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Rozmówki 
polsko-polskie



61% Polaków to osoby o niskim 
kapitale społecznym
Raport GUS „Jakość życia, kapitał 
społeczny, ubóstwo i wykluczenie 
społeczne w Polsce, 2013

Kto ma najmniejsze szanse na realizację 
swoich potrzeb - wynika badania

• Bezrobotni (43 %)
• Osoby stare i niepełnosprawne (20 %)
• Ubodzy i biedni (18%)

Badanie CBOS przeprowadzone we 
wrześniu 2013 roku

Czy sąsiedztwo ma dzisiaj jakiekolwiek znacze-
nie dla komfortu życia? Dlaczego tak często 
zdarza się, że nie zauważamy swoich sąsia-
dów? Co zrobić, aby uzmysłowić mieszkań-
com Małopolski, żeby zaczęli dostrzegać inne 
osoby mieszkające obok nas, szczególnie te 
samotne, będące w trudnej sytuacji oraz te, 
które określane są jako wykluczone? I wreszcie 
najważniejsze: jak odbudować relacje sąsiedz-
kie i wykorzystać ich potencjał do zmniejszenia 
wykluczenia?

Badania dotyczące poczucia samotności czy społecznej izolacji wskazują, że problem 
jest bardzo duży. W raporcie z badania CBOS czytamy, że co siódmy Polak czuje się 
permanentnie osamotniony, a 65% ankietowanych przyznaje, że są takie sytuacje 
w ich życiu, w których czują się bardzo samotni. Choć tylko 4% Polaków deklaruje cał-
kowite osamotnienie, prawie co szósty (16%) przyznaje, że nie ma z kim porozmawiać 
o swoich problemach osobistych i zwrócić się z prośbą o radę. Badania opinii publicz-
nej mają także swoje odzwierciedlenie w najnowszym raporcie GUS. Pokazuje on, że 
61% Polaków stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a więc takie, których 
relacje towarzysko-sąsiedzkie nie są na tyle zażyłe, aby dawać możliwość uzyskania 
wsparcia duchowego czy choćby finansowego.

W opinii osób ankietowanych przez CBOS czynnikami, które w największym stopniu 
zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego, są sytuacja materialna oraz zdrowie.

Świadomość opisanych problemów sprawiła, że Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie w 2014 roku zrealizował kampanię społeczną pod hasłem 
„Rozmówki polsko-polskie”. Jej podstawowym celem było zachęcenie mieszkańców 
regionu do poprawy szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich.

Twórcy kampanii - pracownicy Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - 
działali na rzecz uwrażliwienia Małopolan 
na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, 
a także promowali dobre wzory zachowań 
oraz kształtowali postawy odpowiedzialno-
ści społecznej poprzez otwartość i pomoc-
niczość w stosunku do drugiego człowieka. 
U źródeł takich działań leżała obserwacja, 
że bardzo często w naszym najbliższym oto-
czeniu żyją osoby i rodziny, które borykają 
się z różnego rodzaju problemami: samotne, 
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niepełnosprawne, biedne. W kampanii chcieliśmy przeka-
zać, że podjęcie nawet drobnych działań, takich jak ser-
deczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie 
czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie 
drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, 
opłacą się wszystkim. Czyniliśmy również starania, aby 
zainteresować tematem izolacji społecznej lokalne media, 
a także stworzyć przestrzeń do publicznej debaty porusza-
jącej ten problem. W znacznej mierze działania te były sku-
teczne, czego wyrazem było duże zainteresowanie tychże 
mediów.

W trakcie kampanii, 7 listopada 2014 roku odbyła się 
również konferencja organizowana przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej pod hasłem „Mamy MOC 

pomagania”. W trakcie wydarzenia nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Małopolski 
Pracownik Socjalny. Podczas konferencji eksperci w dziedzinie pomocy i integra-
cji społecznej dokonali wystąpień związanych z tematyką przeprowadzanej kampa-
nii społecznej. Część z tych wystąpień znajduje się w niniejszej publikacji. Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podjął zatem tematykę przeciwdziałania 
wykluczeniu dwutorowo: organizując kampanię społeczną oraz poprzez dyskusję eks-
pertów, czyli pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z całego woje-
wództwa. To właśnie ci ludzi w swej codziennej pracy biorą na siebie ciężar działań na 
rzecz jak najszerszej inkluzji społecznej.

Żeby mierzyć się z jakimś problemem, należy go dobrze 
zdiagnozować. Właśnie dlatego niniejsza publikacja rozpo-
czyna się od artykułu prof. Mirosława Grewińskiego, który 
opisuje zjawisko wykluczenia społecznego, przytacza kon-
cepcje naukowe związane z tym obszarem, a także cha-
rakteryzuje przejawy wykluczenia w Polsce. Autor omawia 
również narzędzia i instrumenty polityki społecznej na 
rzecz inkluzji społecznej. W oparciu o takie informacje 
możliwe jest formułowanie strategii i wyzwań dotyczących 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Druga cześć publikacji zawiera artykuły, które powstały 
na kanwie wystąpień podczas konferencji organizowanej 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W tekście dr. 
hab. Marka Rymszy opisane jest zjawisko inkluzji społecz-
nej osób, rodzin i środowisk słabszych, która w ostatnich 
latach jest jednym z podstawowych celów polityki społecz-
nej państw europejskich. Oprócz omówienia tego zjawiska, 

Statuetka dla laureatów 
Konkursu Małopolski 

Pracownik Socjalny 
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autor zwraca uwagę na potrzebę zintegrowanego podejścia środowiskowego do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym podejściu dominuje przekonanie, że 
mniej istotne jest, jaką instytucję reprezentuje osoba udzielająca wsparcia, a nacisk 
kładziony jest na metody pracy. Taki system stwarzać będzie przestrzeń dla zaangażo-
wania i współpracy zwolenników nie tylko różnych metod i szkół pracy socjalnej, ale 
także przedstawicieli różnych zawodów i profesji pomocowych.

Kolejny artykuł dotyczy organizowania społeczności lokalnej na jednym z nowosą-
deckich osiedli. Autorki - Małgorzata Paluch oraz Inez Matelska - przedstawicielki 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, opisują swoje działania 
na rzecz aktywizacji mieszkańców osiedla, które w opinii wielu osób uchodziło za 
„trudne”. Dzięki odpowiednio dobranym metodom, pracownikom MOPS w Nowym 
Sączu udało się pomóc mieszkańcom osiedla w poprawie jakości ich życia, poprzez 
inspirowanie ich do działań dla siebie i na rzecz własnego środowiska. Ostatni tekst, 
autorstwa Dominiki Osadzińskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, również 
dotyczy dobrych praktyk w zakresie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. 
W gminie Libiąż podejmowana są działania w ramach m.in. Centrum Aktywności 
Lokalnej oraz Program Aktywności Lokalnej. Autorka wykazuje, że odpowiednio 
dobrane narzędzia zwiększyły motywację uczestników do zmiany postawy z biernej 
na czynną oraz do podejmowania oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 
środowiska lokalnego. 

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – szczególnie w obsza-
rze kampanii społecznej – zmierzają do uzmysłowienia mieszkańcom województwa 
małopolskiego wagi relacji z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, które znajdują się 
w trudnej sytuacji. Temu przedsięwzięciu towarzyszy jednak świadomość, że poprawa 
relacji sąsiedzkich jest procesem długotrwałym, który wymaga współpracy wielu śro-
dowisk: pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, środowiska akademic-
kiego oraz przede wszystkim Małopolan. Tylko w taki sposób można zmniejszyć skalę 
wykluczenia społecznego.
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Mirosław Grewiński

Polityka 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu 
w Polsce i w UE



Wprowadzenie
W Polsce powraca aktualnie dyskusja na temat wykluczenia społecznego i ubóstwa, 
która związana jest z trzema aspektami, ważnymi z punktu widzenia najbliższej przy-
szłości. Po pierwsze w ostatnim czasie przygotowany przez został Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz niezależnych ekspertów „Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do roku 2020”, który jest programem rozwoju, 
w rozumieniu art. 15., ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju1. Program ten stanowi ważny dokument o charakterze 
operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony został w celu realizacji średniookresowej 
„Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz innych strategii sektorowych dotyczących kapi-
tału ludzkiego i społecznego. Po drugie, programowane są aktualnie programy ope-
racyjne (sektorowe i regionalne) pod przyszłe zastosowanie funduszy strukturalnych 
UE na lata 2014-2020, gdzie temat ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie sta-
nowił ważną przestrzeń interwencji. Związane jest to m.in. z realizacją w UE Strategii 
Europa 2020, w której zapisano, że jednym z głównych priorytetów Wspólnoty na naj-
bliższe lata jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego o 20 mln osób oraz, 
że państwa UE mają prowadzić politykę stymulowania zatrudnienia, tak aby wskaź-
nik aktywności zawodowej wynosił w 2020 roku 75 %. Po trzecie 25-lecie transfor-
macji ustrojowej w Polsce oraz 10-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej, które to 
rocznice obchodzimy w 2014 roku, skłaniają do refleksji na temat tego, jak poradzili-
śmy sobie w Polsce z problemem ubóstwa i wykluczenia z perspektywy ćwierćwiecza 
i ostatniej dekady.

Tabela 1. Najważniejsze cele Strategii Europa 2020. Pogrubiono te, które mają naj-
większy związek z polityką inkluzji społecznej

Zatrudnienie - pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat;

Innowacje - 3% unijnego PKB należy inwestować w badania i rozwój;

Edukacja - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien spaść poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi 
w wieku od 30 do 34 lat powinno uzyskać wykształcenie wyższe lub równoważne;

Ubóstwo - zmniejszenie liczby ludzi ubogich dzięki uchronieniu przed ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 
20 milionów osób.

Ram inwestycyjnych i narzędzi niezbędnych, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020” dostarcza polityka 
spójności.

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii 2020, Komisja Europejska 2010.

Zarówno w dokumentach UE, jak i w polskim „Programie Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu do roku 2020” czytamy, że „globalizacja gospo-
darki, szybki postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i środków 

1 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1
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komunikacji społecznej, otwierają nowe perspektywy i szanse dla rozwoju, ale wiążą 
się także z nieznanymi wcześniej zagrożeniami dotyczącymi wykluczenia społecznego 
części środowisk społecznych, które to zjawiska mogą prowadzić do trwałej deprywa-
cji i atrofii społecznej”2.

Dane EUROSTAT wskazują, że w roku 2011 około 120 mln mieszkańców Unii 
Europejskiej (blisko 25% jej ludności) doświadczało różnych problemów wyklucze-
nia społecznego i finansowego, w tym braku środków finansowych, braku dostępu 
do dóbr materialnych, czy też braku dostępu do pracy. Ponieważ wykluczenie ¼ lud-
ności Europy poważnie podważa ideę spójności społecznej i obniża wartość kapi-
tału ludzkiego i społecznego Unii, dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej 
podjęły decyzję dotyczącą opracowania polityk ograniczania ubóstwa, zaangażowa-
nia odpowiednich zainteresowanych stron, a następnie monitorowania rozwoju sytu-
acji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia. Procedurą zastosowaną w UE 
jest metoda otwartej koordynacji. Szacowane ubóstwo relatywne w UE wynoszące 
w 2011 r. 16,9 % społeczeństwa, a w Polsce 17,7% stało się przyczyną ustanowienia 
priorytetu walki z ubóstwem jako jednym z priorytetów Strategii Europa 20203.

