Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

Nr indeksu 369209
PL ISSN 0137–4729

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Publikacja przygotowana w ramach projektu PO KL.07.0300-14-340/11-00
Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu
w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających.
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redaktor tematyczny numeru: dr hab. Piotr Błędowski (prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. nadzw.
w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych)
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), prof. dr hab. Marek
Bednarski (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske (Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych), prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), dr Paweł Poławski
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Sowa (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), dr Zofia
Szweda-Lewandowska (Uniwersytet Łódzki; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), dr Dariusz Zalewski (Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)

Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających to projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. Liderem tego projektu innowacyjnego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a partnerami – Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
Produktami projektu są:
• Kalkulator Społeczny, szczegółowo prezentowany w niniejszym zeszycie,
• Dyfuzor Innowacji Społecznych,
• Katalog Innowacji Społecznych,
• Sieć Liderów Innowacji Społecznych,
• Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
• System Szkoleń.

MIESIĘCZNIK
POŚWIĘCONY
PRACY
I SPRAWOM
SOCJALNYM.
UKAZUJE SIĘ
OD 1974 ROKU

Kalkulator Społeczny
– narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania
w polityce społecznej
KALKULATOR SPOŁECZNY
WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO
W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

KOSZTY ZANIECHANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie:
http://kkz.mcps-efs.pl/
INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

Publikacja przygotowana w ramach projektu PO KL.07.0300-14-340/11-00
Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu
w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów
braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających.
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adres: ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, tel. (+48 22) 53 67 511; fax (+48 22) 53 67 514
e-mail: sekretariat@ipiss.com.pl, www.ipiss.com.pl

Właściciel tytułu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
Adres Redakcji: ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, tel. (+48 22) 53 67 534; fax (+48 22) 53 67 535
e-mail: polityka.spoleczna@ipiss.com.pl, http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl
Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji jest zabronione.
Łamanie: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MPiPS

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Druk: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MPiPS. Zamówienie 55/2014. Nakład 500 egz
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr tematyczny 3

WARSZAWA 2014

CONTENTS

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE – Barbara Kucharska ...........................................................................................

1

INTRODUCTION – Barbara Kucharska ..............................................................................................

1

2

SOCIAL CALCULATOR AS AN ELEMENT OF THE PROJECT „CALCULATOR OF COSTS
OF INACTION” IN LOCAL SOCIAL POLICY – Piotr Błędowski, Paweł Kubicki ............................

2

5

CHARACTERISTIC OF SOCIAL CALCULATOR – Marta Styrc, Karolina Majdzińska, Magdalena
Maciejasz, Justyna Gać .................................................................................................................

5

WYBRANE ASPEKTY ZANIECHANIA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH W PRZYPADKU BEZROBOCIA,
UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI Z PERSPEKTYWY KALKULATORA SPOŁECZNEGO – Anna
Ruzik-Sierdzińska, Piotr Błędowski, Ewa Gałecka-Burdziak ........................................................

10

SELECTED ASPECTS OF COSTS OF INACTION IN CASE OF UNEMPLOYMENT, POVERTY AND
HOMELESSNESS – THE SOCIAL CALCULATORS POINT OF VIEW – Anna Ruzik-Sierdzińska,
Piotr Błędowski, Ewa Gałecka-Burdziak .......................................................................................

10

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I DŁUGOTRWAŁA CHOROBA – DEFINIOWANIE, KOSZTY I ZADANIA
DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Magdalena Maciejasz, Paweł Kubicki ....................

16

DISABILITY AND LONG TERM ILLNESS – DEFINING, COSTS AND TASKS FOR LOCAL SOCIAL
POLICY – Magdalena Maciejasz, Paweł Kubicki ..........................................................................

16

BEZRADNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SIEROCTWO – Anita Abramowska-Kmon,
Sylwia Timoszuk ............................................................................................................................

21

HELPLESSNESS IN EDUCATION AND GUARDIANSHIP AND ORPHANHOOD – Anita
Abramowska-Kmon, Sylwia Timoszuk ..........................................................................................

21

INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ MIĘDZYNARODOWĄ, WIĘŹNIÓW
I OSÓB UZALEŻNIONYCH – Joanna Felczak, Karolina Majdzińska, Jacek Szczepkowski ........

27

INTEGRATION OF REFUGEES, PRISONERS AND ADDICTS – Joanna Felczak, Karolina
Majdzińska, Jacek Szczepkowski .................................................................................................

27

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ. OD INTERWENCJI
DO AKTYWIZACJI – Piotr Błędowski, Paweł Kubicki ....................................................................

34

LOCAL SOCIAL POLICY TOWARDS NEW CHALLENGES. FROM INTERVENTION TO
ACTIVATION – Piotr Błędowski, Paweł Kubicki .............................................................................

