PL������MVE[J��5BL�XJđD�UB�
TUSJDUF�QSBDB�TPDKBMOB�KFTU�OJFNPČMJXB��+FTU�POB�[FQDIOJđUB�EP�SFKFTUSBDKJ��
0TUBUFD[OZ�QFTZNJTUZD[OZ�XOJPTFL�KFTU�UBLJ��Je#li nawet rozpoczniesz 
prac& #rodowiskow$, to i tak b&dziesz mia" same k"opoty, bo jest ona 
„nierozliczalna”:�;�XZXJBEV�TJđ�SP[MJD[ZT[�[�JMPĊDJ�ĊSPEPXJTL�TJđ�SP[MJ�
D[ZT[��/BUPNJBTU�UVUBK�[�UBLJFK�TUSJDUF�QSBDZ�ĊSPEPXJTLPXFK�OJF�KFTUFĊNZ�
X�TUBOJF�TJđ�SP[MJD[ZĐ�EP�LPĒDB�X�DJĉHV�SPLV�CJFČĉDFHP�[B�ØČNZ��#P�UP�
USXB�USXB�USXB��.Z�OJF�XJFNZ�D[Z�UP�CđE[JF�EPCS[F�D[Z�QØ��EPCS[F��/B�
QPD[ĉULV�NPČF�CZĐ�EPCS[F�[B�DIXJMđ�[OPXV�TJđ�QTVĐ�J�KFTU�KFT[D[F�HPS[FK�
OJČ�CZ�P��Przytoczone opinie silnie ujawnia"y si& w pocz$tkowym okresie 
etapu pilota!owego, pó'niej uleg"y zdecydowanej zmianie. Niektóre prze-
s"anki widoczne by"y ju! od pocz$tku, kiedy w$tpliwo#ci miesza"y si& 
z ostro!n$ nadziej$: +B�TLPĒD[Z�BN�UFČ�PSHBOJ[BDKđ�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�
���MBU�UFNV�o�XUFEZ�SPCJ�BN�4[LP�đ�1SBDPXOJLØX�4�VČC�4QP�FD[OZDI�X�B�
ĊOJF�P�TQFDKBMOPĊDJ�PSHBOJ[PXBOJF�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK��3PCJMJĊNZ�XUFEZ�
QSPKFLU�OB�OBT[ĉ�PCSPOđ�v"LUZXJ[BDKB�PTØC�TUBST[ZDIw�J�NZĊMđ�	KFTUFN�
QS[FLPOBOB
�CP�KVČ����MBU�UFNV�NØXJPOP�ČF�NFUPEB�ĊSPEPXJTLPXB�OB�
QFXOP�CđE[JF�o�XUFOD[BT�TJđ�ĊNJBMJĊNZ�OB�UFK�[BTBE[JF�ČF�KFTU�UP�KBLBĊ�
JOOPXBDKB�LUØSB�[PTUBKF�XQSPXBE[POB��*�T[D[FS[F�QPXJFN�ČF�OJF�CZ�BN�
QS[FLPOBOB�ČF�TJđ�UBL�TUBOJF��



254 b) Wyobra!one

Niektóre niedogodno#ci codziennej pracy pracowników socjalnych sprzy-
jaj$ wyobra!eniu nowego, #rodowiskowego sposobu:�+FTU�T[BOTB�ČF�OJF�
CZ�PCZ�SFKPOØX�J�OJF�CZ�PCZ�DB�FK�UFK�CJVSPLSBDKJ��#Z�BCZ�T[BOTB�[BKNPXBĐ�
TJđ�UZNJ�UZQPXZNJ�E[JB�BOJBNJ�TQP�FD[OPĊDJPXZNJ��8�UZN�LJFSVOLV�QP�
H�đCJB�ZCZĊNZ�KFT[D[F�TXPKĉ�XJFE[đ��.ZĊMđ�ČF�CZ�PCZ�USPT[FD[Lđ��BUXJFK. 
Okazuje si&, !e nowa metoda jest okazj$ do przeformu"owania wykony-
wania zawodu:�1SBDPXOJL�TPDKBMOZ�TBN�X�SFKPOJF�OJF�KFTU�X�TUBOJF�[SPCJĐ�
XT[ZTULJFHP��04-�KFTU�PLB[Kĉ�ČFCZ�QP�QSPTUV�D[đĊĐ�S[FD[Z�QS[FKđMJ�TBNJ�
NJFT[LBĒDZ��8UFEZ�CđE[JF�OBXFU�CBSE[JFK�T[BOPXBOZ�LJFEZ�NJFT[LBĒDZ�
QPD[VKĉ�Uđ�QPUS[FCđ�ČF�UP�KFTU�JDI�QPUS[FCB�TBNJ�Kĉ�QS[Z�QPNPDZ�PD[Z�
XJĊDJF�QSBDPXOJLB�TPDKBMOFHP�LUØSZ�JDI�QS[ZHPUVKF�VNPUZXVKF�QPLBČF�
QFXOF�ESPCOF�ESPHJ�LUØSF�LJFEZĊ�CZ�Z�EMB�OJDI�[BNLOJđUF�ČF�DPĊ�UV�TJđ�
SB[FN�TUXPS[Z��/BXFU�PENBMPXBOJF�[OJT[D[POFK�ĊDJBOZ�X�CMPLV�o�UP�Cđ�
E[JF�JDI��(EZCZĊNZ�NZ�UP�[SPCJMJ�[B�OJDI�UP�PE�SB[V�CZ�BCZ�[OJT[D[POB��
8JFS[đ�J�XJE[đ�ČF�UBL�NPČF�CZĐ��Niekiedy potrzebny by" programowy 
impuls, by zacz$% my#le% o zmianie:�$IđUOB�EZSFLDKB�[BQMFD[F�UBLJF�EPĊĐ�
EVČF��"MF�CSBLPXB�P�KFK�KBLJFKĊ�PTPCZ�LUØSB�[BKđ�BCZ�TJđ�UZMLP�J�XZ�ĉD[OJF�
UZN��"�UVUBK�UBLJF�T[LPMFOJF�OBN�TJđ�USBå�P��/BT[B�QBOJ�EZSFLUPS�CZ�B�[B�
GBTDZOPXBOB��.B�OBE[JFKđ�ČF�UFO�04-�V�OBT�UFČ�QPXTUBOJF��.VTJ�QPXTUBĐ. 
Czasami zmierzenie si& z+udzia"em w projekcie OSL to zapocz$tkowanie 
po latach nowego mylenia o zawodzie: +B�CZ�BN�QSBDPXOJLJFN�TPDKBMOZN�
���MBU�UFSB[�[NJFOJ�P�TJđ�X�PHØMF�NPKF�NZĊMFOJF�P�LMJFOUBDI�QPNPDZ�
TQP�FD[OFK�QS[FEF�XT[ZTULJN��8ZPCSBČBN�TPCJF�ČF�NPČMJXF�KFTU�[VQF�OJF�
KBLCZ�JOOF�QPEFKĊDJF�EP�MVE[J�UP�DP�S[FD[ZXJĊDJF�NPČOB�[�MVEċNJ�[SPCJĐ�
QS[Z�USBLUPXBOJV�JDI�QP�QBSUOFSTLV�QP�QSPTUV��Cz&sto pojawia si& te! 
nadzieja, !e praca spo"eczno#ciowa nada sens i zwi&kszy efektywno#% 
pracy socjalnej� "MF�NZĊMđ�ČF�[B�KBLJĊ�D[BT�KBL�VEB�OBN�TJđ�QSBDPXBĐ�Uĉ�
NFUPEĉ�J�PSHBOJ[PXBĐ�Uđ�TQP�FD[OPĊĐ�MPLBMOĉ�UP�UFČ�J�OBT[B�QSBDB�CđE[JF�
CBSE[JFK�FGFLUZXOB��.Z�UP�[BVXBČBNZ�XPCFD�OBT[ZDI�LMJFOUØX�DP�TJđ�
X�JDI�ČZDJV�[NJFOJ�P��#P�UFSB[�OB�QS[ZL�BE�KFTU�[�NPKFK�QFSTQFLUZXZ�TVL�
DFTFN�KBL�VEB�NJ�TJđ�[NPCJMJ[PXBĐ�LMJFOUB�EP�UFHP�ČFCZ�TJđ�X�VS[đE[JF�
QSBDZ�[BSFKFTUSPXB���5P�KVČ�KFTU�KBLJĊ�TVLDFT��8JđD�NØXJđ��UZDI�FGFLUØX�
NPČF�CđE[JF�XJđDFK��8�LVQJF�TJ�B. Zdarza"o si& te!, wbrew stereotypom, 
!e przyk"ad szed" od starszych pracowników: #P�V�OBT�OB�QPD[ĉULV�DJ�
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[PTUBMJ�PEEFMFHPXBOJ�EP�TUXPS[FOJB�UZDI�QSPKFLUØX��0OJ�OB�QPD[ĉULV�QS[Z�
[XZD[BKFOJ�CZMJ�EP�UFHP�SPE[BKV�UFK�QSBDZ��"MF�POJ�QPUSBåMJ�NJNP�XT[ZTULP�
[NJFOJĐ�HE[JFĊ�UP�TXPKF�NZĊMFOJF�J�QBUS[FOJF�OB�UP�

c) Mo!liwe

Realizacja projektów systemowych wymusza stosowanie metody pro-
jektowej, a wi&c mi&dzy innymi zdefiniowanie problemów #rodowiska, 
wobec którego podejmuje si& interwencj& socjaln$ i edukacyjn$. Okazuje 
si&, !e praca maj$ca „o!ywi%” jakie# konkretne #rodowisko lokalne (np. 
osiedle), wymaga nowych predyspozycji, potrzebni s$ animatorzy. 
Pracownicy socjalni musz$ uczy% si& wi&c nowych umiej&tno#ci, a to 
pokazuje im, !e i spo"eczno#ciowych metod b&dzie mo!na (trzeba) si& 
nauczy%: ,JFEZĊ�KBL�QS[ZT[�BN�EP�QSBDZ�QBSđ�NJFTJđDZ�UFNV�UP�QSBDPXB�
�BN�OB�JOOZN�PTJFEMV�HE[JF�QSPHSBN�BLUZXOPĊDJ�MPLBMOFK�CZ��KVČ�SFBMJ�
[PXBOZ�PE�D[UFSFDI�MBU�UBN�HE[JF�QS[F[�US[Z�NJFTJĉDF�VD[Z�BN�UFK�QSBDZ��
5BN�QP[OBXB�BN�MVE[J�USPT[Lđ�TJđ�QS[ZXJĉ[B�BN�UFČ�QS[F[�UF�NJFTJĉDF�
EP�UBNUFHP�PTJFEMB��/P�J�UBN�TJđ�CBSE[P�EVČP�OBVD[Z�BN��;�UFK�TUSBUFHJJ�
vQSØC�J�C�đEØXw�XZ�BOJBKĉ�TJđ�[BSZTZ�QPEFKĊDJB�BOJNBDZKOFHP��Bardzo 
inspiruj$ce i motywuj$ce s$ zawsze dobre przyk"ady, zw"aszcza je#li 
mo!emy je sami zaobserwowa%: %[JB�B�V�NOJF�CBSE[P�QSđČOJF�GVOEBDKB�
[�LTJđE[FN�OB�D[FMF�LUØSFK�XT[ZTDZ�XPLØ��Tĉ�QPUFODKBMOJF�QBSUOFSBNJ�LP�
BMJDZKOZNJ��$[ZMJ�[BXJĉ[BOF�[PTUB�Z�[�OJNJ�SFMBDKF�J�SB[FN�NPČFNZ�E[JB�BĐ�
OB�S[FD[�UFHP�PTJFEMB. Jeszcze wa!niejsze okazuj$ si& pierwsze efekty po-
dejmowanych dzia"a(, które niespodziewanie w pewnym momencie staj$ 
si& 'ród"em kolejnych pomys"ów i motywacji: 4QPUZLBNZ�TJđ�OJFNBMČF�DP�
NJFTJĉD��8JE[đ�ČF�DPSB[�XJđLT[B�BLUZXOPĊĐ�KFTU�[F�TUSPOZ�UZDI�PTØC�UZDI�
H�ØXOZDI�OBT[ZDI�QBSUOFSØX��1S[ZDIPE[ĉ�[BTUBOBXJBNZ�TJđ�HE[JFĊ�UBN�
SPE[ĉ�TJđ�XTQØMOF�QPNZT�Z�DP�SPCJĐ�OB�UZN�PTJFEMV��Kluczow$ barier$ jest 
pokonanie w"asnych ogranicze(, je#li poczujemy, !e to nam si& w jakiej# 
cz&#ci uda"o, to wszystko ju! jest mo!liwe: $[Z�KB�NPHđ�QPXJFE[JFĐ�ČF�
[BD[ZOB�BN�PE�TUSBDIV �*�UP�CZ��TUSBDI�QS[FE�XFKĊDJFN�X�[VQF�OJF�PCDF�
NJ�ĊSPEPXJTLP��#B�BN�TJđ�ČF�OJF�CđEđ�QPUSBå�B�[�UZNJ�MVEċNJ�SP[NBXJBĐ�
ČF�HE[JFĊ�UBN�X�HSVQJF�CđEđ�NJB�B�QSPCMFNZ��/BUPNJBTU�QS[FT[�BN�QS[F[�
FUBQ�FVGPSJJ�QS[FT[�BN�QS[F[�FUBQ�[�PĊDJ��*�DIZCB�X�BĊOJF�UFSB[�KFTUFN�KVČ�
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OJDI��Co si& we mnie zmieni"o? Pojawia si& satysfakcja, która powoduje, 
!e chce si& podejmowa% kolejne wyzwania, by nauczy% si& spo"eczno-
#ciowego podej#cia:�*�PHSPNOĉ�TBUZTGBLDKđ�NJ�UP�EBKF��;X�BT[D[B�QP�UZDI�
XT[ZTULJDI�UBLJDI�BLDKBDI�LJFEZ�DPĊ�TJđ�VEB�UP�KVČ�NØXJ�ZĊNZ�TPCJF�
LJFEZĊ�ČF�KFTU�UBL�QP[ZUZXOB�FOFSHJB�J�UBLJ�[BQB��QP�UBLJDI�E[JB�BOJBDI�
ČF�DIDF�OBN�TJđ�XJđDFK��$P�QSBXEB�QØċOJFK�UP�HE[JFĊ�UBN�LJFEZ�OJF�VEB�
TJđ�UP�TJđ�USPDIđ�[NOJFKT[B�BMF�NJNP�XT[ZTULP�OBEBM�KFTU�DIđĐ��

d) Wykonalne

Wiar& i pewno#% p"yn$ce z+kompetencji daje zaanga!owanie w edukacj&. 
Kolejne odrobione zadania domowe to trud, ale te! energia do kolejnych 
aktywno#ci: 8�TPCJF�OB�QFXOP�PELSZ�BN�KFT[D[F�XJđDFK�TJ�Z�KFT[D[F�XJđ�
DFK�DJFSQMJXPĊDJ��8JđDFK�KFTUFN�X�TUBOJF�PE�UZDI�MVE[J�XZDJĉHOĉĐ��*OBD[FK�
OB�OJDI�QBUS[đ�OB�UZDI�EP�LUØSZDI�DIPE[đ�KBLP�QSBDPXOJL�TPDKBMOZ��/JF�
[NOJFKT[POP�NJ�SFKPOV�NJB�BN�SØČOF�S[FD[Z�QPED[BT�UFHP�T[LPMFOJB�LPT[�
UFN�X�BTOFHP�D[BTV�QP�OPDBDI�J�KFTUFN�QPUXPSOJF�[NđD[POB�QP�EXØDI�
MBUBDI�UFHP�QSPKFLUV��*�KBL�TLPĒD[Z�BN�[CJOEPXB�BN�Uđ�NBQđ�[BTPCØX�
J�QPUS[FC�UP�QP�QSPTUV�QPD[V�BN�TJđ�XPMOB��Pó'niej inaczej patrzy si& 
na nowe wyzwania, które pojawiaj$ si& w pracy. Widzi si& ich nowy sens: 
8�UFK�DIXJMJ�DIDFNZ�X�ĉD[ZĐ�EP�UFHP�SØXOJFČ�SFBMJ[BDKđ�1"-�V��.BNZ�
[BNJBS�SFBMJ[PXBĐ�HP�KFEOPD[FĊOJF�X�EXØDI�PTJFEMBDI�TPDKBMOZDI��5P�Tĉ�
UBLJF�OBKCBSE[JFK�QSPCMFNPXF�ĊSPEPXJTLB�OB�UFSFOJF�OBT[FHP�NJBTUB��*�KB�
CđEđ�SFBMJ[PXBĐ�UFO�1"-�OB�KFEOZN�[�OJDI�OB�PTJFEMV�LUØSF�KFTU�NPJN�
SFKPOFN�E[JB�BOJB�PE�QPD[ĉULV�D[ZMJ�PE�QØ�UPSB�SPLV��.BN�OBE[JFKđ�EP�
XJFE[JFĐ�TJđ�D[FHPĊ�DP�NJ�TJđ�QS[ZEB�X�NPKFK�QSBDZ��Najwa!niejszym 
motywatorem okazuj$ si& zmiany, których na pocz$tku si& nie dostrze-
ga, a jest nimi nowa jako#% kontaktu, relacji w spo"eczno#ci. Przestaje 
si& by% urz&dnikiem-kontrolerem, wchodzi si& w now$ rol& animatora: 
6�OBT�UP�CZ�P�KVČ�DPĊ�UBLJFHP�ČF�MVE[JF�[BD[đMJ�TJđ�QP[OBXBĐ��%P�UFK�
QPSZ�KBL�TJđ�NJKBMJ�HE[JFĊ�OB�VMJDZ�UP�CZ�P�vE[JFĒ�EPCSZw�BMCP�J�OJF�CZ�P��
"�X�UFK�DIXJMJ�LBČEZ�TPCJF�QPXJF�vE[JFĒ�EPCSZw��.B�P�UFHP�UP�[BUS[ZNB�
TJđ�QPSP[NBXJB�XZNJFOJ�UBN�QJđĐ�D[Z�T[FĊĐ�[EBĒ��;BXT[F�LUPĊ�UBN�
TPCJF�NB�DPĊ�EP�QPXJFE[FOJB��*�KFČFMJ�QPUS[FCVKFNZ�DPĊLPMXJFL�E[JB�BĐ�
[F�TQP�FD[OPĊDJĉ�UP�XZTUBSD[Z�QPXJFE[JFĐ�KFEOFK�PTPCJF�J�NPNFOUBMOJF�
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ČFCZ�QS[ZT[MJ�ČFCZ�[BD[đMJ�E[JB�BĐ��5P�UFČ�KFTU�KBLJĊ�UBLJ�QJFSXT[Z�LSPL�EP�
UFK�TQP�FD[OPĊDJ�[PSHBOJ[PXBOFK�

e) Wykonane

Podczas trzeciego fokusu dominowa"y odmienne nastroje. „My” to ju! zro-
bili#my, a pierwsze wyra'ne zmiany wida% go"ym okiem. Poni!ej krótka 
lista wypowiedzi ilustruj$ca ró!ne aspekty, które „zadzia"y si& podczas 
pilota!u”:

• /JF�CZ�P�OJD��/B�QJFSXT[F�TQPULBOJF�SP[XJFT[POP�XZLPOBOF�OB�
LPNQVUFS[F�[BQSPT[FOJB��ĈF�[BQSBT[BN�OB�UFO�J�OB�UFO�E[JFĒ��
1S[ZT[�Z�D[UFSZ�PTPCZ��US[Z�QBOJF�J�QBO��5BL�TJđ�[BD[ZOB�P�QPXTUB�
XBOJF�LMVCV�TFOJPSB��/JF�PEQVĊDJ�BN��,PMFKOF�XZXJFT[LJ�UF�US[Z�
QBOJF�J�UFO�QBO�QPXJFE[JFMJ�ČF�CZ�P�UBLJF�TQPULBOJF�QS[Z�LBXDF��
1PTJFE[JFMJĊNZ�TQZUB�BN�o JDI�UBLJF�XJFDJF��UP�Tĉ�FNFSZDJ�LUØS[Z�
OJF�USBåMJ�EP�OBT�EP�PĊSPELB��0OJ�NBKĉ�TXPKF�FNFSZUVSLJ�LUØS[Z�
TPCJF�ČZKĉ�BMF�[BDIđDJ�BN�JDI��#P�X[Jđ�BN�TPCJF�KVČ�QS[ZHPUPXB�
�BN�ČF�OB�QS[ZL�BE�V�OBT�OB�-JNBOPXTLJFHP�NPČOB�QPKFDIBĐ�OB�
XD[BTZ�z EPQ�BUĉ�OB�QS[ZL�BE�z 1PXJBUPXFHP�$FOUSVN��4�VDIBKDJF�
KVČ�TJđ�DPĊ�[BE[JB�P��/B�ESVHJF�TQPULBOJF�QS[ZQSPXBE[POP�OPXZDI��
+VČ�CZ�P�E[JFXJđĐ�PTØC�LPMFKOZDI��4QPUZLBMJĊNZ�TJđ�SB[�w NJFTJĉDV��
5FSB[�KFTU����PTØC�LUØSF�TQPUZLBKĉ�TJđ�DP�NJFTJĉD�

• ,BČEZ�QSBDVKF�NFUPEĉ�ĊSPEPXJTLPXĉ��,BČEZ�CF[�X[HMđEV�OB�UP�
D[Z�KFTU�UP�QSBDPXOJL�TPDKBMOZ�D[Z�OJF��5ZMLP�ČF�QSBDPXOJL�TPDKBMOZ�
SPCJ�QSBDđ�TPDKBMOĉ�z QS[ZQBELJFN�JOEZXJEVBMOZN�QSBDđ�HSVQPXĉ�
B�PQSØD[�UFHP�QSBDVKF�w ĊSPEPXJTLV��LTJđHPXB�o�QSBDVKF�w ĊSPEP�
XJTLV�J�SPCJ�LTJđHPXPĊĐ��TQS[ĉUBD[LB�o�TQS[ĉUB�J�QSBDVKF�w ĊSPEP�
XJTLV��5BL�ČF�LBČEZ�SPCJ�XT[ZTULP�

• ;NJFOJ��TJđ�UFČ�XJ[FSVOFL�OBT[FHP�PĊSPELB�J�UP�ČF�OBT[B�QBOJ�
LJFSPXOJL�OJHEZ�OJF�XZDIPE[J�B�OB�3BEđ�(NJOZ�OB�TFTKF��0OB�UBN�
[BXT[F�VLSZXB�B�TJđ�OJD�OJF�NØXJ�B�CP�XJBEPNP�MFQJFK�OJD�OJF�
NØXJĐ�DJDIP�TJFE[JFĐ��A UFSB[�[BD[đ�B�KVČ�NØXJĐ�DIXBMJĐ�OBT�

• .OJF�TJđ�XZEBKF�ČF�Tĉ�MFQT[F�UF�SFMBDKF�z LMJFOUBNJ�J�UBLJF�X[CV�
E[BOJF�XJđLT[FHP�[BVGBOJB��5BLČF�OBXFU�QS[ZDIPE[ĉ�TJđ�[XJFS[ZĐ�



258 QPSP[NBXJBĐ�QPSBE[JĐ�UBL�MVċOJFK��+BL�NBKĉ�KBLĉĊ�QPUS[FCđ�KBLĉĊ�
CJFEđ�OJF�CPKĉ�TJđ�(...)�KB�XJE[đ�ČF�OBXFU�EP�OJFLUØSZDI�QSBDPXOJ�
LØX�TPDKBMOZDI�UBL�OJF�QS[ZDIPE[ĉ�OJF�UBL�KBL�EBXOJFK�QP�QSPTUV�
CZ�QPSP[NBXJBĐ�

• 6�OBT�X�TQP�FD[OPĊDJ�UP�[NJFOJ�Z�TJđ�o�OP�NPČF�OJF�BČ�UBL�CBSE[P�
[BVXBČBMOJF�o�QPTUBXZ��#P�OB�QPD[ĉULV�UP�CZ�P�UBL�ČF�LBČEZ�
TPCJF�J�KFČFMJ�XTQØMOJF�DPĊ�NBKĉ�[SPCJĐ�UP�QPKBXJB�Z�TJđ�UFLTUZ�vQP�
DPw�vUP�OJF�NB�TFOTVw�vUP�OJD�OJF�EBw�–�UFHP�UZQV��+BL�[PCBD[Z�
MJ�ČF�KFEOBL�NPČOB�ČF�NPHĉ�QP�ĉD[ZĐ�TJđ�X�QFXOĉ�HSVQđ�PTØC�
LUØSB�NPČF�QPEKĉĐ�KBLĉĊ�JOJDKBUZXđ�XJđD�VXJFS[ZMJ�UFČ�X�TJFCJF�

• +B�CZN�KFT[D[F�P�QPTUBXBDI�QPXJFE[JB��ČF�V�OBT�UP�CZ�P�UBL�
PE�CJFSOPĊDJ�EP�BLUZXOPĊDJ��/BKQJFSX�MVE[JF�OJF�QPUSBåMJ�TJđ�TBNJ�
[PSHBOJ[PXBĐ��;OBMJ�TXPKF�QPUS[FCZ�CP�OBN�UP�NBQB�[BTPCØX�
J�QPUS[FC�QPLB[B�B��/P�J�QPUS[FCOZ�CZ��KBLJĊ�CPE[JFD�EMB�OJDI�ČFCZ�
UP�SVT[ZĐ��/P�J�E[JđLJ�UFNV�ČF�PSHBOJ[BUPS�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�
E[JB�B��UP�QPXTUB�P�NJFKTDF�TQPULBĒ�EMB�N�PE[JFČZ�LUØSF�QS[Z�PLB�
[KJ�NJFT[LBĒDZ�XZCVEPXBMJ�TBNJ��/BKQJFSX�OJF�SPCJMJ�OJD�J�NØXJMJ�
ČF�DPĊ�CZ�TJđ�QS[ZEB�P�B�QØċOJFK�TJđ�X�ĉD[ZMJ�J�[SPCJMJ�

• 0EOPĊOJF�EP�QPD[VDJB�X�BTOPĊDJ�UP�w NPNFODJF�LJFEZ�PUXPS[ZMJĊNZ�
LMVC�XPMPOUBSJVT[B�PLB[B�P�TJđ�ČF�Tĉ�HP�F�ĊDJBOZ��.PNFOUBMOJF�
QPKBXJ�Z�TJđ�KBLJFĊ�åSBOLJ�w PLOBDI�LUØSF�NJFT[LBOLJ�TBNF�QS[Z�
OJPT�Z�TBNF�[BNPOUPXB�Z��*�NPNFOUBMOJF�QPKBXJ��TJđ�UFČ�QSPCMFN�
KBL�QS[FDIPXBĐ�QFXOF�QSPEVLUZ�OB�PHOJTLP�ČF�QS[ZEB�BCZ�TJđ�KBLBĊ�
MPEØXLB��5BL�ČF�KFTU�UP�KBLJFĊ�UBLJF�QPD[VDJF�X�BTOPĊDJ��ĈF�UP�KFEOBL�
KFTU�JDI�J�UP�POJ�NPHĉ�TJđ�UBN�TQPULBĐ�NPHĉ�UBN�E[JB�BĐ��

f) Niewyobra!alne

Na tym etapie (zako(czenie pilota!u) dominowa"a duma z osi$gni&% 
i przekonanie, !e wszystko jest mo!liwe. Pó'niej z pewno#ci$ pojawi"y si& 
znów problemy, ale próg niewyobra!alnego b&dzie ju! w zupe"nie innym 
miejscu. Po pó"torarocznym pilota!u uczestników przepe"nia" optymizm 
i my#lenie o kolejnych etapach zmian w spo"eczno#ci: +B�NBN�UBLJF�
NBS[FOJF�ČF�CđE[JF�E[JB�B�P�EVČP�SØČOZDI�HSVQ�EVČP�SØČOZDI�QPEHSVQ�
X�LPOLSFUOZDI�E[JFE[JOBDI�B�KB�CđEđ�UZMLP�[BQSBT[BOB�OB�KBLJFĊ�PLPMJD[�
OPĊDJPXF�JNQSF[Z��"�POJ�CđEĉ�BLUZXOJF�E[JB�BMJ. 
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Ewaluacja rozumiana jest najcz&#ciej jako opisywanie i okre#lanie efektów 
danego podej#cia, polityki lub programu. Jest tak!e pewnego typu rodza-
jem uczenia si&, przygotowywaniem do nowych aspektów pracy, gdy! tyl-
ko w ten sposób mog$ dokonywa% si& zmiany. Jak twierdzi R. Szarfenberg 
(2011, s. 19): 8�JDI�XZOJLV�[EPCZXBNZ�XJFE[đ�P�UZN�OB�JMF�E[JB�BOJB�
QPNPDPXF�Tĉ�EPCSF�X�PTJĉHBOJV�UFHP�EP�D[FHP�[PTUB�Z�QPXP�BOF�PSB[�
X�KBLJN�TUPQOJV�PEQPXJBEBKĉ�POF�QPUS[FCPN�XTQPNBHBOZDI�J�JOOZDI�
JOUFSFTBSJVT[Z��Prowadzona w ramach projektu Standardy pomocy” inter-
wencja publiczna by"a poddawana wewn&trznej ewaluacji. Stopniowo wraz 
z rozwojem programu pojawia"o si& te! poczucie zaproponowania innej 
formy szacowania warto#ci podejmowanych dzia"a(. Zaowocowa"o to za-
"o!eniami ewaluacji demokratycznej, której idea przybli!ona zosta"a w roz-
dziale 13. W trakcie trwania projektu zdo"ano wprowadzi% tylko niektóre 
jej wymiary. W tym rozdziale zostan$ zaprezentowane reprezentatywne 
wyniki bardziej konwencjonalnego uj&cia ewaluacji spo"eczno-edukacyj-
nych zmian, jakie wynika"y z podj&cia interwencji OSL115.

������:DUWRĝÉ�SURJUDPX�HGXNDF\MQHJR�Ż�Z�RSLQLL�XF]HVWQLNµZ

Kluczowym mechanizmem zmiany podczas interwencji by" program 
edukacyjno-szkoleniowy. W zwi$zku z tym szczegó"owemu badaniu ewa-
luacyjnemu poddano jego (za)warto#%, co jest bardzo wa!ne z punktu 
widzenia jego potencjalnego dalszego wykorzystywania.

115  Wszystkie dane i cytaty pochodz% z raportu dotycz%cego fazy upowszechniania przygo-

towanego przez Barbar# B%bsk% i Paw"a Jordana, archiwum CAL.
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Przede wszystkim analizie poddano przydatno#% tre#ci poruszanych pod-
czas sesji szkoleniowych w codziennej pracy i by" oceniany w trzystopnio-
wej skali ocen: bardzo przydatne, przydatne i nieprzydatne. )rednio 95% 
uczestników uzna"o je za bardzo przydatne i przydatne (63% i 32%). Analiza 
ocen zawartych w ankietach ewaluacyjnych jednoznacznie wskazywa"a, 
!e uczestnicy fazy pilota!u wysoko ocenili podstawowy element proce-
su edukacyjnego, jakim by"y sesje szkoleniowe przygotowuj$ce do pracy 
w spo"eczno#ciach lokalnych. Ocenie poddano tak!e inne elementy procesu 
edukacyjnego: wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii oraz Fora Animatorów 
Spo"ecznych, które mia"y na celu budowanie ogólnopolskiej sieci wspó"-
pracy organizatorów spo"eczno#ci lokalnej. W ankietach ewaluacyjnych 
uczestnicy podkre#lali znaczenie tego rodzaju wydarze( i bardzo wysoko 
oceniali mo!liwo#%: poznania dobrych praktyk oraz wymiany do#wiadcze( 
z osobami pracuj$cymi ze spo"eczno#ciami lokalnymi w Wielkiej Brytanii 
i w Polsce. W wypowiedziach uczestników dotycz$cych najistotniejszych 
aspektów fazy pilota!u podkre#lone zosta"y trzy g"ówne wymiary:

a)  edukacyjny – w zakresie: zdobycia wiedzy, do#wiadcze( oraz na-
bywania #wiadomo#ci i refleksji na temat pracy w spo"eczno#ci 
(np. planowanie pracy, wymiary empowermentu), mo!liwo#% wymia-
ny do#wiadcze(;

b)  praktyczny – mo!liwo#% "$czenia teorii z praktyk$, czyli wykorzysty-
wania wyniesionej wiedzy ze szkole( do natychmiastowego zastoso-
wania w pracy ze spo"eczno#ci$ (system „zada( domowych” i pomoc 
ze strony kadry wspieraj$cej); uczestnicy podkre#lali znaczenie pla-
nowego podejmowania dzia"a( z wykorzystaniem wszystkich etapów 
(od diagnozy po badanie dowodów zmian) oraz z systematycznie pro-
wadzon$ dokumentacj$ dzia"a(. Wa!ne okaza"o si& tak!e zrozumie-
nie metody organizowania spo"eczno#ci lokalnej jako zaplanowanego 
i d"ugotrwa"ego procesu, a nie incydentalnego i akcyjnego dzia"ania 
w spo"eczno#ci;

c)  organizacyjny – odnosz$cy si& do zaplanowanych oddzia"ywa( eduka-
cyjnych, spójno#ci procesu edukacji, profesjonalnej kadry szkol$cej.