Różnorodne definiowanie i podejścia do 
wykluczenia społecznego

Generalnie w literaturze przedmiotu można się spotkać z dwojakim definiowaniem 
wykluczenia społecznego. Po pierwsze, traktuje się wykluczenie społeczne szeroko - 
jako nieuczestniczenie jednostki/rodziny czy grupy w życiu społecznym, a brak party-
cypacji wynika z ograniczeń w dostępie do praw człowieka, praw socjalnych i obywa-
telskich oraz ułomnej demokracji i słabości społeczeństwa obywatelskiego. Po drugie, 
wykluczenie społeczne traktuje się wąsko jako ubóstwo - gdzie wykluczenie jest „nad-
budową” pozamaterialnej deprywacji nad „bazą”, którą jest brak środków material-
nych. W Polsce w przeszłości to ubóstwo było podstawową kategorią analizy. Zmiana 
głównej osi zainteresowań z ubóstwa na wykluczenie społeczne przyszła do Polski 
dekadę temu przy okazji akcesji do UE. Instytucje Wspólnoty stosowały bowiem czę-
ściej kategorię wykluczenia społecznego, aniżeli ubóstwa4.

Dualizm w traktowaniu wykluczenia społecznego bierze się również z tego, że czasami 
wykluczenie społeczne traktowane jest całościowo, holistycznie jako nieuczestni-
czenie w powszechnie akceptowanym społecznie realizowanym życiu i powiązane 
jest z wykluczeniem związanym z ubóstwem i deprywacją materialną. Kiedy indziej 
traktuje się wykluczenie społeczne jako ekskluzja cząstkowa, która dotyka każdego 

2 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do roku 2020, MPiPS, Warszawa 2013, str. 3.
3 Ibidem
4 S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Warszawa 2005.
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człowieka na różnych etapach życia. W tym podejściu uznaje się, że każdy obywatel 
jest z różnych względów z czegoś wykluczony lub dyskryminowany: np. w dostępie do 
edukacji, awansów, urlopów, pewnych przywilejów pracowniczych, branżowych itp5.

W Polsce w dwóch aktach prawnych dokonano próby zdefiniowania wykluczenia 
społecznego. W definicji wykluczenia społecznego przyjętej w Narodowej Strategii 
Integracji Społecznej wykluczenie społeczne scharakteryzowano jako „brak lub ogra-
niczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytu-
cji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich a w szczególności 
dla osób ubogich”6. Z kolei inną definicję wykluczenia społecznego mamy w Ustawie 
o zatrudnieniu socjalnym, gdzie zapisano, że „wykluczeniu społecznemu podlegają 
osoby, które, ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym sta-
raniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu 
zawodowym, społecznym i rodzinnym; w szczególności są to osoby: bezdomne, uza-
leżnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii, psychicznie chore, dłu-
gotrwale bezrobotne, zwolnione z zakładów karnych, niepełnosprawne oraz uchodź-
cy”7. Widać zatem, że w obu definicjach mamy położenie nacisku na różne akcenty 
i zagadnienia co utrudnia nieco przyjęcie jednej perspektywy analizy wykluczenia spo-
łecznego. 

Kazimierz Frieske wymienił komponenty wykluczenia społecznego. Według tego 
socjologa są to: deprywacja materialna i pozamaterialna (niski stan indywidualnych 
czy grupowych zasobów oraz niski i społecznie nieakceptowany poziom społecznej 
partycypacji), rozłożony w czasie dynamiczny proces kumulacji problemów w biografii 
jednostek, brak dostępu do kluczowych instytucji społecznych8.

W literaturze można spotkać się z koncepcją wymiarów wykluczenia społecznego, 
które dotyczą następujących sfer9:

1. Politycznej - brak praw politycznych, niska frekwencja wyborcza, niski poziom 
aktywności lokalnej, bezsilność w sprawach politycznych;

2. Instytucjonalnej - niedorozwój instytucji publicznych, przerost biurokracji 
w administracji, korupcja;

3. Ekonomicznej - długotrwałe bezrobocie, niskie dochody;

5 A. Karwacki, Prezentacja multimedialna na potrzeby dydaktyki, UMK, Toruń 2013.
6 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2004.
7 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003, Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143.
8 K. Frieske, Społeczne wykluczenie – o nicowaniu pojęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, 
Warszawa 2005, str. 55 i nast.
9 S. Golinowska, P. Broda-Wysocki, Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego – przegląd ujęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. 
Topińska (red.), ibidem, str, 38. 
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4. Społecznej - zerwanie więzi rodzinnych i społecznych, bezdomność, przestęp-
czość, ubóstwo;

5. Otoczenia i sąsiedztwa - degradacja środowiska, zła jakość zasobów mieszkanio-
wych, brak usług lokalnych, brak kapitału społecznego i więzi;

6. Jednostkowej - zła kondycja fizyczna i psychiczna, niedostateczne umiejętności 
i poziom edukacji, niski kapitał ludzki, bierność, roszczeniowość;

7. Przestrzennej - tworzenie gett, marginalizacja przestrzenna grup społecznych;

8. Grupowej - wyodrębnienie grup szczególnej podatności na wykluczenie spo-
łeczne (np. osoby starsze, niepełnosprawne, mniejszości etniczne).

J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud w książce “Understanding Social Exclusion”10 stwo-
rzyli koncepcję diagramu cebuli, która ukazuje różne przestrzenie wykluczania spo-
łecznego. Poniższy rysunek obrazuje możliwe przestrzenie prowadzące do ekskluzji 
społecznej. 

Rysunek: Wymiary wykluczenia społecznego

I

F

L

C

N

G

Źródło: S. Golinowska, P. Broda-Wysocki, Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego - przegląd ujęć, w: 
S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Warszawa 2005, str. 39.

Poziom I (individual) to poziom jednostkowy - o wykluczeniu społecznym decydują 
takie czynniki jak: wiek, płeć, rasa, niepełnosprawność, własne wybory, przekona-
nia, wartości. Poziom F (family) to poziom rodziny - tu o wykluczeniu decydują takie 
czynniki jak: współpraca w ramach gospodarstwa domowego, socjalizacja, ilość dzieci, 
status społeczno-zawodowy rodziców, opieka nad osobami zależnymi. Poziom C (com-
munity) to poziom lokalnej społeczności - tu na ekskluzję mają wpływ takie czynniki 

10 J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud (ed.), Understanding Social Exclusion, Oxford 2001.
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jak: środowisko społeczne i fizyczne, placówki edukacyjne, usługi zdrowotne i socjalne. 
Poziom L (local) to obszar szerszej jednostki terytorialnej - na marginalizację wpływają 
następujące czynniki: rynek pracy, edukacja, transport, inwestycje lokalne. Poziom N 
(national) to obszar państwa - wykluczać mogą takie czynniki jak: wpływy kulturowe, brak 
bezpieczeństwa socjalnego, deficyt formalnych uprawnień. Poziom G (global) to sfera 
globalna - na wykluczenie mogą mieć wpływ takie czynniki jak: międzynarodowy bilans 
wymiany handlowej, migracje, zmiany klimatyczne, demografia, choroby cywilizacyjne.

Prekursorzy badań nad wykluczeniem społecznym i ubóstwem

Badania nad wykluczeniem społecznym i ubóstwem mają swoją tradycję, nawiązującą 
do badań socjologów już z XIX wieku. Jednym z pierwszych ważnych badaczy ubóstwa 
był nie kto inny, ale sam Max Weber - niemiecki socjolog, który zwrócił uwagę na tzw. 
społeczne zamknięcie (social closure). Uwagę Webera zajęło tworzenie zamkniętych 
struktur osób wykluczonych (wykluczających się) z normalnego życia, które w jego 
interpretacji miało być próbą zabezpieczenia pozycji i przywilejów, które mogłyby 
zostać naruszone przez reprodukcję i ekspansję ludu (domy pracy, getta etniczne, 
ośrodki odosobnienia). Innym badaczem był Frank Parkin, który wyjaśniał proces 
wyodrębniania się oraz izolowania grup społecznych w obronie swojej pozycji, co 
według autora koncepcji prowadziło do nierówności. Z kolei Thomas Marshall uważał, 
że wykluczenie społeczne bierze się z faktu braku dostępu do stosowania praw oby-
watelskich (ekonomicznych, politycznych i socjalnych). Emile Durkheim twierdził nato-
miast, że wykluczenie społeczne związane jest ze zjawiskiem anomii. Potrzeby jed-
nostki nie są skorelowane z potrzebami ogółu społeczeństwa. Pierwszym badaczem, 
który użył terminu wykluczenia społecznego był Francuz Renee Lenoir. W swojej 
książce z 1974 r. pt. „Les Excluse” zainicjował takie nazewnictwo osób żyjących na 
marginesie życia społecznego.

W Polsce pierwsze badania nad ubóstwem i marginalizacją prowadzili w dwudzie-
stoleciu międzywojennym tacy wielcy naukowcy i badacze jak: Stanisław Rychliński, 
Konstanty Krzeczkowski, Józef Chałasiński, Ludwik Krzywicki i środowisko związane 
z Instytutem Gospodarstwa Społecznego przy Szkole Głównej Handlowej. Po drugiej 
wojnie światowej tradycje te kontynuowali w latach 70 i 80 XX wieku m.in. Lidia Beskid, 
Maria Jarosz, Lucyna Frąckiewicz. Nowe badania nad ubóstwem i marginalizacją po 
transformacji ustrojowej w latach 90 XX wieku w Polsce inicjowali ekonomiści i socjo-
logowie, m.in. Tomasz Panek, Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Wielisława 
Warzywoda Kruszyńska, Jolanta Grotkowska-Leder. Z ostatnich dwóch dekad najbar-
dziej znanymi badaniami nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym były Raporty 
Banku Światowego i UNDP, Projekty Polska Bieda I, II - gdzie dokonano konceptualiza-
cji i metodologii identyfikacji i pomiaru ubóstwa w naszym kraju, Projekt Polska Bieda 
III - jako grant KBN, gdzie dokonano diagnozy ubóstwo i wykluczenia społecznego oraz 
zaproponowano metody ich zwalczania. W ostatnich latach o ubóstwie i marginali-
zacji sporo można dowiedzieć się z corocznych Diagnoz Społecznych (prowadzonych 
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przez m.in. prof. Czapińskiego, prof. Panka, prof. Kotowskiej i innych ekspertów) oraz 
z licznych zamawianych projektów systemowych i konkursowych realizowanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz 
regionalne ośrodki polityki społecznej11.

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 
i charakterystyka zjawiska

Przyjęło się traktować, że w każdym społeczeństwie są kategorie społeczne w sposób 
szczególny zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Poniżej wymieniono 
główne grupy ryzyka w Polsce12:

 ‒ długotrwale bezrobotni i niektóre inne kategorie bezrobotnych np. młodzież, 
osoby 50+;

 ‒ osoby niepełnosprawne (bez dochodu z pracy), w tym chorujące psychicznie;
 ‒ wcześniej opuszczający system edukacji;
 ‒ samotni rodzice i rodziny wielodzietne;
 ‒ osoby bezdomne;
 ‒ osoby opuszczające zakłady karne;
 ‒ młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i inna;
 ‒ uchodźcy i migranci;
 ‒ osoby starsze i samotne;
 ‒ osoby uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków oraz hazardu.