34

FINANSOWANIE ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE SYTUACJI BUDŻETOWEJ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE – Benedykt Opałka .....................

39

FINANCING SOCIAL ASSISTANCE TASKS UNDER SITUATION OF THE LOCAL GOVERNMENT
BUDGETS IN POLAND – Benedykt Opałka ..................................................................................

39

INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT DOSTOSOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ
DO NOWYCH WYZWAŃ – Piotr Błędowski, Gabriela Sempruch .................................................

44

SOCIAL INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF ADAPTATION OF SOCIAL POLICY TO NEW
CHALLENGES – Piotr Błędowski, Gabriela Sempruch ................................................................

44

NOTKI O AUTORACH

48

ABOUT THE AUTHORS

48

KALKULATOR SPOŁECZNY JAKO ELEMENT PROJEKTU „KALKULATOR KOSZTÓW
ZANIECHANIA” W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ – Piotr Blędowski, Paweł Kubicki ......
CHARAKTERYSTYKA KALKULATORA SPOŁECZNEGO – Marta Styrc, Karolina Majdzińska,
Magdalena Maciejasz, Justyna Gać .............................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................................

Wprowadzenie
Kryzys finansów publicznych, zmiany demograficzne oraz potrzeba odejścia od interwencyjnego
modelu polityki społecznej na rzecz działań sprzyjających aktywizacji jednostek i środowisk tam, gdzie
jest to możliwe, spotęgowały zainteresowanie polityków społecznych racjonalizacją wydatków społecznych.
Racjonalizacja nie może być jednak postrzegana poprzez kryterium efektywności jako najbardziej
istotnego w procesie podejmowania decyzji, lecz jako umiejętność dostrzegania konsekwencji niepodejmowania odpowiednich działań, a tym samym dopuszczenia do zaniechań lub niedostatecznie konsekwentnego działania w dłuższym okresie. Polityka społeczna, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, wymaga stabilności i realizacji strategii wypracowanych na podstawie dogłębnej diagnozy społecznej oraz uwzględniających potrzebę rezygnacji z działań doraźnych na rzecz realizacji modelu. Taki
model powinien obejmować nie tylko rozwiązania dla istniejących, powtarzających się problemów, lecz
także przeciwdziałanie powstawaniu nowych. Tego rodzaju wyprzedzające, aktywizujące, a zarazem interaktywne podejście może odegrać ważną rolę szczególnie w samorządach.
Z myślą o wypracowaniu nowych narzędzi służących realizacji takiej właśnie koncepcji polityki społecznej w wymiarze lokalnym realizowany jest projekt zatytułowany Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej
w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej przy akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych, jest opracowanie narzędzi przydatnych do zwiększenia efektywności
i spójności lokalnej polityki społecznej w województwie mazowieckim. Projekt jest realizowany przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (lider), we współpracy z Instytutem Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
Efektem wspólnych prac praktyków polityki i pomocy społecznej, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz samorządowców jest sześć elementów nowego modelu
wspomagających proces podejmowania decyzji przy wykorzystaniu kryteriów ekonomicznych, wiedzy
o finansowanych ze środków unijnych i krajowych programach z zakresu polityki społecznej oraz strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Projekt wymaga nie tylko współpracy z jednostkami samorządowymi, ale i powstania sieci liderów społecznych, promujących nowe rozwiązania i wspierających lokalne
środowiska w zmianie sposobu traktowania instrumentów lokalnej polityki społecznej. Całość uzupełnia
niezmiernie ważny dla implementacji i trwałości wypracowanych rozwiązań system szkoleń. Wydaje się,
że – obok nowego podejścia do konsekwencji ekonomicznych podejmowanych lub odkładanych na
później działań – właśnie wzmocnienie roli mieszkańców w podejmowaniu decyzji będzie największą
korzyścią wynikającą z realizowanego projektu.
Artykuły w niniejszym numerze koncentrują się głównie na aspektach metodologicznych jednego
z produktów – Kalkulatora Społecznego, ale jego przydatność jest w dużej mierze uwarunkowana równoczesnym korzystaniem przez użytkowników modelu z pozostałych produktów. Całość składa się
na prawdziwie innowacyjne rozwiązanie, warte poddania pod dyskusję i po koniecznych korektach –
wcielenia w życie.
BARBARA KUCHARSKA
Kierownik projektu
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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KALKULATOR SPOŁECZNY JAKO ELEMENT PROJEKTU
„KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA”
W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ
Piotr Błędowski
Paweł Kubicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPROWADZENIE
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje we współpracy z Instytutem Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości” projekt pod nazwą Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy
kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, jest przygotowanie narzędzi służących zwiększeniu efektywności i spójności lokalnej polityki społecznej w województwie
mazowieckim. Narzędzia te składają się na innowacyjny model
realizowanej przez samorządy terytorialne aktywnej polityki społecznej.
Do jesieni 2014 r. w 25 samorządach woj. mazowieckiego przetestowany został zestaw narzędzi przydatnych do prowadzenia
przez jednostki samorządu terytorialnego aktywnej polityki społecznej. Obszarem, który został objęty modelem, jest pomoc społeczna,
a dokładnie – dziesięć spośród wymienionych w ustawie o pomocy
społecznej powodów korzystania z jej świadczeń. Aktywna polityka
społeczna w skali lokalnej, jakiej kształt został założony w modelu,
ma dwa istotne cele. Są nimi rozwiązywanie problemów społecznych przy bardziej wnikliwej ocenie efektywności podejmowanych
działań oraz odejście od interwencyjnego modelu polityki w stronę
aktywizacji i innowacyjnego rozwiązywania lokalnych problemów
(Rymsza, Kaźmierczak, Karwacki 2014).
Na projekt „Kalkulator Kosztów Zaniechania” (KKZ) składa się
sześć części (produktów), które łącznie stanowią całość umożliwiającą osiągnięcie założonego celu. Produkty te odpowiadają ogólnej
idei, która przyświecała autorom zamierzenia: ryzyko ponoszenia
wyższych wydatków na świadczenia społeczne można ograniczyć
poprzez wcześniejsze udzielenie świadczeń mających charakter
fakultatywny, nakierowanych na możliwie najszybsze wsparcie
środowisk dotkniętych trudną sytuacją życiową. Umożliwia to
w znacznej liczbie przypadków zapobieżenie narastaniu trudności
i kumulacji problemów w przyszłości.
Podjęcie dodatkowych działań napotyka jednak z reguły na trudną do pokonania barierę, jaką stanowi ograniczony budżet gminy
czy powiatu. Przeszkodę tę można – przynajmniej w części przypadków – ominąć, wykorzystując doświadczenia innych jednostek
samorządowych związane z pozyskiwaniem środków i realizacją
rozmaitych programów. Taki zamysł sprawił, że na KKZ składają
się następujące produkty: Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog
Innowacji Społecznych, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, System Szkoleń, Sieć Liderów Innowacji
Społecznych oraz Kalkulator Społeczny.
Jak łatwo zauważyć, kluczowym słowem, trafnie oddającym
istotę projektu KKZ, są innowacje1. Niezależnie od wielości definicji
innowacji społecznych, w różnym stopniu nawiązujących do tych
o charakterze gospodarczym, można uznać, że innowacyjność
omawianego projektu polega na tym, że powinien on umożliwić
wprowadzenie w praktyce społecznej nowych rozwiązań. Rozwiązania te – zwłaszcza w obliczu szybko zachodzących zmian społecznych i gospodarczych – powinny sprzyjać lepszemu wykorzystaniu
posiadanych zasobów i efektywnej reakcji na potrzeby społeczne,
wykreowaniu nowych i wzmocnieniu istniejących więzi społecznych
przy racjonalnym wykorzystaniu środków publicznych (Caulier-Grice i in. 2012). Jeżeli przyjąć lepsze wykorzystanie zasobów oraz
wykreowanie lub wzmocnienie więzi społecznych jako swego ro2