261Zaoferowane w trakcie szkole( wsparcie ze strony opiekuna-coacha oraz 
trenera wiod$cego by"o dobrze przyjmowane przez uczestników fazy 
pilota!u, podkre#lano jego znaczenie w wymiarze wsparcia merytorycz-
nego i emocjonalnego.

Przyk!adowe anonimowe wypowiedzi z ko"cowych ankiet ewaluacyjnych do-
tycz#ce wsparcia ze strony opiekunów-coachów i trenerów wiod#cych:

„Da"y mi poczucie bezpiecze(stwa. Podziwiam je za wiedz& i za postawy. By"y 
pomocne, s"u!y"y informacj$ i wyczerpuj$c$ odpowiedzi$ na problem”.

„Przekazanie gruntownej wiedzy, cz&sto popartej przyk"adami. Pomoc w rozwi$-
zywaniu sytuacji problemowych i wsparcie”.

„Udzielanie wsparcia (otarcie "ez, podniesienie w kryzysie, dodanie wiary, po-
chwa"a), cenne komentarze i przekazywanie wiedzy”.

„Przy rozwi$zywaniu problemów, przy przekazywaniu wiedzy – w sposób jasny 
i czytelny.
By"y zawsze z nami – na dobre i z"e”.

„Trener i opiekun p"ynnie uzupe"niali prac& mentora. Zawsze s"u!y"y dobr$ rad$ 
i wyja#nia"y w$tpliwo#ci”.

Uczestnicy wspierani byli tak!e przez mentorów, którzy uczestniczyli bez-
po#rednio w dzia"aniach podejmowanych przez OSL-owców w spo"eczno-
#ciach lokalnych. Ka!dy z uczestników fazy pilota!u mia" przydzielonego 
mentora, który wspiera" go w trakcie ca"ego procesu edukacyjnego (#rednio 
40 godzin). *$cznie w ramach fazy pilota!u odby"o si& 887 spotka( uczest-
ników z mentorami. Po ka!dym spotkaniu mentor przygotowywa" raport, 
który zawiera" mi&dzy innymi informacje dotycz$ce przebiegu spotkania, 
wnioski i rekomendacje dla uczestnika oraz opiekuna, trenera wiod$cego 
i superwizora (w przypadku organizatorów spo"eczno#ci lokalnej).



262 Fragment raportu mentora:

„Zakres mentoringu zosta" ustalony z uczestniczk$ na poprzednim spotkaniu. 
Uczestniczka cz&#ciowo wykona"a zaplanowane na poprzednim spotkaniu za-
dania:
-  nie opracowa"a jednolitego raportu mapy zasobów, w zamian przygotowa"a 

prezentacj& Power Point prezentuj$c$ elementy raportu mapy: wyniki bada(, 
przedstawione za po#rednictwem opisów, tabel i wykresów;

- uzupe"ni"a zasoby materialne (punkty handlowe, us"ugowe);
-  opracowa"a wst&pn$ propozycj& kroków procesu zmiany, które przys"a"a do 

mentorki do konsultacji;
-  konsultowa"a wst&pny sk"ad potencjalnych partnerów, propozycj& pla-

nu spotkania oraz w"asnej roli podczas spotkania; spotkanie odby"o si& 
6 pa'dziernika 2011 roku. 

Mentoring dotyczy":
- analizy raportu mapy zasobów i potrzeb; 
-  procedury budowania sieci partnerów i ewaluacji spotkania potencjalnych 

partnerów;
Przebieg pracy:
-  omówienie bie!$cej sytuacji w O#rodku, dzia"a( podejmowanych w ramach 

wdra!ania metody OSL;
- edukacja nt. opracowania raportu mapy zasobów i potrzeb;
-  edukacja w zakresie budowania partnerstwa i ewaluacji spotkania potencjal-

nych partnerów (cel, uczestnicy, przebieg, rola organizatorki, efekty).
Postawa Organizatora:
-  wysoki poziom zaanga!owania, podczas spotkania prawid"owe wykonywanie 

powierzonych zada(, gotowo#% do pog"&biania wiedzy i doskonalenia umiej&t-
no#ci, wysoka komunikatywno#%, otwarto#%. Uczestniczka otwarcie wyra!a 
niezadowolenie z nadmiaru obowi$zków zawodowych, których pogodzenie z za-
daniami w ramach pracy Metod$ OSL wymaga zwi&kszonego zaanga!owania 
i pracy w czasie wolnym. Pomocne jest du!e wsparcie ze strony kierowniczki.

Wykorzystane metody i narz&dzia:
-  dyskusja, zadawanie pyta(, informacje zwrotne, dzielenie si& do#wiadcze-

niem.
Osi$gni&te efekty:



263- uzupe"nienie wiedzy nt. tworzenia sieci potencjalnych koalicjantów;
- uzupe"nienie wiedzy nt. ewaluacji spotkania potencjalnych partnerów;
-  uzupe"nienie wiedzy nt. opracowania jednolitego raportu mapy zasobów i po-

trzeb;
- utrzymanie zaanga!owania uczestniczki. (...)
Proponuj& dzia"ania w nast&puj$cych obszarach:
-  opracowanie jednolitego raportu mapy zasobów i potrzeb, zgodnie z suge-

stiami mentorki i wymogami zawartymi w materia"ach szkoleniowych.
Wnioski:
-  Przygotowana prezentacja Power Point prezentuj$ca wyniki diagnozy (...) 

jest niewystarczaj$ca, jednolity dokument raportu mapy zasobów i potrzeb 
b&dzie bardziej u!yteczny do bie!$cego wykorzystania w pracy OSL.

-  Kolejne spotkanie, zaplanowane na 25 pa'dziernika 2011 roku, zgodnie 
z ustaleniami b&dzie po#wi&cone ostatecznej analizie raportu mapy zaso-
bów oraz bie!$cym zadaniom realizowanym przez uczestniczk&. (...) 

Przebieg spotkania bardzo dynamiczny, atmosfera w wi&kszo#ci nakierowana 
na wspó"prac&, sprzyjaj$ca efektywnej pracy, tematyka dostosowana do potrzeb 
uczestniczki. Zainteresowanie tematyk$ i zaanga!owanie w wykonywanie za-
da( bardzo wysokie. Uczestniczka realizuje zadania zwi$zane z wdra!aniem OSL 
na bie!$co, zorganizowane 6 pa'dziernika 2011 roku spotkanie potencjalnych 
koalicjantów. Podczas spotkania efekty pracy zosta"y poddane analizie pod k$-
tem zaistnia"ych braków. Uczestniczka potrafi wyci$ga% konstruktywne wnio-
ski, otwarcie mówi o w"asnych niepowodzeniach, proponuje czynno#ci, które 
w przysz"o#ci mog"yby usprawni% przebieg spotka(. Z wypowiedzi ww. wynika, 
!e wykaza"a si& umiej&tno#ciami organizatorskimi, w"$czeniem w przygoto-
wania pracowników socjalnych z diagnozowanego terenu, dokumentowaniem 
spotkania w formie zdj&% i protoko"u. (...) 
Podczas wykonywania zada( bardzo pomaga"a otwarto#% Uczestniczki, goto-
wo#% do pracy nad eliminowaniem nieprawid"owo#ci i trudno#ci, które wyst$pi-
"y podczas spotkania partnerów, np. krytykuj$ce stanowisko przewodnicz$cej 
Klubu Seniora.
Czynnikiem utrudniaj$cym prac& by" opór ze strony uczestniczki przed propo-
zycj$ mentora, aby raport mapy zasobów i potrzeb by" wykonany w dokumencie 
WORD a nie Power Point. Sugestia, aby raport by" opracowany zgodnie z kon-
strukcj$ zawart$ w materia"ach szkoleniowych, nie zosta"a zaakceptowana. 



264 G"ówny powód to brak czasu na wykonanie zadania. Ustalono, !e Pani (...) prze-
analizuje form& opracowania raportu z uwzgl&dnieniem jego dalszego wykorzy-
stania, przydatno#ci do bie!$cej pracy.
-  Uczestniczka sygnalizuje brak wiedzy nt. planów utworzenia Zespo"u OSL, 

nie otrzymuje !adnych informacji dotycz$cych opinii ze strony dyrek-
cji OPS na temat pracy OSL. Jedynie na okoliczno#% wizyty superwizora 
Organizatorka zdawa"a pisemn$ relacj& z wykonywanych zada(. (...)

- Konieczna praca nad usprawnieniem przep"ywu informacji w O#rodku. (...)
-  Wskazane bie!$ce wspieranie Organizatorki, podtrzymywanie gotowo#ci do 

udzia"u w projekcie, przekazywanie pozytywnych komunikatów”.

Mentorzy dzielili si& z organizatorami spo"eczno#ci lokalnej / edukato-
rami swoimi do#wiadczeniami przez udzielanie porad, konsultacje, or-
ganizowanie mini-szkole( dla pracowników danego o#rodka oraz przez 
bezpo#rednie wspieranie w konkretnych dzia"aniach realizowanych 
w spo"eczno#ciach lokalnych (badania, spotkania obywatelskie, partner-
skie). Prowadzony proces wsparcia uwzgl&dnia" potrzeby i oczekiwania 
„uczniów” oraz dostosowywa" si& do nich tak, by relacja „mistrz-ucze(” 
przynosi"a jak najwi&cej korzy#ci.

��������=PLDQ\�Z�XF]HVWQLNDFK

Zbadano te! poziom zmian w ró!nych obszarach wiedzy poprzez sa-
modzielne ich okre#lenie przez uczestników oraz dzi&ki informacjom 
z indywidualnych kart uczestnika, w których opinie w tym zakresie 
przedstawiali opiekunowie poszczególnych grup. Ponadto jako materia" 
uzupe"niaj$cy wykorzystane zosta"y transkrypcje wywiadów swobod-
nych przeprowadzonych z uczestnikami szkole(. Analiza ankiet, których 
szczegó"owe wyniki ilustruje tabela nr 2, pozwala na wysnucie wniosku, 
!e wi&kszo#% uczestników uwa!a, !e ich wiedza i umiej&tno#ci wzros"y 
w stopniu wysokim i bardzo wysokim. 
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spo"eczno#ci lokalnej

Wiedza i umiej&tno#ci 
w zakresie:
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Podstaw koncepcji orga-
nizowania spo"eczno#ci 
lokalnej

0% 0% 2% 42% 56%

Rozpoznania potrzeb, 
problemów i zasobów 
spo"eczno#ci lokalnej 
z uwzgl&dnieniem wy-
miarów empowermentu

0% 0% 5% 40% 55%

Tworzenia sieci wspó"-
pracy i budowania 
lokalnych partnerstw

0% 2% 11% 33% 55%

Procesu pracy ze spo-
"eczno#ci$ trudn$

0% 2% 20% 44% 35%

Inicjowania i wspierania 
grup samopomoco-
wych i edukacyjnych. 
Promowania wolonta-
riatu i wykorzystania 
w procesie wdra!ania 
i realizacji Modelu OSL

0% 2% 9% 53% 36%

Planowania i wykorzy-
stania: debaty, kampanii 
spo"ecznej i wydarzenia 
spo"eczno#ciowego 
w pracy na rzecz rozwoju

0% 4% 13% 33% 51%
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w zakresie:
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Planowego podejmo-
wania dzia"a( (projekty 
socjalne, animacyjne, 
program aktywno#ci 
lokalnej)

0% 0% 13% 35% 53%

Przyjmowania roli orga-
nizatora spo"eczno#ci 
lokalnej jako: animatora, 
organizatora sieci 
i polityka spo"ecznego

0% 0% 9% 33% 58%

Kreowania wizerunku 
o#rodka pomocy spo-
"ecznej przez promowa-
nie dzia"a( realizowa-
nych w spo"eczno#ciach 
lokalnych

2% 0% 9% 36% 53%

Znaczenia planowania 
strategicznego i aktyw-
nej polityki spo"ecznej, 
realizowanej przez or-
ganizacje pozarz$dowe, 
s"u!by spo"eczne 
i samorz$d

0% 0% 15% 38% 47%



267Przyk!adowe wypowiedzi z ankiet ewaluacyjnych i bada" metod# dyskusji 
zogniskowanej uczestników ze wszystkich grup bior#cych udzia! w fazie pi-
lota$u:

„Przyst&puj$c do projektu, nie wiedzia"em nic o organizowaniu spo"eczno#ci 
lokalnej.
Wszystko by"o nowo#ci$. Dosta"em narz&dzia do pracy oraz du!o wiedzy, jak 
budowa% pewne rzeczy od podstaw”.

„Uwierzy"am w OSL, zaczynaj$c projekt my#la"am, !e dostan& gotow$ recept& na 
sposoby OSL. Musia"am sama dojrze% i zrozumie%, !e to jest proces”.

„To znaczy ja to mia"am tak, !e przez pryzmat pracy 12 lat w o#rodku pomocy 
wypalenie zawodowe u mnie wyst$pi"o kompletne na pewnym etapie pisania 
wywiadów i brak wiary w to, !e ci ludzie si& zmieni$, !e oni chc$ si& zmienia%, 
co# robi%. I dopiero jak zacz&"am aktywizowa% t& spo"eczno#%, to ta wiara gdzie# 
tam kie"kowa"a. I w tej chwili nie mówi&, !e to jest 100%, ale tak da"abym 79,9. 
Ale spoko, idzie to w dobrym kierunku. I taki naprawd& wzrost u mnie takiego 
potencja"u, !e cz"owiek mo!e, musi i potrafi przede wszystkim”.

„My#l&, !e si"a, któr$ uda"o mi si& gdzie# tam wypracowa% czy odnale'% w sobie, 
mo!e wzmocni, ona dotyczy takiej sytuacji, !e "atwo wej#% na rozmow& z lud'-
mi, którzy chc$ z nami rozmawia%, które s$ ch&tne do wspó"pracy. Gorzej jest 
z tymi, którzy nie chc$ z nami rozmawia%. I nie wiem, wyrzucaj$ nas (w cudzy-
s"owie) za drzwi. Ale umiem si& nad tym zastanowi%, zdystansowa% i umiem 
wróci%. My#l&, !e ta si"a we mnie jest, !e to jest taka umiej&tno#%, !e potrafi& 
do wszystkich.
Gdzie# tam w g"owie mam ich wszystkich, nie tylko tych, z którymi fajnie i do-
brze, i poleci szybko, tylko te! znowu wracam do nich jeszcze raz zapuka%. To 
jest to, co uda"o mi si& uzyska%”.

„Ja w sobie osobi#cie znalaz"am tak$ kompetencj& szczerego rozmawiania o pro-
blemach.
Bo skoro spotykamy si& z powodu jakich# problemów, no to (...) nie mo!emy sie-
dzie% 45 minut i pi% kaw&. Bo kto# musi zacz$%, !e »oto, prosz& pa(stwa, mamy 



268 problem; polega on na tym, na tym i na tym i chcieliby#my co# z tym zrobi%«. 
(...) To w"a#nie zauwa!y"am, ze mo!na rozmawia% o problemie bez jakich# tam 
pyskówek, z"o#liwo#ci, tylko najnormalniej w #wiecie, opieraj$c si&
na faktach, przes"ankach itd.

„Otrzyma"am wzmocnienie w postaci wiedzy i umiej&tno#ci, lubi& to, co robi&, 
i wierz&, !e OSL ma sens!”

„Wiedza na temat OSL i wdra!anie w praktyce zniwelowa"y moj$ dotychczasow$ 
rutyn& w pracy i zmieni"am stosunek i podej#cie do ludzi”.

Wykres 4. Deklarowany przez uczestników poziom wzrostu samooceny 

i motywacji 

Dane z ankiet jednoznacznie wskazuj$, !e je#li chodzi o:

a)  samoocen&: dla 74% uczestników wzrost by" wysoki lub bardzo wyso-
ki. Jedynie 2% uczestników, którzy wype"nili ko(cow$ ankiet& ewalu-
acyjn$, uzna"o, !e nie wzrós" ich poziom samooceny,

b)  motywacj&: wszyscy uczestnicy okre#lili, !e wzros"a, przy czym naj-
wi&ksza grupa, stanowi$ca 64% ogó"u, wskaza"a na wysoki i bardzo 
wysoki poziom wzrostu motywacji, za# 28% okre#li"o wzrost w stop-
niu #rednim.
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269Przyk!adowe wypowiedzi uczestników z anonimowych ko"cowych ankiet 
ewaluacyjnych:

„[Pilota!] Doda" mi pewno#ci siebie. Zw"aszcza je#li chodzi o wyst$pienia pu-
bliczne, kontakt z partnerami. Udoskonali" moje umiej&tno#ci (praca z grup$). 
Pokaza" mi moje zasoby”.

„Nabra"am wiary w swoje mo!liwo#ci, pozna"am swoje s"abe i mocne strony”.

„W znacznym stopniu: wiedz&, podwy!szenie kompetencji zawodowych, pew-
no#% siebie, podwy!szenie poczucia w"asnej warto#ci. Klimat podczas spotka( 
i emocje z tym zwi$zane te! si& przys"u!y"y”.

„Wzmocni" mnie jako pracownika. Poczu"am te! swoj$ wyj$tkowo#%, zwróci"am 
uwag& na pozytywne strony w"asnej pracy”.

„Wzmocni" moje cechy organizatora. Uwierzy"am w siebie”.

„Dotychczas !adna forma edukacyjna nie rozwin&"a mnie tak bardzo jak ta. 
Inaczej postrzegam ludzi, jestem bardziej wyrozumia"a, prze"amuj& stereotypy”.

„Przez kryzysy dokonywa" si& mój rozwój – pokonywanie kryzysów dodawa"o 
mi si"y i wiary w to, !e jak si& wierzy i bardzo chce, to si& uda”.

„Wydawa"o mi si&, !e to, co robi"am do tej pory, to jest to, co powinno by%. Jednak 
wraz z przemian$ poczu"am, !e jestem m$drzejsza, bogatsza w wiedz& i do-
#wiadczenia, pewniejsza swojej si"y i mo!liwo#ci”.

Z wypowiedzi zawartych w ankietach wynika, !e najwi&kszy wp"yw na 
rozwój osobisty oraz zawodowy uczestników mia"o nabycie wiedzy i/lub 
jej usystematyzowanie (31 wskaza() oraz umiej&tno#ci zarówno tech-
nicznych, jak i komunikacyjnych (17 wskaza().

Jednym z podstawowych za"o!e( fazy pilota!u by"o mi&dzy innymi 
kreowanie nowej funkcji pracownika socjalnego – organizatora spo"ecz-
no#ci lokalnej. 83% uczestników fazy pilota!u, którzy wypowiedzieli si& 



270 na ten temat, czuje si& dobrze lub bardzo dobrze w tej roli. Uczestnicy 
w swoich ankietach cz&sto wskazywali na satysfakcj&, jak$ czerpi$ z pra-
cy ze spo"eczno#ciami oraz znaczenie odkrywania nowych potencja"ów 
i mo!liwo#ci (zarówno w odniesieniu do swojej pracy, jak i samych spo-
"eczno#ci). 

Przyk!adowe wypowiedzi z ko"cowych ankiet ewaluacyjnych: 

„To nowa rola, której jeszcze d"ugo musz& si& nauczy% i przyzwyczaja%”.

„Organizowanie spo"eczno#ci lokalnej daje mo!liwo#ci rozwoju, pracownicy so-
cjalni mog$ spojrze% na sw$ prac& z innej perspektywy. Daje widoczne, zadowa-
laj$ce efekty pracy. Jest przysz"o#ci$ pomocy spo"ecznej”.

„Praca z moj$ spo"eczno#ci$ daje mi du!o satysfakcji. Bardzo ch&tnie podejmuj& 
z nimi wszelkie dzia"ania. Dla nich mog& du!o”.

„Czuj&, !e chc& to robi%, naby"am nowe umiej&tno#ci, wiedz&”.

„Na pocz$tku by"am przera!ona i niech&tna zmianom. Jednak z biegiem czasu 
wszystko si& zmieni"o i obecnie jestem bardzo zadowolona z tego, co robi&. Praca 
daje mi satysfakcj&. Zauwa!y"am, !e praca z innymi lud'mi (ju! nie klientami) 
mo!e by% interesuj$ca”.

„Pilota! pokaza" mi inne oblicze pracy socjalnej, wiele osób podzieli"o si& ze mn$ 
swoim bogatym do#wiadczeniem, zacz&"am cieszy% si& z ma"ych sukcesów 
w pracy zawodowej”.

„Dobrze, nie jestem ju! osob$ od pomocy finansowej, rozmawiaj$ ze mn$ szcze-
rze, maj$ zaufanie. Mog& by% osob$ "$cz$c$ partnerów dla wspólnych celów, co 
powoduje wspó"prac& i zaufanie, wspólne dzia"ania. Jestem partnerem”. 



271Analiza raportów z mentoringu oraz indywidualnych kart uczestnika 
wskazuje, !e uczestnicy fazy pilota!u, pomimo narzekania na du!e ob-
ci$!enie innymi obowi$zkami, byli zaanga!owani oraz zmotywowani do 
udzia"u w projekcie, otwarci na nowe do#wiadczenia i pog"&bianie wiedzy 
w zakresie metody OSL. 

Przyk!adowe wypowiedzi z ko"cowych anonimowych ankiet ewaluacyjnych:

„OSL zmienia wizerunek OPS i pracowników socjalnych. Prze"amuje stereotypy 
i zmienia my#lenie o roli OPS”.

„Przynosi wymierne efekty, powoduje zmiany postaw, przyczynia si& do popra-
wy wizerunku OPS oraz osób i spo"eczno#ci wykluczonych spo"ecznie”.

„Umiejscowi% rol& organizatora w odpowiedniej strukturze OPS. Oddzieli% rol& 
OSL od pracownika socjalnego przeprowadzaj$cego wywiady. Zapis w ustawie – 
o zakresie i roli OSL. Tylko wtedy b&dzie mo!liwe wdro!enie OSL”.

„Jest to jedyna metoda, która w obecnych czasach mo!e pozwoli% na pe"n$ pra-
c& w spo"eczno#ci, w zwi$zku ze zmianami, jakie zachodz$ w kraju i w ludziach 
– praca z jednostk$ jest niewystarczaj$ca”.

„OSL daje mo!liwo#ci rozwoju, pracownicy mog$ spojrze% na sw$ prac& z innej 
perspektywy. Daje widoczne, zadowalaj$ce efekty pracy. Jest przysz"o#ci$ po-
mocy spo"ecznej”.

„Praca u podstaw, namacalne efekty, wzmacnianie wi&zi i kultury. OSL to po-
zytywny zastrzyk energii, wiedzy i umiej&tno#ci w pracy z lud'mi, dla ludzi. 
Wyodr&bnienie OSL w OPS, przekazywanie #rodków finansowych na ten cel, 
zmiany w zapisie ustawy o pomocy spo"ecznej”.

„Poniewa! to w spo"ecze(stwie, grupie tkwi si"a do poprawy i dzia"ania. 
Wystarczy si&gn$% po potencja" tkwi$cy w spo"eczno#ci i pobudzi%, w"$czy% 
ich do dzia"ania. Jednostka nie osi$gnie tego sama”.
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Dane wykorzystane w cz&#ci dotycz$cej dzia"a(, realizowanych w spo-
"eczno#ciach lokalnych przez uczestników z grupy ma"ych, #rednich 
i du!ych miast, pochodz$ z analizy takich materia"ów jak: mapy zasobów 
i potrzeb (43), ko(cowych raportów przedstawiaj$cych podejmowane 
dzia"ania (44), opisów spo"eczno#ci w zakresie wymiarów empower-
mentu (36), anonimowych ankiet ewaluacyjnych w cz&#ci dotycz$cej 
pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$ (55), raportów z bada( metod$ dyskusji 
zogniskowanej (4) i transkrypcji siedmiu wywiadów swobodnych.
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Metoda organizowania spo"eczno#ci lokalnej zosta"a zainicjowana 
w 44 spo"eczno#ciach. O wyborze spo"eczno#ci zadecydowa"y ró!ne 
czynniki (najcz&#ciej by"o ich kilka):

• znaczna liczba #rodowisk korzystaj$cych ze #wiadcze( pomocy spo-
"ecznej – 17 wskaza(,

• kumulacja problemów (ze wzgl&du na „wieloproblemowo#%”, „degra-
dacj& spo"eczn$ i ekonomiczn$”) – 14 wskaza(,

• brak lub niewielka ilo#% zasobów instytucjonalnych oraz brak miejsc 
sp&dzania czasu wolnego, w szczególno#ci dla dzieci, m"odzie!y 
i osób starszych – 10 wskaza(,

• ubóstwo („getto biedy”, „enklawa biedy”) i nadu!ywanie alkoholu – 
8 wskaza(,

• du!a liczba osób starszych zagro!onych wykluczeniem spo"ecznym 
– 8 wskaza(.

Wskazywane przez uczestników czynniki decyduj$ce o wyborze spo"ecz-
no#ci wskazywa"y, !e kierowali si& oni g"ównie negatywnymi cechami 
danej spo"eczno#ci i wyst&puj$cymi w niej problemami. Tylko w poje-
dynczych przypadkach zwrócono uwag& na potencja" spo"eczno#ci, jej 
gotowo#% do dzia"ania oraz zainteresowanie ze strony lokalnych liderów. 
Uczestnicy wybrali do dzia"a( i aktywizacji spo"eczno#ci trudne, uwik"ane 



273w powa!ne problemy, bierne oraz zaniedbane. Spo"eczno#ci lokalne, 
w których w ramach fazy pilota!u wdra!any by" model OSL, mo!na po-
dzieli% na sze#% grup:

• spo"eczno#% osiedli, dzielnic miejskich lub gminnych (12);
• spo"eczno#ci wiejskie (11);
• spo"eczno#ci zamieszka"e przy konkretnej ulicy (11), przy czym 

w pi&ciu przypadkach na wybranych ulicach zlokalizowane by"y po-
jedyncze bloki/kamienice z mieszkaniami socjalnymi,

• bloki, baraki socjalne (5);
• pojedyncze budynki, kamienice (4);
• jedno ma"e miasteczko.

Opis przyk!adowej spo!eczno%ci lokalnej – MOPS Wejherowo: 
„Wybrane przeze mnie #rodowisko (m.in. dwa barki socjalne) zlokalizowane jest 
na obrze!ach Wejherowa (...). Od strony po"udniowej granicz$ z rozleg"ymi ogród-
kami dzia"kowymi, od których oddzielone s$ dodatkowo pasem nieu!ytków. 
Na wschód od baraków powsta"o nowe osiedle deweloperskie (...) sk"adaj$ce si& 
z grupy nowoczesnych paropi&trowych bloków. W pozosta"ej cz&#ci teren oto-
czony jest przez najstarsz$ lokaln$ zabudow& – osiedle domów jednorodzinnych 
(...). Z racji swojego po"o!enia infrastruktura terenu jest do#% uboga.
Na omawianym terenie dominuje niska zabudowa – przede wszystkim pi&trowe 
domki jednorodzinne oraz altany ogrodnicze. Jedynym wyj$tkiem jest grupa 
paropi&trowych bloków nowego osiedla. Zabudowa jest do#% lu'na, wi&kszo#% 
z budynków posiada w"asne ogródki przydomowe. Z uwagi na nowe inwestycje 
budowlane zmodernizowana zosta"a sie% uliczek dojazdowych – wi&kszo#% jest 
asfaltowa, przygotowane zosta"y kostkowe chodniki, zasadzono drzewka, za-
pewniono o#wietlenie uliczne, co w du!ej mierze poprawi"o walory estetyczne 
terenu. Na uwag& zas"uguje jedynie fakt, i! wi&kszo#% z ww. inwestycji i nieru-
chomo#ci odgrodzona jest metalow$ siatk$ od budynków socjalnych – izoluj$c 
je od siebie.
Najbardziej charakterystycznym elementem omawianego obszaru s$ same 
baraki socjalne, które z uwagi na wygl$d i przeznaczenie odcinaj$ si& bardzo 
wyra'nie od zdecydowanie bogatszego i estetycznego osiedla. (...) Brak jest 



274 zasobów instytucjonalnych zlokalizowanych w wybranej przez nas przestrze-
ni. Spo"eczno#% umiejscowiona jest na kra(cu miasta Wejherowa, a wszystkie 
wa!ne dla mieszka(ców instytucje s$ zlokalizowane w centrum miasta. (...) 
Ze wzgl&du na geograficzne po"o!enie ww. rejonu mieszka(cy maj$ utrudniony 
dost&p do zaplecza infrastrukturalnego. (...)
*$cznie w barakach socjalnych zamieszkuje 7 rodzin sk"adaj$cych si& 
z 33 cz"onków. (...) Gospodarstwa domowe – "$cznie 10.
Budynki socjalne, w których mieszka wybrana przez nas spo"eczno#%, s$ zanie-
dbane, zarówno z zewn$trz, jak i wewn$trz. (...) Wspólne korytarze, (...) ponure, 
zagracone, #ciany korytarzy brudne i obdrapane. (...) Teren nie jest ogrodzony, 
co stanowi du!e niebezpiecze(stwo dla dzieci tam mieszkaj$cych. Teren piasz-
czysty, z niewielk$ ilo#ci$ trawy, brak ro#linno#ci ozdobnej. Mieszka(cy nie po-
siadaj$ placu zabaw dla dzieci, "awki, teren jest ca"kowicie niezagospodarowany. 
Miejscem skupiaj$cym mieszka(ców s$ wej#cia do baraków, stare, zniszczone 
kanapy i fotele tam stoj$ce s"u!$ g"ównie do wieczornych spotka(, nierzadko 
celem wspólnego spo!ywania alkoholu. Relacje mi&dzy mieszka(cami – znaj$ 
si&, rozmawiaj$ ze sob$, w wi&kszo#ci nie utrzymuj$ za!y"ych stosunków, wy-
st&puj$ równie! konflikty i nieporozumienia, zauwa!alne jest „donosicielstwo”, 
wyra'nie widoczna wi&ksza zgodno#% i g"&bsze relacje mi&dzy mieszka(cami 
jednego budynku. Mieszka(ców "$czy podobna sytuacja socjalno-bytowa, cho% 
zdarzaj$ si& sytuacje #wiadcz$ce o rywalizacji mi&dzy mieszka(cami, w szcze-
gólno#ci rywalizacji i wrogo#ci mi&dzy mieszka(cami dwóch baraków. W sytu-
acjach wspólnego kryzysu potrafi$ podj$% wspólne dzia"ania”. 

Wybrane spo"eczno#ci ró!ni"y si& mi&dzy sob$ pod wzgl&dem dost&pu 
do zasobów instytucjonalnych i z tego wzgl&du mo!na je podzieli% na 
trzy grupy:

a)  spo"eczno#ci, w których nie tylko brak jest jakichkolwiek zasobów 
instytucjonalnych, ale jest te! utrudniony dost&p do zasobów zloka-
lizowanych poza wybran$ spo"eczno#ci$, ze wzgl&du na odleg"o#% od 
1,5 do 14 km (11);

b)  spo"eczno#ci, w których zlokalizowane s$ pojedyncze instytucje, 
czy te! organizacje, np.: sklepy, drobne przedsi&biorstwa, szko"a, 
ko#ció", Ko"o Gospody( Wiejskich itp., natomiast pozosta"e wa!ne dla 



275funkcjonowania spo"eczno#ci instytucje i organizacje s$ zlokalizowa-
ne w innych cz&#ciach miasta lub gminy, co wp"ywa na utrudniony 
dost&p do nich (22);

c)  spo"eczno#ci, które s$ zlokalizowane w centrach miast lub gmin, dzi&-
ki czemu maj$ "atwy dost&p do zasobów instytucjonalnych (11).

Najwi&ksz$ grup& stanowi"y spo"eczno#ci licz$ce do 1000 mieszka(ców 
(27), co stanowi ponad 61% ogó"u spo"eczno#ci, grup, z którymi praco-
wali organizatorzy. Spo"eczno#ci #rednich, licz$cych od 1000 do 5500 
mieszka(ców, by"o 13, co stanowi oko"o 30% ogó"u spo"eczno#ci. Dwie 
najmniejsze liczy"y po 1006 mieszka(ców, natomiast najwi&ksza by"a 
dzielnica, w której mieszka 5459 osób. Spo"eczno#ci du!ych, których licz-
ba mieszka(ców przekracza"a 11 tys. by"y cztery, w tym: trzy osiedla 
licz$ce oko"o 12 tys. mieszka(ców i jedna dzielnica licz$ca ponad 20 tys. 
mieszka(ców.

W procesie rozpoznawania sytuacji w wybranej spo"eczno#ci lokal-
nej, uczestnicy fazy pilota!u badali potrzeby i problemy mieszka(ców. 