Z badania CBOS, które zostało przeprowadzone w dniach 5-12 września 2013 roku 
na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski 
wynika, że jako zagrożonych wykluczeniem społecznym, respondenci najczęściej 
wskazują biednych i ubogich, bezrobotnych oraz bezdomnych. Czynnikami, które 
w największym stopniu zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego są: sytuacja mate-
rialna oraz zdrowie. Najwięcej osób definiując grupy ludzi zagrożonych marginaliza-
cją odwoływało się sytuacji na rynku pracy. Aż 43 % badanych uważa, że najmniejsze 
szanse na realizację swoich potrzeb mają bezrobotni, 20 %wskazało osoby chore i nie-
pełnosprawne, a 18 % ubogich i biednych. Spośród badanych, co jedenasty twierdzi, 
że sam czuje się wykluczony.

Poniższa mapa ukazuje terytorialny podział osób w gospodarstwach domowych żyją-
cych poniżej granicy relatywnego ubóstwa w 2012 roku w Polsce. Widać wyraźnie, 
że najwyższa stopa ubóstwa relatywnego jest w województwach wschodniej Polski 
tj. na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. 

11 S.Golinowska, Wprowadzenie, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Warszawa 2005, 
str.11-14.
12 Porównaj z: R. Szarfenberg, C.Żołędowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Warszawa 2010.

15

Potencjał tkwi w relacjach



Najniższe ubóstwo relatywne jest na Mazowszu oraz w województwach: łódzkim, 
opolskim i śląskim.

Mapa: Udział osób w gospodarstwach domowych żyjących poniżej granicy relatyw-
nego ubóstwa w 2012 roku
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012.

Instytucje Unii Europejskiej stosują aktualnie do mierzenia skali wykluczenia społecz-
nego trzy podstawowe wskaźniki. Są to: wskaźnik zagrożenia ubóstwem (ubóstwo 
relatywne), który oznacza gospodarstwa domowe żyjące poniżej 60% mediany prze-
ciętnych dochodów w gospodarce narodowej; wskaźnik pogłębionej deprywacji 
materialnej, który oznacza ilość osób które mają z przyczyn finansowych niezaspoko-
jone co najmniej 4 z 9 potrzeb podstawowych; wskaźnik niskiej intensywności pracy, 
który oznacza ilość osób, które przepracowały w ostatnim roku mniej aniżeli 20% 
pełnego czasu pracy, przyjętego w danym kraju. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym prezentowany w poniższej tabeli jest wypadkową wszyst-
kich trzech wymienionych wyżej mierników. Jak widać z prezentowanej poniżej tabeli 
Polska nie ma najgorszych wskaźników w porównaniu ze średnią UE. Wskaźnik zagro-
żenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na poziomie 27,2 % jest tylko o 3 punkty 
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procentowe wyższy aniżeli średnia dla UE. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatyw-
nym jest prawie na tym samym poziomie w Polsce i w UE. Niepokoi wyższy w Polsce 
niż w UE wskaźnik pogłębionej deprywacji 13% versus 8,8%, natomiast cieszyć się 
należy z lepszego wskaźnika niskiej intensywności pracy w Polsce niż w UE (6,9% 
versus 10%), co może wskazywać jednocześnie na bardziej elastyczne formy zatrud-
nienia, stosowane w państwach UE niż w Polsce.

Tabela: Podstawowe wskaźniki wykluczenia społecznego w 2011 roku w Polsce i w UE

Wyszczególnienie

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstewm lub 
wykluczeniem 

społecznym

Wskaźnik 
zagrożenia 
ubóstwem

Wskaźnik 
pogłęgionej 
deprywacji 
materialnej

Wskaźnik 
niskiej 

intensywności 
pracy

EU-27 24,2 16,4 8,8 10,0

Maksymalna wartość w EU 49,1 22,3 43,6 13,7

Minimalna wartość w EU 15,3 9,8 1,2 4,5

POLSKA 2011 27,2 17,7 13,0 6,9

2010 27,8 17,6 14,2 7,3

Źródło: „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do roku 2020”, MPiPS, 
Warszawa 2013.

Wykres: Dystans w osiągnięciu celów Strategii Europa 2020 w kontekście włączenia 
społecznego z podziałem na poszczególne państwa UE
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Biorąc pod uwagę porównawcze wskaźniki dystansu w osiągnięciu celów Strategii 
Europa 2020 w kontekście włączenia społecznego z podziałem na poszczególne 
państwa UE, największą populację ryzyka związanego z ubóstwem i wykluczeniem 
mają takie kraje jak: Bułgaria, Rumunia, Węgry, Łotwa i Litwa, najmniejszą Austria, 
Finlandia, Czechy i Holandia. Niewątpliwie charakterystycznym jest to, że cechy 
ubóstwa w Polsce można scharakteryzować jako: juwenalizacja i feminizacja biedy, 
terytorializacja wykluczenia objawiająca się istnieniem enklaw biedy, wiejski charakter 
ubóstwa i jego dziedziczenie, istnienie zjawiska biednych pracujących (working poor), 
które dotyczy już ponad 2 mln osób w Polsce. Ponadto bieda częściej w naszym kraju 
dotyczy rodzin niepełnych i wielodzietnych, także młodzieży usamodzielnianej, osób 
karanych i uzależnionych, osób bezdomnych, co jest też charakterystyczne dla innych 
państw UE. Z ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania gospodarstw domowych 
„Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce”, jakie pro-
wadził GUS w 2013 roku13 wynikają następujące, ciekawe poznawczo wnioski, wskazu-
jące na deficyty finansowe wielu polskich rodzin:

1. Brak pieniędzy na zakup książek lub prasy - 17,9% gospodarstw domowych.

2. Brak pieniędzy na zakup leków - 14,5% gospodarstw domowych.

3. Brak pieniędzy na wizyty u lekarzy specjalistów - 26,2% gospodarstw domowych.

4. Brak pieniędzy na zakup obuwia, odzieży, pościeli - 13,4% gospodarstw domowych.

5. Brak pieniędzy na wymianę zużytych mebli - 30,3% gospodarstw domowych.

6. Brak pieniędzy na żywność (rezygnacja z jedzenia mięsa, świeżych owoców, 
warzyw) - 9,3% gospodarstw domowych.

7. Brak pieniędzy na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku - 43% gospo-
darstw domowych.

8. Brak samochodu z przyczyn finansowych - 12,4% gospodarstw domowych.

9. Brak pieniędzy na rozrywkę (wyjście do kina, teatru, restauracji, na koncert itp.) 
- 37,1% gospodarstw domowych.

10. Brak komputera - 9,3% gospodarstw domowych.

11. Brak dostępu do Internetu z przyczyn finansowych - 11,4% gospodarstw domowych.

12. Mieszkanie zbyt małe - 26,2% gospodarstw domowych.

13. Brak środków na ogrzewanie mieszkania - 35,8% gospodarstw domowych. 

Szczególnie niepokojąco w naszym kraju wygląda zjawisko ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego dzieci i młodzieży. Poniższy wykres obrazuje dynamikę zmian w tym zakresie

13 Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, Warszawa 2013.
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Tabela: Wykluczenie społeczne i ubóstwo dzieci w Polsce
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Źródło: „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do roku 2020”, MPiPS, 
Warszawa 2013.

Jako pozytywne zjawisko można zakwalifikować fakt, że od roku 2005 ubóstwo 
i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży spada. Jednakże w dalszym ciągu w zależ-
ności od przyjętego miernika ubóstwa i wykluczenia duża część młodego pokolenia 
(nawet 2,1 mln!) zagrożona jest trwałą ekskluzją społeczną. Państwo w najbliższym 
czasie powinno zrobić wszystko, aby wstydliwa bieda dzieci i młodzieży zostały na 
stałe wyeliminowane w takiej skali. 

Poniższy schemat ukazuje z kolei deprywację materialną w zakresie potrzeb dzieci tj. 
trzy i sześć niezaspokojonych potrzeb podstawowych z osiemnastu z podziałem na typ 
gospodarstwa domowego. Widać wyraźnie, że w najgorszej sytuacji są rodzice samot-
nie wychowujący dzieci, następnie rodziny wielodzietne z 3 i więcej dzieci. W najlep-
szej sytuacji są rodziny pełne z 1 dzieckiem ewentualnie z dwoma. Prawie 29% wszyst-
kich gospodarstw z dziećmi ma niezaspokojone 3 potrzeby podstawowe, a prawie 
13% nie ma zaspokojonych aż sześciu potrzeb.
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Tabela: Deprywacja materialna w zakresie potrzeb dzieci (3+ i 6+ niezaspokojonych 
potrzeb z 18) ze względu na typ gospodarstwa domowego
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Warszawa 2013.

Tabela: Ubóstwo, deprywacja i wykluczenie osób w wieku 60 lat i więcej (w tysiącach)
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Warszawa 2013.

Osobnym problemem jest ubóstwo, wykluczenie i deprywacja seniorów, którzy 
w dłużej części żyją samotnie (bez współmałżonków). Dotyczy to przeważnie kobiet 
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ze względu na nadumieralność mężczyzn w wieku 50-70 lat. Jak ukazuje powyż-
szy schemat blisko 1,77 mln polskich seniorów jest uboga lub wykluczona społecz-
nie. Wprawdzie wskaźnik ten spada od 2005 roku, jednak nadal jest on stosunkowo 
wysoki.

Analizując różnorodne wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz obserwu-
jąc dynamikę zmian w tym zakresie socjologowie wskazują na przyczyny dziedziczenia 
ubóstwa w procesie reprodukcji kultury podklasy społecznej. Dla przykładu według 
prof. Arkadiusza Karwackiego przyczyny dziedziczenia wykluczenia społecznego są 
związane z następującymi elementami14:

1. Rodzina - wzory zachowań, styl życia, brak aspiracji edukacyjnych, niewłaściwy 
proces socjalizacji, wybory konsumpcji, brak dzieciństwa.

2. Grupa rówieśnicza - brak zagospodarowania wolnego czasu, brak autorytetów, 
negatywne naśladownictwo, konformizm lub negatywna kontestacja rzeczywi-
stości.

3. Szkoła - niespełnianie funkcji wychowawczej i w części edukacyjnej + ukryta 
segregacja w klasach szkolnych.

4. Inne - sąsiedztwo i środowisko zamieszkania; stygmatyzujące programy spo-
łeczne, niewydolne instytucje i służby.

Wybrane instrumenty i narzędzia polityki 
społecznej na rzecz inkluzji społecznej i ich 
ograniczenia

W Polsce istnieje wiele instrumentów i narzędzi, które mają na celu zapewnienie więk-
szej inkluzji społecznej. Niestety większość z nich ma charakter interwencyjny, a nie 
prewencyjny czy profilaktyczny. Wiele instrumentów ma też w dalszym ciągu charak-
ter świadczeń finansowych nie powiązanych z funkcjami usług czy koniecznej akty-
wizacji, chociaż ten proces aktualnie zaczyna coraz częściej występować. Poniżej 
wymieniono przykładowe instrumenty polityki inkluzyjnej, które występują w naszym 
kraju15:

1. Wsparcie dochodowe poprzez świadczenia finansowe (pomoc społeczna, świad-
czenia rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych) - dobrze rozwinięte świadczenia 
chociaż niezbyt wysokie.

14 A. Karwacki, op.cit.
15 Więcej w: M.Grewiński, A.Zasada-Chorab, System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, Toruń 2012.
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2. Usługi integracji i reintegracji społeczno-zawodowej np. aktywna integracja 
i PAL, KIS, WTZ - aktualnie wiele programów EFS wspiera rozwój instrumentów.

3. Zatrudnienie socjalne i inne formy zatrudnienia wspieranego - CIS, spółdzielnie 
socjalne wspierane m.in. poprzez rozwój ekonomii społecznej i instrumentów 
rynku pracy.

4. Praca socjalna, w tym z rodziną - rozwijana m.in. poprzez wprowadzenie instytu-
cji asystenta rodziny i przygotowywanie się do wprowadzenia usługi organizacji 
społeczności lokalnej (pracy środowiskowej)

5. Mieszkania chronione i socjalne - dla osób ubogich i niepełnosprawnych.

6. Zespoły interdyscyplinarne - inicjowane w celu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Istnieje jednak wiele problemów i deficytów polityk na rzecz włączenia społecznego, 
które dotyczą następujących sfer16:

1. W dalszym ciągu deficyt usług i rozbudowanej pracy socjalnej; dominacja świad-
czeń finansowych nad usługami.

2. Słabość doradztwa i pośrednictwa pracy i zbyt mała deregulacja systemu usług; 
słabości instytucjonalne np. OHP, część publicznych służb zatrudnienia.

3. W dalszym ciągu brak obligatoryjnej usługi organizowania społeczności lokalnej 
lub pracy środowiskowej; problemy „egzystencjalne” KIS i CIS oraz spółdzielni 
socjalnych.

4. Niska efektywność wprowadzania ON na otwarty rynek pracy

5. Ograniczony szybki dostęp do wielu świadczeń zdrowotnych.

6. Brak polityki opieki długoterminowej dla osób 70 lat i więcej.

7. Wysokie bezrobocie młodzieży i deficyt skutecznych programów dla nich.

Powyższe deficyty i ograniczenia są związane w dużej części z innymi problemami 
systemowymi polityki społecznej, ukierunkowanej na rzecz inkluzji społecznej, m.in 
takimi jak17:

1. Deficyt wielosektorowej polityki społecznej i włączenia NGO’s do realizacji wielu 
zadań inkluzyjnych18.

16 Porównaj z: M.Grewiński, J.Lizut, Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, Toruń 2012.
17 M.Grewiński, Dekalog dylematów i wyzwań w polityce pomocy społecznej w Polsce w: M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Współczesne 
tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011.
18 Porównaj: M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, Warszawa 2010.
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2. Brak integracji systemów, instytucji i usług oraz słaba koordynacja polityk 
publicznych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

3. Nadmierna biurokracja i przeregulowanie systemów np. implementacji środków 
europejskich.

4. Nadmierna instytucjonalizacja i nadal zbyt słaba dezinstytucjonalizacja w kie-
runki usług środowiskowych.

5. Deficyt rozwiniętych usług socjalnych i niska świadomość na temat ich produk-
tywności i związków z lokalnymi rynkami pracy.

6. Logika interwencji zdominowana przez cele zatrudnieniowe, gdzie gubi się inne 
problemy społeczne niezwiązane z rynkiem pracy.

Aktualną strategią krajową, która ma wyznaczać cele i priorytety polityki inkluzji spo-
łecznej jest Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020 - Nowy wymiar aktywnej integracji. Celem zapisanym w tym dokumencie jest 
„ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego o 1,5 mln osób w Polsce i zwiększe-
nie integracji społecznej”. Priorytety tego Programu są następujące:

1. Usługi dla aktywności i profilaktyki - Ograniczenie wykluczenia dzieci i mło-
dzieży.

2. Gwarancje dla przyszłości młodzieży.

3. Aktywna osoba i zintegrowana rodzina - odpowiedzialne lokalne środowisko.

4. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej.

5. Seniorzy - bezpieczni, aktywni i potrzebni.

6. Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej.
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Tabela: Cel strategiczny w zakresie przeciwdziałania ubóstwu lub wykluczeniu spo-
łecznemu zapisany w Programie na lata 2012-2018 (liczba osób w tys.).
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Warszawa 2013.

Wyzwania dotyczące służb społecznych i reformy 
systemu pomocy społecznej

Aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i ubóstwu w Polsce potrze-
bujemy posiadać profesjonalnie przygotowane i działające służby społeczne. Niestety 
w wielu obszarach mamy wśród służb społecznych liczne deficyty, które są zwią-
zane z brakiem odpowiedniego finansowania, motywowania oraz niskim statusem 
społeczno-zawodowym służb pomocy społecznej. Najważniejsze wyzwania dotyczą 
następujących elementów19:

1. Konieczna jest dalsza profesjonalizacja służb społecznych musi być dokonana 
poprzez skoordynowane na poziomie MPiPS i ROPS kształcenie, doradztwo, oraz 
wprowadzoną systemowo superwizję i coaching.

2. Należy podnieść prestiż zawodowych pomagaczy poprzez skorelowanie szkoleń 
specjalizacyjnych z awansami i wyższymi pensjami.

3. Należy wprowadzić w ramach reformy systemu pomocy społecznej podział na 
pracowników administracyjnych i terenowych (socjalnych),

19 M.Grewiński, A.Zasada Chorab, System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, Toruń 2012.
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4. Koniecznym jest stworzenie platformy dla większej współpracy służb społecznych 
ze sobą.

5. Dominującą orientacją musi być tylko ta zorientowana na klienta, obywatela, 
beneficjenta, a nie na własne instytucje czy interesy.

6. Koniecznym jest rozwijanie odpowiedniego pozytywnego public relations i kon-
taktów z mediami.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje aktualnie reformę, która zakłada 
wprowadzenie następujących zmian do systemu pomocy i integracji społecznej20:

1. Rozwój usług socjalnych - profilaktycznych, aktywizacyjnych, interwencyjnych.

2. Wprowadzenie niepublicznych podmiotów do realizacji usług socjalnych.

3. Wprowadzenie wielu nowych standardów usług socjalnych.

4. Wprowadzenie nowych specjalności zawodowych dla pracowników socjalnych.

5. Wprowadzenie nowych form kontraktu socjalnego.

6. Obligatoryjne stworzenie we wszystkich gminnych ośrodkach pomocy społecz-
nej Działu Pracy Socjalnej i Dział Usług Socjalnych.

7. Wprowadzenie rozwiązań służących poprawie funkcjonowania domów pomocy 
społecznej.

8. Wprowadzenie „minimalnego dochodu socjalnego” zamiast kryterium dochodowego.

9. Wprowadzenie uproszczonego katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Większość proponowanych zmian w ramach reformy wydaje się być sensowna 
i zgodna z aktualnymi trendami. Niepokoi jednak powolność przygotowywania 
reformy i słabe konsultacje społeczne, które nie pozwalają na merytoryczną dys-
kusję i dialog społeczny i obywatelski nad szczegółami planowanej reformy. Istnieje 
poważna obawa, że zmiany, które są konieczne i już spóźnione o co najmniej dekadę, 
nie będą mogły zostać wprowadzone z uwagi na kończącą się kadencję Sejmu i rządu.

Przyszłość pokaże, na ile aktualne wyzwania i propozycje reformy wpłyną na dynamikę 
zmian w Polsce w kontekście ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jak zostało pokrótce 
zaprezentowane w tym artykule, w naszym kraju i w wielu innych państwach UE 
problem marginalizacji społecznej stanowi poważne wyzwanie socjalne, na które muszą 
odpowiadać profesjonalnie przygotowane i działające służby, w tym pomocy społecznej.

20 Ibidem
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Z uwagi na powyżej zarysowaną ogólną problematykę wykluczenia społecznego 
w Polsce i w UE warto także podkreślać regionalne inicjatywy dotyczące przeciwdzia-
łania ekskluzji społecznej, które idą w kierunku odtworzenia silniejszych więzi spo-
łecznych i wzajemnego zaufania wśród obywateli, służb czy instytucji, i które przy-
czyniają się do zwiększania się kapitału społecznego i kulturowego. Za takie działania 
należy uznać m.in. aktualnie prowadzoną kampanię przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie pod nazwą „Rozmówki polsko-polskie” poświęconą poprawie 
relacji międzyludzkich, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych 
lub dotkniętych dysfunkcją.  Dzięki takim działaniom jest szansa na to, że relacje między-
ludzkie będą oparte na coraz większym zrozumieniu i empatii, a problem wykluczenia 
będzie coraz lepiej rozumiany przez społeczności lokalne. Tylko w taki sposób możliwa 
jest większa skuteczność i efektywność przeciwdziałania marginalizacji zarówno na 
poziomie regionalnym, jak i krajowym i europejskim.

Mirosław Grewiński.

Prof. nadzw. WSP, dr hab., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Członek 
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i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia ESPAnet. Członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca 

Socjalna. Członek Rady Ekspertów magazynu THINK TANK. Jest członkiem Rady Programowej i ekspertem 
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Marek Rymsza

Inkluzja społeczna 
osób i rodzin, 
animacja lokalna, 
podejście 
środowiskowe



Inkluzja społeczna osób, rodzin i środowisk słabszych jest w ostatnich latach jednym 
z podstawowych celów polityki społecznej państw europejskich, w tym Polski. Jest 
ona określana na różne sposoby i przy użyciu różnych terminów. Jedni piszą o prze-
ciwdziałaniu społecznej marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu - wskazując 
tym samym konkretny problem (problemy?) do rozwiązania. Inni formułują misję na 
sposób pozytywny, mówiąc o integracji czy tytułowej inkluzji, zazwyczaj rozróżniając 
przy tym obszar (re)integracji społecznej i zawodowej. W użyciu są też inne określenia, 
jak „walka z biedą i wykluczeniem” czy bardziej opisowe „włączanie grup marginalizo-
wanych w główny nurt życia społecznego”.

Jaka inkluzyjna polityka społeczna?
Spróbujmy zastanowić się, o co chodzi w profilowanej w sposób inkluzyjny polityce społecz-
nej. Jak się wydaje, polityka ta charakteryzuje się czterema cechami: (1) jest ze swej istoty 
więziotwórcza, (2) preferuje działania aktywizujące, (3) zorientowana jest na zatrudnienie 
oraz (4) odwołuje się do zasady empowerment.

Po pierwsze, w polityce tej chodzi o urzeczywistnienie takich wartości jak solidaryzm i spój-
ność społeczna. Polityka społeczna ma być polityką więziotwórczą, a jej programy spajać 
społeczeństwo, tak aby jak najmniej osób pozostawało na marginesie życia społecznego21. 
Francuzi z takiej właśnie perspektywy mówią nawet o programach społecznej insercji22, 
mając na myśli działania inkluzyjne przypominające wstawianie elementów pozostawia-
jących na zewnątrz do jakiejś zamkniętej całości, jak na przykład wnoszenie na powrót do 
pokoju mebli, które ktoś wcześniej wystawił na zewnątrz; miejsce mebli domowych jest 
bowiem w mieszkaniu. Społeczeństwo traktuje się w tym podejściu jak duży dom wielo-
rodzinny, w którym każdy ma (może znaleźć) swoje określone miejsce (choćby pokój) i w 
związku z tym nikt nie powinien pozostawać na zewnątrz budynku.