Badanie potrzeb i problemów – MOPS Swarz&dz:

„Na podstawie poczynionych przez organizatorów spo"eczno#ci lokalnej obser-
wacji wynika, !e spo"eczno#% lokaln$ cechuje bierno#%, marazm, wie# sprawia 
wra!enie u#pionej, codzienne !ycie toczy si& wokó" miejsca zamieszkania. 
Mieszka(cy sp&dzaj$ czas na schodach, kilku "awkach oraz w okolicach sklepów 
spo!ywczo-monopolowych. (...) Mieszka(cy (...) – starszej cz&#ci wsi w przewa-
!aj$cej liczbie w ci$gu dnia s$ w domu, natomiast tych zamieszkuj$cych bloki 
(...) w wi&kszo#ci przypadków mo!na by"o zasta% w godzinach popo"udniowych, 
co zwi$zane jest z ich aktywno#ci$ zawodow$. Przestrze( wokó" bloków jest 
czysta, da"o si& zauwa!y%, !e mieszka(cy wykazuj$ dba"o#% o w"asne miesz-
kanie czy ogród, nie s$ jednak skorzy do utrzymywania czysto#ci miejsc, które 
nale!$ do ogó"u, takich jak klatka schodowa czy chodnik. W kwestii kontaktów 
s$siedzkich mo!na odnie#% wra!enie, !e ludzie rozmawiaj$ ze sob$, dziel$ 
si& problemami, sprawami dnia codziennego, jednak z drugiej strony cz&sto 
rozmowy te maj$ na celu uzyskanie informacji, po to tylko by wykorzysta% je 



276 przeciwko tej osobie, oczerni% j$, a nawet zadzia"a% na jej szkod&. Mimo !e spo-
"eczno#% wsi stwarza wra!enie jednorodnej grupy, daje si& odczu% wzajemn$ 
niech&%, zawi#%, zazdro#%, nastawienie na uzyskanie korzy#ci dla siebie, zatem 
kwestia relacji pomi&dzy mieszka(cami to trudny temat. Nale!y tak!e zwróci% 
uwag&, i! dostrzegalny jest podzia" pomi&dzy mieszka(cami dwóch ulic. (...) 
Tak zwana starsza cz&#% wsi (...) zamieszkana jest przez osoby w wi&kszo#ci 
bezrobotne, które swój czas wolny sp&dzaj$ na obserwowaniu okolicy, a przede 
wszystkim s$siadów i tego, co dzieje si& w ich najbli!szym otoczeniu. Nast&pnie 
informacje te wykorzystuj$, rozpowszechniaj$c plotki lub dzwoni$c do ró!nych 
instytucji, w tym do OPS z pro#b$ o rozwi$zanie problemu z danym s$siadem, 
problemu, który cz&sto nie istnieje. Trudno mówi% o wyst&powaniu otwartego 
konfliktu, raczej mamy do czynienia z ró!nicami pogl$dów, ch&ci$ do zmian i po-
czuciem sprawstwa, które w wi&kszej mierze wykazuj$ mieszka(cy ulicy. (...) 
M"odsi mieszka(cy wsi swój czas wolny cz&sto sp&dzaj$ przed sklepem, gdzie 
znajduje si& miejsce do siedzenia i ewentualnego spo!ycia zakupionych w skle-
pie artyku"ów. (...) W pobli!u bloków usytuowany jest tak!e stó" do ping-ponga, 
oblegany przez kar"owick$ m"odzie!. To jedyna forma aktywno#ci sportowej do-
st&pna na terenie wsi. W planach tak!e jest ogrodzenie boiska sportowego do 
gry w pi"k& no!n$ oraz stworzenie boiska do siatkówki. (...) Istniej$ dwa przy-
stanki (...) – zadbane, w tym 1 z "awk$. Drogi dojazdowe s$ w niezadowalaj$cym 
stanie, po okresie zimowym uleg"y one cz&#ciowej naprawie. Wie# z s$siedni$ 
Wierzonk$ i znajduj$c$ si& tam szko"$ podstawow$ jest po"$czona chodnikiem, 
który jest w bardzo dobrym stanie, do ulicy (...) prowadzi droga wy"o!ona kostk$ 
brukow$, nieopodal znajduje si& plac zabaw z piaskownic$. Drugi plac znajdu-
je si& na pocz$tku wsi, powsta" z funduszu so"eckiego (poprzedni plac zabaw 
zosta" zdemontowany 2 lata temu). Najwi&kszym wyzwaniem dla so"tysa by"o 
uzyskanie zgody wszystkich mieszka(ców nale!$cych do wspólnoty mieszka-
niowej na postawienie nowego placu na terenie wspólnoty”. 

Analiza opisów bada( wskazuje, !e dominowa"y badania ankietowe, 
a w znacznej cz&#ci wywiadów zadawane by"y pytania charakterystycz-
ne dla ankiet (zawieraj$ce kafeteri& problemów do wyboru czy pytania, 
jakie zawarte s$ w ankietach w metryczce dotycz$cej osoby badanej). 
Zarówno ankiety, jak i wywiady dotyczy"y trzech obszarów: a) postrze-
gania swojego miejsca zamieszkania na tle innych cz&#ci miasta, gminy; 



277b) problemów, z jakimi borykaj$ si& mieszka(cy, c) odej#cia mieszka(-
ców od w"$czenia si& w proces rozwi$zywania istniej$cych problemów. 
Wed"ug przedstawionych przez organizatorów danych, na etapie badania 
zasobów i potrzeb, w wybranych spo"eczno#ciach zaobserwowano: bier-
no#% lub niski poziom aktywno#ci i zaanga!owania, niski poziom wra!-
liwo#ci i integracji spo"ecznej, brak wiary w zmian& i poczucia wp"ywu, 
niski poziom odpowiedzialno#ci, postawy roszczeniowe mieszka(ców, 
niska samoocena i poziom zaufania oraz brak poczucia to!samo#ci.

Uczestnicy fazy pilota!u po przeprowadzeniu bada( w zakresie za-
sobów i potrzeb spo"eczno#ci podejmowali w nich dzia"ania o charakterze 
integracyjnym, aktywizacyjnym oraz edukacyjnym. Wykorzystywano 
takie narz&dzia wspieraj$ce jak: partnerstwo, wolontariat, kampanie 
spo"eczne i wydarzenia oraz rzecznictwo i informacja obywatelska. W ni-
niejszym opracowaniu dzia"ania zosta"y pogrupowane w nast&puj$cy 
sposób: bezpo#rednia praca z mieszka(cami, partnerstwa, grupy, wo-
lontariat, kampanie, informacja oraz wydarzenia lokalne. Organizatorzy 
spo"eczno#ci lokalnej prowadzili bezpo#rednie dzia"ania z mieszka(ca-
mi w 33 spo"eczno#ciach lokalnych o charakterze terytorialnym. Praca 
ta wi$za"a si& z inicjowaniem spotka( obywatelskich oraz w"$czaniem 
mieszka(ców w prace ukierunkowane na rozwi$zywanie istniej$cych 
problemów. *$cznie odby"o si& ponad 110 spotka( obywatelskich116, 
w efekcie których zosta"y podj&te, z aktywnym udzia"em mieszka(ców, 
dzia"ania polegaj$ce w szczególno#ci na:

• organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i m"odzie!y (m.in. tworzenie 
placów zabaw, remonty pomieszcze( na #wietlice, kluby) – dzia"ania 
tego rodzaju mia"y miejsce w 15 spo"eczno#ciach,

• podejmowaniu prac ukierunkowanych na popraw& estetyki otoczenia 
(m.in. sprz$tanie terenu, sadzenie drzew, krzewów, kwiatów) – dzia-
"ania tego rodzaju mia"y miejsce w 12 spo"eczno#ciach,

• przeprowadzaniu remontów, napraw budynków mieszkalnych, 
w szczególno#ci cz&#ci wspólnych (m.in. malowanie klatek, wyko-
nywanie drobnych napraw w pomieszczeniach, z których korzystaj$ 

116  Dok"adnej liczby nie mo&na okre'li(, poniewa& w cz#'ci raportów nie zosta"a podana 

liczba spotka!, jest jedynie informacja, &e by"o ich kilka.



278 wszyscy lub cz&#% mieszka(ców) – dzia"ania tego rodzaju mia"y 
miejsce w sze#ciu spo"eczno#ciach,

• przygotowywaniu petycji do w"adz lub administratora m.in. w sprawie 
postawienia dodatkowych znaków drogowych lub zamontowania lu-
stra przy drodze, progu zwalniaj$cego – dzia"ania tego rodzaju mia"y 
miejsce w pi&ciu spo"eczno#ciach.

Ponadto w jednej ze spo"eczno#ci mieszka(cy samodzielnie ocieplili 
baraki, w których mieszkaj$, w innej zamontowali tablic& informacyjn$, 
w celu u"atwienia wzajemnego komunikowania si&, w kolejnej ogrodzili 
staw, który stwarza" niebezpiecze(stwo dla dzieci. Mieszka(cy anga!o-
wali si& równie! w organizacj& lokalnych wydarze(. 

Organizatorzy spo"eczno#ci lokalnej od samego pocz$tku budowali 
sieci wspó"pracy z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji. 
W trzech przypadkach by"a to kontynuacja wspó"pracy, poniewa! part-
nerstwo istnia"o ju! wcze#niej, w dziewi&ciu – wspó"dzia"anie wi$za"o si& 
jedynie z nawi$zywaniem relacji z pojedynczymi parterami. Natomiast 
w przypadku 32 spo"eczno#ci by"y prowadzone dzia"ania maj$ce na celu 
budowanie partnerstw lokalnych. *$cznie odby"o si& ponad 80 spotka( 
partnerskich117. We wspó"prac& z organizatorami spo"eczno#ci lokalnej 
w"$czy"o si& ponad 220 lokalnych instytucji i organizacji118. Najcz&#ciej 
byli to przedstawiciele: szkó", administracji budynków, policji, instytu-
cji kultury, stra!y miejskiej, Ko#cio"a katolickiego, organizacji pozarz$-
dowych, drobnego biznesu, urz&du miasta/gminy oraz lokalni liderzy. 
Analiza materia"u dotycz$cego partnerstw wskazuje, !e w trakcie fazy 
pilota!u w !adnym o#rodku pomocy spo"ecznej nie zosta"a podpisana 
formalna umowa partnerska. Jedynie w kilku przypadkach podpisane zo-
sta"y deklaracje przyst$pienia do partnerstwa119. Analizuj$c informacje, 
zwi$zane z budowaniem lokalnych partnerstw, mo!na wysnu% wniosek, 
!e sprawia"o ono uczestnikom wiele trudno#ci, a dzia"ania w tym zakresie 

117  Ich liczba by"a na pewno wi#ksza, ale nie jest mo&liwe okre'lenie dok"adnej liczby, ze 

wzgl#du na to, &e w kilku przypadkach brakuje dok"adnych danych w tym zakresie.

118  Liczba ta równie& nie jest pe"na, poniewa& w cz#'ci materia"ów brakuje informacji na 

temat liczby instytucji, organizacji, z którymi podj#ta zosta"a wspó"praca.

119  Nie mo&na poda( dok"adnych danych w tym zakresie, poniewa& informacje w raportach 

nie s% jednoznaczne.



279bardziej wi$za"y si& z budowaniem sieci wspó"pracy ni! formalnych 
zwi$zków partnerskich.

W ramach procesu edukacyjnego, uczestnicy byli przygotowywani 
do tworzenia ró!nego rodzaju grup. „Zadaniem domowym” nie by"o jednak 
zainicjowanie grupy, ale jedynie przygotowanie planu utworzenia grupy 
lub wolontariatu. W zwi$zku z tym plany powsta"y, natomiast w niewiel-
kim zakresie zosta"y wdro!one – powsta"y tylko grupy. Narz&dzie wspie-
raj$ce, jakim jest wolontariat, zosta"o wykorzystane w o#rodkach pomocy 
spo"ecznej. Promowanie wolontariatu odbywa"o si& g"ównie w#ród m"o-
dzie!y i równie! m"odzi ludzie najcz&#ciej w"$czali si& w dzia"ania wolon-
tarystyczne. Przeprowadzenie kampanii spo"ecznej nie by"o zadaniem dla 
uczestników fazy pilota!u, zaleceniem by"o jedynie przygotowanie planu 
takiego przedsi&wzi&cia. Mimo to, cz&#% z organizatorów podj&"a si& or-
ganizacji kampanii spo"ecznej. Z raportów wynika, !e zorganizowanych 
zosta"o 13 kampanii, jednak po analizie materia"u uznano, !e za dzia"a-
nia, maj$ce znamiona kampanii mo!na uzna% jedynie dziewi&% przed-
si&wzi&%120. Opisy czterech wskazuj$, !e by"y to dzia"ania obywatelskie, 
zwi$zane z anga!owaniem mieszka(ców w sadzenie drzewek, czy te! 
zagospodarowaniem przestrzeni.

W ramach wdra!ania Modelu OSL w sze#ciu o#rodkach realizowane 
by"y dzia"ania, zwi$zane ze zwi&kszaniem dost&pu do informacji i kon-
sultacji. W tym celu zorganizowanych zosta"o sze#% punktów informa-
cyjno-konsultacyjnych. W ich ramach mieszka(cy mogli m.in. korzysta% 
z pomocy wolontariuszy oraz profesjonalistów z zakresu prawa, psycho-
logii, doradztwa rodzinnego. W procesie wdra!ania Modelu OSL w wybra-
nych spo"eczno#ciach lokalnych inicjowane by"y ró!norodne wydarzenia 
lokalne o charakterze integracyjnym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym 
– "$cznie odby"o si& 101 imprez. By"y to g"ównie festyny, pikniki, spotka-
nia z okazji ró!nego rodzaju #wi$t, ogniska, rajdy, rozgrywki sportowe, 
wycieczki, zabawy, bale charytatywne. Jak wskazuj$ dane, lokalne wy-
darzenia by"y inicjowane, organizowane we wspó"pracy z lokalnymi part-
nerami oraz przy aktywnym udziale mieszka(ców. Cz&sto brali w nich 

120  Dwie kampanie przeciwdzia"aj%ce przemocy: „Otwórz oczy – zareaguj przeciwko prze-

mocy” i „W stron# prawdy o przemocy domowej”; kampania „Budujemy lepszy 'wiat..”, 

b#d%ca przedsi#wzi#ciem promuj%cym integracj# mi#dzypokoleniow%, znaczenie wi#zi 

spo"ecznych oraz inicjatyw s%siedzkich.



280 udzia" przedstawiciele w"adz lokalnych oraz mediów, co umo!liwia"o pro-
mocj& metody organizowania spo"eczno#ci lokalnej oraz zwraca"o uwag& 
nie tylko na problemy, ale równie! na potencja" spo"eczno#ci.
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Prowadzona ewaluacja tylko po#rednio i w ograniczonym zakresie ba-
da"a zmiany zachodz$ce w spo"eczno#ciach pod wp"ywem stosowania 
metody #rodowiskowej121. Jak wynika z danych zawartych w raportach, 
wdra!anie modelu OSL przynios"o wiele zmian o charakterze twardym 
(rezultaty ilo#ciowe, produkty) i mi&kkim (rezultaty jako#ciowe). Do 
pierwszych zaliczy% mo!na: utworzenie lub wyremontowanie miejsc 
sp&dzania czasu wolnego dla dzieci i m"odzie!y (place zabaw, #wietlice, 
kluby), zagospodarowanie terenu wokó" budynków, poprawa estetyki 
otoczenia (posprz$tanie, sadzenie kwiatów, drzewek itp.), odmalowa-
nie i drobne remonty klatek schodowych i pomieszcze( wspólnych – 
wskazane w siedmiu spo"eczno#ciach, ocieplenie budynku. Rezultaty 
mi&kkie, czyli zmiany w obszarach empowermentu, by"y zauwa!alne 
w szczególno#ci w nast&puj$cych wymiarach: w 17 spo"eczno#ciach 
zwi&kszy" si& poziom aktywno#ci mieszka(ców, w 12 spo"eczno#ciach 
nast$pi" wzrost zaanga!owania mieszka(ców w dzia"ania na rzecz wspól-
nego dobra. W pozosta"ych spo"eczno#ciach wskazano zwi&kszenie po-
czucia wspólnoty, odpowiedzialno#ci, sprawczo#ci, wspó"dzia"ania oraz 
wzrost samooceny i poczucia w"asnej warto#ci. Wspólna praca np. przy 
malowaniu klatki schodowej to mo!liwo#% do nawi$zania kontaktów, 
odbudowywania wi&zi, integracji. To równie! edukacja, której celem jest 
m.in. u#wiadomienie ludziom, !e wiele zale!y od nich samych i tego, !e 
przez wspólne dzia"ania, dzi&ki posiadanemu potencja"owi mog$ wp"yn$% 
na zmian& ich niekorzystnej sytuacji.

121  Wi#cej materia"u zawieraj% pog"#bione studia przypadków zamieszczone w publikacji: 

Oblicza zmiany lokalnej – studia przypadków, red M. Dudkiewicz, ISP, Warszawa 2013.



281Refleksje organizatora – 'OPS Brwinów:

„Gdy zaczyna"am prac& w spo"eczno#ci (...) i rozmawia"am z mieszka(cami, wszy-
scy byli sceptycznie nastawieni, twierdzili »szkoda pani czasu, tu i tak nic si& nie 
zmieni, nic si& nie da zrobi%«, jednak ju! po kilku moich wizytach, po przeprowa-
dzonych badaniach w formie wywiadów swobodnych z grup$ mieszka(ców, ludzie 
zacz&li by% ciekawi, co z tego mo!e wynikn$%. Zacz&li si& dopytywa%. (...) Dobrym 
sposobem komunikacji z mieszka(cami i osobami decyzyjnymi s$ spotkania oby-
watelskie na terenie osiedla, mimo faktu, !e spotykamy si& „ pod chmurk$ ” lub na 
klatce schodowej. Mieszka(cy s$ na swoim terenie, s$ gospodarzami spotkania, 
czuj$ si& pewniej. Powoli spo"eczno#% zacz&"a si& aktywizowa%, zacz&li wy"ania% 
si& osiedlowi liderzy, a w"a#ciwie osiedlowe liderki. (...) Mieszka(cy bardzo "adnie 
w"$czyli si& w proponowane przez )OPS dzia"ania: uporz$dkowali osiedle, rozplanto-
wali przywiezion$ ziemi&, w"$czyli si& w organizacj& spotka( osiedlowych (w lipcu 
dla dzieci, we wrze#niu dla ogó"u mieszka(ców). Widz$ sens w tych dzia"aniach i s$ 
zadowoleni z faktu, !e »na naszym osiedlu te! si& co# dzieje i mo!e by% fajnie«. 
Niektórzy mieszka(cy na wrze#niowy piknik zaprosili znajomych z innej cz&#ci 
miasta. My#l&, !e tego zapa"u mieszka(ców, liderek nie mo!na zmarnowa%, trzeba 
s"ucha% mieszka(ców, dyskretnie wskazywa% mo!liwo#ci rozwi$zania problemu, 
dyskutowa% i zaprasza% na spotkania osoby decyzyjne. Rola pracownika socjalnego 
jako animatora jest mi najbli!sza. Posiadam umiej&tno#% szybkiego nawi$zywania 
kontaktu z lud'mi, potrafi& te! ich uwa!nie s"ucha% i dyskretnie wspiera% w dzia-
"aniach. Uwa!am, !e spo"eczno#ci nale!y da% czas na zmian&. Du!$ satysfakcj& 
daje mi obserwowanie pozytywnych zmian, które zachodz$ w spo"eczno#ci. Wida% 
zmiany zarówno na osiedlu jako miejscu zamieszkania (porz$dek, ogrodzenie sta-
wu), jak i zmian& w ludziach, którzy zaczynaj$ dostrzega%, !e razem mo!na zrobi% 
wiele dobrego. Fakt, !e troje m"odych ludzi mieszkaj$cych na tym osiedlu zg"osi"o 
ch&% pracy w wolontariacie, #wiadczy o tym, !e nasze dzia"ania s$ potrzebne i przy-
nosz$ pozytywne efekty. Wspó"praca z partnerami te! zaczyna si& normalizowa%. 
Spotykamy si& nie tylko na formalnych spotkaniach, ale w wa!nych i pilnych spra-
wach kontaktujemy si& telefonicznie lub osobi#cie. Ka!da z instytucji zaanga!o-
wana w partnerstwo wnosi do niego co# nowego. B&dziemy stara% si& rozszerzy% 
partnerstwo i w"$czy% w dzia"ania nowych partnerów, zw"aszcza z kr&gu biznesu. 
Ca"y czas ucz& si& roli pracownika socjalnego jako organizatora sieci spo"ecznych 
i teraz z perspektywy czasu s$dz&, !e coraz lepiej odnajduj& si& w tej roli”.
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Organizatorzy podkre#lali swoje osi$gni&cia i sukcesy, które mo!na po-
dzieli% na dwie grupy: a) zmiany, jakie zasz"y w samych mieszka(cach, 
które zwi&kszy"y poziom empowermentu122 oraz b) realizacja konkret-
nych dzia"a( oraz ich efekty. 

Jako sukcesy w zakresie zmian w obszarze empowermentu orga-
nizatorzy wskazywali: wzrost aktywno#ci mieszka(ców oraz poziomu 
ich zaanga!owania w dzia"ania na rzecz wspólnego dobra, zbudowanie 
sieci wspó"pracy, pozyskanie nowych partnerów, wzrost zaufania do lu-
dzi i instytucji, w tym do pracownika socjalnego i o#rodka pomocy spo-
"ecznej, zintegrowanie mieszka(ców i wy"onienie si& lokalnych liderów. 
Mniejsza ilo#% osób jako sukces wskazywa"a: wzrost poczucia wp"ywu, 
wiary w zmian& oraz zwi&kszenie poziomu samooceny. Je#li chodzi o re-
alizacj& konkretnych zada(, jako sukces wskazywano: zorganizowanie 
lokalnych wydarze(, wykonanie remontu #wietlicy, zorganizowanie 
wolontariatu. Ponadto pojedyncze osoby jako najwi&ksze osi$gni&cie 
uzna"y: posadzenie 300 ro#lin, likwidacj& cz&#ci nielegalnych punktów 
sprzeda!y alkoholu, powstanie stowarzyszenia, znalezienie miejsca na 
boisko i plac zabaw dla dzieci, powstanie piaskownicy i miejsca spotka( 
dla seniorów, zorganizowanie zaj&% dla m"odzie!y oraz uruchomienie dla 
tej grupy klubu. 

Je#li chodzi o trudno#ci, to wskazywano ich zewn&trzne i wewn&trz-
ne umiejscowienie. Pierwsza grupa wi$!e si& z podej#ciem ze strony 
mieszka(ców i/lub lokalnych partnerów i w tym zakresie wskazane 
zosta"y takie trudno#ci jak: bierno#%, niski poziom aktywno#ci miesz-
ka(ców, prze"amywanie niech&ci i/lub oporu mieszka(ców, problemy 
ze zbudowaniem lokalnego partnerstwa oraz sceptycyzm i brak wiary 
w zmian& po stronie mieszka(ców. Ponadto pojedyncze osoby jako trud-
no#ci wskazywa"y: brak zainteresowania ze strony w"adz samorz$do-
wych, wycofywanie si& mieszka(ców, deklaratywno#% nieznajduj$ca 
potwierdzenia w praktycznym dzia"aniu, problemy ze zorganizowaniem 
spotkania obywatelskiego, konflikty w spo"eczno#ci oraz konflikt mi&dzy 

122  Do badania empowermentu zastosowano specjalnie skonstruowane narz#dzie ewa-

luacyjne tzw. SUWAK, zob. ABC organizowania spo!eczno#ci lokalnej, red. B. B%bska, 

M. Rymsza, t. 2, CAL, Warszawa 2014.



283spo"eczno#ci$ a w"adz$ lokaln$. Druga grupa trudno#ci wskazywanych 
przez organizatorów spo"eczno#ci lokalnej mia"a charakter wewn&trzny 
i by"a zwi$zana w szczególno#ci z organizacj$ pracy oraz podej#ciem 
wspó"pracowników i kadry kierowniczej o#rodka pomocy spo"ecznej. 
W tym zakresie wskazywane by"y: problemy zwi$zane z godzeniem pra-
cy organizatora spo"eczno#ci lokalnej z innymi obowi$zkami, np.: prac$ 
z indywidualnym przypadkiem i rodzin$, prac$ w projekcie systemowym, 
niech&ci$ innych pracowników do metody OSL, brakiem wsparcia ze stro-
ny kierownictwa OPS oraz oczekiwaniem ze strony kierownictwa OPS na 
szybkie i efektowne rezultaty oraz ich wycofaniem. 

Organizatorzy spo"eczno#ci lokalnej w swojej pracy napotykali na wiele 
trudno#ci, zwi$zanych w szczególno#ci z brakiem wsparcia ze strony in-
nych pracowników OPS, jak równie! ze strony kadry kierowniczej o#rodka. 
Najwi&ksz$ trudno#ci$ by"o "$czenie funkcji organizatora z wykonywaniem 
innych zada(, z których w pierwszej kolejno#ci s$ rozliczani pracownicy 
socjalni. Taka sytuacja uniemo!liwia"a po#wiecenie odpowiedniej ilo#ci 
czasu na dzia"ania w wybranych spo"eczno#ciach. Problemem by"a równie! 
praca w okre#lonych godzinach, co powodowa"o, !e organizatorzy musieli 
po#wi&ca% swój czas wolny (w godzinach popo"udniowych lub w soboty) 
na dzia"ania w spo"eczno#ciach lokalnych lub ich nie podejmowali.
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Model OSL zak"ada, !e ze wzgl&du na swój strategiczny charakter, organi-
zowanie spo"eczno#ci lokalnej powinno sta% si&, obok pracy z jednostk$ 
i z rodzin$, podstawow$ metod$ pracy socjalnej stosowan$ przez o#rodki 
pomocy spo"ecznej. Profesjonalne wdra!anie tej metody wi$!e si& z ko-
nieczno#ci$ wy"onienia pracowników socjalnych, którzy po odpowiednim 
przygotowaniu b&d$ pe"nili funkcj& organizatorów spo"eczno#ci lokalnej 
oraz wyodr&bnienia odpowiednich struktur organizacyjnych w o#rodku 
pomocy spo"ecznej umo!liwiaj$cych realizacj& zada( z tego zakresu, 
a tak!e koordynacj& wszelkich przedsi&wzi&% ukierunkowanych na roz-
wój spo"eczno#ci lokalnych. Maj$c na uwadze wielko#% o#rodków oraz ich 
mo!liwo#ci finansowe i kadrowe, w Modelu OSL zosta"y zaproponowane 
trzy formy struktury organizacyjnej:



284 a)  zespó" lub dzia" pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$/organizowania spo-
"eczno#ci lokalnej (struktura zalecana w szczególno#ci dla du!ych);

b)  samodzielne stanowisko pracy organizatora spo"eczno#ci lokalnej 
(propozycja dla o#rodków ze #redniej wielko#ci miast);

c)  funkcja organizatora spo"eczno#ci lokalnej przypisana jednemu, 
ewentualnie kilku pracownikom socjalnym (zalecana dla ma"ych 
o#rodków pomocy spo"ecznej).

Profesjonalne wdra!anie OSL, zgodnie z za"o!eniami modelu, powinno 
ponadto znale'% odzwierciedlenie w dokumentach reguluj$cych funk-
cjonowanie o#rodka oraz w dokumentach strategicznych zwi$zanych 
z kszta"towaniem i realizowaniem polityki spo"ecznej na terenie danej 
gminy. Je#li chodzi o dokumentacj& o#rodka, odpowiednie zapisy po-
winny znale'% si& w statucie o#rodka, regulaminie organizacyjnym oraz 
zakresach czynno#ci pracowników socjalnych realizuj$cych zadania 
z zakresu organizowania spo"eczno#ci lokalnej. W przypadku gminy or-
ganizowanie spo"eczno#ci lokalnej powinno zosta% uwzgl&dnione w stra-
tegii rozwi$zywania problemów spo"ecznych. Zgodnie z za"o!eniami fazy 
pilota!u o#rodki pomocy spo"ecznej zosta"y zobowi$zane, przez podpisa-
nie kontraktu, do podj&cia dzia"a( maj$cych na celu wdra!anie Modelu 
OSL w instytucji i w gminie. W tym procesie OPS by"y wspierane przez 
superwizorów. Na zako(czenie fazy pilota!u kierownicy, dyrektorzy 52 
o#rodków pomocy spo"ecznej przedstawili raporty, w których odnie#li si& 
do efektów wdra!ania modelu OSL do polityki o#rodka oraz gminy. 

Analiza danych, przedstawionych w raportach dotycz$cych wdra-
!ania Modelu OSL w o#rodku pomocy spo"ecznej, wskazuje, !e proces 
ten zosta" rozpocz&ty w 50 instytucjach, co stanowi 96% ogó"u o#rodków 
uczestnicz$cych w fazie pilota!u.
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Wykres 8. Metoda OSL w o#rodkach uczestnicz$cych w fazie pilota!u

Z danych zawartych w raportach wynika, !e o#rodki, które rozpocz&"y 
proces wdra!ania OSL, dokona"y wyboru struktury organizacyjnej umo!-
liwiaj$cej profesjonalne wdra!anie tej metody pracy. Wybrane formy or-
ganizacyjne mo!na podzieli% na trzy grupy:

a)  formalnie powo"ana sekcja, zespó", stanowisko – 36% ogó"u o#rodków 
wdra!aj$cych OSL,

Fragment raportu OPS Police:

„W Dziale Pracy Socjalnej O#rodka wyodr&bniono Zespó" Organizowania 
)rodowiska Lokalnego. W jego sk"ad wchodz$ pracownicy socjalni przeszkoleni 
w zakresie wdra!ania modelu OSL w O#rodku Pomocy Spo"ecznej i pracownik 
socjalny koordynuj$cy prac& wolontariuszy w Klubie Wolontariusza, dzia"aj$cym 
przy O#rodku, oraz wspó"pracuj$cy z wolontariuszami na terenie naszej gminy. 
W oparciu o posiadane do#wiadczenie i na podstawie aktualnie zdobytej wiedzy 
w obszarze organizowania spo"eczno#ci lokalnej, powo"anie Zespo"u uznano za 
dzia"anie gwarantuj$ce osi$gni&cie najlepszych efektów w pracy ze spo"ecz-
no#ci$ lokaln$. Pracownicy aktualnie wchodz$cy w sk"ad Zespo"u posiadaj$ 

4%

96%

o!rodki wdra"aj#ce OSL o!rodki niewdra"aj#ce OSL



286 do#wiadczenie w pomocy spo"ecznej i stosowaniu w praktyce #rodowiskowej 
metody pracy socjalnej. Utworzenie Zespo"u ma tak!e na celu stworzenie profe-
sjonalnej komórki wyznaczaj$cej kierunki i podejmuj$cej dzia"ania w zakresie 
aktywizacji, integracji oraz przeciwdzia"ania spo"ecznemu wykluczeniu osób, 
rodzin i spo"eczno#ci lokalnych. Zaznaczy% nale!y tak!e, i! model pracy zespo-
"owej w obszarze organizowania spo"eczno#ci lokalnej jest adekwatny do ocze-
kiwa( pracowników pe"ni$cych funkcj& organizatorów OSL. 
Wyodr&bnienie Zespo"u znalaz"o swoje odzwierciedlenie w strukturze organi-
zacyjnej O#rodka Pomocy Spo"ecznej w Policach. W zwi$zku z tym, i! w sk"ad 
Zespo"u wchodz$ pracownicy socjalni Dzia"u Pracy Socjalnej, realizuj$cy rów-
nolegle zadania pracownika socjalnego, jak i organizatora spo"eczno#ci lokal-
nej, Zespó" Organizowania )rodowiska Lokalnego utworzono w Dziale Pracy 
Socjalnej”. 

b)  nieformalna sekcja, zespó" lub stanowisko – 24% ogó"u o#rodków 
wdra!aj$cych OSL,

Fragment raportu GOPS O!awa: 

„Zespó" ds. OSL jest pomy#lany jako cz&#% Dzia"u Pomocy )rodowiskowej. Jest 
to nowa struktura, uj&ta w regulaminie organizacyjnym. Ponadto zostanie wpi-
sane organizowanie spo"eczno#ci lokalnej w zakresach obowi$zków wszystkich 
pracowników naszej instytucji. Za przyj&ciem takiego rozwi$zania przemawiaj$ 
mo!liwo#ci organizacyjne o#rodka, pracuj$cego na bardzo trudnym logistycz-
nie terenie sk"adaj$cym si& z 33 wsi. Pracownicy socjalni pracuj$cy w swoich 
miejscowo#ciach wzajemnie korzystaj$ z zasobów w"asnych i potencja"u miesz-
ka(ców i ich wsi”.



287c)  funkcja organizatora spo"eczno#ci lokalnej – 40% ogó"u o#rodków 
wdra!aj$cych OSL.