Po drugie, zakłada się tu aktywizację obywateli. W tak profilowanej aktywizującej polityce 
społecznej nie chodzi (a dokładniej chodzi nie tylko o) zapewnianie przez państwo dochodu 
czy ochrony socjalnej, ale (też) o ułatwianie obywatelom pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Kluczowe jest więc nie tyle przyznawanie formalnych uprawnień, ile stwarza-
nie realnych możliwości aktywnego obywatelstwa społecznego (active social citizenship)23. 
Bierność postrzegana jest tu jako kluczowy czynnik marginalizacji społecznej. Kto bowiem 
aktywnie nie uczestniczy w sieciach wymiany społecznej (w ramach których otrzymuje się, 
ale i daje coś innym od siebie), ten - koniec końców - ląduje na obrzeżach życia społecznego; 
nie pełni bowiem żadnych funkcji pośredniczących w sieciowej strukturze społecznej.

21 Por. A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, rozdz. 3.
22 Więcej na ten rozwiązań francuskich, a także stosowanych w innych państwach europejskich w ramach aktywizującej polityki społecz-
nej w książce: M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 20913, rozdz. 4.
23 T. Kaźmierczak, Aktywne obywatelstwo: relacja państwo – obywatel zredefiniowana, w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, 
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014, rozdz. 1.

Inkluzja społeczna osób i rodzin, animacja lokalna, podejście środowiskowe

28



Po trzecie, aktywizacja w dużej mierze sprowadzana jest do aktywności na rynku pracy. 
Polityka społeczna ma być polityką prozatrudnieniową. Praca postrzegana jest nie tylko jako 
źródło dochodu (którego brak można skutecznie kompensować świadczeniami socjalnymi 
welfare state), ale to także czynnik statusu i prestiżu, instytucja społecznego zakorzenienia. 
To wizja pracy i ładu społecznego bliska tej, którą już przed stu laty sugestywnie przedstawił 
francuski socjolog Émile Durkheim, uznający społeczny podział pracy za główny instrument 
organicznej solidarności24. Koncentracja na pracy i zatrudnieniu ma jednak istotne ogranicze-
nie: z pola zainteresowania uciekają osoby trwale niezdolne do pracy, którzy też są przecież 
członkami społeczeństwa.

Po czwarte, w polityce tej chodzi o upodmiotowienie obywateli i ich wspólnot. O to, by oby-
watele słabsi, życiowo niezaradni odzyskiwali dzięki programom polityki społecznej kon-
trolę nad własnym życiem, poczucie sprawczości i realny wpływ na środowisko społeczne, 
w którym funkcjonują. Polityka społeczna ma więc być polityką empowermentową (ang. to 
empower - wzmocnić i upodmiotowić zarazem). Operacjonalizując zasadę empowerment 
w odniesieniu do organizowania społeczności lokalnej (o którym będzie jeszcze mowa), 
w gronie ekspertów Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS)25 wyróżniliśmy pięć jej wymia-
rów, konstruując tzw. SUWAK (nazwa powstała jako akronim po uwzględnieniu komponen-
tów: Spójności, Upodmiotowienia, Wpływu, Angażowania, Kooperacji).

Dziedziną, w której założenia inkluzyjnej, aktywizującej polityki społecznej znajdują najwięk-
sze - jak do tej pory - zastosowanie jest w Polsce pomoc społeczna. Można powiedzieć, że 
zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej służby społeczne są wraz ze służbami zatrud-
nienia i agencjami pracy w głównej mierze odpowiedzialne za upowszechnienie tej koncepcji 
w ramach praktyki społecznej26.

Dwa wymiary rozwoju służb społecznych i pomocy 
społecznej

Analiza reform w sferze szeroko rozumianej organizacji pomocy społecznej i funkcjonowaniu 
służb społecznych pozwala zauważyć dwa kierunki zmian. Pierwszy wyznacza triada „opieka 
- pomoc - wsparcie”. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej służby społeczne świad-
czyły osobom niesamodzielnym życiowo opiekę społeczną. Chodziło przy tym nie tylko o tak 
a nie inaczej skrojony zakres usługi (usług), ale i ogólne podejście służb państwowych do oby-
wateli. Państwo socjalistyczne było państwem totalnym: wymagało od obywateli podpo-
rządkowania, w zamian za co oferowało pewien zakres bezpieczeństwa socjalnego. Termin 

24 Por. É. Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
25 Por. informacje o tej inicjatywie w tomach opublikowanych w ramach serii wydawniczej „Prace Laboratorium Innowacji Społecznej”, 
a także opracowanie przywołane w przyp. 12.
26 Por. M. Rymsza, Polityka aktywizacji i programy reintegracyjne w Polsce, w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja…, op. 
cit., rozdz. 5.
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„opieka społeczna” trafnie oddawał więc charakter relacji między państwem jako producen-
tem usługi społecznej i obywatelem jako jej biernym konsumentem.

W 1990 roku jedną z pierwszych decyzji premiera Tadeusza Mazowieckiego było wydziele-
nie opieki społecznej z resortu zdrowia i przeniesienie jej do resortu pracy i polityki socjal-
nej27. Rozpoczęto wówczas budowanie systemu pomocy społecznej, który świadczyć miał 
dwa rodzaje pomocy: usługi opiekuńcze i pomoc usamodzielniającą (w tym pracę socjalną). 
Formalnie oba rodzaje pomocy traktowane były jako równorzędne i równoważne - tak został 
o to zapisane w Ustawie o pomocy społecznej z 2003 roku. Szybko jednak działania usamo-
dzielniające zostały zdominowane przez działania osłonowe. Praktycznie przez całą pierw-
szą dekadę transformacji (lata 90. XX wieku) pomoc społeczna traktowana była bowiem jako 
wentyl bezpieczeństwa dla reform gospodarczych. Zaznaczmy, że pomoc społeczna wywią-
zała się z tego zadania z naddatkiem, niestety - kosztem zaniedbania rozwoju pracy socjalnej.

W latach 2003-2004 w ramach wdrażania koncepcji aktywnej polityki społecznej podjęto 
nowe działania na rzecz wzmocnienia nurtu usamodzielniającego; tym razem pod hasłem 
integracji (reintegracji) społecznej. Oznaczało to nie tylko wzmocnienie nurtu usamodziel-
niania względem działań osłonowych (nurtu opieki), ale i zgodę na szersze stosowanie tzw. 
wsparcia warunkowego. Najlepszym przykładem jest tu coraz szersze stosowanie wprowa-
dzonego Ustawą o pomocy społecznej z w 2004 roku kontraktu socjalnego28. Koncepcja 
wsparcia zakłada, że pomoc ze strony służb społecznych jest elementem uzupełniającym 
działania własne klientów; jeśli brakuje zaangażowania tych ostatnich - pomoc może zostać 
wstrzymana. Koncepcja wsparcia zasadniczo różni się więc od idei opieki; polski system obej-
muje zaś oba rodzaje działań pomocowych. Ponieważ zaś rośnie znaczenie usług względem 
świadczeń pieniężnych (zwraca się większą uwagę na niematerialne aspekty sytuacji wyklu-
czenia, takie jak deficyty kompetencji społecznych, brak dostępu do pracy, nierozwiązane 
problemy w życiu rodzinnym itp.), system pomocy społecznej przekształcany jest (przynaj-
mniej w swej konstrukcji) w system pomocy i integracji społecznej. Zachodząca zmiana znaj-
duje odzwierciedlenie na poziomie języka rządowych dokumentów programujących politykę 
społeczną.

Drugi kierunek zmian związany jest z rozwojem pracy socjalnej i oddaje go triada: „praca 
z jednostką - praca z rodziną - praca ze społecznością lokalną”. Praca socjalna już na samym 
początku budowania systemu pomocy społecznej potraktowana została jako kluczowy 
element profesjonalizacji służb społecznych i najważniejsza usługa w nurcie usamodzielnia-
nia. Tyle że w latach 90. XX wieku praca socjalna rozumiana była w sposób zawężający: jako 
kwalifikowana usługa adresowana do niesamodzielnych życiowo jednostek. Gdy w 1999 
roku, przy okazji drugiej reformy samorządowej podjęto działania na rzecz deinstytucjonali-
zacji i zarazem profesjonalizacji opieki (pieczy) zastępczej, okazało się, że kluczowym brakiem 

27 Więcej o początkach budowania systemu pomocy społecznej w Polsce w opracowaniu M. Kozak, Rozwój służb społecznych po 1989 
roku oczami praktyka, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2012.
28 Więcej o kontrakcie socjalnym – T. Kaźmierczak, Narzędzia indywidualizacji usług reintegracyjnych. Kontrakt socjalny i case management, 
w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja…, op. cit., rozdz.. 7.
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w systemie wsparcia jest brak profilaktycznej i naprawczej pracy socjalnej prowadzonych 
z rodzinami w celu stworzenia (przywrócenia) warunków do pełnienia  rzez nią funkcji socjali-
zacyjno-wychowawczych względem dzieci29. Uświadomienie wagi tego deficytu przez decy-
dentów publicznych zaowocowało wprowadzeniem nowego rodzaju usługi: asystentury 
rodziny, stanowiącej uzupełnienie względem pracy socjalnej prowadzonej metodą tzw. case-
worku, czyli pracy z osobami jako jednostkami („przypadkami”)30. Pozostaje przy tym niedo-
określone, czy asystentura rodziny rozwijać się będzie w ramach systemu pomocy społecz-
nej, czy raczej w ramach odrębnego funkcjonującego systemu wsparcia dziecka i rodziny31.

Obecna dekada to z kolei okres upowszechniania trzeciej z metod pracy socjalnej: pracy ze 
społecznością lokalną (ang. community work), czy szerzej - pracy środowiskowej. Realizowany 
w latach 2010-2014 projekt systemowy „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i inte-
gracji społecznej” posłużył do przygotowania, przetestowania i wdrożenia jednej z kluczo-
wych koncepcji tego podejścia - organizowania społeczności lokalnej32. Zakłada ono, że orga-
nizator społeczności lokalnej łączy w swej działalności trzy środowiskowe role zawodowe: 
animatora lokalnego, organizatora sieci (networkera) i lokalnego planisty. Organizatorem 
społeczności może być przy tym zarówno pracownik socjalny zatrudniony w systemie 
publicznej pomocy społecznej, jak i odpowiednio przygotowany pracownik organizacji nie-
publicznych: niezależnych stowarzyszeń i fundacji czy tzw. kościelnych podmiotów trzeciego 
sektora.

Najbardziej rozpoznawalną i lokalnie zakorzenioną formą pracy środowiskowej jest obecnie 
w Polsce animacja. Prowadzona jest ona zarówno w nurcie społecznym - jako forma pracy 
socjalnej, jak i w domach kultury - jako animacja kulturalna. Cechą wspólną obu nurtów jest 
ożywianie społeczności lokalnej i prowadzenie działań nie tylko na rzecz mieszkańców, ale 
również z mieszkańcami i wśród mieszkańców. Dużą rolę w popularyzacji animacji odegrało 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

W stronę zintegrowanego podejścia 
środowiskowego

Rozwój profesjonalnego pomagania w ramach systemu pomocy społecznej odbywa się 
w Polsce drogą ewolucyjną przez rozszerzanie zarówno form pomocy (kierunek opieka - 
pomoc - wsparcie), jak i jej adresatów (praca z jednostką - rodziną - społecznością). I nowe 

29 Por. M. Racław, M. Rymsza, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, „Analizy i Opinie” nr 41, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa lipiec 2005.
30 Por. I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010.
31 Wyrazem pierwszej koncepcji były odpowiednie zmiany wprowadzone w Ustawie o pomocy społecznej. Z kolei krokiem w drugim kie-
runku stało się uchwalenie w 2013 roku Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
32 Model OSL został przygotowany w ramach wspomnianego już LIS – por. B. Bąbska i inni, Model środowiskowej pracy socjalnej / orga-
nizowania społeczności lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych CAL i Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2014, mps.
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formy, i nowi adresaci są dołączane do już uwzględnionych. Jest to droga do zbudowania 
kompleksowego systemu inkluzji społecznej.

Taki kompleksowy system, w którym przenikają się różne nurty i metody pomocowe najle-
piej może się rozwijać i sprawnie funkcjonować jako system środowiskowy. Środowiskowy 
w dwóch znaczeniach. Po pierwsze jako system, który preferuje udzielanie wsparcia 
w naturalnym środowisku życia klientów, a więc poza-placówkowo. Placówka - jak gminny 
ośrodek pomocy społecznej - jest tu raczej organizatorem i koordynatorem procesu 
pomagania niż miejscem udzielania wsparcia. W środowisku lokalnym jesteśmy bowiem 
osobami odgrywającymi różne role rodzinne, społeczne, zawodowe; jesteśmy też uczest-
nikami różnych grup i wspólnot. Po drugie, jako system społecznościowy, w którym dzia-
łania wspierające prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w instytucjach publicz-
nych uzupełniane są o zawodowe i wolontariackie zaangażowanie „helperów” z trzeciego 
sektora oraz prospołeczną aktywność „zwykłych” mieszkańców.

Taki system stwarzać będzie przestrzeń dla zaangażowania i współpracy zwolenników nie 
tylko różnych metod i szkół pracy socjalnej, ale także przedstawicieli różnych zawodów 
i profesji pomocowych (helping professions). Zaliczyć do nich można wspomnianych już 
asystentów rodziny, animatorów lokalnych czy organizatorów społeczności lokalnej, 
ale także inne wybijające się na „niepodległość” zawody (specjalności) jak streetworker 
(dosłownie pracownik uliczny - np. pracujący z dziećmi pedagog ulicy), asystent seniora, 
asystent osoby niepełnosprawnej czy trener pracy. Wszystkich ich łączy profesjonalne 
pomaganie w oparciu o odpowiednie przygotowanie zawodowe i określoną metodykę 
postępowania.

Podejście środowiskowe nie wytycza sztucznych granic między zaangażowaniem poszcze-
gólnych specjalistów (nie ma tu instytucji odrębnych „gabinetów”, jak w podejściu klini-
cystycznym), a raczej warunki dla ich wzajemnej styczności i współpracy. Nie prowadzi 
to bynajmniej do zacierania się różnic między poszczególnymi zawodami, a wręcz sprzyja 
krystalizacji nowych specjalności i zawodów na zasadzie procesu „pączkowania”33. Jak się 
wydaje, zintegrowane podejście środowiskowe to skuteczna droga do „integracji reinte-
gracji”34 i przezwyciężenia dziedzictwa „Polski resortowej”.

Marek Rymsza

Dr hab., socjolog, adiunkt i p.o. Zastępcy Dyrektora w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnika 

„Trzeci Sektor”, a także członek redakcji pism: „Societas/Communitas”, „WIĘŹ”, „Empowerment”; uczestnik 
prac Laboratorium WIĘZI i Laboratorium Innowacji Społecznej. Specjalizuje się w analizach polityki społecznej 

oraz w problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. Mieszka w Warszawie.

33 Określenie Krzysztofa Frysztackiego – por. K. Frysztacki, Nauczanie ogólnych nauk społecznych – nauczanie prac socjalnej; podobień-
stwa i różnice, w: E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, 
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2001.
34 Więcej o potrzebie integracji reintegracji w M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej, op. cit. 
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Społeczność lokalna 
wspólnie może 
więcej - przykład 
nowosądeckiego 
osiedla Kaduk



Nowosądeckie osiedle Kaduk, a dokładnie mieszkańcy z bloków socjalnych i komunal-
nych znajdujących się przy ulicy Zawiszy Czarnego, nie cieszą się dobrą opinią wśród 
mieszkańców miasta. Ale to zaczyna się zmieniać.

Zła opinia osiedla Kaduk
Do niedawna na tej ulicy w skrajnych warunkach zamieszkiwały rodziny romskie 
i miejsce to uchodziło za najgorsze w Nowym Sączu. Władze miasta podjęły decyzję 
o wyburzeniu baraków i przesiedleniu mieszkańców baraków poza dzielnicę Kaduk. 
Na ich miejsce wybudowano mieszkania socjalne i komunalne w taniej technologii, ale 
o podwyższonym standardzie. I chociaż osiedle zyskało nowy wygląd, nadal miejsce 
to kojarzy się negatywnie. Jedną z przyczyn jest to, że mieszkańcy miasta Nowego 
Sącza nadal kojarzą to miejsce z Romami, o czym świadczą wypowiedzi w stylu: „… 
te bloki na osiedlu romskim”, a inną jest fakt, że połowa lokali to mieszkania socjalne, 
a te często niesłusznie są kojarzone z patologią. Mieszkańcy postrzegani są jako gorsza 
kategoria mieszkańców miasta, którym wszystko się należy za darmo. Do tego jeszcze 
dochodzi nazwa osiedla Kaduk, która budzi najwięcej emocji - nazwa wywodzi się 
z „prawa kaduka” oznaczającego ziemię, na której dobra są bezdziedziczne (bezpań-
skie); termin ten to również określenie diabła. „Ludzie często sugerowali mi, że coś 
z tym Kadukiem jest nie tak i że trzeba by jakoś zrobić porządek z niepasującą do 
niczego nazwą” - dodaje przewodniczący Osiedla Stanisław Markowicz.

Ale od kiedy zaczął być tutaj realizowany standard organizowania społeczności lokal-
nej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, małymi 
kroczkami wszystko się zmienia. Kiedy mieszkańcy osiedla zauważyli, że ktoś intere-
suje się nimi i ich miejscem, sami zaproponowali, że chcą działać, aby zmienić opinię 
i wizerunek o nich wśród mieszkańców miasta, jak sami mówią, aby odczarować to 
miejsce. „Nie mamy nic, to zapomniane, porzucone osiedle, a przecież nasze dzieci też 
mają ambicję i marzenia” - mówiła Agnieszka Krerowicz, liderka społeczności lokalnej. 
„Najważniejsze jest boisko i plac zabaw, a w ogóle siła, by mówić. Tam nie ma nawet 
trzepaka” - dodaje.

Organizatorzy społeczności lokalnej poznali potrzeby mieszkańców, ustalili co jest dla 
nich najważniejsze, czego najbardziej brakuje i co chcieliby zmienić w pierwszej kolej-
ności. Często organizatorzy społeczności lokalnej spotykają się z pytaniami w stylu: 
„dlaczego właśnie tam pracujecie?”. Dlaczego pracujemy właśnie z tą społecznością? 
Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale możemy odpowiedzieć, że edukując i organizu-
jąc społeczność lokalną doświadczamy wielu wyjątkowych sytuacji, które są dowodem 
na zachodzące zmiany, które dodają przede wszystkim energii i mocy do działania. 
Takiej mocy do działania daje np. widok dwóch chłopców ze społeczności, niosących 
z własnej inicjatywy kilka razy większą od nich drabinę, pożyczoną od sąsiada, żeby 
dostać się na szczyt choinki, którą razem z mieszkańcami ubierają. Kiedy postawa 
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i determinacja w działaniu organizatorów społeczności lokalnej wpływa na zmianę 
postawy partnerów. Na przykład, gdy ksiądz mówi, że jest to społeczność trudna, 
że tu nic się nie uda, i okazuje się, że pod wpływem naszych działań zmienia zdanie, 
a nawet sam w znacznym stopniu zaczyna się angażować. Kiedy prowadzimy zebrania 
ze społecznością i spośród mieszkańców zawiązuje się rada osiedla lub klub seniora. 
Kiedy na spotkanie przychodzą młodzi chłopcy i deklarują się, że sami chcą wybu-
dować boisko do gry w piłkę, bo nie chcą już wybijać szyb w oknach sąsiadom. Nikt 
się nie kłóci, jest jednomyślność podejmowania decyzji. Wszyscy są gotowi podjąć się 
wyzwania i wziąć się do pracy, tylko trzeba dać im szansę. Zmiany, które zaczynają być 
widoczne w społeczności, stają się siłą napędową. Mieszkańcy zaczynają rozumieć, że 
razem mogą zrobić więcej dla siebie i swojego miejsca zamieszkania, niż w pojedynkę. 
Każdy może przedstawić swoje racje i potrzeby oraz zabrać głos w swojej sprawie, ten 
starszy czy młodzież, a nawet dzieci. Mocy dodaje zaangażowanie społeczności, jak się 
organizują, jak dążą do zmian. To jest wtedy pewność, że ta praca ma sens, że warto 
angażować się, i jak tu nie pracować z ludźmi.

Społeczność bierze sprawy w swoje ręce
Obecnie mieszkańcy tej ulicy mogą służyć za przykład aktywnej społeczności, która 
jest na początku zmiany. Społeczności, która bierze sama sprawy w swoje ręce. 
Społeczności, która nie czeka, że ktoś ich wyręczy, tylko sama zaczyna się organizo-
wać, integrować i rozwiązywać swoje problemy. Są już pierwsze efekty i kolejne plany.

Wspólnie zorganizowaliśmy lokalną inicjatywę społeczną pn. Podwórkowa Choinka. 
Inicjatywa ta była odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców („te dzieci 
nigdy nie widziały św. Mikołaja!”). Słowa te dały mocy i były inspiracją do działania. 
Podejmując się tej inicjatywy chcieliśmy również pokazać pracownikom socjalnym 
i mieszkańcom, że samo wsparcie finansowe dla osób w trudnej sytuacji nie wystar-
cza oraz że można inaczej pomóc mieszkańcom, niż tylko oferując im wsparcie finan-
sowe. Zabraliśmy się wspólnie do pracy. Wolontariusze MOPS zorganizowali akcję 
zbierania zabawek do paczek dla dzieci z ulicy Zawiszy Czarnego, Zarząd osiedla Kaduk 
wystąpił do sponsorów o wsparcie podejmowanego działania. Mieszkańcy również 
docierali do sponsorów, którzy wspomogli akcję. W ramach akcji Choinka Nadziei 
zdobyliśmy choinkę od Nadleśnictwa Nawojowa. Choinkę tą przywiozła nam redak-
cja „Sądeczanina”, która w tym czasie organizowała konkurs z nagrodami choinko-
wymi. Wszyscy zabrali się do pracy, mali i duzi mieszkańcy wraz z dziećmi umocowali 
choinkę na środku placu osiedlowego. Dzieciaki przyniosły od sąsiadów drewnianą 
drabinę, żeby można było ustroić choinkę na szczycie. Wspólnie razem ją ubierali. 
Rada Mieszkańców zorganizowała Konkurs śpiewania kolęd z nagrodami. Pod choinką 
Święty Mikołaj wręczał mieszkańcom prezenty. Było częstowanie ciastami, wspólne 
śpiewanie kolęd, wspólna zabawa wokół choinki. Radość dzieci była wielka. Była to też 
lekcja wspólnego i radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy już 
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zapowiadają, że będzie kontynuacja akcji Podwórkowej Choinki. Zostali już zaproszeni 
do pobliskiej parafii, gdzie będzie na nich czekał św. Mikołaj. Mamy nadzieję, że akcja 
ta rozprzestrzeni się w inne miejsca na terenie miasta.