Fragment MGOPS Piaseczno:

„W strukturze organizacyjnej MGOPS, jak na razie, nie zosta"o wyodr&bnione sta-
nowisko organizatora spo"eczno#ci lokalnej. Od 2008 roku cz&#% pracowników 
socjalnych, pracuj$cych metod$ #rodowiskow$, ma t& dzia"alno#% w"$czon$ 
w swoje zakresy czynno#ci. *$cz$ oni prac& ze #rodowiskiem lokalnym z prac$ 
z indywidualnym klientem/rodzin$. Organizuj$ spo"eczno#% lokaln$ w swoich 
tzw. rejonach. Taki system pracy wynika" z woli tych!e pracowników. Chcieli na-
dal pracowa% na rzecz jednostki/rodziny, ceni$ sobie t& form& pracy. Mo!liwo#ci 
kadrowe i finansowe O#rodka nie pozwala"y na zatrudnienie pracownika jedynie 
na stanowisko organizatora spo"eczno#ci lokalnej. Gmina Piaseczno liczy blisko 
70 tys. mieszka(ców, w O#rodku mamy 16 etatów pracowników socjalnych. 
Mimo, !e nie jeste#my gmin$ o du!ej liczbie klientów w pomocy spo"ecznej, to 
jednak w pierwszej kolejno#ci musimy skupia% si& na realizacji istniej$cych ju! 
zapisów w ustawie o pomocy spo"ecznej, czyli zmierza% do wype"niania obecnie 
obowi$zuj$cego jeszcze zapisu o zatrudnianiu jednego pracownika socjalnego 
na 2 tys. mieszka(ców. Nie mo!emy wi&c zatrudnia% organizatora, nie maj$c 
w"a#ciwej liczby pracowników socjalnych pracuj$cych na rzecz przezwyci&!enia 
trudnych sytuacji osób i rodzin”. 

Zgodnie z za"o!eniem modelu OSL profesjonalne wdra!anie organizo-
wania spo"eczno#ci lokalnej powinno znale'% odzwierciedlenie w do-
kumentach reguluj$cych funkcjonowanie instytucji – w statucie oraz 
regulaminie organizacyjnym. Z danych zawartych w raportach wynika, 
!e w przypadku 50 o#rodków, które rozpocz&"y proces wdra!ania OSL, 
sytuacja w tym zakresie przedstawia si& nast&puj$co: 33% o#rodków 
wprowadzi"o zapisy zwi$zane z organizowaniem spo"eczno#ci lokalnej 
do statutów; 65% o#rodków wprowadzi"o odpowiednie zapisy w regula-
minach organizacyjnych; w przypadku jednego o#rodka w raporcie nie 
zosta"y zamieszczone informacje na ten temat. Nale!y jednak podkre-
#li%, !e zapisy te nie zawsze literalnie okre#laj$, !e o#rodek zajmuje si& 



288 organizowaniem spo"eczno#ci lokalnej. Najcz&#ciej wskazuj$, !e reali-
zowane b&d$ dzia"ania ukierunkowane na aktywizowanie, integrowanie 
spo"eczno#ci itp. W przypadku siedmiu o#rodków, w raportach zosta"y 
zawarte informacje, !e trwaj$ prace nad wprowadzeniem zmian w doku-
mentacji reguluj$cej funkcjonowanie o#rodków.

Wdra!anie modelu OSL wi$za"o si& z konieczno#ci$ wy"onienia 
w o#rodku pracownika socjalnego – organizatora spo"eczno#ci lokalnej. 
Z analizy raportów wynika, !e pomimo i! w cz&#ci o#rodków zosta"y wy-
odr&bnione struktury do realizacji metody OSL, to tylko w czterech przy-
padkach pracownicy socjalni byli zatrudnieni na ca"y etat jako organizato-
rzy spo"eczno#ci lokalnej. W pozosta"ych 46 o#rodkach zadania zwi$zane 
z prac$ metod$ OSL s$ "$czone z innymi dzia"aniami, w szczególno#ci 
z prac$ z indywidualnym klientem, rodzin$, koordynowaniem programów 
aktywno#ci lokalnej, kierowaniem zespo"em czy dzia"em. Podej#cie do 
podzia"u zada( w tych o#rodkach przedstawia si& nast&puj$co:

• w 23 przypadkach zadania z zakresu pracy metod$ OSL zosta"y przy-
dzielone pracownikom socjalnym jako dodatkowe, a ich realizacja nie 
spowodowa"a zmniejszenia zakresu realizowanych dotychczas obo-
wi$zków;

• w 12 przypadkach zadania te zosta"y przydzielone pracownikom so-
cjalnym pracuj$cym g"ównie z rodzinami w terenie, w zwi$zku z tym 
zmniejszono im liczb& obs"ugiwanych #rodowisk (w siedmiu przy-
padkach o 1/3, w dwóch o 1/4, a w trzech przypadkach brak danych 
w tym zakresie). Nale!y jednak zaznaczy%, !e w tym podej#ciu nie 
zosta" okre#lony czas, jaki powinien zosta% przeznaczony na realiza-
cj& poszczególnych zada(;

• w 11 przypadkach zadania z zakresu pracy metod$ OSL s$ "$czone 
z innymi, ale z wyra'nym okre#leniem podzia"u etatu na realizacj& 
poszczególnych zada(. 

Nale!y zaznaczy%, !e zadania z zakresu pracy metod$ OSL s$ realizowane 
nie tylko przez pracowników socjalnych uczestnicz$cych w szkoleniach 
w ramach fazy pilota!u. Z raportów wynika, !e organizowaniem spo"ecz-
no#ci lokalnej w 50 o#rodkach wdra!aj$cych model OSL zajmuje si& ponad 
100 osób. Nie mo!na okre#li% precyzyjnej liczby, poniewa! w przypadku 



289pi&ciu instytucji wskazano, !e metod& OSL realizuj$ wszyscy pracownicy 
o#rodka, bez podania ich liczby, natomiast z danych zawartych w pozosta-
"ych raportach wynika, !e osób wdra!aj$cych OSL jest 98.

Z raportów wynika, !e w 88% o#rodków pomocy spo"ecznej przyj&te 
zosta"y wypracowane zasady wspó"pracy mi&dzy organizatorami spo-
"eczno#ci lokalnej a innymi pracownikami socjalnymi. Pozosta"e 12% to 
cztery o#rodki, w których raporty nie zawiera"y informacji na ten temat, 
oraz dwa o#rodki, w których przyj&to, !e wspó"praca z innymi pracowni-
kami nie jest konieczna, poniewa! organizatorzy spo"eczno#ci lokalnej 
prowadz$ dzia"ania w spo"eczno#ci, która jest im przypisana jako tere-
nowym pracownikom socjalnym.

Wykres 11. Formy wspierania OSL w o#rodkach pomocy spo"ecznej 

bior$cych udzia" w pilota!u

Po zako(czeniu fazy pilota!u w 49 o#rodkach pomocy spo"ecz-
nej (98% ogó"u o#rodków wdra!aj$cych model OSL) kontynuuje si& 
proces wdra!ania tej metody pracy do polityki dzia"ania placów-
ki. Dane wskazuj$, !e w przypadku 60% o#rodków planowana jest 
kontynuacja dzia"a( w spo"eczno#ciach, w których proces zmiany 
zosta" rozpocz&ty podczas fazy pilota!u, natomiast 47% zamierza 
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290 rozpocz$% dzia"ania z zakresu metody OSL w nowych spo"eczno#ciach. 
Na kolejnych miejscach znalaz"o si&: wydzielenie odr&bnej struktury 
OSL ukierunkowanej wy"$cznie na prac& ze spo"eczno#ciami lokal-
nymi – 14% o#rodków, wpisanie metody OSL do lokalnej strategii roz-
wi$zywania problemów spo"ecznych – 10% o#rodków, prowadzenie 
dalszych szkole( dla pracowników socjalnych z zakresu metody OSL – 
8% o#rodków, zdobywanie #rodków na realizacj& zada( z zakresu orga-
nizowania spo"eczno#ci lokalnej oraz poszerzenie zespo"u realizuj$cego 
OSL – 3% o#rodków.

Wdra!anie modelu OSL jest #ci#le zwi$zane z nawi$zywaniem oraz 
prowadzeniem wspó"pracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami 
oraz wsparciem ze strony lokalnych w"adz samorz$dowych. Z analizy 
raportów wynika, !e 92% o#rodków (w czterech raportach informacje na 
ten temat nie zosta"y zamieszczone) podj&"o i/lub rozwini&to wspó"prac& 
z lokalnymi instytucjami i organizacjami reprezentuj$cymi zarówno sek-
tor publiczny, pozarz$dowy, jak i biznesowy. Do wspó"pracy zapraszane 
by"y równie! lokalne media, dzi&ki którym promowane by"y dzia"ania 
z zakresu organizowania spo"eczno#ci lokalnej. Dzi&ki wdra!aniu meto-
dy OSL wzrós" poziom integracji #rodowiska organizacji i instytucji. 82% 
badanych uzna"o, !e poziom integracji #rodowiska organizacji i instytucji 
wzrós" w stopniu zadowalaj$cym, dobrym i bardzo dobrym. W procesie 
wdra!ania OSL niezwykle wa!nym czynnikiem by"o wsparcie ze strony 
w"adz samorz$dowych, dlatego te! od pocz$tku zach&cano uczestników 
fazy pilota!u do informowania tych podmiotów o idei OSL oraz w"$czania 
przedstawicieli samorz$du w dzia"ania ukierunkowane na zmian& w spo-
"eczno#ciach lokalnych, w szczególno#ci zagro!onych wykluczeniem 
spo"ecznym. Z raportów wynika, !e 98% o#rodków pomocy spo"ecznej 
(w jednym raporcie brak danych na ten temat) stara"o si& pozyska% 
poparcie ze strony w"adz samorz$dowych. W 59% zdaniem dyrektorów 
odbiór metody OSL ze strony w"adz samorz$dowych jest pozytywny – 
metoda ta jest akceptowana, dzia"ania cieszy"y si& zainteresowaniem 
w"adz lokalnych. 
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Na pierwszym planie prowadzonych w projekcie interwencji by"y dwa – 
opisywane ju! nurty: „edukacja w dzia"aniu” oraz „edukacja dyskursyw-
na”. W rezultacie ich oddzia"ywania ukszta"towa"a si& kompetentna grupa 
pracowników socjalnych / organizatorów spo"eczno#ci lokalnej, a dzi&ki 
ich pracy uzyskano dowody (nurt trzeci „ewaluacji demokratycznej”) 
na to, !e model OSL sprawdza si& w mobilizowaniu spo"eczno#ci w celu 
rozwi$zywania istotnych potrzeb i problemów #rodowisk wykluczonych 
spo"ecznie. Zorganizowane oddzia"ywanie edukacyjno-animacyjne nie 
ogranicza"o si& jednak do przedstawionych trzech #cie!ek interwencji. 
Obok nich realizowane by"y równie wa!ne aktywno#ci skoncentrowane 
na „konstruowaniu systemu”, który ma tworzy% warunki do d"ugofalowe-
go rozwoju #rodowiskowej pracy socjalnej / organizowania spo"eczno#ci 
lokalnej w ramach systemu instytucjonalnego pomocy spo"ecznej / poli-
tyki spo"ecznej.

Konstruowanie elementów systemowych mia"o charakter spo"ecz-
ny (powstawa"y i anga!owane by"y ró!ne sieci spo"eczne) i publiczny 
(realizowane by"y we wspó"pracy z administracj$ publiczn$ i dotyczy"y 
zalece( zawodowych oraz regulacji prawnych). W tym rozdziale zostan$ 
przedstawione konkretne przedsi&wzi&cia maj$ce sprzyja% upowszech-
nieniu modelu OSL i zapewnieniu trwa"o#ci wprowadzanym do systemu 
pomocy spo"ecznej mechanizmom pracy spo"eczno#ciowej. Niektóre 
z nich by"y wcze#niej zaplanowane i znajdowa"y si& w harmonogramie 
projektu, inne rodzi"y si& w trakcie, pod wp"ywem zmiennych okoliczno-
#ci. Inspiracj$ do podejmowanych dzia"a( by"y z pewno#ci$ opisywane 
wcze#niej do#wiadczenia systemowe z Wielkiej Brytanii, a tak!e historia 
podobnych stara( podejmowanych na polskim gruncie. Razem tworz$, 



292 zdaniem autora, pewn$ ca"o#% maj$c$ charakter innowacyjnej i eduka-
cyjnie konstruowanej polityki publicznej.
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Najwa!niejszym za"o!eniem fazy upowszechniania by"a promocja 
i zwi&kszenie wiedzy nt. wypracowanego modelu „organizowania spo-
"eczno#ci lokalnej” i szerzej pracy socjalnej. Zadanie to realizowane by"o 
w dwóch etapach:

1. Marzec 2013 roku–luty 2014 roku. W tym czasie mia"o charakter ogól-
nopolskich szkole( dla pracowników socjalnych z zakresu podstaw 
wiedzy o pracy spo"eczno#ciowej i modelu OSL. Zrealizowano 122 
dwudniowych szkole( (16 godz.) dla 3014 kluczowych124 pracowników 
instytucji pomocy i integracji spo"ecznej125.

2. Czerwiec 2014 roku–listopad 2014 roku. W drugim etapie upo-
wszechniania odbywa"y si& spotkania doradcze w 450 lokalnych 
instytucjach pomocy spo"ecznej ukierunkowane na poinformowanie 
o za"o!eniach modelu OSL i zach&cenie do jego wdro!enia w przy-
sz"o#ci.

123  Materia"y projektu – archiwum CAL.

124  Kluczowymi pracownikami instytucji pomocy spo"ecznej w ramach Programu Operacyj-

nego Kapita" Ludzki s% osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego (w tym 

równie&: g"ówny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, starszy 

specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, straszy pracownik socjalny, pra-

cownik socjalny, aspirant pracy socjalnej).

125  Instytucje pomocy i integracji spo"ecznej – jednostki organizacyjne pomocy spo"ecznej 

okre'lone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo"ecznej (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 64, poz. 593 z pó)n. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy 

zast#pczej okre'lone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast#pczej (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z pó)n. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje 

pozarz%dowe, dzia"aj%ce w sferze pomocy i integracji spo"ecznej, zak"ady aktywno'ci 

zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o po&ytku publicznym 

i wolontariacie, warsztaty terapii zaj#ciowej i inne podmioty prowadz%ce dzia"alno'( 

sferze pomocy i integracji spo"ecznej (których g"ównym celem nie jest prowadzenie dzia-

"alno'ci gospodarczej).



293W trakcie szkole( i doradztw zamierzano sprawdzi%, czy pracownicy 
socjalni widz$ u!yteczno#% tej metody pracy socjalnej w rozwi$zywaniu 
problemów spo"ecznych i wydobywaniu ludzi z trudnego po"o!enia oraz 
sytuacji wykluczenia w kierunku podmiotowo#ci i sprawczo#ci. 
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Upowszechnianie realizowane by"o poprzez szkolenia, podczas których 
prezentowano kluczowe za"o!enia metodyczne pracy w modelu OSL: war-
to#ci, etapy interwencji, narz&dzia. Spotkania szkoleniowe mia"y charak-
ter #rodowiskowej dyskusji dotycz$cej pracy spo"eczno#ciowej i mo!liwo-
#ci zakorzenienia jej w polskim systemie pomocy i integracji spo"ecznej. 
Zdefiniowano elementy sprzyjaj$ce, a tak!e utrudniaj$ce jej wdro!enie 
i upowszechnienie. Wa!nym elementem okaza"y si& te! rozmowy doty-
cz$ce gotowo#ci i zainteresowania sprawowaniem funkcji organizatora 
spo"eczno#ci lokalnej przez pracowników socjalnych. Szkolenia oparte 
by"y na wyk"adach, pracy warsztatowej, prezentacji filmów promocyjno- 
-informacyjnych dot. do#wiadcze( i roli pracownika socjalnego w zakre-
sie pracy ze spo"eczno#ci$ lokaln$ oraz grze planszowej przybli!aj$cej 
ide& organizowania spo"eczno#ci lokalnej. Opracowano te! specjalny pa-
kiet edukacyjny+sk"adaj$cy si& z:

• broszury pt. „Organizowanie spo"eczno#ci lokalnej. Aktywna pomoc 
spo"eczna”;

• filmów edukacyjno-promocyjnych prezentuj$cych do#wiadczenia 
pracy w spo"eczno#ciach w wybranych o#rodkach pomocy spo"ecznej 
wdra!aj$cych pilota!owo Model OSL (p"yta DVD z 4 filmami);

• materia"ów edukacyjnych zawieraj$cych model OSL, t"umaczonych 
na j&zyk polski publikacji ksi$!kowych dot. pracy w spo"eczno#ci 
lokalnej, Prac Laboratorium Integracji Spo"ecznej, analizy i eksper-
tyzy odnosz$cych si& do wielu aspektów zwi$zanych z organizowa-
niem i prowadzeniem pracy w spo"eczno#ci, a tak!e opisów polskich 

126  Dane pochodz% z raportu z fazy upowszechniania opracowanego przez Paw"a Jordana 

– archiwum CAL



294 i zagranicznych do#wiadcze( pracy #rodowiskowej (wersja elektro-
niczna, CD-R);

• planszowej gry edukacyjnej „Spo"eczno#% w dzia"aniu” przygotowanej 
specjalnie na potrzeby szkole( przybli!aj$cych tematyk& OSL127.

W okresie 04.2013–02.2014 roku zorganizowano "$cznie 122 szkolenia 
dla 3014 osób (jako uczestników indywidualnych). 

Tabela 3. Liczba pracowników socjalnych w OPS i PCPR w Polsce oraz liczba 

pracowników przeszkolonych

Województwo Liczba 
pracowników 
socjalnych w OPS 
i PCPR ogó"em

Liczba 
przeszkolonych 
pracowników 
socjalnych

dolno#l$skie 1557 223

kujawsko-pomorskie 1218 152

lubelskie 1385 218

lubuskie 552 128

"ódzkie 1444 157

ma"opolskie 1777 191

mazowieckie 2430 454

127  Gra edukacyjna przybli&a idee wspó"pracy partnerskiej na rzecz rozwi%zywania proble-

mów pojawiaj%cych si# w spo"eczno'ciach. „Spo"eczno'( w dzia"aniu” jest kooperacyjn% 

gr% planszow% opowiadaj%c% histori# pewnej spo"eczno'ci lokalnej. Gracze wcielaj% si# 

w wa&ne postaci ze spo"eczno'ci i wspólnie staraj% si# przezwyci#&a( problemy przed 

jakimi staj% mieszka!cy miasta. Celem uczestników gry jest aktywizowanie mieszka!ców 

i praca ze spo"eczno'ci% lokaln%. Zadaniem graczy jest budowanie sieci relacji, tak aby 

mobilizuj%c spo"eczno'(, pracowa( wspólnie nad rozwi%zywaniem problemów, buduj%c 

jednocze'nie siln% i solidarn% spo"eczno'( lokaln%.
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opolskie 491 78

podkarpackie 1230 158

podlaskie 668 95

pomorskie 1152 199

#l$skie 2517 288

#wi&tokrzyskie 797 194

warmi(sko-mazurskie 939 157

wielkopolskie 1799 175

zachodniopomorskie 1018 147

RAZEM 20974 3014

,ród"o: Dane za: Sprawozdanie MPiPS-03-R za I–XII 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Spo!ecznej oraz dane w!asne CAL, 2013–2014.

Najliczniej reprezentowani byli pracownicy socjalni z o#rodków pomocy 
spo"ecznej: 2867 osób z 791 instytucji. Oprócz tego by"o 99 osób z 47 po-
wiatowych centrów pomocy rodzinie i kolejnych 48 osób z innych instytu-
cji pomocy integracji spo"ecznej (regionalny o#rodek pomocy spo"ecznej, 
dom pomocy spo"ecznej, dzienny dom pomocy spo"ecznej, dom samotnej 
matki, organizacje pozarz$dowe, centrum interwencji kryzysowej, centrum 
integracji spo"ecznej, spó"dzielnia socjalna). Wszyscy uczestnicy szkole( 
proszeni byli o wype"nienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej, w której 
mogli wyrazi% swoje zdanie na temat modelu OSL realizowanego w opar-
ciu o instytucje pomocy i integracji spo"ecznej, jak i zainteresowania pe"-
nieniem funkcji organizatora spo"eczno#ci lokalnej. Na pytanie o to, czy 
organizowanie spo"eczno#ci lokalnej jako spo"eczno#ciowy model pracy 
socjalnej powinno by% wdra!ane przez instytucje pomocy i integracji spo-
"ecznej na 3009 osób, które odpowiedzia"o na ankiet&, 2822 osób, czyli 



296 94%, opowiedzia"o si& za OSL, za konieczno#ci$ jej wdra!ania Jedynie 187 
osób (6%) stwierdzi"o, !e nie powinny zajmowa% si& tym OPS-y. W po-
wszechnej opinii wskazano na o#rodki pomocy spo"ecznej jako na insty-
tucje, które powinny realizowa% prac& spo"eczno#ciow$, poniewa! znaj$ 
#rodowisko, klientów, maj$ przygotowan$ kadr&, rozeznane potrzeby, ale 
tak!e wspó"pracuj$ z innymi instytucjami, podmiotami. Podkre#lano, !e 
OSL jest przysz"o#ciowym kierunkiem w pracy socjalnej, a nawet, !e to 
w"a#nie na tym polega wspó"czesna praca socjalna. Bardzo pozytywnie 
oceniano OSL jako metod& aktywizowania spo"eczno#ci, podkre#laj$c, !e: 
KFTU�UP�TQPTØC�OB�SP[XJĉ[ZXBOJF�QSPCMFNØX�X�NPJN�ĊSPEPXJTLV�QP[XBMB�
OB�H�đCT[F�SP[QP[OBOJF�ĊSPEPXJTLB�X�DB�PĊDJ�B�OJF�KBLP�QPKFEZOD[F�KFE�
OPTULJ��1P[XPMJ�NJ�OB�PDJFQMFOJF�TUPTVOLØX�X�ĊSPEPXJTLV��Wskazywano 
tak!e, !e a)�04-�EBKF�NPČMJXPĊDJ�SP[XJĉ[ZXBOJB�QSPCMFNØX�QS[F[�TBNZDI�
NJFT[LBĒDØX��b)�KFTU�UP�DJFLBXB�NFUPEB�JOUFSFTVKĉDB�J�CVEVKĉDB�QS[Z�
T[�PĊĐ�QSBDZ�QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�PSB[�c)�X�TQP�FD[OPĊDJ�ULXJ�QPUFODKB��
XBSUZ�XZLPS[ZTUBOJB�MVE[JF�LUØS[Z�UXPS[ĉ�X�BTOF�SP[XJĉ[BOJB�LPOTF�
LXFOUOJF�EĉČĉD�EP�JDI�SFBMJ[BDKJ128� 

W za"o!eniach ewaluacji uznano, !e miar$ nastawienia badanego #ro-
dowiska pracowników socjalnych do pracy metod$ OSL b&d$ odpowiedzi 
na pytanie o zainteresowanie pe"nieniem funkcji organizatora spo"eczno-
#ci lokalnej. Spo#ród wszystkich udzielonych odpowiedzi (3004 osoby) 
45 % (1364) chcia"oby pracowa% w tej roli, osoby niezdecydowane stano-
wi"y 33% (989), a te, które nie s$ zainteresowane prac$ ze spo"eczno#ci$ 
22% (651). Osoby, które wyrazi"y zainteresowanie prac$ ze spo"eczno-
#ci$ lokaln$, najcz&#ciej argumentowa"y to mo!liwo#ciami bezpo#redniej 
pracy z lud'mi i grupami, wspieraniem ich dzia"a(, wp"ywaniem na zmia-
n& spo"eczn$. Pojawia"y si& tak!e odpowiedzi wskazuj$ce na satysfakcj& 
i spe"nienie p"yn$ce z pracy w charakterze organizatora spo"eczno#ci lo-
kalnej. Podkre#lano tak!e predyspozycje do pracy t$ metod$, czerpanie 
satysfakcji z pracy z lud'mi, z grupami:

• $IDJB�BCZN�TJđ�SP[XJKBĐ�QPNBHBĐ�QSBDPXBĐ�w QF�OJ�QSBDĉ�TPDKBMOĉ��

.ØD�QPNBHBĐ�D[FSQBĐ�NPČMJXPĊDJ�z PUPD[FOJB�BOHBČVKĉD�MVE[J�w QP�

QSBXđ�TXPKFK�TZUVBDKJ�

128  Wszystkie cytaty pochodz% z ankiet ewaluacyjnych lub raportów trenerów i doradców.



297• -VE[JF�Tĉ�EMB�NOJF�XBČOJ�B�QPNPD�NVTJ�CZĐ�PSHBOJ[PXBOB�w PCSđCJF�

TQP�FD[OPĊDJ�LUØSB�[BXT[F�XZXJFSB�XQ�ZX�OB�JDI�ČZDJF�

• $IDJB�BCZN�BCZ�QSPCMFNZ�[OBKEPXB�Z�SP[XJĉ[BOJF�B�OJF�ČFCZ�EPDIP�

E[J�P�EP�OBXBSTUXJBOJB�J�JDI�FTLBMBDKJ�OJPTĉDFK�[OJT[D[FOJF�

• +FTU�UP�JOUFSFTVKĉDB�J�DJFLBXB�QSBDB�LUØSB�NB�XQ�ZX�OB�SP[XØK�

J�[NJBOđ�PSB[�QPNPD�JOOZN�BLUZXJ[PXBOJF�JDI�

Osoby, które odpowiedzia"y przecz$co na pytanie o pe"nienie funkcji or-
ganizatora, uzasadnia"y to brakiem predyspozycji, ch&ci$ kontynuowania 
pracy z indywidualnym przypadkiem, b$d' brakiem wiedzy i przygoto-
wania. Podkre#lano tak!e zbyt du!e obci$!enie pracowników socjalnych 
bie!$c$ prac$ i brak czasu na podejmowanie nowych funkcji. Taki sposób 
rozumienia spo"eczno#ciowej roli pracownika socjalnego mo!e oznacza%, 
!e praca ta nie jest w pe"ni postrzegana jako samodzielna, oddzielona 
od dotychczasowej pracy zwi$zanej z prowadzeniem wywiadów #rodo-
wiskowych i podejmowaniem decyzji administracyjnych. Cz&#% osób 
zaznaczy"a, !e ch&tnie pracowa"aby ze spo"eczno#ci$, ale w zespole 
b$d' jako osoby wspieraj$ce organizatora. )rednio w grupie szkoleniowej 
(od 22 do 28 os.) by"y 3–4 osoby, które mia"y ju! do#wiadczenia w pra-
cy ze spo"eczno#ci$ i chcia"y dalej pracowa% t$ metod$. Wiele barier we 
wdra!aniu OSL mo!e wynika% z braku wspó"pracy – zarówno pomi&dzy 
pracownikami socjalnymi wewn$trz zespo"u, w o#rodku pomocy spo-
"ecznej, jak i z braku umiej&tno#ci prowadzenia wspó"pracy partnerskiej��
Trenerzy w swoich raportach podkre#lali cz&sto, !e:�QSBDPXOJDZ�TPDKBMOJ�
[EBKĉ�TPCJF�TQSBXđ�ČF�UV�OJF�DIPE[J�UZMLP�P�LPNQFUFODKF�LUØSF�NVT[ĉ�
NJFĐ�UZMLP�ČF�QP�QSPTUV�US[FCB�UP�MVCJĐ�VNJFĐ�TJđ�PEOBMFċĐ�X�LPOUBLDJF�
[�D[�PXJFLJFN��5P�KFTU�UBLJF�MFLLP�QS[FSBČBKĉDF��(...)�-VE[JF�[EBKĉ�TPCJF�
TQSBXđ�ČF�PQSØD[�UFHP�ČF�US[FCB�NJFĐ�LPNQFUFODKF�CZĐ�X�EPCSZN�LPO�
UBLDJF�[�MVEċNJ�UP�ČF�UFHP�OJF�EB�TJđ�OBVD[ZĐ�[�LTJĉČLJ�ČF�UP�KFTU�QSBDB�
OB�ČZXZN�PSHBOJ[NJF�ČF�UP�KFTU�DB�Z�D[BT�EPĊXJBED[BOJF��$[đTUP�EPTUBKđ�
UBLJ�LPNVOJLBU��v+B�CZN�DIđUOJF�QPQSBDPXB�B�BMF�KBLP�QPNPDOJL�BOJ�
NBUPSB�OB�QS[ZL�BEw�

Upowszechnianie nie by"o procesem bezproblemowym. Podczas 
realizacji tej fazy widoczne by"y trudno#ci powodowane brakiem ela-
styczno#ci procedur administracyjnych, kontrolnych, koordynacyjnych, 
proceduralnych. Ze wzgl&du na zapisy „Szczegó"owego Opisu Priorytetów 



298 Programu Operacyjnego Kapita" Ludzki 2007–2013” okre#laj$cego kry-
teria uczestnictwa w projekcie, nie mo!na by"o zaproponowa% udzia"u 
w szkoleniach osobom z organizacji pozarz$dowych pracuj$cych ze 
spo"eczno#ciami lokalnymi, je#li nie pe"ni$ funkcji pracownika socjal-
nego. Organizacje pozarz$dowe nie zatrudniaj$ do pracy ze spo"eczno-
#ci$ lokaln$ pracowników socjalnych. Funkcje animatorów pe"ni$ osoby 
z ró!nymi kwalifikacjami – przede wszystkim s$ to osoby posiadaj$ce 
do#wiadczenie w pracy animacyjnej, wspó"pracuj$ce ze spo"eczno#ci$ 
lokaln$ w ró!nych wymiarach – od budowania partnerstw, po rozwi$zy-
wanie lokalnych problemów, mobilizowanie ma"ych grup do dzia"ania, 
po planowanie i partycypacj& w lokalnej polityce rozwoju. Pracownicy so-
cjalni w organizacjach s$ najcz&#ciej zatrudniani w oparciu o prowadzon$ 
dzia"alno#% stricte socjaln$ w instytucjach, których organem za"o!yciel-
skim s$ organizacje pozarz$dowe, np. schronisko dla osób bezdomnych, 
dom samotnej matki. Funkcja pracownika socjalnego w tego typu insty-
tucjach jest inna ni! organizatora spo"eczno#ci lokalnej i odnosi si& do 
wsparcia socjalnego, pracy socjalnej z indywidualn$ osob$ lub rodzin$. 
W zwi$zku z tym uczestnikami szkole( upowszechniaj$cych model OSL 
byli w przewa!aj$cej wi&kszo#ci przedstawiciele publicznych instytucji 
pomocy i integracji spo"ecznej. 

Wiele wyborów by"o mniej efektem kalkulacji merytorycznej, 
a w wi&kszym stopniu dopasowaniem si& do wymogów procedur kwa-
lifikalno#ci kosztów. Warto te! zauwa!y%, !e w realizacji projektów 
systemowych g"os departamentów zarz$dzaj$cych finansami sta-
je si& wa!niejszy ni! departamentów merytorycznych, co powoduje, 
!e w przyjmowanych rozwi$zaniach dominuje logika instrumentalna 
ukierunkowana na wska'niki ilo#ciowe. Niekiedy te niesprzyjaj$ce oko-
liczno#ci okazywa"y si& jednak pozytywne. Tak by"o w przypadku upo-
wszechniania OSL, poniewa! w pierwotnych za"o!eniach projektu w fazie 
upowszechniania by"y przewidziane wy"$cznie szkolenia dla pracowni-
ków socjalnych. Pó'niej w wyniku konieczno#ci realizacji wy!szych 
wska'ników ilo#ciowych niezb&dne okaza"o si& poszerzenie zakresu 
upowszechniania o spotkania doradcze. Dzi&ki temu mo!na by"o dotrze% 
z ide$ pracy spo"eczno#ciowej do mniejszych o#rodków oraz tych, któ-
re nie zg"osi"y si& na szkolenia. By"a to te! dobra okazja spotkania z ka-
dr$ kierownicz$ instytucji, a wi&c z osobami decyduj$cymi o wdro!eniu 



299modelu OSL. Tego typu „niespodziewanych” rozwi$za( by"o znacznie 
wi&cej. Organizacja, realizator programu testowania i wdra!ania progra-
mu publicznego musi by% gotowa na niespodzianki. Potrzebna jest du!a 
elastyczno#%, determinacja i odporno#% instytucjonalna. Najcz&#ciej 
bywa tak, !e nowe zadania pojawiaj$ si& szybciej ni! decyzje finanso-
we, i wtedy realizacja przebiega w niepewnej przestrzeni tymczasowych 
zapewnie(. Ciekaw$ obserwacj$ jest fakt, i! w tego typu sytuacjach or-
ganizacje pozarz$dowe, a wi&c s"abszy partner kontynuuj$ dzia"ania (s$ 
w bezpo#rednich relacjach z innymi partnerami spo"ecznymi, którym 
trudno powiedzie%, !e s$ trudno#ci natury formalno-prawnej lub podob-
nej), a administracja i jej agendy musz$ ze wzgl&dów prawnych/biurokra-
tycznych wstrzymywa% dzia"ania (niezale!nie od szkód, jakie to mo!e 
wyrz$dzi%). W zwi$zku z takimi uwarunkowaniami szczególnie wa!na 
jest dobra i obdarzona zaufaniem bezpo#rednia relacja pomi&dzy kon-
kretnymi osobami reprezentuj$cymi administracj& i stron& pozarz$dow$, 
a tak!e wytworzenie d"ugofalowych struktur i kultury wspó"pracy. Dzi&ki 
temu "atwiej jest wypracowywa% niestandardowe rozwi$zania potrzebne 
w trakcie wieloletniego projektu. 