Plac zabaw pilnie potrzebny
Wobec faktu, iż na osiedlu nie było placu zabaw, podjęto działania, które pozwoliłyby 
zbudować choćby namiastkę takiego miejsca. Najpilniejszą potrzebą dla mieszkań-
ców było powstanie chociażby piaskownicy. Po wielu nieudanych próbach pozyska-
nia wykonawcy i funduszy na budowę placu zabaw grupa mieszkanek podjęła inicja-
tywę wybudowania piaskownicy. Wzięły sprawy w swoje ręce. Przeanalizowały, co 
będzie potrzebne i gdzie mogą zdobyć potrzebny materiał do budowy. Okazało się, 
że jeden z mieszkańców osiedla pracuje w stolarni. Zgodził się wykonać obramowa-
nie piaskownicy. Kobiety zdobyły potrzebne fundusze. Do akcji budowania piaskow-
nicy włączyli się również ojcowie i młodzież. Wspólnym wysiłkiem powstała piaskow-
nica dla najmłodszych mieszkańców, która jest teraz dumą osiedla. Dzieci mają tam 
wspólne zabawki. Mieszkańcy zorganizowali też odpowiedni pokrowiec, który ma za 
zadanie zabezpieczać piaskownicę przed zniszczeniem. Wspólnie dbają o piaskow-
nicę, a radość dzieciaków nie ma granic. Jest takie stare powiedzenie: „gdzie diabeł 
nie może tam babę pośle”.

Jak zorganizować ławkę?
Super sprawa - powstała piaskownica, ale kolejnym problemem do rozwiązania 
okazało się, że matki opiekując się dziećmi podczas zabaw ich pociech w piaskownicy 
muszą cały czas stać, bo nie mają gdzie usiąść. Aktywne liderki społeczności ponow-
nie wzięły sprawy w swoje ręce. Załatwiły i ławkę. Nawet z oparciem, wygodną do 
siedzenia i to skąd: z zasobów komunalnych miasta. Miały argument do negocjacji: 
„Wybudowałyśmy same piaskownicę, ale potrzebujemy jeszcze ławki” - zaznaczały 
w rozmowach z odpowiednimi służbami. Teraz obok piaskownicy jest ławka, gdzie 
rodzice mogą sobie odpocząć, porozmawiać ze sobą, a przy okazji przypilnować swoje 
i cudze dzieci.

Społeczność lokalna wspólnie może więcej - przykład nowosądeckiego osiedla Kaduk
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Wycieczka integracyjna mieszkańców
Aktywność mieszkańców osiedla nie maleje - jest wręcz przeciwnie. Dostrzegają 
potrzebę wspólnego integrowania się. Chcą coraz więcej czasu ze sobą przebywać. 
Agnieszka Krerowicz, lokalna liderka, oznajmiła niedawno, że już 50 mieszkańców 
zapisało się na wycieczkę, której jeszcze nie było i nie wiadomo gdzie będzie. Fakt 
ten był mobilizacją dla nas, organizatorów społeczności lokalnej, do pozyskania fun-
duszy na zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla mieszkańców. Pomoc w realizacji 
wycieczki integracyjnej mieszkańców z ulicy Zawiszy Czarnego otrzymaliśmy z Urzędu 
Miasta i sponsorów. Wycieczkę zaplanowaliśmy w góry pn. „Zdobywamy Szczyty”, do 
Chaty Górskiej „Cyrla” w Beskidzie Sądeckim pod Makowicą. Trasa wycieczki nie nale-
żała do łatwych. Uczestnicy wycieczki doświadczyli niezapomnianych wrażeń oraz 
mieli możliwość przeżywania trudu wspólnej wyprawy w góry. Trzy rodziny miały małe 
dzieci w wózkach, wszyscy uczestnicy wycieczki pomagali im w zdobyciu szczytu góry. 
W wycieczce na Cyrlę wzięło udział 54 mieszkańców tej ulicy. Trasa wycieczki stwa-
rzała możliwość pomagania sobie nawzajem, uczenia się sposobu spędzania czasu 
wolnego, integrowania się społeczności lokalnej, wzmacniania i pogłębiania sąsiedz-
kich więzi. Bardzo cieszy nas aktywność mieszkańców, którzy zaangażowali się w orga-
nizowanie wycieczki integracyjnej. Mieszkańcy poinformowali, że już myślą o następ-
nej wycieczce, o kuligu. Zaczynają już realizować pomysł, jak zdobyć fundusze na kulig.

Na Zawiszy Czarnego coraz ładniej
Mieszkańcy zaczęli dbać o estetykę swojego miejsca zamieszkania. Z własnej ini-
cjatywy zakupili i zasadzili wspólnie drzewka. Chcą przemienić zaniedbany teren 
wokół ich miejsca zamieszkania w zielone zakątki, może nawet takie mini-ogrody 
z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpo-
czynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać, jak wiele można zdziałać 
wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. Podejmowane przez miesz-
kańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca 
zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami i nauczyć szanowania 
efektów wspólnej pracy.

Na przykładzie przedstawionych działań można zauważyć, jak jedna inicjatywa pociąga 
drugą, jak domino. Jak z każdą kolejna inicjatywą mieszkańcy dostają więcej mocy 
i energii, aby realizować następną. Dla organizatorów społeczności lokalnej podej-
mowanie się inicjatyw lokalnych tworzy pozytywny klimat społeczny, który wyzwala 
w mieszkańcach energię do pracy i rozwiązywania problemów społecznych swojego 
miejsca zamieszkania. Dzięki takim ludziom ze społecznym zacięciem, ogromnym 
zapałem i wielką energią lokalnej społeczności może żyć się lepiej, pełniej i ciekawiej.
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Metoda OSL daje możliwość oderwania się od stagnacji, poszukiwania czegoś nowego, 
samorealizacji, daje poczucie wpływu na zmianę. Ułatwia pomoc mieszkańcom 
w poprawie jakości ich życia, poprzez inspirowanie ich do działań dla siebie i na rzecz 
własnego środowiska. Przełamuje stereotyp urzędnika przyznającego pomoc tylko 
i wyłącznie finansową, a także bycia z ludźmi, a nie dla ludzi. Pozwala na analizę życia 
osób, rodzin, całego środowiska z innego punktu widzenia, niż tylko pod kątem udzie-
lania pomocy finansowej, tym samym stwarza warunki dla lepszej oferty pomoco-
wej. Umożliwia nawiązywanie bardziej bezpośrednich kontaktów, pracę z wieloma 
grupami poprzedzoną rozpoznaniem ich potrzeb i potencjału.

Małgorzata Paluch - edukator i organizator społeczności lokalnej, Inez Matelska - organizator społeczności lokalnej.

Autorki rozwijają pracę socjalną metodą środowiskowej pracy socjalnej modelem organizowania spo-
łeczności lokalnej w MOPS w Nowym Sączu. W latach 2011-2012 r. uczestniczyły pośród 82 pracowni-

ków socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z całej Polski, w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standar-
dów usług pomocy i integracji społecznej”. Miały możliwość przetestowania modelu środowiskowej pracy 

socjalnej, poprzez spójny proces edukacji i działania w społecznościach lokalnych.

Społeczność lokalna wspólnie może więcej - przykład nowosądeckiego osiedla Kaduk
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Istotą aktywizacji społeczności lokalnej jest włączenie społeczności w działania prospo-
łeczne. Może to być np. realizacja konkretnych prac na rzecz wspólnego dobra oraz 
wprowadzenie i utrwalenie wzorów zachowań codziennych np. zorganizowanie pomocy 
sąsiedzkiej dla osób samotnych.

Jak wykorzystać lokalny potencjał?
W gminie Libiąż obserwuje się coraz powszechniejsze zanikanie naturalnych więzi, a w 
efekcie brak odpowiedzialności za los drugiego człowieka, sąsiada i uwrażliwienia na 
sprawy społecznej. Rodzi to potrzebę nowych metod pracy opartych na działaniach śro-
dowiskowych oraz ich modyfikowanie w zależności od potrzeb. Nowe inicjatywy śro-
dowiskowe podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, takie jak Klub 
Integracji Społecznej, Program Aktywności Lokalnej, w ramach którego został zorganizo-
wany Punkt Aktywności Obywatelskiej, Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda pracy 
ze środowiskiem lokalnym - to przede wszystkim aktywizowanie społeczności lokalnej 
do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.

Od 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu angażuje się w rozwój działań śro-
dowiskowych na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Libiąż. Ukierunkowanie działań 
na społeczność lokalną niewątpliwie przyczynia się do rozwoju całej gminy.

Jedną z pierwszych inicjatyw o charakterze społecznym było utworzenie Klubu Integracji 
Społecznej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Głównym powodem 
utworzenia Klubu był wzrost bezrobocia w gminie i wiążące się z tym liczne problemy 
społeczne. Rodziny zamieszkujące gminę Libiąż, dotknięte problemem bezrobocia, zna-
lazły się w trudnej sytuacji życiowej. Brak pracy przyczynił się do powstania wielu pro-
blemów takich jak: trudna sytuacja finansowa, konflikty wewnątrzrodzinne, bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie od alkoholu, przemoc w rodzi-
nie. Problemy te są powodem zagrożenia rodzin wykluczeniem społecznym. Zjawisko 
wykluczenia społecznego bez względu na to, jakimi czynnikami zostało wywołane, jest 
niezwykle groźne, ponieważ wyłącza z życia społecznego nie tylko pojedyncze osoby, ale 
często duże grupy, a nawet całe społeczności lokalne.

Głównym zadaniem Klubu Integracji społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa 
osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Libiąż poprzez działania mające na 
celu podniesienie kompetencji zawodowych takich jak: nabycie umiejętności poruszania 
się po rynku pracy, motywowanie do podjęcia zatrudnienia, nabycie umiejętności spo-
rządzania dokumentów aplikacyjnych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia w Klubie 
prowadzone są w formie grupowej w charakterze warsztatów terapeutycznych i psycho-
edukacyjnych.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 
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Klub Integracji Społecznej w gminie Libiąż jest jednostką otwartą na potrzeby lokal-
nego środowiska, a zakres świadczenia usług i działania są dostosowane na bieżąco do 
potrzeb i problemów mieszkańców gminy. Klub udziela wsparcia w celu zintegrowania 
się grup osób o podobnych trudnościach życiowych. Pomaga jego członkom w samoor-
ganizowaniu się i podejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakre-
sie aktywizacji zawodowej i społecznej. Klub Integracji Społecznej prowadzi reintegrację 
społeczną w wymiarach społecznym, kulturowym i obywatelskim. Jego działania przy-
czyniają się do odbudowania zniszczonych więzi i norm uznawanych w społeczeństwie 
obywatelskim oraz zmierzają do utożsamiania się z postawami odpowiedzialności wobec 
współmieszkańców. Warsztaty terapeutyczne Klubu Integracji Społecznej dokonują nie-
zwykłej zmiany w grupie uczestników. Dotyczy ona przede wszystkim samooceny i moty-
wacji uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Obserwując zmiany zachodzące w uczestnikach warsztatów, ich chęć do podejmowania 
inicjatyw wspólnych, pracownicy Ośrodka zastanawiali się nad możliwościami zagospo-
darowania powstającego potencjału. Zauważyliśmy korzyści, jakie może dać wprowa-
dzenie nowej metody pracy w środowisku lokalnym.