��������'RUDG]WZD�Z�LQVW\WXFMDFK�SRPRF\�VSRĄHF]QHM129

Drugi etap upowszechniania (lipiec–listopad 2014 rok) oparty zosta" 
na spotkaniach doradczych prowadzonych bezpo#rednio w o#rodkach 
pomocy spo"ecznej, a skierowanych zarówno do kadry zarz$dzaj$cej 
o#rodków pomocy spo"ecznej, jak i pracowników socjalnych. W ramach 
tego zadania spotykano si& z przedstawicielami ponad 450 instytucji 
pomocy spo"ecznej w ca"ej Polsce. W ramach proponowanego wsparcia 
zosta"o zaoferowane jedno bezp"atne doradztwo (5 godzin dydaktycz-
nych). Sesja doradcza obejmowa"a: omówienie modelu OSL (idea, war-
to#ci, ze szczególnym podkre#leniem znaczenia empowermentu, kom-
ponenty, narz&dzia osiowe i wspieraj$ce, etapy pracy ze spo"eczno#ci$), 
prezentacja przyk"adów dobrych praktyk (filmy, prezentacje), wskazanie 

129  Dane pochodz% z raportu dotycz%cego realizacji doradztw opracowanego przez Len# 

Chotkiewicz – archiwum CAL.



300 korzy#ci, jakie przynosi wdra!anie OSL spo"eczno#ciom lokalnym, o#rod-
kowi i pracownikom socjalnym, analiza potrzeb oraz mo!liwo#ci wdra-
!ania OSL na danym terenie, przedstawienie za"o!e( zmian w ustawie 
o pomocy spo"ecznej,+ ze szczególnym podkre#leniem priorytetowego 
podej#cia do pracy socjalnej oraz dzia"a( aktywizacyjnych i profilaktycz-
nych.

Do udzia"u w spotkaniu zosta"y zaproszone wybrane instytucje po-
mocy i integracji spo"ecznej, które nie bra"y jeszcze udzia"u w szkoleniach 
organizowanych w ramach projektu. G"ównymi adresatami sesji dorad-
czych by"y Gminne O#rodki Pomocy Spo"ecznej gmin, w których liczba 
mieszka(ców nie przekracza"a 15 tys. 

Tabela 4. Rozk"ad terytorialny udzielanego wsparcia doradczego

Województwo Liczba o#rodków, które wzi&"y 
udzia" w doradztwie

dolno#l$skie 26

kujawsko-pomorskie 8

lubelskie 40

lubuskie 4

"ódzkie 48

ma"opolskie 17

mazowieckie 114

opolskie –

podkarpackie 12

podlaskie 31

pomorskie 24



301Województwo Liczba o#rodków, które wzi&"y 
udzia" w doradztwie

#l$skie 33

#wi&tokrzyskie 19

warmi(sko-mazurskie 18

wielkopolskie 35

zachodniopomorskie 23

RAZEM 452

,ród"o: Dane biura projektu CAL.

Po analizie kart doradczych, które przygotowywali doradcy po ka!dym 
ze spotka(, mo!na scharakteryzowa% podej#cie zespo"ów pracowników 
do proponowanych rozwi$za( w zastosowaniu #rodowiskowej pracy 
socjalnej. Okaza"o si&, !e 80% o#rodków nie ma do#wiadcze(, zwi$za-
nych ze #rodowiskow$ prac$ socjaln$. Pracownicy socjalni s$ czasami 
zapraszani do wspó"organizacji lokalnych imprez, ale najcz&#ciej w roli 
wykonawców zada( zleconych. W wi&kszo#ci o#rodków pracownicy so-
cjalni koncentruj$ si& na pracy z rodzin$ i innych zadaniach zlecanych 
o#rodkom pomocy spo"ecznej. Wi&kszego znaczenia nie ma te! wspó"-
praca z lokalnymi podmiotami instytucjonalnymi. Zdaniem uczestniczek 
i uczestników spotka( doradczych nie ma obecnie mo!liwo#ci wdra!ania 
OSL ze wzgl&du na nadmiar zada(, ma"o liczn$ kadr& i brak #rodków fi-
nansowych. Dominuje postawa „Nic nie da si& zrobi%”. Na pytanie, czy na 
terenie gminy jest potrzeba wdra!ania OSL, pierwsza odpowied' brzmia-
"a, !e nie��Doradcy napotykali bardzo zbli!one wyja#nienia i argumenta-
cje, które charakteryzowali w raportach w nast&puj$cy sposób. 

a) /B�UFSFOJF�HNJOZ�CBSE[P�EVČP�TJđ�E[JFKF�KFĊMJ�DIPE[J�P�E[JB�B�
OJB�VLJFSVOLPXBOF�OB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOF�P�DIBSBLUFS[F�UFSZUPSJBMOZN�
PSB[�LBUFHPSJBMOZN�	TFOJPS[Z
�J�OJF�NB�QPUS[FCZ�XESBČBOJB�EPEBULPXZDI�
E[JB�BĒ��3FBMJ[BUPSFN�E[JB�BĒ�VLJFSVOLPXBOZDI�OB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOF�



302 KFTU�H�ØXOJF�(0,�PSB[�QPEMFHBKĉDF�NV�ĊXJFUMJDF�ĊSPEPXJTLPXF��%ZTLVTKB�
OB�UFNBU�UZDI�E[JB�BĒ�XZLB[B�B�KFEOBL�ČF�NBKĉ�POF�DIBSBLUFS�vEMB�TQP�
�FD[OPĊDJw�B�OJF�v[F�TQP�FD[OPĊDJĉw��"LUZXOPĊĐ�XZLB[VKF�KFEZOJF�D[đĊĐ�
NJFT[LBĒDØX�XTJ�	TP�UZTJ�,(8�041
�OBUPNJBTU�XJđLT[PĊĐ�KFTU�KFEZOJF�
CJPSDBNJ�MVC�X�PHØMF�OJF�CJFS[F�VE[JB�V�X�SFBMJ[PXBOZDI�QS[FETJđX[Jđ�
DJBDI��;EBOJFN�1BĒ�QPXBČOZN�QSPCMFNFN�Tĉ�SFMBDKF�NJđE[ZMVE[LJF��
.JFT[LBĒDZ�HFOFSBMOJF�OJF�VUS[ZNVKĉ�[F�TPCĉ�LPOUBLUØX�LBČEZ�ČZKF�TXPJN�
ČZDJFN�J�OJF�JOUFSFTVKF�TJđ�MPTFN�JOOZDI��8�[XJĉ[LV�[�UZN�VD[FTUOJD[LJ�
TUXJFSE[J�Z�ČF�KFEOBL�XTLB[BOF�CZ�P�QPEFKNPXBOJF�E[JB�BĒ�TZTUFNPXZDI�
VLJFSVOLPXBOZDI�OB�[NJBOđ�UFK�TZUVBDKJ��1PXBČOZN�D[ZOOJLJFN�VOJF�
NPČMJXJBKĉDZN�XESBČBOJF�04-�[EBOJFN�VD[FTUOJD[FL�KFTU�SØXOJFČ�CSBL�
XTQØ�QSBDZ�NJđE[Z�MPLBMOZNJ�JOTUZUVDKBNJ��1POBEUP�QSPCMFNFN�KFTU�UP 
ČF�(014�QPNJNP�ČF�HFOFSBMOJF�XTQØ�QSBDB�[�X�BE[ĉ�MPLBMOĉ�VL�BEB�TJđ�
EPCS[F�OJF�KFTU�EPCS[F�QPTUS[FHBOZ�X�HNJOJF�J�KFTU�PETVXBOZ�PE�SFBMJ[PXB�
OZDI�QS[F[�HNJOđ�J�JOOF�JOTUZUVDKF�QS[FETJđX[JđĐ�(kujawsko-pomorskie). 

b)�6D[FTUOJD[LJ�TQPULBOJB�CZ�Z�CBSE[P�[BJOUFSFTPXBOF�QPSVT[BOĉ�
QSPCMFNBUZLĉ�KFEOBLČF�QS[FSBČB�KF�XJFMPĊĐ�VNJFKđUOPĊDJ�J�[VQF�OJF�JOOZ�
SPE[BK�QSBDZ�PSHBOJ[BUPSB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK��1POJFXBČ�vKđ[ZL�LPS[ZĊDJw�
[BJOUFSFTPXB��QSBDPXOJLØX�TPDKBMOZDI�QPTUBOPXJMJĊNZ�QS[FBOBMJ[PXBĐ�
EPUZDID[BTPXF�E[JB�BOJB�LUØSF�OPT[ĉ�ĊMBEPXF�[OBNJPOB�NFUPEZ�ĊSPEP�
XJTLPXFK��1S[FBOBMJ[PXBMJĊNZ�PLB[KPOBMOF�E[JB�BOJB�UBLJF�KBL�OB�QS[Z�
L�BE�PSHBOJ[PXBOF�DZLMJD[OJF�ĊXJđUB�#PČFHP�/BSPE[FOJB�EMB�E[JFDJ�LUØSF�
SPLSPD[OJF�QS[ZHPUPXVKĉ�QSBDPXOJDZ�TPDKBMOJ��0LB[B�P�TJđ�ČF�QP�HPE[JOJF�
EZTLVTKJ�QSBDPXOJDZ�EPT[MJ�EP�XOJPTLV�ČF�QS[F[�DB�Z�D[BT�UP�POJ�OBS[V�
DBKĉ�TXPKĉ�vPQJFLđw�TXPJN�LMJFOUPN��#Z�B�UP�TZUVBDKB�CBSE[P�PELSZXD[B�
EMB�OJDI��1P�XZT�VDIBOJV�J�EZTLVTKJ�QS[ZT[FE��D[BT�OB�XOJPTLJ�o�OJFTUFUZ�
QSBDPXOJDZ�TPDKBMOJ�OJF�[BQB�BMJ�XJFMLĉ�TZNQBUJĉ�EP�E[JB�BĒ�TLJFSPXBOZDI�
EP�HSVQ�D[Z�ĊSPEPXJTL��4UXJFSE[BMJ�XJFMPLSPUOJF�ČF�OJF�Tĉ�NFSZUPSZD[OJF�
QS[ZHPUPXBOJ�EP�QSBDZ�[�XZLPS[ZTUBOJFN�NPEFMV�BMF�[PTUBXJBKĉ�QS[F�
TUS[FĒ�EP�QSBDZ�XZČFK�XZNJFOJPOZN�NPEFMFN�EMB�PTPCZ�LUØSB�NPH�BCZ�
QSBDPXBĐ�X�JDI�0ĊSPELV�(wielkopolskie). 

c)�1SBDPXOJDZ�UXJFSE[ĉ�JČ�OJF�QPTJBEBKĉ�PEQPXJFEOJFK�LBESZ�EP�QSBDZ�
UZN�NPEFMFN�PSB[�OJF�NBKĉ���OJF�[OBKĉ�PEQPXJFEOJDI�OBS[đE[J��%MBUFHP�
OBKMFQT[ZN�SP[XJĉ[BOJFN�CZ�PCZ�EPLPOBOJF�[NJBO�PSHBOJ[BDZKOZDI�J�QP�
XP�BOJF�[FTQP�V�ET��PSHBOJ[PXBOJB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK�J�[BUSVEOJFOJF�
EPEBULPXFK�TQFDKBMJTUZD[OFK�LBESZ��0CBXZ�VD[FTUOJLØX�CVE[ĉ�SØXOJFČ�



303LXFTUJF�[XJĉ[BOF�[�VUSBUB�QS[ZXJMFKØX�QP�XQSPXBE[FOJV�[NJBO�EP�TZTUF�
NV�QPNPDZ�	����[��EPEBULPXF����EOJ�VSMPQV
��0CBXJBKĉ�TJđ�[NJBOZ�D[B�
TV�QSBDZ�	NBKĉ�OB�NZĊMJ�D[BT�[BEBOJPXZ��UFSB[�Tĉ�QS[Z[XZD[BKFOJ�EP�QSBDZ�
����–������B�vOJFTUFUZù04-�UP�QSBDB�QP�HPE[JOBDI�LPT[UFN�SPE[JOZw
��
6D[FTUOJDZ�PD[FLVKĉ�XTQBSDJB�LUØSF�QS[ZD[ZOJ�TJđ�EP�[NJBO�TZTUFNPXZDI�
X�QPNPDZ�TQP�FD[OFK�LUØSF�CđEĉ�TLVULPXBĐ�LPOLSFUOZNJ�[NJBOBNJ�QS[F�
QJTØX�QSBXB�(mazowieckie).

d)�0XT[FN�XJFMF�TJđ�E[JFKF�	DIPDJBČ�[�D[ZN�[HPE[JMJ�TJđ�XT[ZTDZ�
E[JB�BOJB�NBKĉ�DIBSBLUFS�EMB�NJFT[LBĒDØX�B�OJF�XTQØMOJF�[�OJNJ
 
BMF�BLUZXOPĊĐ�EPUZD[Z�OJFXJFMLJFK�MJD[CZ�PTØC��8JđLT[PĊĐ�NJFT[LBĒDØX�
OJF�JOUFSFTVKF�TJđ�TQSBXBNJ�TXPJDI�TQP�FD[OPĊDJ�J[PMVKF�TJđ�J�OJF�JOUFSF�
TVKF�TJđ�MPTFN�JOOZDI�MVE[J��8SBČMJXPĊĐ�QPKBXJB�TJđ�KFEZOJF�X�QS[ZQBELV�
HEZ�LPHPĊ�EPULOJF�KBLBĊ�LMđTLB�	QPXØEċ�QPČBS
��.�PE[JFČ�OJF�NB�DP 
[F�TPCĉ�[SPCJĐ�B�X[PSDF�[�KBLJNJ�TJđ�TUZLB�TJđ�OB�DP�E[JFĒ�UP�OBEVČZ�
XBOJF�BMLPIPMV�J�OJFTUFUZ�[BD[ZOB�TJđ�[�UZNJ�X[PSDBNJ�VUPČTBNJBĐ��1P�
EZTLVTKJ�VD[FTUOJDZ�TUXJFSE[JMJ�ČF�S[FD[ZXJĊDJF�QPNJNP�ČF�XJFMF�TJđ�
E[JFKF�QSBLUZD[OJF�X�LBČEFK�TQP�FD[OPĊDJ�XTLB[BOF�CZ�PCZ�XESBČBOJF�
04-�QPOJFXBČ�EPNJOVKĉDZN�QSPCMFNFN�KFTU�[BOJL�XJđ[J�[BXJĊĐ�CSBL�
[BVGBOJB��8BSUP�CZ�PCZ�SØXOJFČ�QPEKĉĐ�E[JB�BOJB�VLJFSVOLPXBOF�OB�N�P�
E[JFČ�(pomorskie). 

��������5HNRPHQGDFMH�IRUPDOQR�SUDZQH130

Ostatnim, ale bardzo istotnym elementem upowszechniania #rodo-
wiskowej pracy socjalnej za"o!onym w projekcie by"o opracowanie 
projektów zmian w ustawie o pomocy spo"ecznej oraz rozporz$dze( 
wykonawczych. W wyniku prac eksperckich i konsultacji zosta"y zapropo-
nowane i przyj&te przez MPiPS do dalszych prac legislacyjnych konkretne 
propozycje zmian ustawowych. Poni!ej zamieszczono wa!niejsze 
zapisy zmian ustawowych dotycz$cych organizowania spo"eczno#ci 
lokalnych.

130  Cytowane fragmenty pochodz% z rekomendacji przygotowanych przez CAL i ISP dla 

MPiPS.



304 a) Modyfikuj$ce ogóln$ definicje pomocy spo"ecznej

Art. 3 ust. 2 
„2. Zadaniem pomocy spo"ecznej jest zapobieganie sytuacjom, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie dzia"a(, o charakterze 
indywidualnym, rodzinnym i #rodowiskowym, zmierzaj$cych do !y-
ciowego usamodzielnienia osób, rodzin i grup spo"ecznych, poprzez 
integracj& ze #rodowiskiem i XTQBSDJF�TBNPPSHBOJ[BDKJ�TQP�FD[OPĊDJ�
MPLBMOFK�” 

b)  Definiuj$ce zakres poj&cia i sposób uchwalania programów organizo-
wania spo"eczno#ci lokalnej

„Art. 18. Organizowanie spo"eczno#ci lokalnej – zdiagnozowane dzia-
"ania maj$ce na celu rewitalizacj& spo"eczn$, w tym aktywizacj& 
i samoorganizacj& marginalizowanych spo"eczno#ci lokalnych, reali-
zowane przy wspó"pracy instytucji publicznych oraz organizacji poza-
rz$dowych, poprzez lokalne programy i projekty aktywno#ci lokalnej, 
z wykorzystaniem pracy socjalnej, us"ug aktywnej integracji, dzia"a( 
edukacyjnych, rzeczniczych i integracyjnych”;
„Art. 16c. 

1. W celu organizowania spo"eczno#ci lokalnej, gmina realizuje progra-
my organizowania spo"eczno#ci lokalnej, przygotowywane i reali-
zowane we wspó"pracy z instytucjami publicznymi, organizacjami 
pozarz$dowymi.

2. Programy organizowania spo"eczno#ci lokalnej stosuje si& do spo-
"eczno#ci lokalnej obszaru gminy, wskazuj$c zidentyfikowane #ro-
dowiska, poprzez okre#lenie terytorium, o którym mowa w art. 7 ust. 
2, lub poprzez przyczyny udzielania pomocy spo"ecznej, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

3. Programy organizowania spo"eczno#ci lokalnej stanowi$ zintegrowa-
ny zespó" projektów aktywno#ci lokalnych, stanowi$cych bezpo#red-
nie dzia"ania aktywizacyjne wobec osób lub #rodowisk, wskazanych 
na podstawie art. 7 ustawy;

4. Inicjatorem programu organizowania spo"eczno#ci lokalnej mo!e 
by% gmina, organizacje pozarz$dowe lub podmioty i instytucje 



305dzia"aj$ce w sferze pomocy spo"ecznej, kultury, edukacji lub ochro-
ny zdrowia.

5. Decyzj& o realizowaniu programu organizowania spo"eczno#ci lokal-
nej podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent;

6. Programy organizowania spo"eczno#ci lokalnej przyjmowane s$ przez 
w"a#ciwy organ stanowi$cy gminy minimalnie na okres dwóch lat.

7. Minister w"a#ciwy do spraw zabezpieczenia spo"ecznego okre#li 
w drodze rozporz$dzenia: 

• szczegó"owe zasady przygotowania, og"aszania, realizacji, finan-
sowania i monitorowania programów organizowania spo"eczno#ci 
lokalnej, 

• zasady opracowania diagnozy sytuacji spo"eczno#ci lokalnej niezb&d-
nej do uchwalenia programu organizowania spo"eczno#ci lokalnych, 
oraz 

• zasady wspó"pracy z instytucjami publicznymi i organizacjami po-
zarz$dowymi w zakresie opracowania i realizacji programów organi-
zowania spo"eczno#ci lokalnej, uwzgl&dniaj$c zasady partnerstwa, 
subsydiarno#ci i efektywno#ci dzia"a(”.

c) Kompetencje i wykszta"cenie osoby realizuj$cej OSL

„Art. 121b. 
1. Prac& socjaln$ ze spo"eczno#ci$ lokaln$, o której mowa w art. 45 ust. 

1 pkt 2, mo!e realizowa% pracownik socjalny. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mo!e wykonywa% równie! zatrud-

niony w o#rodku pomocy spo"ecznej lub organizacji pozarz$dowej, 
organizator spo"eczno#ci lokalnej, posiadaj$cy wykszta"cenie wy!-
sze na kierunkach studiów prowadzonych w obr&bie nast&puj$cych 
dziedzin nauk spo"ecznych: nauki o polityce publicznej, nauki o poli-
tyce, pedagogiki, psychologii, socjologii lub studiów podyplomowych 
w zakresie animacji lokalnej lub organizowania spo"eczno#ci lokalnej.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 i 2, doskonal$ kwalifikacje za-
wodowe w zakresie animacji lokalnej lub organizowania spo"eczno#ci 
lokalnej, w szczególno#ci przez specjalizacj& i studia podyplomowe, 
oraz szkolenia tematyczne odbywane co najmniej raz na dwa lata”. 



306 Pracownikom, o których mowa w ust. 2, przys"uguj$ uprawnienia 
pracownika socjalnego, o których mowa w art. 121a ustawy.

������,QWHJURZDQLH�ĝURGRZLVND�DQLPDWRUµZ�VSRĄHF]Q\FK�
L�RUJDQL]DWRUµZ�VSRĄHF]QRĝFL�ORNDOQHM

Przedstawiany projekt by" skierowany przede wszystkim do pracowni-
ków socjalnych, i to oni mieli by% forpoczt$ zmian w systemie pomocy 
i integracji spo"ecznej. Najcz&#ciej spotykany w projektach systemowych 
mechanizm przeprowadzania zmiany w oparciu o pracowników polega na 
przetestowaniu innowacyjnego rozwi$zania na niewielkiej grupie, opra-
cowaniu na tej podstawie standardu/modelu, pó'niej programu szkole-
niowego i podr&czników. Nast&pnie nast&puje upowszechnienie poprzez 
szkolenia/konferencje oraz wydanie odpowiednich wytycznych / prze-
pisów. Takie instrumentalno-instrukta!owe podej#cie jest stosunkowo 
"atwo zrealizowa% i rozliczy%, natomiast, w ocenie autora, ma niewielkie 
rzeczywiste oddzia"ywanie (co prawda formalno-wska'nikowe jest wyso-
kie). Oczekiwanie, !e nowe procedury opisane przepisami i wsparte pod-
r&cznikami wystarcz$, jest tak samo cz&sto spotykane, jak i nieskutecz-
ne. W metodyce CAL i metodologii laboratorium spo"ecznego zak"ada si&, 
!e rol& no#nika wiedzy i innowacji odgrywaj$ sieci spo"ecznej wspó"pracy 
zawi$zane pomi&dzy zaanga!owanymi realizatorami nowej idei i metody. 

��������2JµOQRSROVNLH�)RUXP�2UJDQL]DWRUµZ�6SRĄHF]QRĝFL�/RNDOQ\FK�Ż�
UXFK�SURIHVMRQDOQ\�

Zarówno do#wiadczenia brytyjskie, jak i polskie jednoznacznie wskazuj$, 
!e budowanie #rodowiskowo-zawodowej identyfikacji jest jednym z pod-
stawowych mechanizmów rozpowszechniania innowacyjnych kompetencji 
i strategii. W przypadku polskich pracowników socjalnych mamy do czynie-
nia z wyj$tkow$ wr&cz s"abo#ci$ #rodowiskowej wspó"pracy i reprezentacji 
(Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych rozwi$za"o si&).

Sieciowy i spo"eczno#ciowy styl pracy i+rozwoju odznacza si& wielo-
ma korzy#ciami. W#ród nich warto zaakcentowa% przede wszystkim to, 



307!e dzi&ki wykorzystaniu do#wiadczenia ró!norodnych osób i podmiotów 
tworzone i rozwijane s$ us"ugi. By Forum (sie% i spo"eczno#%) mog"o wy-
pe"ni% te zadania, niezb&dna jest:
a)  TUB�B�BLUZXOPĊĐ�FEVLBDZKOB�TBNPLT[UB�DFOJPXB – Polega ona na 

systematycznym rozwijaniu narz&dzi i+form pracy poszczególnych 
cz"onków sieci. Potrzebne jest zapewnienie wsparcia ze strony eks-
pertów i+wzajemnej wymiany wiedzy pomi&dzy cz"onkami sieci. 

b)  PLSFĊMFOJF�[BTBE�XTQØ�QSBDZ – Zaliczaj$ si& do nich wspólne cele 
i+warto#ci, a+wi&c ustalone zasady uczestnictwa w+sieci. Regu"y na-
rzucone z+góry rodz$ opór i+niech&% do traktowania ich za w"asne. 
Zaanga!owanie w+tworzenie powoduje te! ich akceptacj& i+przestrze-
ganie. Kluczow$ perspektyw$ zawsze jest wspólny, a+nie indywidu-
alny interes poszczególnych cz"onków. Trzeba ustali% zasady kiero-
wania i+koordynowania wspó"pracy, formy komunikacji oraz zasady 
cz"onkostwa. 

c)  SØXOPĊĐ�J�PEQPXJFE[JBMOPĊĐ�D[�POLØX – Ta regu"a dotyczy szczegól-
nie d"ugofalowej perspektywy dzia"ania. Ka!da osoba powinna mie% 
poczucie, !e jej g"os liczy si& w+podejmowanych decyzjach dotycz$-
cych forum. Cz"onkowie bardzo szybko przestan$ by% zainteresowani 
uczestnictwem w+forum, je#li nie zobacz$ mo!liwo#ci partnerskie-
go uk"adu i+czuj$c si& wy"$czeni z+podejmowania wa!nych decyzji. 
Wa!ne jest te! w"$czenie uczestników w+proces wspó"decydowania. 
Nast&pstwem braku takiego podej#cia jest bowiem bierno#% i+brak 
zaanga!owania.

d)��OFVUSBMOPĊĐ�JOJDKBUPSB�– Inicjator sieci musi posiada% kredyt wia-
rygodno#ci w+swoim #rodowisku, aby tworzy% atmosfer& zaufania. 
Postawa inicjatora/koordynatora/wspieracza b&dzie bacznie obser-
wowana pod k$tem, na ile kieruj$ nim w"asne partykularne cele, a+na 
ile wspólnota interesu wszystkich uczestników sieci. 

e)  NJTKB�'PSVN – Powinna by% klarowna i+jasno odzwierciedla% g"ówne 
jej warto#ci i+cele. Forum musi s"u!y% swoim cz"onkom, stwarza% im 
nowe i+szersze mo!liwo#ci. Je#li tego nie czyni, przestaje wype"nia% 
zasadnicz$ misj&.

Analizowane dotychczas ró!norodne uwarunkowania rozwoju sieciowego 
zosta"y syntetycznie uj&te w+poni!szej tabeli.



308 Tabela 5. Etapy rozwoju sieci/forum 

Etap Cel Zadania forum

Etap formowania Stworzenie wspól-
nej p"aszczyzny 
dzia"ania

Ustalenie i opis wspólnych 
warto#ci, metod pracy, 
negocjowanie zasad i form 
wspó"pracy i komunikacji

Etap rozwoju Wykszta"cenie 
o#rodka/zespo"u 
koordynacji dzia"a( 
i rozwoju forum

Ustalenie zasad cz"onkow-
skich – przyjmowania do 
sieci (oraz usuwania 
z sieci)

Etap sta!ego funk-
cjonowania

Tworzenie i utrzy-
mywanie dobrze 
funkcjonuj$cej sieci 
cz"onkowskiej

Stworzenie systemu 
promocji, edukacji i rozwoju 
sieci cz"onkowskiej.
Rozwijanie oferty eduka-
cyjnej (szkolenia, wizyty 
studyjne, spotkania, 
mentoring, doradztwo) dla 
cz"onków forum. 
Stworzenie systemu koor-
dynacji, wspó"pracy 
i przep"ywu informacji 
w sieci.
Podnoszenie jako#ci pracy 
poprzez #rodowiskowe 
standardy, ewaluacj& 
i superwizj&. Dzia"ania 
rzecznicze i reprezentacyj-
ne w sferze publicznej.

,ród"o: Opracowanie w"asne.

Forum OSL pe"ni niezwykle istotn$ funkcj& w procesie profesjonalizacji 
pracy spo"eczno#ciowej. Jest to o tyle wa!ne, !e OSL-owiec "$czy, w opi-
nii autora, dwie role: zawodow$ (pracownika socjalnego) i profesjonal-
n$ (pracownika spo"eczno#ciowego). Warto wskaza% istotne elementy, 



309które ró!ni$ te bliskoznaczne poj&cia. Pomocne mo!e by% odwo"anie si& 
do rozró!nienia w j&zyku angielskim. Mamy tam do czynienia z terminami 
PDDVQBUJPO (zawód) i QSPGGFTJPO oznaczaj$cym profesj&. Id$c tym tropem, 
mo!na zauwa!y%, !e zawód/fach (PDDVQBUJPO) dotyczy raczej wyspecjali-
zowanej wytwórczo#ci i us"ug w ró!nych dziedzinach !ycia spo"ecznego. 
Cech$ charakterystyczn$ „uzawodowienia”, czyli procesu wyodr&bniania 
zawodów, jest posiadanie specjalistycznego wykszta"cenia formalnego, 
pe"nienie #ci#le okre#lonych zada(, usankcjonowanych przez ustawo-
dawstwo. Wa!nym wyró!nikiem pracy zawodowej jest ukierunkowa-
nie na efektywno#% wykonywanej pracy. Natomiast „profesja” jest bar-
dziej zwi$zana ze spe"nianiem okre#lonych standardów jako#ciowych, 
szczególnie wyznaczanych przez same #rodowisko profesjonalistów. 
„Profesjonalizacja” rozumiana jest bardziej jako usankcjonowany kultu-
rowo sposób uzyskiwania legitymizacji spo"ecznej, spójno#ci i autonomii 
dla pewnego wyodr&bnionego sposobu dzia"ania w sferze spo"ecznej. Od 
profesjonalisty oczekuje si& nie tylko skutecznego/efektywnego „za"a-
twiania” problemów spo"ecznych, ale raczej wyja#nienia ich uwarunko-
wa( i sposobów podej#cia do ich rozwi$zania. Wa!niejszy jest d"ugofa-
lowy wp"yw spo"eczny ni! perspektywa krótkoterminowej skuteczno#ci 
(Henzler, Skrzypczak 2006, s. 8). Dla procesu profesjonalizacji wa!ne s$ 
nast&puj$ce cechy: 

• spo"eczne przes"anie, dzia"anie dla wspólnego dobra; 
• potrzeba autonomii (nie mo!e by% „przeregulowany” #ci#le okre#lo-

nymi zadaniami); 
• wiedza praktyczna skupiona na poszukiwaniu mechanizmów i sensu 

poszczególnych spo"ecznych zjawisk; 
• prze#wiadczenie o konieczno#ci samokontroli jako#ci pracy (stan-

dardy nie s$ narzucane przez pracodawc& lub administracje, lecz 
kreowane oddolnie).

W przypadku OSL-owca mamy do czynienia z dwoma nak"adaj$cymi si& 
procesami uzawodowienia i profesjonalizacji. Pierwszy z nich przebie-
ga bardziej w strukturach sformalizowanych, za# drugi powinien opie-
ra% si& na mechanizmach #rodowiskowych. W"a#nie z tego powodu 
funkcjonowanie Forum OSL ma fundamentalne zadania do wykonania, 



310 w których nie mog$/nie powinny zast&powa% go struktury administra-
cyjne.

W takcie realizacji projektu „Standardy pomocy” stopniowo budo-
wano „dobry klimat”, a pó'niej pierwsze mechanizmy samoorganizacji 
#rodowiska OSL-owców. Kamieniami milowymi tego procesu by"y trzy 
ogólnopolskie fora organizatorów spo"eczno#ci lokalnej, które towarzy-
szy"y zapocz$tkowywaniu kolejnych faz tworzenia forum/sieci: formo-
waniu (2012), rozwoju (2013), sta"ego funkcjonowania (listopad 2014). 
W momencie zako(czenia interwencji publicznej (projektu) #rodowisko 
OSL-owców jest gotowe do dalszego, samodzielnego funkcjonowania 
i upowszechniania nowej roli zawodowej/profesjonalnej pracowników 
socjalnych.
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Obok g"ównego nurtu interwencji, jak$ by"o wdra!anie modelu OSL w pi-
lota!owej grupie o#rodków pomocy spo"ecznej, realizowana by"a #cie!ka 
projektowa o nazwie „aktywne spo"eczno#ci”, która mia"a na celu rozwija-
nie i promowanie idei wspólnotowej („aktywne spo"eczno#ci”), zbieranie 
i udost&pnienie w przyst&pny sposób praktyk #rodowiskowych (dzia"a( 
spo"eczno#ciowych realizowanych poza systemem pomocy spo"ecznej), 
rozwijanie dialogu merytorycznego pomi&dzy ró!norodnymi organizacja-
mi zajmuj$cymi si& problematyk$ lokalno#ci), promocj& obywatelskiej 
aktywno#ci lokalnej. W ramach tej #cie!ki projektowej:

a)  Zrealizowano w 2010 roku kampani& pod nazw$ „Czerwiec Aktywnych 
Spo"eczno#ci”, (has"o kampanii „Zróbmy co# dla siebie i dla naszych 
spo"eczno#ci”), podczas której odby"o si& ponad 300 wydarze( w 120 
miejscach w ca"ej Polsce. Inicjatorami tych akcji byli zarówno liderzy, 
animatorzy w lokalnych spo"eczno#ciach, jak i organizacje pozarz$-
dowe, domy kultury, urz&dy miasta, szko"y, so"ectwa czy nieformalne 
grupy.

b)  Zorganizowano sie% 16 animatorów regionalnych, którzy poszuki-
wali w swoich województwach dobrych praktyk spo"eczno#ciowych, 



311by je nast&pnie opisa% w formie reporta!u (dzi&ki temu opracowa-
no cztery edycje katalogów praktyk spo"eczno#ciowych „Aktywne 
Spo"eczno#ci. Zmiana spo"eczna. Katalog praktyk”, 2010, 2011, 2012, 
2013).

c)  Odbywa"a si& systematyczna wymiana do#wiadcze( i refleksji wokó" 
idei pracy wspólnotowej (seminaria dla ekspertów i praktyków).

d)  Zorganizowano dwa Fora Animatorów Spo"ecznych (2010, 2011) b&d$-
ce spotkaniem animatorów reprezentuj$cych ró!ne nurty spo"eczno-
#ciowe (pomoc spo"eczn$, kultur&, o#wiat&), pracowników instytucji 
publicznych i reprezentantów III sektora. Dzi&ki temu przyszli OSL-owcy 
wchodzili w kultur& spo"eczno#ciow$ w szerszym ni! sektor pomocy 
spo"ecznej znaczeniu, mogli poczu% si& cz&#ci$ ruchu spo"ecznego. 

Wa!nym podsumowaniem tych mi&dzysektorowych spotka( by"o par-
tycypacyjne wypracowanie „standardów aktywnej spo"eczno#ci”, które 
opieraj$ si& na czterech filarach spo"eczno#ciowych, za które uznano:

a)  5PČTBNPĊĐ�NJFKTDB – (spo"eczno#% lokalna, #rodowisko lokalne, ma"a 
ojczyzna). Ka!dy cz"owiek !yje w konkretnej spo"eczno#ci. Jej cz"on-
ków "$czy kultura danego miejsca, dziedzictwo, okre#lone formy !y-
cia spo"ecznego oraz #rodowisko naturalne.

b)  8TQØMOF�VT�VHJ�J�E[JB�BOJB – Obywatele zaanga!owani we wspólne 
sprawy to najwa!niejszy element Aktywnej Spo"eczno#ci. Od aktyw-
no#ci mieszka(ców zale!y, jak rozwija si& spo"eczno#%. Przejawia si& 
to przez lokalne wydarzenia, grupy nieformalne i formalne organiza-
cje. Obywatele/mieszka(cy wspó"wytwarzaj$/koprodukuj$ wa!ne dla 
nich us"ugi spo"eczne.

c)  (�PT�– Zapewnienie jednostkom i grupom mo!liwo#ci wypowiedzi 
w sprawach, które ich dotycz$. Chodzi o to, by w"adza samorz$dowa 
by"a otwarta i dost&pna, a obywatele mogli partycypowa% w proce-
sach podejmowania decyzji. Mieszka(cy uczestnicz$ w debatach pu-
blicznych, komitetach obywatelskich, Radach Dzielnic, Osiedli, Radach 
So"eckich itp. 

d)  8TQØ�QSBDB�J�FEVLBDKB�– To powi$zania i pozytywne wi&zi pomi&dzy 
ró!nymi podmiotami: organizacjami, instytucjami, firmami i oby-
watelami. Dzia"ania podejmowane s$ poprzez ustalanie wspólnych 



312 decyzji, anga!owanie si& w tworzenie stanowiska i planu do rozwi$-
zywania lokalnych problemów. Jednym z przejawów wspó"pracy 
jest budowanie lokalnego partnerstwa. Podstawowym wymiarem tej 
wspó"pracy jest dzielenie si& wiedz$ i inne formy spo"ecznej edukacji.
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Obok animowania #rodowiska/ruchu organizatorów spo"ecznych, drugim 
dzia"aniem tworz$cym strategiczny wymiar systemu (polityki publicz-
nej) upowszechniania i rozwoju spo"eczno#ciowej pracy socjalnej by"o 
kreowania #rodowiska wiedzy i wspó"pracy. Realizowanie tego celu nie 
by"o oczywistym zadaniem wynikaj$cym z wymogów projektowych, 
ale wynika"o z jego „ducha”. Tworzy% rozwi$zania systemowe oznacza dla 
autora budowanie sieci powi$za( pomi&dzy ró!nymi elementami wa!ny-
mi dla realizacji celu strategicznego, najlepiej w taki sposób, by nabra"y 
w"asnej podmiotowo#ci i potencja"u do dalszego samodzielnego dzia"a-
nia. Tego typu przes"anie w j&zyku projektowym okre#la si& najcz&#ciej 
jako zapewnienie trwa"o#ci wypracowanym w jego trakcie rezultatom/
produktom. Mo!na wi&c te dwie interpretacje potraktowa% jako wyra!enie 
innym j&zykiem poj&ciowym tej samej intencji i celu. W ramach tworzenia 
systemu rozwoju #rodowiskowej pracy socjalnej skupiono si& na animo-
waniu #rodowiska wiedzy i wspó"pracy poprzez trzy #cie!ki systemowej 
kooperacji: a) stworzenie portalu/korpusu wiedzy o OSL; b) zapewnienie 
perspektywy dalszej pracy naukowo-eksperckiej w postaci Laboratorium 
Innowacji Spo"ecznej oraz c) kreowanie szerokiej platformy podmiotów 
zainteresowanych dzia"aniem w formule „polityki aktywnej integracji”.

��������7ZRU]HQLH�L�LQWHJURZDQLH�]DVREµZ�ZLHG]\

W trakcie trwania projektu prowadzono intensywne prace nie tylko s"u!$-
ce bezpo#rednio wypracowaniu modelu OSL, ale tak!e rozwijano szero-
ko zasoby wiedzy z zakresu aktywizacji i rozwoju spo"eczno#ci lokalnej 
(DPNNVOJUZ�EFWFMPQNFOU). W efekcie powsta" znacz$cy i uporz$dkowany 
korpus wiedzy o pracy spo"eczno#ciowej. Sk"adaj$ si& na niego:



313a)  Publikacje131 – W trakcie projektu wydano 21 ksi$!ek ukazuj$cych 
dorobek praktyczny i badawczy zwi$zany bezpo#rednio z dzia"ania-
mi projektu (pi&% tomów „Prac LIS”; trzy tomy opisuj$ce i analizuj$ce 
badania diagnostyczne, trzytomowy poradnik „ABS OSL”, model OSL; 
cztery tomy praktyk #rodowiskowych „Aktywne Spo"eczno#ci”; kom-
pendium wiedzy o pracy #rodowiskowej; opis spo"eczno#ciowych 
studiów przypadków, analiz& porównawcz$ dotycz$c$ pracowników 
socjalnych, publikacj& podsumowuj$c$ w j&zyku angielskim oraz pre-
zentowan$ w tej ksi$!ce analiz& edukacyjnego tworzenia programu 
publicznego. Obok tego wydano 11 aktualnych i klasycznych pozycji 
ksi$!kowych o pracy spo"eczno#ciowej t"umaczonych z j&zyka an-
gielskiego.

b)  Poka'ny zbiór (25) ekspertyz zbieraj$cych i analizuj$cych najbardziej 
aktualny stan wiedzy i do#wiadcze( dotycz$cych #rodowiskowej pra-
cy socjalnej oraz powi$zanej z ni$ wiedzy kontekstowej.

c)  Opisy dobrych praktyk OSL, praktyk #rodowiskowych (aktywne spo-
"eczno#ci), filmy metodyczne i promocyjne, planszowa gra dydak-
tyczna „spo"eczno#% w dzia"aniu”.

c)  Bazy danych o ekspertach, animatorach, miejscach aktywnych, in-
stytucjach wdra!aj$cych model OSL.

d)  Opracowania metodyczne do prowadzenia warsztatów i kursów z za-
kresu OSL.

Wszystkie zasoby s$ udost&pnione na specjalistycznej stronie interne-
towej: www.osl.org.pl. Do utrzymywania portalu i sta"ego udost&pniania 
wymienionej wiedzy zobowi$zywa"o si& Centrum Wspierania Aktywno#ci 
Lokalnej CAL. Stowarzyszenie zamierza te! kontynuowa% coroczne ogól-
nopolskie konferencje pracowników socjalnych organizowanych pod 
wspóln$ nazw$ „Aktywna Pomoc Spo"eczna” (dotychczas odby"y si& 
cztery konferencje).

131  Pe"en spis publikacji znajduje si# w za"%czniku.
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Kluczowy zespó" naukowo-ekspercki, który by" o#rodkiem koordynuj$-
cym i integruj$cym dzia"ania merytoryczne, zako(czy" swoje „projekto-
we” istnienie z ko(cem kwietnia 2014 roku. W mi&dzyczasie podejmowa-
no starania, by przeorganizowa% go do dzia"ania w nowej formule. Starania 
zako(czy"y si& powodzeniem i laboratorium kontynuuje dzia"ania pod 
t$ sam$ nazwa jako oddzielna pracownia na Wydziale Stosowanych 
Nauk Spo"ecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 
(www.innowacjespoleczne.pl). Nale!$ do niego dotychczasowi badacze 
i eksperci, a tak!e nowe osoby zainteresowane t$ laboratoryjn$ formu"$ 
„badania i dzia"ania” oraz badaniami w zakresie polityki aktywnej inte-
gracji. 

Eksperci LIS, obok poczyna( zwi$zanych z modelem OSL, zajmo-
wali si& te! „aktywowaniem wiedzy” poprzez dokumenty planistycz-
no-strategiczne. Dzi&ki sta"ej wspó"pracy z Departamentem Pomocy 
i Integracji Spo"ecznej MPiPS w"$czyli si& w opracowanie rz$dowej strate-
gii pod nazw$ „Krajowy Program Przeciwdzia"ania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Spo"ecznemu” (dokument ten jest powi$zany z programami operacyjny-
mi dystrybuuj$cymi #rodki finansowe z Unii Europejskiej). Dzi&ki temu 
zaanga!owaniu znalaz"y tam swoje miejsce rozwi$zania z zakresu „orga-
nizowania spo"eczno#ci lokalnej”. Okaza"o si&, !e oddzia"ywanie wypra-
cowane „edukacyjnymi #cie!kami” mo!e mie% znaczenie porównywalne 
(lub wi&ksze) do rekomendacji ustawowych, które uznawane by"y w pla-
nowaniu projektu za najwa!niejsze jego zwie(czenie.



315Tabela 6. Fragmenty Krajowego Programu Przeciwdzia"ania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Spo"ecznemu dotycz$ce organizowania spo"eczno#ci lokalnej132

W ramach dzia"a( aktywnej integracji istotn$ rol& b&d$ mia"y dzia"ania 
#rodowiskowe adresowane do spo"eczno#ci lokalnych w ró!nych wymiarach 
obejmuj$cych zarówno mikrospo"eczno#ci w ramach gmin (spo"eczno#ci 
s$siedzkie), ca"e gminy lub obszary o szerszym charakterze. Obok dzia"a( 
o charakterze systemowym istotne jest wsparcie lokalnych samorz$dów 
i spo"eczno#ci zarówno w wymiarze metodyczno-animacyjnym i edukacyj-
nym, jak równie! infrastrukturalnym na rzecz rewitalizacji spo"ecznej. 
1)  Zasadniczym elementem b&d$ dzia"ania wspieraj$ce rozwi$zania syste-

mowe w zakresie aktywnej integracji, w zakresie wdro!enia dzia"a( o cha-
rakterze #rodowiskowym, organizowania spo"eczno#ci lokalnej i animacji 
spo"ecznej, w szczególno#ci dzia"ania promuj$ce rozwój #wiadomo#ci 
i kompetencji spo"eczno#ci lokalnych: 

a)  tworzenie diagnoz i profilów spo"eczno#ci trudnych i wieloproblemowych 
uruchamiaj$cych proces partycypacyjnego planowania lokalnej pomocy 
i integracji spo"ecznej poprzez wykorzystywanie corocznych ocen zaso-
bów pomocy spo"ecznej, a tak!e wspólnego opracowywania rekomendacji 
dla rad gmin i powiatów”;

b)  wdra!anie programów organizowania spo"eczno#ci lokalnej z wykorzysta-
niem lokalnego potencja"u spo"eczno#ci – ludzi, zasobów materialnych, 
instytucjonalnych do rozwi$zywania lokalnych problemów; 

c)  tworzenie programów edukacji pozaformalnej i nieformalnej w spo"eczno-
#ciach lokalnych rozwijaj$cych kompetencje i umiej&tno#ci spo"eczne oraz 
kszta"tuj$ce postawy przedsi&biorcze i obywatelskie; 

d)  wspieranie grup i inicjatyw spo"ecznych (formalnych i nieformalnych) oraz 
mobilizowanie ludzi do samopomocy spo"ecznej i s$siedzkiej (zasada em-
powermentu), z wykorzystaniem form wsparcia #rodowiskowego, takich 
jak: kluby samopomocy, #wietlice, domy s$siedzkie pomocy spo"ecznej, 
placówki wsparcia dziennego; 

e)  animowanie lokalnych sieci wspó"pracy/partnerstw nakierowanych na 
rozwi$zywanie lokalnych problemów; ze szczególnym uwzgl&dnieniem 
wspó"pracy mi&dzysektorowej;

f)  wspieranie rozwoju wolontariatu wzmacniaj$cego postawy prospo"eczne, 
aktywno#% i solidarno#% obywatelsk$; w tym tworzenie ró!nych form 
wsparcia instytucjonalnego, np. centra lub kluby wolontariuszy; 

132  Zob. www.mpips.gov.pl. 
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i Wykluczeniu Spo"ecznemu dotycz$ce organizowania spo"eczno#ci lokalnej133 – cd.

g)  upowszechnianie us"ug lokalnych animatorów pracy pracuj$cych z ro-
dzinami z problemem dziedziczonego wykluczenia w oparciu o metodo-
logi& animatora pracy wypracowan$ w ramach modelu IW EQUAL „Praca 
w Posagu”. 

2)  Wypracowanie systemu wsparcia zarówno na poziomie krajowym jak rów-
nie! regionalnym kierunków i programów edukacji dla rozwoju koncepcji 
„Wspólnoty przeciw wykluczeniu”. Tworzenie rozwi$za( prawnych i w"$cza-
nie nurtu pracy ze spo"eczno#ci$, organizowania spo"eczno#ci lokalnej 
i rewitalizacji spo"ecznej, do strategii i programów, tworzenie #rodowiska 
profesjonalistów; 

a)  tworzenie #rodowiska organizatorów spo"eczno#ci lokalnej na poziomie 
krajowym i regionalnym, zapewnienie wsparcia edukacyjno-metodyczne-
go, wypracowywanie nowych innowacyjnych rozwi$za(, wymiana praktyk 
i do#wiadcze(. 

b)  tworzenie i wdra!anie d"ugofalowych, komplementarnych programów edu-
kacyjno-wspieraj$cych na poziomie krajowym i regionalnym nakierowa-
nych na edukacj& w kierunku rozwoju potencja"u spo"eczno#ci lokalnych, 
w szczególno#ci zagro!onych wykluczeniem i marginalizowanych. 
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Podczas prac prowadzonych w ramach projektu systemowego 1.18 
„Tworzenie i rozwijanie standardów us"ug pomocy i integracji spo"ecznej” 
pojawi"a si& w#ród Partnerów tego przedsi&wzi&cia potrzeba urucho-
mienia szerszej dyskusji na temat kierunku zmian w obszarze pomocy 
i integracji spo"ecznej. W efekcie odby"o si& kilka spotka( dyskusyjnych, 
podczas których starano si& zidentyfikowa% kluczowe zjawiska, które 
mia"yby moc "$cz$c$ poszczególne zagadnienia, nad którymi dotychczas 
pracowano odr&bnie w poszczególnych zadaniach i projektach. W efekcie 
zrodzi" si& pomys" stworzenia wspólnej platformy dla organizacji i eksper-
tów, dzi&ki której mo!liwa by"aby kontynuacja wspó"pracy i zapewnienie 

133  Zob. www.mpips.gov.pl.



317trwa"o#ci rozwi$za( wypracowanych w ramach projektów systemowych 
(1.18, ale tak!e innych). W pracach nad koncepcj$ brali udzia" przedsta-
wiciele MPiPS i organizacji pozarz$dowych zaanga!owanych w realiza-
cje projektów systemowych. Sta"$ platform& umo!liwiaj$c$ wielostronn$ 
analiz& i dialog dotycz$c$ zmian w pomocy spo"ecznej uda"o si& stwo-
rzy% w ramach dzia"a( promocyjnych projektu 1.18 pilotowanych przez 
Centrum Wspierania Aktywno#ci Lokalnej CAL. Powsta"y dwa zintegrowa-
ne koncepcyjnie i wyst&puj$ce pod wspóln$ nazw$ przedsi&wzi&cia:

a)  kwartalnik „Empowerment. O polityce aktywnej integracji” (wydano 
dotychczas sze#% numerów);

b)  „Forum Wspó"pracy Empowerment”. Jest to porozumienie krajowych 
organizacji/sieci grupuj$cych najwa!niejsze podmioty zajmuj$ce 
si& pomoc$ i integracj$ spo"eczn$ (w szerszym uj&ciu europejskim 
obszarem „polityki aktywnej integracji”). Tworz$ one tzw. Grup& 
Strategiczn$ Forum. Jednym z wa!nych Partnerów strategicz-
nych jest Rada Pomocy Spo"ecznej przy Ministrze Pracy i Polityki 
Spo"ecznej. Oprócz tego do Forum134 mog$ do"$czy% poprzez podpi-
sanie Manifestu Empowerment inni – zarówno osoby fizyczne, jak 
i organizacje. 

Forum (www.empowerment.pl) realizowa% b&dzie dwa podstawowe cele:

1. D$!enie do urzeczywistnienia zasady empowermentu w szeroko 
rozumianym systemie pomocy spo"ecznej, a wi&c systemie obej-
muj$cym nie tylko publiczne instytucje wsparcia, ale te! placówki 

134  Do 30 listopada tworzy"y j%: Rada Pomocy Spo"ecznej, Ogólnopolska Federacja na rzecz 

Rozwi%zywania Problemów Bezdomno'ci, Polskie Towarzystwo Polityki Spo"ecznej, In-

stytut Rozwoju S"u& Spo"ecznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych 

O'rodków Pomocy Spo"ecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich 

O'rodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Stowarzyszenie Centrum, Stowarzyszenie Sa-

morz%dowych O'rodków Pomocy Spo"ecznej „FORUM”, Polskie Stowarzyszenie Szkó" 

Pracy Socjalnej, Uniwersytet *ódzki, Centrum Wspierania Aktywno'ci Lokalnej CAL, In-

stytut Spraw Publicznych, Ogólnopolskie Forum Organizatorów Spo"eczno'ci Lokalnej, 

Wspólnota Robocza Zwi%zków Organizacji Socjalnych WRZOS, Sekcja Pracy Socjalnej 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Ogólnopolski Zwi%zek Rewizyjny Spó"dzielni 

Socjalnych, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdzia"ania Ubóstwu, Pa!stwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych, portal www.ops.pl.



318 niepubliczne oraz wszelkie przedsi&wzi&cia pomocowe o charakte-
rze #rodowiskowym, podejmowane przez organizacje pozarz$do-
we, a tak!e prowadz$ce dzia"alno#% po!ytku publicznego, takie jak 
np. Ko#cio"y i zwi$zki zawodowe, przedsi&biorstwa spo"eczne czy 
pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy. 

2. Dzia"ania na rzecz tworzenia polityki aktywnej integracji opartej na 
partycypacyjnym podej#ciu polegaj$cej na uruchamianiu dzia"a( 
na rzecz pe"nego uczestnictwa osób i rodzin w !yciu wspólnoty, obej-
muj$cych zarówno osi$gni&cie w"a#ciwego dochodu, zatrudnienie, 
jak równie! nieskr&powanego dost&pu do dóbr i us"ug. 

Forum zainaugurowa"o swoje dzia"ania w szerszej przestrzeni publicznej 
podczas ogólnopolskiej konferencji projektu 1.18 skierowanego do samo-
rz$dów lokalnych w dniu 6 pa'dziernika 2014 roku. Wtedy te! dosz"o do 
przedstawienia i podpisania Manifestu Empowerment przez pierwszych 
sygnatariuszy.

Pierwsz$ inicjatyw$ Forum jest stworzenie Krajowego panelu rewi-
talizacji spo"ecznej, który u"atwi"by wspó"prac& organizacji, osób zaanga-
!owanych w procesy rewitalizacyjne. Wykorzystano cykl 16 konferencji 
regionalnych na temat rewitalizacji spo"ecznej (w ramach projektu pro-
wadzonego przez CRZL), podczas których odby"y si& regionalne debaty 
(panele regionalne), które zidentyfikowa"y i zaanga!owa"y najaktywniej-
szych w województwach ekspertów i praktyków do d"ugofalowo pomy-
#lanej wspó"pracy regionalnej i krajowej. Na ko(cz$cej cykl konferencji 
w Warszawie ukonstytu"owa" si& Panel Krajowy Rewitalizacji Spo"ecznej, 
b&d$cy spo"ecznym wsparciem dzia"a( podejmowanych w tym zakresie 
przez MPiPS i CRZL (www.rewitalizacjaspoleczna.pl). Idea i mechanizm 
dzia"ania Panelu nawi$zuje do do#wiadcze( Panelu Foresight dotycz$-
cego planowania rozwoju kraju. Umocowanie panelu ds. przy Forum 
Wspó"pracy Empowerment jest jednocze#nie symbolicznym i realnym za-
anga!owaniem wielu podmiotów z obszaru pomocy i integracji spo"ecznej 
w dzia"ania przewidziane w za"o!eniach Narodowego Planu Rewitalizacji. 
Jest to kolejny przejaw edukacyjnego mechanizmu tworzenia warun-
ków do zapewnienia trwa"o#ci i komplementarno#ci dzia"a(/produktów 
b&d$cych efektem projektów systemowych. Dla modelu Organizowanie 



319Spo"eczno#ci Lokalnej w"$czenie i zintegrowanie z dzia"aniami z zakre-
su rewitalizacji jest przecie! kluczow$ perspektyw$ na dalszy rozwój. 
Ostatnia konferencja programu „Standardy pomocy spo"ecznej”, jaka 
odby"a si& w listopadzie 2014 roku pod nazw$ „Architektura zmian w po-
mocy spo"ecznej”, by"a jednocze#nie pocz$tkiem szerokiego zaanga!o-
wania Forum Wspó"pracy Empowerment w animowanie i monitorowanie 
modernizacji sfery pomocy i integracji spo"ecznej.
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-BOTPXBOB�[ùVQPSFN�[BTBEB�SZXBMJ[BDKJ�o�OBD[FMOB�SFHV�B�OFPMJCFSBMOFHP�
SZOLV�QS[FOJFTJPOB�OB�HSVOU�SFMBDKJ�NJđE[ZMVE[LJDI�o�SPE[J�FHPJ[N�VDJFD[-
Lđ�PE�XTQØ�E[JB�BOJB�o�GVOEBNFOUV�QPTUđQV�[SZXB�XJđ[J�NJđE[ZPTPCOJD[F�
UXPS[Z�VCØTUXP�w QPXJĉ[BOJB�vNJđE[ZPTPCOJD[Fw��3ZXBMJ[BDKB�CF[�[BIBNP-
XBĒ�XLSBD[B�EP�QS[FET[LPMB�TUBKF�TJđ�QPETUBXĉ�SBOHPXBOJB�JOTUZUVDKJ�MFD[-
OJD[ZDI�T[UVD[OZNJ�QBSBNFUSBNJ�UXPS[Z�IJFSBSDIJđ�T[LØ��J�VD[FMOJ��W ČBE-
OZDI�SFHVMBNJOBDI�vLPOLVSTØXw�OJF�[OBMB[�FN�XTLBċOJLB�PQJFLVĒD[PĊDJ�
PLB[ZXBOFK�USPTLJ�QPD[VDJB�CF[QJFD[FĒTUXB�D[Z�FGFLUØX�XZDIPXBXD[ZDI��
1BSBNFUSZ[BDKB�LBČEFK�E[JFE[JOZ�ČZDJB�(...)�KFTU�QPNZT�FN�XZXJFE[JPOZN�
z XJBSZ�JČ�S[FD[ZXJTUPĊĐ�NB�XZ�ĉD[OJF�OBUVSđ�QPMJD[BMOĉ�LBMLVMBDZKOĉ��+FTU�
QPNZT�FN�(...)�VKđDJB�w LBSCZ�D[đĊDJ�OJFQSPEVLUZXOFK�MFOJXFK�MVC�S[FLP-
NP�DXBOFK�NOJFKT[PĊDJ�KBLB�XZTUđQVKF�w LBČEFK�[CJPSPXPĊDJ (Pilch 2013, 
s. 2). Powy!szy cytat jest fragmentem szerszej „diagnozy spo"ecznej i pu-
blicznej”, jak# przedstawiono i nad któr# dyskutowano podczas pierwszego 
od 1981 roku Zjazdu Pedagogów Spo"ecznych, który mia" miejsce w 2013 
roku w Jachrance. Pedagodzy spo"eczni uznali, !e sytuacja jest powa!na, 
dlatego trzeba si$ spotka% i zabra% zbiorowy g"os135. W mechanizmach  
niew#tpliwego rozwoju naszego kraju i jego mieszka&ców zadomowi"y si$ 
bowiem bardzo niebezpieczne zjawiska, które podmywaj# i niszcz# sens 
wspólnego wysi"ku 25 lat transformacji. Wiele z nich pokazywanych jest 
jako dzia"ania pozytywne, promodernizacyjne, gdy tymczasem to w nich 
„zaszyte” s# nasze przysz"e k"opoty. 

135 Zapisem dyskusji jest dwutomowa publikacja: Zagro!enie cz"owieka i idei sprawiedli-

wo#ci spo"ecznej, t. 1., red. T. Pilch, T. Sosnowski Warszawa 2013; t. 2., red. V. Danilewicz, 

W. Theiss, Warszawa 2014, Wydawnictwo !ak.



321Zagadnienie rozwoju 'rodowiskowej pracy socjalnej znajduje si$ 
w centrum tych procesów. Dotyczy ludzi najs"abszych, biednych i wy-
kluczonych spo"ecznie, którzy staj# si$ dla pa&stwa, dla innych k"opo-
tem. Pojawia si$ wi$c pokusa uj$cia ich „w karby”, zdyscyplinowania, 
administracyjnego zaktywizowania. Jak podkre'la znawca problema-
tyki, niemiecki pedagog spo"eczny Michael Winkler, wspó"czesna praca 
socjalna jest skierowana na jednostk$ bez szerszego spojrzenia na ich 
spo"eczne konteksty: .JNP�ČF�X�JOOZDI�PCT[BSBDI�ČZDJB�TQP�FD[FĒTUXB�
NPČFNZ�PCTFSXPXBĐ�KBL�XTQØMOPUB�OB�OPXP�TUBKF�TJđ�UFNBUFN�EZT-
LVTKJ�QSBDB�TPDKBMOB�USXB�X�TXFK�PTUSPČOPĊDJ�J�vXZDPGBOJVw��8TQØMOPUB�
V[OBXBOB�KFTU�XQSBXE[JF�[B�XBČOĉ�MFD[�OJF�NBKĉ�DP�MJD[ZĐ�OB�XTQBSDJF�
QSPDFTZ�NPHĉDF�QSPXBE[JĐ�EP�XZLT[UB�DFOJB�XTQØMOPUZ��;XSBDB�TJđ�VXBHđ�
OB�JEFPMPHJD[OF�XZNJBSZ�UFK�EFCBUZ�OJF�[BTUBOBXJBKĉD�TJđ�[CZUOJP�OBE�
NPČMJXPĊDJBNJ�QS[FLT[UB�DFOJB�KFK�X�TUSBUFHJD[OF�[BEBOJF�QSBDZ�TPDKBMOFK 
(Winkler 2010, s. 20). Takiemu my'leniu mo!e sprzyja% wszechobecna 
kalkulacja ekonomiczna, która nie tylko zdominowa"a dzia"anie w kulturze 
(has"o „kultura si$ liczy”), o'wiacie (wszechobecna i ekonomicznie kon-
struowana parametryzacja) czy s"u!bie zdrowia (kontraktowanie us"ug, 
koszyk 'wiadcze&). Podobne mechanizmy wchodz# w obszar przeciw-
dzia"ania bezrobociu i wykluczeniu spo"ecznemu. Dobrze brzmi#ce i ma-
j#ce by% pozytywn# odpowiedzi# systemu na istniej#ce problemy nowe 
idee i rozwi#zania socjalne, jak „profilowanie bezrobotnych”, „kontrakty 
w pracy socjalnej” czy „inwestycyjna polityka spo"eczna”, mog# przy-
nie'% zarówno popraw$ sytuacji lub dope"ni% czar$ „rynkowej przemocy” 
(nie tylko symbolicznej). W tej sytuacji kluczowe staje si$ pytanie: od 
czego zale!y kierunek modernizacyjnych zmian i ich efekty w sferze po-
mocy i integracji spo"ecznej? 

Dzisiaj stawia si$ na rozwi#zania systemowe i innowacyjne, wspie-
rane regulacjami prawnymi oraz finansowaniem ze 'rodków Unii 
Europejskiej. Na sztandarach wypisana jest, cz$sto na pierwszym miejscu, 
poprawa jako'ci (standardy i ich ewaluacja) us"ug spo"ecznych. Tworzenie 
wielu rozwi#za& tej nowej polityki spo"ecznej (tak naprawd$ mo!emy mó-
wi% o wielu szczegó"owych politykach publicznych) zorganizowano w po-
staci „systemowych projektów”; cz$'% z nich powierzono organizacjom 
pozarz#dowym. Jednym z projektów systemowych by"o zadanie wypraco-
wania modelu i upowszechnienia 'rodowiskowej pracy socjalnej, któremu 



322 po'wi$cona jest podsumowywana ksi#!ka. Przeciwdzia"anie wskazanym 
wcze'niej systemowym zagro!eniom modernizacyjnym by"o w centrum 
refleksji osób zaanga!owanych w realizacj$ tego projektu, a efektem tej 
pracy jest praktycznie przetestowana edukacyjna formu"a realizacji inter-
wencji publicznej.

ĜURGRZLVNRZD�SUDFD�VRFMDOQD�Ż�QRZH�RWZDUFLH

Diagnoza g"ównego zagadnienia, za które uznano instytucjonalne bariery 
upowszechniania pracy spo"eczno'ciowej w systemie pomocy i integracji 
spo"ecznej, by"a kilkuelementowa i sk"ada"a si$ z nast$puj#cych przes"a-
nek:

• Nie wyci#ga si$ lekcji z przesz"o'ci, tak!e tej odleg"ej.
• Interwencje spo"eczne maj# charakter „sterylny i technologiczny”, 

tzn. s# pozbawione odwo"ania do 'wiata idei i warto'ci („idee s# po-
dejrzane”).

• Metody aktywnej integracji w systemie pomocy i integracji spo"ecz-
nej maj# charakter indywidualny, a nie spo"eczno'ciowy (cho% nazwy 
wskazuj# co' innego).

• Nie adaptuje si$ rozwi#za& „systemowych” wypracowanych w sek-
torze pozarz#dowym.

• Metody i sposoby realizacji interwencji publicznych podporz#dko-
wane s# logice instrumentalnej pozbawionej pog"$bionych mechani-
zmów integracji wiedzy (jest jedynie formalna i proceduralna).

• Dot#d nie rozwi#zano problemu oddzielenia pracy socjalnej od 'wiad-
cze& materialnych.

• Oddzia"ywania edukacyjne okre'lane jako „mi$kka interwencja” uto!-
samiane s# jedynie ze szkoleniami i doradztwem, co w warunkach 
rewolucji w my'leniu o uczeniu si$ jest niewystarczaj#ce, a niekiedy 
szkodliwe.

• Rozwi#zania systemowe s# pozbawiane w"a'ciciela (maj# by% pu-
bliczne), tym samym nie ma kto si$ nimi zajmowa% po projektach, 
nikt nie bierze odpowiedzialno'ci (odpowiada przecie! system, 
czyli...).



323• Traktuje si$ oddzielnie pracowników socjalnych i ich instytucje, tym-
czasem zmiana zale!y od ich zintegrowanego dzia"ania.

• W dobie zarz#dzania HPWFSOBODF nie funkcjonuje (lub s"abo) wielopo-
ziomowa i wielosektorowa komunikacja pomi$dzy ró!nymi aktorami, 
wa!nymi dla funkcjonowania „sceny” pomocy i integracji spo"ecznej.

• Wci#! istniej# bran!owe granice w organizowaniu dzia"a& pomoco-
wych i rozwojowych.