Aktywność lokalna sposobem na odbudowę więzi
W podejmowanych przez gminę działaniach nastawionych na rozwiązywanie proble-
mów społecznych konieczne jest stosowanie właściwych metod oraz ich modyfikowanie 
w zależności od potrzeb. Wśród takich metod pracy środowiskowej w gminie Libiąż są 
Centrum Aktywności Lokalnej oraz Program Aktywności Lokalnej.

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wdraża w swoich działaniach nową 
metodę pracy środowiskowej - Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to model działa-
nia, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych w myśl idei ,,Pomóżmy 
ludziom, aby pomogli sobie sami”. Centrum służy inicjowaniu aktywności lokalnej ukie-
runkowanej na samoorganizowanie się w celu rozwiązywania konkretnych problemów 
występujących w środowisku lokalnym.

Przystępując do działań w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodek Pomocy spo-
łecznej w Libiążu zadeklarował chęć animowania działań na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnej ulicy Obieżowej oraz Osiedla Górniczego w Libiążu. Zanim podjęto 
konkretne działania, pracownicy Ośrodka opracowali rzetelną diagnozę społeczną, dzięki 
której powstała ,,Mapa zasobów i potrzeb” mieszkańców ulicy Obieżowej oraz Osiedla 
Górniczego. W tym celu zostały przeprowadzone przez wolontariuszy badania ankie-
towe, które były skierowane do wszystkich mieszkańców tych osiedli. Wyniki badań 
pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych problemów społecznych, poznanie uciąż-
liwości dnia codziennego oraz wskazanie liderów środowiskowych. Ponadto analiza 
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otrzymanych danych pozwoliła na określenie profilu działań, jakie będą podejmowane 
na tych osiedlach.

Wokół rozwiązywania wymienionych przez społeczność problemów rozpoczęto integro-
wać i mobilizować mieszkańców do ich rozwiązywania. W tym celu Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Libiążu zainicjował powstanie grupy obywatelskiej oraz partnerstwa lokal-
nego na rzecz rozwiązywania problemów występujących wśród mieszkańców ulicy 
Obieżowej i Osiedla Górniczego.

Dzięki wykorzystaniu metody CAL w pracy środowiskowej Ośrodek Pomocy Społecznej 
zrealizował wiele znaczących przedsięwzięć dla społeczności lokalnej. Metoda CAL przy-
czyniła się do integracji sąsiedzkiej mieszkańców oraz ich mobilizacji do wielu działań 
na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Pracownicy Ośrodka wspólnie z mieszkańcami 
w ramach Kampanii ,,Czerwiec Aktywnych Społeczności” organizowali pikniki, festyny 
integracyjne oraz imprezy środowiskowe, które miały na celu integrację, aktywizację 
oraz promowały pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Te wydarzenia środowi-
skowe to efekt całorocznego działania grup obywatelskich, grup samopomocy, partne-
rów lokalnych oraz indywidualnych mieszkańców.

Od integracji do poprawy estetyki osiedli
Integracja mieszkańców pozwoliła im na podejmowanie oddolnych inicjatyw społecz-
nych, które były niejednokrotnie odpowiedzią na problemy występujące w miejscu 
zamieszkania. Podczas imprez integracyjnych aktywność społeczna mieszkańców nie-
jednokrotnie przyczyniła się do poprawy estetyki i czystości osiedli. Oddolnymi inicjaty-
wami społecznymi okazały się np. pomalowanie i posprzątanie klatek schodowych oraz 
dbałość o otoczenie wokół bloków w postaci przygotowania pięknych ogródków działko-
wych. Dużym sukcesem była budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną dla mło-
dzieży. Powstanie boiska było odpowiedzią na jeden z głównych problemów mieszkań-
ców - brak miejsca do spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Dzięki metodzie Centrum Aktywności Lokalnej w naszym Ośrodku został zainicjowany 
Klub Wolontariusza, który zrzesza aktywne osoby działające na rzecz ludzi potrzebu-
jących oraz animujące społeczność lokalną. Wolontariat jest szczególną formą aktywi-
zacji społecznej. Adresatami usług są dzieci i młodzież, jak również osoby w starszym 
wieku. Rodzaj prac wykonywanych przez wolontariuszy to: organizacja czasu wolnego 
dla dzieci, pomoc w opiece nad nimi i nad osobami starszymi. Ponadto w ramach Klubu 
Wolontariusza działa ,,Pogotowie lekcyjne” czyli pomoc w nauce dzieciom i młodzieży 
szkolnej. Wolontariusze udzielają korepetycji z języka polskiego, języka angielskiego, 
matematyki.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 
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Dzięki nowej metodzie pracy udało się także zdiagnozować problemy życiowe dotyka-
jące mieszkańców gminy. Pomocne w ich rozwiązywaniu okazały się spotkania grupy 
samopomocy dla matek mających kłopoty z dziećmi. Grupa samopomocy daje poczucie 
bycia częścią wspólnoty, która akceptuje, mobilizuje i wspiera.

Działania w ramach projektu systemowego
W 2008 roku Gmina Libiąż przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane do wdrażania 
projektu systemowego jest Program Aktywności Lokalnej. Opiera się on na metodzie 
Centrum Aktywności Lokalnej, której celem jest tworzenie poczucia przynależności do 
danego miejsca i lokalnej grupy poprzez uruchomienie na nowo zbiorowych strategii 
podpowiadających ludziom jak pomagać sobie nawzajem. Program Aktywności Lokalnej 
skierowany jest do członków społeczności lokalnej, osób wykluczonych społecznie oraz 
ich otoczenia, innych grup i środowisk funkcjonujących na terenie gminy zgodnie z dia-
gnozą społeczna i rozeznaniem potrzeb. W ramach Programu podejmowane są przede 
wszystkim działania o charakterze społecznym, integracyjnym, aktywizacyjnym, eduka-
cyjnym i kulturowym. Głównymi celami Programu Aktywności Lokalnej w projekcie jest 
zwiększenie kompetencji społecznych poprzez udział w warsztatach psychospołecznych 
w Klubie Integracji Społecznej, zwiększenie kluczowych umiejętności, które są niezbędne 
do animowania inicjatyw lokalnych na rzecz swoich społeczności, komunikacji interper-
sonalnej, animacji wydarzeń kulturalno-sportowych, integracji osób z grup wykluczo-
nych społecznie, promowanie działań integrujących, prospołecznych, prozdrowotnych, 
edukacji nieformalnej oraz aktywnych postaw obywatelskich.

Jednym z podmiotów, który sprzyja aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w życiu kul-
turalnym, a także ich włączeniu się w rozmaite inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, 
jest utworzony w 2010 roku Punkt Aktywności Obywatelskiej dla mieszkańców gminy 
Libiąż. Punkt został zorganizowany jako jeden z działań środowiskowych w projekcie sys-
temowym. Celem jego utworzenia jest promowanie przedsięwzięć integrujących, pro-
społecznych, prozdrowotnych, edukacji nieformalnej poprzez informację o uprawnie-
niach, debaty społeczne oraz spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Obok inicjatyw 
realizowanych w projekcie systemowym w Punkcie podejmowane są również dzia-
łania w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Są to spotkania o charakterze społecz-
nym m.in. grupa obywatelska, partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych, spotkania grupy samopomocy dla matek mających problemy opiekuń-
czo-wychowawcze z dziećmi oraz wolontariat. Do Punktu może przyjść każdy mieszka-
niec gminy Libiąż, niezależnie od wieku może znaleźć dla siebie coś ciekawego, bowiem 
zajęcia organizowane są zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla seniorów.
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Punkt Aktywności Obywatelskiej realizuje liczne działania o charakterze społecznym, kul-
turalnym, rekreacyjnym, zdrowotnym oraz artystycznym. Dzięki warsztatom, różnym 
spotkaniom i zajęciom uczestnicy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami oraz roz-
winąć i wzmocnić swoje kompetencje społeczne. Obok tego można spędzić czas wolny 
w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Spotkania w grupie potrafią bardziej zmobilizować 
pojedyncze osoby do aktywności na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów. 

Inicjatywy społeczne realizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej oraz 
Programu Aktywności Lokalnej przyczyniły się przede wszystkim do utrwalenia integracji 
społecznej uczestników poprzez zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz wzajemną wymianę 
doświadczeń życiowych. Ponadto mieszkańcy gminy Libiąż zwiększyli swoją aktywność 
społeczną oraz swoje zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów występują-
cych w miejscu zamieszkania.

Działania środowiskowe realizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej oraz 
Programu Aktywności Lokalnej zwiększyły motywację uczestników do zmiany postawy 
z biernej na czynną oraz do podejmowania oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju środowiska lokalnego.

Dominika Osadzińska

Starszy specjalista reintegracji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej przy OPS Libiąż, pedagog o specjalno-
ści pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Koordynuje działania środowiskowe ukierunkowane 

na aktywizację społeczności lokalnej w ramach CAL i PAL.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 
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Kampania 
Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej 
w Krakowie



Cel kampanii

Kampania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Rozmówki polsko-
-polskie” miała na celu zachęcenie Małopolan do nawiązywania kontaktów sąsiedz-
kich i wykazywania większej empatii w celu ograniczenia wykluczenia społecznego. 
Motywem kreatywnym kampanii były rozmawiające ze sobą rowery, gazety, torby 
na zakupy. Rozpoczęcie rozmowy jest przecież bardzo proste i sprowadza się do kilku 
słów, niczym slogan na reklamówce.

Kampania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
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Grupa docelowa 

Podstawową grupa docelową określono jako ogół mieszkańców Małopolski, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem:

 ‒ Osoby zamieszkujące środowiska miejskie w wieku 20-35 lat z małym pozio-
mem zaufania społecznego, z osłabionymi relacjami międzyludzkimi ze 
względu na przeniesienie relacji na poziom wirtualnych kontaktów np. na por-
talach społecznościowych;

 ‒ Środowiska opiniotwórcze i kulturotwórcze (dziennikarze, nauczyciele itp.).

Poboczna grupa docelowa to rodziny zagrożone lub dotknięte dysfunkcją/ osoby znaj-
dujące się w największej grupie ryzyka marginalizacją społeczną
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Czas realizacji kampanii

Okres od 10 listopada do 10 grudnia 2014 r., z nasileniem w drugiej połowie listopada. 
Już od połowy 2014 roku w regionalnych portalach pojawiały się informacje o działa-
nia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w obszarze przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu. 

Formy przekazu
Kampania radiowa

Kampania w komunikacji miejskiej na monitorach LCD

Kampania na nośnikach outdoorowych typu citylight

Kampania w internecie (portale internetowe, facebook)

Kampania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
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