Lista problemów jest rzecz jasna d"u!sza, ale w proponowanym podej'ciu 
nie chodzi tylko o rozwijanie potencja"u krytyczno'ci (cho% i ona jest bar-
dzo wa!na), ale o znalezienie metody „pozytywnego przepracowywania” 
tych zagadnie&. Zaproponowanym w ramach projektu badawczo-wdro!e-
niowego „wyj'ciem z sytuacji” by"o zintegrowane zastosowanie czterech 
wniosków b$d#cych pok"osiem powy!szej analizy problemu:

1. Skorzystanie z szansy, jak# otwiera metodologia i architektura two-
rzenia, i realizacja polityk publicznych („potraktujmy je na powa!-
nie”).

2. Systemowe/ca"o'ciowe/wielowymiarowe w"#czenie mechanizmów 
edukacyjnych do kreowania i realizacji interwencji publicznej (podej-
'cie edukacji zaanga!owanej).

3. Szerokie i pog"$bione odwo"anie do filozofii (komunitaria&ska idea 
wspólnoty inkluzywnej) i praktyki wspólnotowej (dotycz#ce nie tyl-
ko pracy z osobami wykluczonymi w 'rodowisku lokalnym, ale te! 
realizacji/organizacji/rozwoju programu publicznego).

4. Stworzenie „laboratorium” – wielostronnej i rozbudowanej infrastruk-
tury naukowo-edukacyjno-wdro!eniowej mog#cej dzia"a% w sposób 
d"ugofalowy, tak!e po zako&czeniu projektu.

Synergizuj#cym i nowatorskim czynnikiem mia"o by% zastosowanie do 
tego zadania perspektywy pedagogiki spo"ecznej. Podej'cie w pewien 
sposób zaskakuj#ce, poniewa! w obr$bie pracy socjalnej, rozumianej 
zarówno jako zawód, jak i tworz#ca si$ odr$bna dyscyplina naukowa, 
daje si$ zauwa!y% odchodzenie od punktu widzenia pedagogiki spo"ecz-
nej (doceniana jest historyczna rola, a mniej wspó"czesna). Tendencja 
ta – tak!e dla pisz#cego te s"owa pedagoga spo"ecznego – wydaje si$ 



324 emocjonalnie i merytorycznie zrozumia"a. Wspólnotowa pedagogika 
publiczna wychodzi poza horyzont „uzawodowionej” pracy socjalnej, 
ograniczonej do katalogu wystandaryzowanych funkcji specjalisty pew-
nego typu us"ug spo"ecznych/socjalnych. Wskazuje potencja" tkwi#cy 
w obszarze NBLSPQSBLUZLJ�QSBDZ�TPDKBMOFK (Netting, Kettner 2014), który 
dzi$ki metodyce i energii spo"eczno'ciowej oraz wykorzystaniu „poli-
tycznego” wymiaru planowania i rozwi#zywania problemów spo"ecz-
nych PUXJFSB�OPXF�T[BOTF na skuteczne wspomaganie 'rodowisk wy-
kluczonych spo"ecznie. Spo"eczno'ciowo konstruowane mechanizmy 
pomagania realizowane w ramach interwencji publicznej powoduj#, !e 
us"ugi spo"eczne nabieraj# cech bardziej partnersko-obywatelskich ni! 
konsumpcyjno-roszczeniowych. Podej'cie to otwiera w znacz#cy sposób 
prac$ socjaln# i pomoc spo"eczn# na wspó"prac$ z innymi sferami aktyw-
no'ci lokalnej, daje jej orientacj$ prorozwojow#.

3ROLW\NL�SXEOLF]QH�Ż�HGXNDF\MQD�SU]HVWU]HĆ�LQQRZDFML�VSRĄHF]QHM

Punkt widzenia pedagogiki spo"ecznej – „si"ami cz"owieka w imi$ idea"u 
przetwarza% 'rodowisko” – wyj#tkowo dobrze przystaje do filozofii i stra-
tegii endogennego i partycypacyjnego rozwoju spo"eczno'ci lokalnych. 
W wypracowanej koncepcji XTQØMOPUPXFK�QFEBHPHJLJ�QVCMJD[OFK nast#pi"o 
istotne redefiniowanie perspektywy 'rodowiskowej. Klasyczne poj$cie 
„'rodowisko” traktowane jest przede wszystkim jako otwieraj#ca me-
tafora oraz przestrze& publicznych interakcji 'wiadomych podmiotów 
spo"ecznych (Kargul 1998, s. 134–140). Zmiana ta wpisuje si$ w proces 
przechodzenia od kategorii „'rodowiska”, rozumianej jako gotowa, odgór-
nie ustalona, wzgl$dnie zamkni$ta, spo"ecznie kontrolowana konstrukcja, 
ku „przestrzeni edukacyjnej” – otwartej, niekontrolowanej, nie w pe"ni 
gotowej, jednak: VNPČMJXJBKĉDFK�PEEPMOF�QPENJPUPXF�J�LSFBUZXOF�XTQØ�-
UXPS[FOJF�BQSPCPXBOZDI�X[PSØX�LVMUVSZ�QPČĉEBOZDI�QSBLUZL�TQP�FD[-
OZDI�PSB[�JOTUZUVDKJ�FEVLBDZKOP�XZDIPXBXD[ZDI (Theiss 2011, s. 5; tak!e 
Surzykiewicz 2011, s. 45–74). Je'li zauwa!ymy za Jerzym Szackim, !e 
normy i znaczenia kieruj#ce dzia"aniami ludzi nie tkwi# w g"owach, lecz 
w ich praktykach (1989, s. 389), to na pierwszy plan wysuwa si$ nie 'ro-
dowisko, a uczestnictwo cz"owieka w okre'lonym rodzaju aktywno'ci 



325spo"ecznej lub publicznej (Urbaniak-Zaj#c 2010, s. 136). Nie jest to ne-
gacja poprzednich uj$%, lecz odmienne, w zwi#zku ze zmianami szersze-
go kontekstu spo"ecznego, podej'cie pedagogiczne, wspó"wyst$puj#ce 
i uzupe"niaj#ce wcze'niejsze kategorie. Jest to otwieranie si$ pedagogiki 
na 'wiat spo"eczny pozapedagogiczny i jego potencja"y w przebudowie 
oraz usprawnianiu warunków spo"eczno-rozwojowych i edukacyjnych, 
a tak!e poszukiwanie sprzymierze&ców dla pedagogiki spo"ecznej we 
wspólnej trosce o 'wiat spo"eczny (Naumiuk 2014, s. 57). W praktycznej 
i poznawczej analizie prowadzonej na "amach tej publikacji 'rodowisko 
rozumiane jest bardziej jako intencjonalna przestrze& kszta"towania 
i samokszta"towania podmiotowo'ci i sprawstwa (Piekarski 2007, s. 93). 
Jest „dynamicznym polem”, w którym ka!dy punkt wspó"dzia"a z innym, 
a zmiany napi$cia w jednym z nich natychmiast rodz# tendencje do usu-
wania ró!nicy i odtworzenia równowagi dynamicznej (Jaroszewski 1985, 
s. 237). Akcent koncentruje si$ na procesualno'ci i relacjach przejawiaj#-
cych si$ na dwa sposoby: poprzez tworzenie warunków (udost$pnianie 
zasobów) otwieraj#cych mo!liwo'ci zmian oraz poprzez sam akt wyboru, 
który ma formatywny i sprawczy charakter (Piekarski 2007). 

„(rodowiskiem”, które przetwarzamy naszymi praktykami lub ak-
tywno'ci#, jest w przedstawianym uj$ciu przestrze& interwencji publicz-
nej (wybranej polityki publicznej), za' otoczeniem/kontekstem, w którym 
ten proces przebiega – !ycie publiczne (szczególnie tzw. sfera publiczna) 
dziej#ce si$ na styku sfery !ycia codziennego i obszaru dzia"a& syste-
mowych. Nast$puje wi$c przesuni$cie/poszerzenie uwagi z przestrzeni 
spo"ecznej (akcent na interakcje i wi$zi spo"eczne) na przestrze& pu-
bliczn# (akcent na gr$ o zasoby i wp"yw). Zmiany w pedagogice spo"ecz-
nej nie wynikaj# tylko z niej samej, ale z uwarunkowa& zewn$trznych 
(Radziewicz-Winnicki 2010, s. 92). Charakteryzowane zmiany mo!na 
opisa% jako przejawy i egzemplifikacj$ – jak to okre'la jeden z liderów 'ro-
dowiska pedagogów spo"ecznych Wies"aw Theiss – QFEBHPHJLJ�TQP�FD[OFK�
US[FDJFK�HFOFSBDKJ, która wyra!a si$ aktywno'ci# i silnym oddzia"ywaniem 
podmiotów „niby-edukacyjnych”, skutecznych w dzia"aniach animacyj-
nych, aktywizuj#cych, rewitalizuj#cych, zw"aszcza w kontek'cie mode-
lowania lokalnej polityki spo"ecznej (2014, s. 78). Polityki publiczne to 
wspó"cze'nie ogromny obszar aktywno'ci „niby-edukacyjnej”. W ramach 
koncepcji pedagogiki publicznej mo!na t$ przestrze& nasyci% „refleksj# 



326 edukacyjn#” oraz wynikaj#c# z niej intencjonaln# praktyk# spo"eczn#, 
co razem daje innowacyjne podej'cie do problemów spo"ecznych, now# 
jako'% rozwi#za& i podnosi skuteczno'% interwencji publicznej.

.RQVHNZHQFMH�HZROXFML�UHǯHNV\MQHM�PRGHUQL]DFML

W ko&cu XX wieku zacz$to mówi% o refleksyjno'ci jako w"a'ciwo'ci pó)-
nej nowoczesno'ci, która charakteryzowa"a si$ wzrostem niepewno'ci 
i braku poczucia szeroko poj$tego bezpiecze&stwa na niespotykan# 
wcze'niej skal$, co Ulrich Beck okre'li" mianem TQP�FD[FĒTUXB�SZ[ZLB 
(2002). Modernizacja refleksyjna w uj$ciu trzech ojców tego poj$cia – 
Becka, Giddensa, Lasha (2009) – oznacza zmian$ spo"ecze&stwa, w któ-
rym nieznan# wcze'niej rol$ w definiowaniu problemów spo"ecznych 
zaczyna odgrywa%:

a) Zjawisko unaukowienia i wzrostu znaczenia techniki/technologii

Obserwujemy znacz#co rosn#c# rol$ wiedzy naukowej i eksperckiej. Za 
spraw# specjalistów, którzy swoj# wiedz# i do'wiadczeniem gwarantuj# 
zaspokojenie oczekiwa& spo"ecznych oddzielaj# stosunki spo"eczne od 
ich bezpo'redniego kontekstu lokalnego. Zaufanie obywatela do syste-
mów eksperckich nie zale!y ani od pe"nego wtajemniczenia w te procesy, 
ani te! od opanowania wiedzy, któr# one daj#. Jest ono nieodwo"alnie 
zwi#zane z wiar#, !e ekspert posiada dostateczn# wiedz$ i umiej$tno'ci 
do zaspokojenia potrzeby (Giddens 2008, s. 20– 21). 

b) Zjawiska detradycjonalizacji i indywidualizacji !ycia spo"ecznego

Powszechne sta"o si$ poczucie wyobcowania ze spo"eczno'ci lokalnych, 
tradycyjnych 'rodowisk spo"ecznych, któremu towarzyszy" jednoczesny 
proces zakorzeniania si$ w nowych, przypadkowych, rynkowych loka-
lizacjach, takich jak rynek pracy, rynek edukacyjny, rynek konsumpcji, 
rynek wypoczynku (Beck 2002). Obok procesów wykorzeniania nara-
sta indywidualizacja, która uczyni"a pojedynczego cz"owieka odpowie-
dzialnym za w"asne decyzje, podejmowane wobec nieprzewidywalnego 



327ryzyka (Beck 2002, s. 112–113). Obok zwyci$zców tego sposobu !ycia 
pojawi"o si$ jeszcze wi$cej „przegranych refleksyjno'ci” (Beck, Giddens, 
Lash 2009, s. 158). 

W ostatnich latach wyra)nie zauwa!alne staje si$ zjawisko reinter-
pretacji „aksjomatów refleksyjnej modernizacji”. Widoczne s# zmiany 
w sferze kulturowej, spo"ecznej oraz politycznej, tworz# si$ nowe stan-
dardy dyskursywnej kultury, komunikacji oraz kolektywnego dzia"ania. 
Zdaniem autora przekszta"cenia te przejawiaj# si$ przede wszystkim w: 

1. Napi$ciu pomi$dzy racjonalno'ci# „eksperck#” i „spo"eczn#”, w zwi#z-
ku z czym szuka si$ nowego sposobu z"#czenia wiedzy spo"ecznej 
i naukowej. 

2. Pojawianiu si$ przejawów nowej wspólnotowo'ci i refleksji nad wspó"-
czesnym kolektywnym wspó"dzia"aniem. 

Jak wiadomo, podstaw# refleksyjnego dzia"ania jest zdolno'% dokony-
wania przemy'lanych wyborów oraz umiej$tno'% wyci#gania wniosków 
z dotychczasowych dzia"a& (Szymczak 2010, s. 70). Zastosowanie tej 
regu"y do analizy procesów ewolucji refleksyjnej modernizacji zaowo-
cowa"o skoncentrowaniem dzia"a&, zwi#zanych z tworzeniem systemu 
upowszechniania 'rodowiskowej pracy socjalnej, na „wymy'leniu” odpo-
wiedzi na pytanie: jak dwie wskazane tendencje (spo"eczny wymiar nauki 
i nowe zjawiska spo"eczno'ciowe) mog# by% zaadaptowane i spo!ytko-
wane w ramach publicznej interwencji wypracowuj#cej innowacyjne me-
tody wsparcia dla osób wykluczonych spo"ecznie? Za uniwersalny klucz 
tej adaptacji uznano edukacj$ spo"eczn#.

6SRĄHF]QD�L�SXEOLF]QD��LQIUD�VWUXNWXUD�ZLHG]\

W przedstawionej w ksi#!ce koncepcji zak"ada si$, !e refleksyjno'% mo!e 
w du!ej mierze mie% charakter publiczny, a jej efektem staje si$ XJFE[B�
QVCMJD[OB�(deliberacja, dialog, publiczne domeny, miejsca i fora debaty 
publicznej). Ten typ wiedzy jest publiczn# w"asno'ci# i odgrywa du!# 
rol$ w modelowaniu publicznych sposobów rozwi#zywania problemów 
spo"ecznych. Zdobycie wiedzy mo!na potraktowa% jako zmian$, która 



328 dokona"a si$ w podmiocie, wiedza posiadana przez dzia"aj#cy podmiot 
nie tyle towarzyszy faktycznym zdarzeniom, ile je wspó"tworzy, efekty 
zdarze& modyfikuj# wiedz$ podmiotu, co z kolei przekszta"ca perspekty-
w$ interpretacji sytuacji, a to w efekcie mo!e modyfikowa% oddzia"ywa-
nie jej poszczególnych elementów (Giddens 2001, s. 20). Do planowania 
strategicznego czy polityki publicznej cz$sto stosuje si$ socjotechnik$/
in!ynieri$ spo"eczn#. Jest to bowiem nauka zajmuj#ca si$ badaniem 
i analizowaniem racjonalnych, celowo zorientowanych dzia"a& spo"ecz-
nych, skupia si$ g"ównie na paradygmatycznej skuteczno'ci wszelkich 
wdro!e&. Jest to 'wiadome zastosowanie wiedzy naukowej w celu uzy-
skania okre'lonego przekszta"cenia rzeczywisto'ci (Radziewicz-Winnicki 
2010, s. 103). Socjotechnika jest przede wszystkim nauk# praktyczn#. 
Formu"uje regu"y proceduralne, udzielaj#c ogólnych informacji doty-
cz#cych tego, jak doszukiwa% si$ okre'lonych 'rodków, by zrealizowa% 
zamierzone stany rzeczy. Skuteczno'% jest oceniana w socjotechnice 
z punktu widzenia przyj$tych warto'ci, cho% same warto'ci nie s# przez 
socjotechnik$ oceniane (Podgórecki 1971, s. 35–36). Wiedza staje si$ 
w tym podej'ciu przede wszystkim przepisami (zaleceniami) na gene-
rowanie nowych konkretnych uk"adów i efektów spo"ecznych (Tam!e, 
s. 98), a do jej wytworzenia staj# si$ niezb$dne laboratoria. Stanowi# one 
g"ówny i podstawowy 'rodek redukcji z"o!ono'ci i rekonstrukcji badanej 
rzeczywisto'ci. Wydaje si$, !e gdyby nauki spo"eczne zaadaptowa"y po-
dobny sposób post$powania, od diagnozowania do modyfikowania rze-
czywisto'ci spo"ecznej, by"yby w stanie sprawnie wypracowywa% w"asn# 
wiedz$ i technologi$. Coraz cz$'ciej wskazuje si$, !e reprezentanci nauk 
spo"ecznych powinni podj#% si$ budowy „maszyn spo"ecznych”, tworzy% 
sztuczne uk"ady spo"eczne, a nast$pnie je wbudowywa% w rzeczywisto'% 
spo"eczn# (Pfeifer, Bongard 2007, s. 78). Przyj$cie tej metodologii synte-
tycznej i skupienie si$ na in!ynierii spo"ecznej – jak wskazuje Andrzej 
Radziewicz-Winnicki – mog"oby przynie'% zarówno socjologii, jak i peda-
gogice (a g"ównie pedagogice spo"ecznej) szereg korzy'ci poznawczych. 
Umiej#c wywo"a% efekty spo"eczne, mogliby'my wprowadza% w tkank$ 
spo"eczn# nowe, laboratoryjnie (eksperymentalnie) wypracowane roz-
wi#zania (Radziewicz-Winnicki 2010, s. 99).

Opracowana i przetestowana w ramach projektu „Standardy pomo-
cy” koncepcja „Laboratorium Spo"ecznego” jest pozytywn# i praktyczn# 



329odpowiedzi# na powy!sze rozwa!ania i sugestie. Wykorzystywana 
tam metodologia syntetyczna jest bliska planowaniu przez pedagogów 
dzia"a& spo"ecznych przy 'wiadomym zastosowaniu dyrektyw socjo-
technicznych, ale z równoczesnym wprowadzeniem szerszej refleksji 
humanistycznej i spo"ecznej. W konstrukcj$ i funkcjonowanie laborato-
rium spo"ecznego wbudowano szereg „bezpieczników pedagogicznych”, 
maj#cych przeciwdzia"a% i równowa!y% „technologiczny wymiar” prowa-
dzonego w jego ramach badania i dzia"ania. Konfrontowanie stanowisk 
i perspektyw widzenia w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych po-
zwala korygowa% metody dzia"ania bez odbierania pozytywnej motywacji. 
Jednak zasadniczym bezpiecznikiem powstrzymuj#cym ekspansje tech-
nologicznego punktu widzenia jest wspólnotowy wymiar proponowanej 
w tej ksi#!ce metody interwencji publicznej. 

3ROLW\ND�SXEOLF]QD�Z�HU]H�VSRĄHF]QRĝFL

Polityka publiczna, a wi$c planowe strategie rozwi#zywania problemów 
publicznych/spo"ecznych s# dzi' nierozerwalnie splecione z innowacjami 
spo"ecznymi. Z kolei innowacje wi#!# si$ bezpo'rednio z przekszta"cenia-
mi struktur spo"ecznych, a wi$c procesami morfogenetycznymi (z wej-
'ciem w nowy stan rzeczywisto'ci spo"ecznej). Do zmiany spo"ecznej, 
modernizacyjnej mo!e doj'%, gdy b$d# spe"nione dwa warunki: 

1. Kierunek zmian jest pozytywny. 

2. Sekwencja zmian jest uruchamiana w oparciu o mechanizmy we-
wn#trzspo"eczne, endogenne (Sztompka 2007, s. 504). 

Istotnym aspektem jest w tym procesie redukcja niepewno'ci, któr# 
uzyskujemy poprzez czynniki kulturowe, np. spo"eczn# partycypacj$ 
i wspólnotow# legitymizacj$. W ramach prac Laboratorium Innowacji 
Spo"ecznej postawiono wi$c pytanie: jakie wa!ne wspó"cze'nie zjawi-
sko spe"nia jednocze'nie warunek bycia pozytywnym i wewn#trzspo-
"ecznym? Jednoznaczn# odpowied) zawiera has"o „Odkryj si"$ spo"ecz-
no'ci!”, jakim pos"uguje si$ Centrum Wspierania Aktywno'ci Lokalnej 



330 CAL. Wiele wskazuje na to, !e rozpocz$"a si$ „era spo"eczno'ci”, która 
przejawia si$ przynajmniej w trzech wymiarach:

1. Nowej organizacji i formach wspó"pracy ludzi, dzi$ki którym ka!dy, 
nawet nieposiadaj#cy si"y i indywidualnego znaczenia, mo!e zmieni% 
regu"y gry i uzyska% wraz z innym wp"yw na otaczaj#c# go rzeczywi-
sto'%; dzi$ki interaktywnej komunikacji sieciowej zwykli ludzie mog# 
robi% teraz to, co niegdy' by"o w zasi$gu jedynie du!ych, scentralizo-
wanych organizacji.

2. Tworzeniu ekonomii/gospodarki spo"eczno'ciowej (ang. DPMMBCPSBUJWF�
FDPOPNZ, DPMMBCPSBUJWF�OFUXPSL) budowanej na rozproszonych sie-
ciach "#cz#cych jednostki/grupy/spo"eczno'ci, polegaj#cej na mak-
symalnym wykorzystaniu dost$pnych zasobów i potencja"u wspó"-
pracy. Jest ona wspó"tworzona przez spo"eczno'% ludzi (cz$sto s# to 
internauci, ale nie tylko) o podobnych zainteresowaniach/potrzebach, 
chc#cych pozna% zainteresowania/do'wiadczenia innych poprzez 
grupy osób sobie znanych (w 'wiecie realnym lub przez Internet) 
(Jordan 2004).

3. Odnawianiu si$ form !ycia wspólnotowego i s#siedzkiego pozwala-
j#cym na kreowanie w"asnej to!samo'ci zapo'redniczanej i potwier-
dzanej poprzez wi$zi spo"eczno'ciowe. 

Przekszta"caj#ce wspó"czesny 'wiat zjawiska spo"eczno'ciowe s# 
jednak mocno ukryte pod zewn$trzn# pow"ok# zmian technologiczno- 
-komunikacyjnych oraz marketingowych. W nat"oku informacji 
o kolejnych generacjach komunikatorów, blogów, tabletów, netbooków, 
czytników, aplikacji, mobilnych urz#dze&, DSPXETPVSDJOHV, DSPXEGVOEJO-
HV, flash mobach itp. ginie istota tej zmiany spo"ecznej. Kultura 2.0 oraz 
coraz cz$'ciej antycypowana jej kolejna generacja 3.0 zmieniaj# istotne 
mechanizmy !ycia spo"ecznego, czego przyk"adami mog# by%: media 
spo"eczno'ciowe (przej'cie od monologu do dialogu), firma 2.0 (komu-
nikacja rozbijaj#ca silosy wiedzy), otwarte innowacje (wykorzystanie 
pomys"ów do tworzenia warto'ci dla siebie i innych). W opozycji do scen-
tralizowanych instytucji rynkowych wskazuj#cych, jak spo"ecze&stwo 
powinno produkowa%, konsumowa%, finansowa% i uczy% si$, zwykli ludzie 
dzi$ki komunikacji sieciowej tworz# „warto'ci wspólne” (TIBSFE�WBMVF). 



331Buduj# „kapitalizm spo"eczny”, w którym praca przestaje by% ju! nieroze-
rwalnie zwi#zana z zak"adem pracy, a „"a&cuchy warto'ci” zast$powane 
s# „przep"ywami warto'ci” (WBMVF�ýPXT). Ka!dy mo!e zmieni% regu"y gry, 
wykorzystuj#c si"$ w"asnych pomys"ów. By sta% si$ osob# wp"ywow#, nie 
trzeba ju! przechodzi% !adnego procesu weryfikacji czy wyboru. ,JFEZ�
JHOPSVKFNZ�UP�DP�NPČF�OBN�[BPGFSPXBĐ�LUPĊ�OJF[OBOZ�B�NPČF�UP�CZĐ�
LBČEZ�[�OBT�MVE[JF�QP[PTUBKĉ�KFEZOJF�USZCBNJ�X�NBT[ZOJF�o�NPČOB�JDI�
�BUXP�XZNJFOJĐ�J�OJF�DFOJ�TJđ�JDI�[CZU�XZTPLP��1PEDIPE[ĉD�[�V[OBOJFN�EP�
LBČEFHP�D[�PXJFLB�J�XBSUPĊDJ�KBLĉ�NPČF�PO�XZHFOFSPXBĐ�X�HPTQPEBSDF�
VXBMOJBKĉ�TJđ�OPXF�UXØSD[F�NPDF (Merchant 2014). Wskazane powy!ej 
nowe zjawiska spo"eczno'ciowe nak"adaj# si$ na te tradycyjne (spo"ecz-
no'ci lokalne, spo"eczno'ci kategorialne), które tak!e w istotny sposób 
ewoluuj#. Prosty podzia" na osoby lokalne wykluczone i zamo!ne global-
ne nie jest ju! aktualny. Zarówno jedni, jak i drudzy funkcjonuj# glokalnie, 
czerpi#c zarówno z cywilizacji globalnej, jak i z lokalnego kontekstu. 

Odczytuj#ca znaki czasu pedagogika spo"eczna�KFTU�[BSØXOP�TQP-
�FD[OJLPXTLJN�D[ZOJFOJFN�vQPČZUFD[OZDI�S[FD[Zw�X�NB�ZN�[BTJđHV�OBK-
CMJČT[FHP�PUPD[FOJB�BMF�UFČ�QSØCĉ�QPEFKNPXBOJB�QPMJUZD[OZDI�E[JB�BĒ�
OB�T[FST[ĉ�TLBMđ�QP�UP�CZ�MVE[JPN�X�NB�ZDI�ĊSPEPXJTLBDI�ČZ�P�TJđ�MFQJFK�
(Przec"awska 1998, s. 102). Jak podkre'la Stanis"aw Kawula, QFEBHPHJ-
LB�TQP�FD[OB�NPČF�UFČ�PEXBČOJFK�OJČ�EPUĉE�XLSBD[BĐ�OB�UFSFOZ�PCKđUF�
E[JB�BOJBNJ�EFNPLSBUZD[OZDI�TUSVLUVS�QBĒTUXB (Kawula 1998, s. 112). 
W pewien sposób podobnie zaczyna dzia"a% TPDKPMPHJB�QVCMJD[OB�LUØSB�
TUBSB�TJđ�VD[ZOJĐ�OBVLđ�EPTUđQOĉ�TQP�FD[FĒTUXV�PEQPXJBEBĐ�OB�QPUS[FCZ�
J�QSPCMFNZ�TQP�FD[FĒTUXB��Promotor tej koncepcji, Burawoy, opowiada si$ 
za refleksyjnym modelem uprawiania nauki, w którym socjolog publicz-
ny nie jest neutralny, wchodzi w dialog z ró!nymi publiczno'ciami, aby 
zdoby% wiedz$, ale tak!e by dzia"a% z nimi. W tej sytuacji tak!e polityki 
publiczne, zarówno rozumiane jako proces formu"owania programu, po-
dejmowania decyzji, jak i realizacja, przyjmuj# charakter (powinny przy-
j#%) kolektywnego dzia"ania (Kwieci&ski 2013, s. 225). Dlatego te! nauki 
o polityce publicznej koncentruj# si$ przede wszystkim na p"aszczy)nie 
styku pomi$dzy instytucjami w"adzy publicznej a spo"ecze&stwem oby-
watelskim (Backer 2013, s. 167; Bogacz-Wojtanowska 2011). Centralnie 
konstruowane polityki publiczne musz# w zwi#zku z tym zawiera% me-
chanizm w"#czania wymiaru lokalnego i spo"eczno'ciowego. Odgórne 



332 plany, które nie przesz"y procesu spo"eczno'ciowej i lokalnej translacji, 
dzia"aj# tylko w krótkim przedziale czasowym, nie zmieniaj# realnie po-
staw ludzi, a wi$c po ustaniu stymulacji (np. finansowej, reklamowej, 
administracyjnej) wszystko powraca do starych form lub znajduje inne 
strategie obrony (obej'cia). St#d by wprowadzi% systemowo 'rodowisko-
w# prac$ socjaln# do instytucji pomocy spo"ecznej, trzeba wykszta"ci% 
spo"eczno'ciowe mechanizmy jej adaptacji. Tworzone w tym paradygma-
cie „spo"eczno'ci ucz#ce si$” mog# si$ spotka% z elementami „ucz#cego 
si$ systemu”, przejawiaj#cymi si$ mi$dzy innymi zjawiskiem: TQP�FD[-
OFHP�VD[FOJB�TJđ�TLPODFOUSPXBOZN�OB�[BMFČOPĊDJ�QPNJđE[Z�VD[FOJFN�
TJđ�TZTUFNØX�PSHBOJ[BDKJ�QVCMJD[OZDI�B�OBUVSĉ�QPMJUZL�QVCMJD[OZDI�(Hall 
1999) oraz organizacyjnego uczenia si$ – umiej$tno'% identyfikowania 
mo!liwo'ci, korygowania b"$dów oraz modyfikacji praktyk zarz#dczych, 
warunkuj#ca efektywno'% i skuteczno'% dzia"ania organizacji, w tym 
zmiany perspektywy my'lenia i adaptacji do uwarunkowa& zachodz#-
cych w jej wn$trzu i otoczeniu (Mazur 2013, s. 197). W przypadku peda-
gogiki spo"ecznej specyficzna refleksja nad rzeczywisto'ci# rozwojowo- 
-wychowawcz# cz"owieka polega na sformu"owaniu odpowiedzi na nast$-
puj#ce pytania: jaka ona jest (realia); jaka powinna /mog"aby by% (idea", 
norma); co zrobi%, aby t$ rzeczywisto'% zmieni%, ulepszy%, pedagogicz-
nie rozwin#% (metoda pracy) (Theiss 2014, s. 71).

3RWHQFMDĄ�GR�Z\NRU]\VWDQLD

Wykonana dotychczas praca nad upowszechnieniem OSL nie jest za-
ko&czona. Powinna – zdaniem autora – by% kontynuowana na poziomie 
regionalnym. Optymalnym rozwi#zaniem wydaje si$ zorganizowanie 
przez Regionalne O'rodki Polityki Spo"ecznej pomy'lanych d"ugofalo-
wo programów edukacyjno-wsparciowych, w ramach których stosowa-
no by zintegrowane podej'cie „edukacji zaanga!owanej” (po"#czenie 
elementów edukacji w dzia"aniu, edukacji dyskursywnej i ewaluacji de-
mokratycznej). Istotnym wzmocnieniem oddzia"ywania mog"oby by% 
pog"$bione dzia"anie refleksyjne o charakterze „laboratoryjnym”, a wi$c 
swego rodzaju poszerzenie/rozwini$cie formu" istniej#cych przy ROPS 
(Regionalnych Obserwatoriach Polityki Spo"ecznej). Wa!nym kontekstem 



333zintegrowanego dzia"ania (nie tylko szkoleniowego) jest z pewno'ci# 
potrzeba wykorzystania mo!liwo'ci przewidzianych w nowej perspekty-
wie Unii Europejskiej i w Krajowym Programie Przeciwdzia"ania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Spo"ecznemu. 

Jednak przede wszystkim model organizowania spo"eczno'ci lokal-
nej oraz edukacyjna koncepcja realizowania interwencji publicznej w for-
mule laboratorium spo"ecznego mo!e by% wykorzystana do „pedagogicz-
nego oprzyrz#dowania i ukszta"towania” polityki publicznej w zakresie 
rewitalizacji (spo"ecznej) i to na trzech poziomach: krajowym, regional-
nym i lokalnym. Rewitalizacja spo"eczna jest – jak podkre'la Andrzej 
Radziewicz-Winnicki – QSPDFTFN�QS[ZXSBDBOJB�EP�ČZDJB�QPT[D[FHØMOZDI�
HSVQ�TQP�FD[OZDI�JOTUZUVDKJ�ĊSPEPXJTL�MPLBMOZDI�UP�LSFPXBOJF�XBSVOLØX�
VNPČMJXJBKĉDZDI�SFBMJ[BDKđ�JOEZXJEVBMOZDI�J�TQP�FD[OZDI�QPUS[FC��1PMFHB�
OB�CVEPXBOJV�JEFOUZåLBDKJ�[�MPLBMOĉ�TQP�FD[OPĊDJĉ�[�QS[FTUS[FOJĉ�PC-
T[BSFN�JOTUZUVDKPOBMJ[VKĉDFK�TJđ�UPČTBNPĊDJ�(2014, s. 104). To z"o!ony 
proces restytucji, inicjowany przez kreatora (w tej roli samorz#d lokal-
ny), którego celem staje si$ publiczne o!ywienie pewnych mechanizmów 
spo"ecznych, a w'ród nich dzia"a& zabezpieczaj#cych (profilaktycznych) 
i kompensacyjnych (wyrównawczych). W rewitalizacji "#cz# si$ dzia"ania 
z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii (spo"ecznej), partycypacji 
spo"ecznej i publicznej, kultury i sztuki (DPNNVOJUZ�BSU), samorz#dno'ci, 
us"ug spo"ecznych. Kluczow# i integruj#c# rol$ w tym procesie odgrywa 
NFUPEZLB�PSHBOJ[PXBOJB�TQP�FD[OPĊDJ�MPLBMOFK� Opracowane za"o!enia 
Narodowego Planu Rewitalizacji wskazuj# na du!e znaczenie dzia"a& 
w tym zakresie, ale tak!e na zdecentralizowany i rozproszony charakter. 
W tym kontek'cie pojawia si$ kluczowy dylemat: jak realizowa% ró!norod-
ne, ale spójne metodologicznie/koncepcyjnie lokalne programy rewitali-
zacji, tworzy% wsparcie na poziomie regionalnym oraz tworzy% krajowe 
centrum wiedzy systemowo zbieraj#ce wytwarzane na bie!#co spo"ecz-
ne do'wiadczenie. Przetestowana koncepcja edukacyjnej interwencji 
wydaje si$ „szytym na miar$” rozwi#zaniem, poniewa! daje narz$dzia 
do zintegrowanego konstruowania dzia"ania „laboratoryjnego” na ka!-
dym poziomie. W zwi#zku z tym mo!na tak!e zak"ada%, !e „laboratorium 
spo"eczne” – jako sprawdzona infrastruktura naukowo-wdro!eniowa – 
b$dzie powa!nie brane pod uwag$ przy konstruowaniu i uruchamianiu 
projektów z zakresu innowacji spo"ecznych, których wsparcie jest, jak 



334 wiadomo, jednym z priorytetów polskiej strategii rozwojowej. W opinii 
i nadziei autora edukacyjne podej'cie do programów publicznych b$dzie 
rozwija% si$ dalej jako szczególny obszar naukowej i praktycznej refleksji 
pedagogiki spo"ecznej, który koncentruje si$ na specyficznej przestrzeni 
lub 'rodowisku wychowania i edukacji, jakie tworz# polityki publiczne. 
Znaczenie tego obszaru publicznego i edukacyjnego oddzia"ywania po-
kazuj# nie tylko inwestycje finansowe, jakie tam ulokowano, ale przede 
wszystkim ujawniony w ramach przedstawianego projektu spo"eczny 
potencja" wspólnego dzia"ania. 
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B.D. Go!&bniak, Wydawnictwo Naukowe Dolno%l$skiej Szko!y Wy*szej, Wroc!aw 2010.

Schimanek T., NGO SCI-FI: nieformalne grupy i przedsi'biorstwa zast#pi# organizacje, 2013 

[online], <http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/837239.html> [dost&p: 9.06.2014].

Schön D., The reflective practitioner: how professionals think in action, Temple Smith, 

London 1983.

Schön D., Educating the reflective practitioner, Jossey Bass, San Francisco 1987.

Schulz R., Wyk!ady z pedagogiki ogólnej. Logos edukacji, t. 3, Wydawnictwo Naukowe UMK, 

Toru# 2009. 



362
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1960.

Shaw M., Community work: Policy, politics and practice, Working Paper, University of Hull 

Edinburgh 2004.

Shuftan C., The community development dilemma: what is really empowering? , 

w: „Community Development Journal”, vol. 31, 1996, s. 260–264.

Senge P., Kierowanie organizacjami ucz#cymi si'. Odwa%ni, silni i niewidzialni, w: Lider 

przysz!o"ci, red. F. Husselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 

1997.

Pi#ta dyscyplina. Materia!y dla praktyków. Jak budowa( organizacje ucz#ce si', red. Senge 

P. i in., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Senge P., Scharmer O., Community Action Research: Learning as a Community of 

Practitioners, Consultants and Researcher, w: Handbook of Action Research Participative 

Inquiry§Practice, red. P. Reason, H. Brandbury, Sage Publications, London 2001.

Simmel G., Socjologia, PWN, Warszawa 2006.

Towards a science of the Singular: essays about case study un eduacational research and 

evaluation, red. Simons H., „Occasional Publications” nr 10, University of East Anglia, CARE, 

Nowrich 1980.

Simons H., Getting to Know Schools in a Democracy. The Politics and Process of Evaluation, 

The Falmer Press, London 1987. 

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo Interart, 

Warszawa 1996. 

Skinner S., Silniejsze spo!eczno"ci. Jak budowa( potencja! spo!eczno"ci i sektora publicz-

nego, CAL, Warszawa 2014.

Skovajsa M., Refleksyjne sprawstwo a zmiana kulturowa, w: Sprawstwo. Teorie, metody, ba-

dania empiryczne w naukach spo!ecznych, red. A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa, 

Wydawnictwo Naukowe Nomos, Kraków 2013.

Skulicz D., Badanie w dzia!aniu, w: Orientacje w*metodologii bada$ pedagogicznych, red. 

S. Pa!ka, UJ, Kraków 1998.

Skrzypczak B., Centra Aktywno"ci Lokalnej – nowa perspektywa pracy socjalnej, 

w: Innowacje w polityce spo!ecznej, ROPS, Katowice 2009.

Skrzypczak B., Metoda animacji spo!ecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, 

w: Edukacja i animacja spo!eczne w "rodowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, 

Instytut Radli#skiej, Warszawa 2006, s. 71–91.

Skrzypczak B., Spo!eczno"( ucz#ca si' w dzia!aniu, w: Wspó!praca i partnerstwo w "rodowisku 

lokalnym. Problemy teoretyczno-praktyczne, red., A. Maszke, C. Lewicki, PCEN, Rzeszów 2005.

Skrzypczak B., Odkrywanie pedagogiki spo!ecznej – w stron' pedagogiki laboratorium spo-

!ecznego, w: „Pedagogika Spo!eczna” nr 1 (41), Warszawa 2012.

Skrzypczak B., Pedagogika publiczna – edukacyjne konteksty kreowania lokalnych polityk 

publicznych, w: „Zoon Politykon”, t. 3, Warszawa 2012.

Skrzypczak B., O"rodek kultury i aktywno"ci lokalnej, w: „Roczniak” nr 6, BORIS, Warszawa 

2000, s. 73–79. 



363
Aktywizacja czy integracja? Dylematy instytucji pomocy spo!ecznej, red. Skrzypczak B., 

Warszawa 2011. 

Rewitalizacja spo!eczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego, red. Skrzypczak B., UM W', 

Katowice 2011.

Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej. Do"wiadczenia, analizy, konteksty, red. Skrzypczak B., 

w: „Prace Laboratorium Innowacji Spo!ecznej” nr 1, ISP, Warszawa 2012. 

Rewitalizacja spo!eczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, red. Skrzypczak B., UMW', 

Katowice 2011.

Od animacji do rewitalizacji spo!ecznej – dialog do"wiadcze$ i perspektyw, red. Skrzypczak B., 

KOEFS, Warszawa 2010.

Skrzypczak B., W'z!y wspó!pracy subregionalnej – raport z bada$, CAL, Warszawa 2008.

Helena Radli$ska – tradycja dla przysz!o"ci, red. Skrzypczak B., Instytut Radli#skiej, 

Warszawa 2006.

Skrzypczak B., Reporta%e z praktykowania idee, w: Aktywne spo!eczno"ci. Zmiana spo!ecz-

na. Katalog praktyk, t. 2, red. B. Skrzypczak, CAL, Warszawa 2012, s. 2–9.

Skrzypczak B., Dok#d zmierza dom kultury?, w: O"rodek kultury i aktywno"ci lokalnej – po-

szukiwanie modelu instytucji spo!eczno"ciowej, red. S. Mo!da, B. Skrzypczak, CAL, Warszawa 

2003, s. 66–77.

Skrzypczak B., Program Dialog w Olecku, w: Ma!a ojczyzna. Kultura – edukacja – rozwój 

lokalny, red. W. Theiss, )ak, Warszawa 2001, s. 326–347.

Skrzypczak B.,  Spo!ecznie odpowiedzialne terytorium. Cel i pocz#tek podró%y, 

w: Rewitalizacja spo!eczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, red. B. Skrzypczak, UM W', 

Katowice 2011, s. 208–215.

Skrzypczak B., Laboratorium innowacji spo!ecznej: si!a dialogu, moc wspó!decydowania, 

w: Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej – wspólnota w zmianie, red. M. Mendel, 

B. Skrzypczak, „Prace Laboratorium Innowacji Spo!ecznej” nr 5, CAL/ISP, Warszawa 2014.

Smoli#ska-Theiss B.,  Zmiany w * pedagogice spo !ecznej w * okresie przemian , 

w: Transformacja w o"wiacie a europejskie perspektywy, red. W. Horner, M.S. Szyma#ski, 

)ak, Warszawa 1998.

Smoli#ska-Theiss B., -ród!a pracy socjalnej. Od chrze"cija$skiego mi!osierdzia do liberalnej 

demokracji, „Problemy Opieku#czo-Wychowawcze” nr 5, 1994.

Badanie i dzia!anie. W poszukiwaniu metod organizowania %rodowiska wychowawczego, red. 

Smoli#ska-Theiss B., UW, Warszawa 1988.

Smoli#ska-Theiss B., Dzieci$stwo w ma!ym mie"cie, UW, Warszawa 1993.

Smoli#ska-Theiss B., Theiss W., Badanie i dzia!anie w pedagogice spo!ecznej – miedzy tra-

dycj# a wspó!czesnymi zadaniami, w: Edukacyjne badania w dzia!aniu, red. H. Cevinkova, 

D. Go!&bnik, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Badanie przez dzia!anie. W poszukiwaniu metod organizowania "rodowiska wychowawczego, 

red. Smoli#ska-Theiss B., UW, Warszawa 1988. 

Smoli#ska-Theiss B., W'grów. Si!y spo!eczne ma!ego miasta, WP UW, Warszawa 1991.

Smoli#ska-Theiss B., Si!y ludzkie w teorii pedagogiki spo!ecznej, „Studia Pedagogiczne” 

t. XLVI, s. 73–80.



364
Stack C., All our kin: Strategies for survival in a black community, NY: Harper and Row, New 

York 1974.

Stern E., Evaluation research methods, Sage Publications, London 2005.

Staniszkis J., Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo In Plus, Warszawa 1989.

Starego K., Emancypacja – niedoko$czony projekt edukacji, w: Przestrzenie tera&niejszo-

"ci i ich spo!eczno-edukacyjne sensy, red. M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-

Zychowicz, A. Ko*yczkowska, Wydawnictwo Adam Marsza!ek, Toru# 2010.

Starego K., Dyskurs, w: Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji 

pedagogiki kultury, red. T. Szkudlarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda#skiego, Gda#sk 

2012.

Stoker G., Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour, Palgrave 

Macmillan, 2004.

Stone C., Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988, University Press of Kansas, 

Lawrence 1989.

Stone F.A., Theodore Brameld’s Educational Reconstruction: An Intellectual Biography, CA: 

Caddo Gap Press, San Francisco 2003.

Suchodolski B., Trzy pedagogiki, Wydawnictwo Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1970.

Stringer E.T., Action Research. A handbook for Practitioners, Sage Publications, London 1996.

Surzykiewicz J., Przestrzenno-spo!eczna orientacja w pedagogice spo!ecznej 

i pracy socjalnej (wybrane koncepcje i do"wiadczenia), „Pedagogika spo!eczna” nr 3–4, 

Wielowymiarowo"( przestrzeni i "rodowisk wychowawczych, red. W. Theiss, M. Winiarski, 

Pedagogium Wy*sza Szko!a Spo!eczna, Warszawa 2011, s. 41–42.

Supi#ska J., Dylematy polityki spo!ecznej, IPS UW, Warszawa 1991. 

Samorz#dowa polityka spo!eczna, red. Fr$ckiewicz-Wrona A., Wy*sza Szko!a Pedagogiczna 

TWP, Warszawa 2002.

Susman G.J., Evered R.D., An assessment of the scientific merits of action research, 

w: „Administrative Science Quarterly” 1978, nr 23, s. 582–603. 

Szacki J., Historia my"li socjologicznej, wyd. 2., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002.

Szacki J., Obiektywizm i subiektywizm w socjologii, w: Racjonalno"(, nauka, spo!ecze$stwo, 

red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.

Szahaj A., Jaka wspólnota Polaków w XXI wieku, w: Jaka wspólnotowo"( Polaków w XXI w.,  

red. A. D$browska-Nowacka, Instytut Bada# nad Gospodark$ Rynkow$, Gda#sk 2010.

Szahaj A., O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szko!y edynburskiej, 

w: „Kultura Wspó!czesna“, nr 1-2, s. 53-67. 

Szahaj A., Zwrot antypozytywistyczny dope!niony, w: „Teksty Drugie” nr 1–2, 2007, 

s. 157–164.

Szarfenberg R., Nauki o polityce spo!ecznej a nauki o polityce publicznej, [online], <www.

rszarf.ips.uw.edu.pl> [dost&p: 09 12 2013].

Szarfenberg R., Wprowadzenie, czyli o teorii i jej zastosowaniach., 2009 rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/

Szarfenberg R., Perspektywy badawcze polityki spo!ecznej – wprowadzenie, „Problemy 

Polityki Spo!ecznej” nr 22 (3), 2013, s. ???



365
Szarfenberg R., Kryteria ewaluacji pomocy spo!ecznej, w: Ró%ne wymiary skuteczno"ci 

w pomocy spo!ecznej, red. A. Hryniewicka, IRSS, Warszawa 2011.

Szarfenberg R., O bliskim zwi#zku i wzajemnych inspiracjach mi'dzy polityk# publiczna 

i polityk# spo!eczn#, w: „Problemy Polityki Spo!ecznej” nr 22 (3), 2013, s. 149–169.

Szczap A., Koncepcje spo!ecze$stwa obywatelskiego w filozofii spo!ecznej liberalizmu i ko-

munitaryzmu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, praca doktorska, Zielona 

Góra 2006.

Szkudlarek T., Edukacja i polityka po postmodernizmie: o aktualno"ci nieaktualno"ci 

O"wiecenia, w: Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Tradycje owiecenia we wspó!czesnym 

spo!ecze$stwie polskim, red. T. )uk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury, red. 

Szkudlarek T., Wydawnictwo Uniwersytetu Gda#skiego, Gda#sk 2012.

Szkudlarek T., Wiedza i*wolno"( w*pedagogice ameryka$skiego postmodernizmu, Kraków 

Impuls, 1993.

Szkudlarek T., Wydarzenie, urzeczywistnienie, ró%nica: edukacyjna autokreacja spo!ecze$-

stwa, w: Ró%nica, to%samo"(, edukacja. Szkice z pogranicza, red. T. Szkudlarek, Impuls, 

Kraków 1995.

Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka spo!eczna. Przyk!ad ameryka$-

ski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.

Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Praca "rodowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, eksper-

tyza dla CAL, Warszawa 2010.

Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej, w: Pedagogika spo!eczna. Cz!owiek 

w zmianiaj#cym si' "wiecie, red. T. Pilch, I. Lepalczy, Wydawnictwo )ak, Warszawa 1995.

Sztompka P., Analiza spo!ecze$stwa, Znak, Kraków 2007. 

Sztompka P., Socjologia zmian spo!ecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Szyma#ski M., To%samo"( kulturowa m!odych Polaków a zjednoczenie Europy, Warszawa 

)ak, 1993.

Szwed R., Ontologiczne podstawy koncepcji to%samo"ci, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, 

1999.

'liwerski B., Rozró%nianie ideologii edukacyjnych, w: Do"wiadczanie i projekcja przysz!o"ci 

w tre"ciach pedagogicznego kszta!cenia nauczycieli, red. R. Parz&cki, R. Cierzniewska, AB, 

Bydgoszcz–Kraków, 2000.

Tapper J., Zucker G., Craft Activism: People, Ideas and Projects from the New Community of 

Handmade and How You Can Join In, Crown Publishing Group, 2011.

Tedlock B., From participant observation to de observation of participation: The emergence 

of narrative ethnography, w: „Journal of Anthrophological Research” nr 41, 1991, s. 69–94.

Theiss M., Participative Action Research. O roli „partycypacyjnych bada$ w dzia!aniu” w po-

lityce spo!ecznej, w: „Problemy Polityki Spo!ecznej” nr 11, 2009.

Theiss M., Czy kapita! spo!eczny mo%e by( kategori# polityki spo!ecznej?, w: Kapita! spo-

!eczny, red. Lucyna Fr$ckiewicz, Andrzej R$czaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 

Katowice 2004, s. 11–25. 



366
Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapita! spo!eczny a lokalna polityka spo!eczna, 

Wydawnictwo Adam Marsza!ek, Toru# 2007. 

Theiss W., Wst'p, w: Edukacja spo!eczna wobec problemów wspó!czesnego cz!owieka i spo-

!ecze$stwa, red. J. Piekarski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu "ódzkiego, "ód( 2010.

Theiss W., Sk#d przychodzimy, z czym przychodzimy? O drogach rozwoju pedagogiki spo-

!ecznej, w: Pedagogika spo!eczna. Wobec zagro%e$ cz!owieka i idei sprawiedliwo"ci, red. 

W. Danilewicz, W. Theiss, t. 2, Wydawnictwo )ak, Warszawa 2014.

Theiss W., Bojownik – instruktor – profesjonalista. Z tradycji zawodu pracownika socjalnego 

w Polsce, w: „Praca socjalna” nr 1, 2002.

Theiss W., Ma!a ojczyzna. Kultura, edukacja rozwój lokalny, Wydawnictwo )ak, Warszawa 

2001.

Edukacja i animacja w "rodowisku lokalnym, red. Theiss W., Skrzypczak B., CAL–Instytut 

Radli#skiej, Warszawa 2005.

Theiss W., Radli$ska, Wydawnictwo )ak, Warszawa 1984.

Theiss W., Edukacja "rodowiskowa. Zarys problematyki, w: „Problemy Opieku#czo-

Wychowawcze” nr 10, 1996.

Thomas D.N., The making of community work, George Allen & Unwin, London 1983.

Tischner J., Polski kszta!t dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Spo!eczno"(. Instytucja. Upodmiotowienie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Toraine A., Solidarno"(: analiza ruchu spo!ecznego 1980–1981, Wydawnictwo Europa, 

Wroc!aw 1989.

Touraine A., Samotworzenie si' spo!ecze$stwa, Wydawnictwo Naukowe Nomos, Kraków 

2010.

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empi-

rycznych formach kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.

Trolander J.A., Professionalism and Social Change: From the Settlement House Movement 

to Neighborhood Centers, 1886 to the Present, Columbia University Press, New York 1987.

Trutkowski C., Mandes S., Kapita! spo!eczny w ma!ych miastach, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2005. 

Turner J. H., Zarys socjologii, PWN, Warszawa 1998.

Tam H., Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski, Wydawnictwo Naukowe 

UMK, Toru# 2012.

Taylor M., Public policy in the community, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.

Traynor B., Community building: limitations and promise, w: The community development 

reader, red. J. Defillipis, S. Saegert, Routledge, London 2008.

Turnet L., Introduction. An urban resurgence of social unionism, w: Labor in the new urban 

battlegrounds. Local solidarity in a global economy, red. L. Turner, D. Cornfield, ILR Press, 

Ithaca–London 2007, s. 1–18.

Twelvetrees A., Pracuj#c ze spo!eczno"ci#, ISP, Warszawa 2014.

Urba#ska S., Autoetnografia, w: S!ownik socjologii jako"ciowej, red. K. Konecki, 

P. Chomczy#ski, Difin, Warszawa 2012, s. 34–39.



367
Urbaniak-Zaj$c D., Pedagogika spo!eczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy 

praktyki, Wyd. U", "ód( 2003.

Wasserman S., Faust K., Social network analysis, Cambridge University Press, Cambridge 

1994.

Weber M., Racjonalno"(, w!adza, odczarowanie, Wydawnictwo Pozna#skie, Pozna# 2011.

Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywno"ci spo!ecze$stwa obywatelskiego 

w Polsce, PAN IGiPz, Warszawa 2007.

Wenger E.C., Snyer W.M., Communities of Practice, the Organizational Frontier, w: „Harvard 

Bussines Review”, Jan Feb., 2000.

La Géocritique. Mode d’emploi, red. Westphal B., PULIM, Limoges, 2000.

W&c K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalno"( humanistycznej teorii 

i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Wydawnictwo Adam Marsza!ek, 

Toru# 2007.

Whyte W., Street Corner Society. University of Chicago Press, Chicago 1943.

Whyte W., Street Corner Society, wyd. 2, University of Chicago Press, Chicago 1955.

Whyte W., Greenwood D., Lazes P., Participatory Action Research, Sage Publications, 

Newbury Park 1991. 

Werbner P., Taking and giving: working women and female bonds in a Pakistani immigrant 

neighbourhood, w: Enterprising women: Ethnicity, economy and gender relations, red. 

S. Westwood, P. Bhachu, Routledge, London 1988.

Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. G!ówne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2012.

Wilding P., The Welfare State 2000–2050, Referat w ramach: Pi&,dziesi$tej Konferencji 

Political Studies Association (10–13 kwietnia), 2000.

Williams C., Windebank J., Helping each other out? Community exchange in deprived ne-

ighbourhoods, „Community Development Journal”, vol. 35, 2000, s. 146–156. 

Williams C., Windebank J., Poverty and the third way, Routledge, London 2003. 

Witkowski L., Mi'dzy pedagogik#, filozofi# i kultur#: studia, szkice, eseje, IBE, Warszawa 2007.

Wilber K., Krótka historia wszystkiego, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1999.

Wilson G., From practice to Theory, w: Theories of Social Work with Groups, red. R.W. Roberts, 

H. Northen, New York 1976.

Wilson W.J., The Truly Disadventaged, the Inner City, the Underclass, and the Public Policy, 

University of Chicago Press, Chicago 1987.

Winiarski M., Edukacja "rodowiskowa – istota, wymiary, aktualne problemy,w: Pedagogika 

spo!eczna. Dokonania – aktualno"ci – perspektywy, red. S. Kawula, Wydawnictwo UWM, 

Olsztyn 2002.

Winc!awski W., Heleny Radli$skiej socjologia zaanga%owana i praktyczna, „Kultura 

i Spo!eczenstwo” nr 1–2, 1979.

Winkler M., Kryzys pedagogiki spo!ecznej – kontrola i subiektywizm, w: Edukacja spo-

!eczna wobec problemów wspó!czesnego cz!owieka i spo!ecze$stwa, red. J. Piekarski i in., 

Wydawnictwo Uniwersytetu "ódzkiego, "ód( 2010.

Weinstein-Fitzgerald K., Action learning, Petit, Warszawa 1999. 



368
Wnuk-Lipi#ski E., Socjologia %ycia publicznego, Scholar, Warszawa. 2005.

The Spatial Turn. Interdyscyplinary Perspectives, red. Worf B., Arias S., Routledge, London 

2008.

Wo(nicki J., Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk 

spo!ecznych, w: „Nauka” nr 1, 2012, s. 133–151.

Wódz J., Spo!eczna rola przestrzeni, w: Spo!ecze$stwo i przestrze$ zurbanizowana. Tekst 

&ród!owy, red. M. Malikowski, S. Solecki, WSP, Rzeszów 1999.

Wódz K., Instytucjonalne bariery rozwoju metody "rodowiskowej pracy socjalnej/organi-

zowania spo!eczno"ci lokalnej w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Instytutu Spraw 

Publicznych w ramach projektu systemowego 1.18. Tworzenie i rozwijanie standardów 

"rodowiskowej pracy socjalnej, ISP, Warszawa 2013.

Wódz K., Praca socjalna w "rodowisku zamieszkania, Wydawnictwo Interart, Warszawa 

1996.

Wódz K., Profesjonalizm jako podstawowy wyznacznik to%samo"ci zawodowej pracowni-

ka socjalnego, w: Praca socjalna w Polsce. Badania , kszta!cenie, potrzeby praktyki, red. 

A. Niesporek, K. Wódz, Wydawnictwo 'l$sk, Katowice 1999.

Wroczy#ski R., Wychowanie poza szko!#, PZWS, Warszawa 1968.

Wprowadzenie do andragogiki, red. Wujek T., ITE, Warszawa 1996.

Wyka A., Badacz spo!eczny wobec do"wiadczenia, IFIS PAN, Warszawa 1993.

Wyka A., Model bada$ przez wspólne do"wiadczenie, czyli o pewnej wersji empirii „jako"cio-

wej”, w: „Kultura i spo!ecze#stwo” nr 2, 1985, s. 93–115. 

Wyka A., Ku nowym wzorom bada$ spo!ecznych w Polsce. Cechy bada$ jako"ciowych 

w ostatnich latach, w: „Kultura i Spo!ecze#stwo” nr 1, 1990.

Wierzbicki Z.T., Aktywizacja i rozwój spo!eczno"ci lokalnych, Warszawa 1973.

van Manen M., Linking ways of knowing with ways of being practical, w: „Curriculum Inquiry” 

nr 6, 1977, s. 205–228.

van Manen M., On the epistemology of reflective practice, w: „Teachers and Teaching: Theory 

and Practice”, nr 1(1), 1995, s. 33–50.

Younghusband E., Report of the Working Party on social work in local authority health and 

welfare services, HMSO, London 1959. 

Zachariasz A., Poznanie teoretyczne a hermeneutyka, w: „Kultura i Historia” nr 7, 2004.

Zacher L., Innowacja, w: Encyklopedia socjologii, t.1, red. Kubiak i in., Warszawa 1998.

Za!uski T., Od dzia!a do rozdzieleni. Filozofia i to, co polityczne, w: Rozdzielona wspólnota, 

red. J.L. Nancy, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wroc!aw 2010.

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” z. 1, 1938. 

Zieli#ska-Kosty!o H., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany spo!ecznej poprzez eduka-

cje. Antropologia pedagogiczna T. Bramelda, Wydawnictwo UMK, Toru# 2005.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1, Wychowuj#ce spo!ecze$stwo, Warszawa PWN, 

Warszawa 1973 (przedruk z 1928) .

Zyba!a A., Polityki publiczne. Do"wiadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicz-

nych w Polsce i innych krajach, KSAP, Warszawa 2012.



369
Zyba!a A., Si!a partnerstwa. Jak partnerstwa spo!eczne pomagaj# lokalnym "rodowiskom 

pokona( problemy i sprosta( wyzwaniom przysz!o"ci, Centrum Partnerstwa Spo!ecznego 

Dialog, Warszawa 2007.

)uk P., Spo!ecze$stwo w dzia!aniu. Ekolodzy, Feministki, Sk!otersi. Socjologiczna analiza 

nowych ruchów spo!ecznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

)ukiewicz A., Badanie, dzia!anie w s!u%bie spo!ecznej, w: „Praca Socjalna” nr 6, 2009a, 

s. 47–63.

)ukiewicz A., Wprowadzenie do ontologii pracy spo!ecznej. Odniesienia do spo!eczno-peda-

gogicznej refleksji Heleny Radlinskiej, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2009b.

)ukiewicz A., Koncepcja „Action Research” i jej znaczenie w procesach poznawania i prze-

twarzania rzeczywisto"ci %ycia ludzkiego. Rozwa%ania z perspektywy pedagogiki spo!ecz-

nej, w: „Pedagogika Spo!eczna” nr 2, 2011, s. 35–60.

)ywczok A., Interakcje mi'dzy teori# a praktyk# w problematyce badawczej pedagogiki 

ogólnej – studium kulturowej autonomii nauki, [online], <http://repozytorium.ukw.edu.pl/> 

[dost&p: 14 09 2014].



LISTA PUBLIKACJI WYDANYCH W PROJEKCIE (Zadanie 3)

Seria wydawnicza ABC Organizowania Spo!eczno%ci Lokalnych: 

• Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej – us!uga spo!eczna, red. M. Dudkiewicz, 

Poradnik 3, CAL/ISP, Warszawa 2014.

• Organizator spo!eczno"ci lokalnej – refleksyjny praktyk, red. T. Ka(mierczak, 

Poradnik 1, CAL/ISP, Warszawa 2014.

• Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej – metodyka pracy "rodowiskowej, red. 

M. Rymsza, poradnik 2, CAL/ISP, Warszawa 2014.

Seria wydawnicza Prace Laboratorium Innowacji Spo!ecznej:

• Praca "rodowiskowa: aplikacje, modele praktykowania, red. T. Ka(mierczak, Zeszyt 

LIS 4, CAL/ISP ,Warszawa 2014.

• Ka(mierczak T., W stron' aktywnych s!u%b spo!ecznych, Zeszyt LIS 2, Warszawa 

2012.+++++ 

• Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do, red. M. Mendel, 

B. Skrzypczak, Zeszyt LIS 3, CAL/ISP, Warszawa 2013. 

• Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej – wspólnota w zmianie, red. B. Skrzypczak, 

Zeszyt LIS 5, CAL/ISP, Warszawa 2014.

• Organizowanie spo!eczno"ci lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, red. 

B. Skrzypczak,+ Zeszyt LIS 1, CAL/ISP, Warszawa 2011.

• Praca zbiorowa, Model organizowania spo!eczno"ci lokalnej, CAL/ISP, Warszawa 

2014.

Publikacje:

• Dudkiewicz M., Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadku, ISP, Warszawa 2013.+++++

• "uczy#ska M., Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji, ISP, Warszawa 

2013.+++++

370



371• Praca zbiorowa, )rodowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego: animator 

lokalny, organizator sieci, lokalny polityk, CAL, Warszawa 2013.

• Rymsza M., Katalog dobrych praktyk, ISP, Warszawa 2013.+

• Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Mi'dzy s!u%b# spo!eczn# a urz'-

dem, red. M. Rymsza,+ISP, Warszawa 2012. 

• Publikacja promuj#ca rezultaty projektu Standardy w pomocy w j'z. ang., red. 

M. Rymsza, publikacja w opracowaniu, ISP, Warszawa 2014.

Katalog praktyk:

• Praca zbiorowa pod red. A. Theiss, Aktywne spo!eczno"ci. Zmiana spo!eczna. 

Katalog praktyk, tom I, CAL, Warszawa 2011.

• Praca zbiorowa pod red. G.Szymanik , Aktywne spo!eczno"ci. Zmiana spo!eczna. 

Katalog praktyk, tom II, CAL, Warszawa 2012.

• Praca zbiorowa pod red. G.Szymanik, Aktywne spo!eczno"ci. Zmiana spo!eczna. 

Katalog praktyk, tom III, CAL, Warszawa 2013.

• Praca zbiorowa pod red. D. Setniewska, Aktywne spo!eczno"ci. Zmiana spo!eczna. 

Katalog praktyk, tom IV, CAL, Warszawa 2014.

Publikacje zagraniczne:

• Barr A., Dailly J., Podr'cznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju spo!eczno-

"ci LEAP, CAL, Warszawa 2013.

• Barr A., Hashagen J., Jak osi#gn#( lepszy rozwój spo!eczno"ci. Podr'cznik do pla-

nowania i ewaluacji Model ABCD, Warszawa 2013. 

• Gerris F., Vlaaar P., Profil kompetencji. Organizator spo!eczno"ci lokalnych, 

Warszawa 2010.

• Gilchrist A., Dlaczego relacje s# wa%ne? Networking w rozwoju spo!eczno"ciowym, 

CAL, Warszawa 2014.

• Green M., Moore H., O’Brien J., Rozwój spo!eczno"ci w oparciu o zasoby. Model ABCD 

w praktyce, CAL, Warszawa 2014.

• Harris V., Poradnik umiej'tno"ci organizatora spo!eczno"ci lokalnej, CAL, Warszawa 

2012. (publikacja w wersji elektronicznej).

• Henderson P., Thomas D.N., Umiej'tno"ci pomocne w pracy ze spo!eczno"ci# lokal-

n#, CAL, Warszawa 2013.

• Netting F.E., Kettner P.M., McMurtry S.L., Thomas M.L., Makropraktyka pracy socjal-

nej, CAL, Warszawa 2014.



• Pitchford M., Henderson P., Wi'cej miejsca dla rozwoju spo!eczno"ci lokalnej, CAL, 

Warszawa 2013.

• Skinner S., Silniejsze spo!eczno"ci. Jak budowa( potencja! spo!eczno"ci i sektora 

publicznego, CAL, Warszawa 2014.

• Twelvetrees A., Podr'cznik „Community work” , t!umaczenie pod red. merytoryczn$ 

Tomasza Ka(mierczaka, ISP, Warszawa 2014.

Raporty z bada#/kwartalniki:

• Pracownicy socjalni: pomi'dzy instytucj# pomocy spo!ecznej a "rodowiskiem lo-

kalnym –*raport, red. M. Dudkiewicz, ISP, Warszawa 2011.

• Czy podej"cie aktywizuj#ce ma szans'? Pracownicy socjalni i praca socjalna 20 

lat po reformie systemu pomocy spo!ecznej – raport, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 

2011.

• Jak wspiera( rodziny?, „Trzeci Sektor”, ISP, Warszawa 2013/2014, numer specjalny. 

• Praca socjalna w organizacjach pozarz#dowych, „Trzeci Sektor”, ISP, Warszawa 

2012/2013, numer specjalny.