dzaju cechy charakterystyczne, opisujące innowacje w polityce społecznej, to można bez obawy o popełnienie błędu uznać, że cały
model KKZ nastawiony jest na osiągnięcie tych właśnie celów. Innowacją jest również całościowe podejście do tych celów, włączające
w jeden projekt zarówno narzędzia ilościowe, jak i te o charakterze
jakościowym.
Znaczenie innowacyjnego projektu KKZ dla polityki społecznej
w skali lokalnej polega także na tym, że ma on prowadzić do zmiany sposobu podejścia samorządu terytorialnego do rozwiązywania
problemów społecznych. Ciągle jeszcze bardzo rozpowszechniony sposób traktowania rozwiązywania problemów społecznych
(zwłaszcza przy pomocy instytucji pomocy społecznej) jako wydatki (często doraźne, odkładane na ostatnią chwilę i minimalizowane ze względu na ograniczone środki budżetowe), ma zastąpić
koncepcja traktująca wydatki na rozwiązanie problemów społecznych jako inwestycje społeczne (Błędowski 2014). Taka zmiana
paradygmatu pomocy społecznej, a nawet całej lokalnej polityki
społecznej jest oczywiście pożądana, ale wymaga czasu i wielu
argumentów potwierdzających słuszność nowego podejścia.
Zmiana paradygmatu pomocy społecznej wyraża się w zwiększeniu skali działań o charakterze prewencyjnym i aktywizującym
w stosunku do działań interwencyjnych, realizowanych głównie na
podstawie ustawy o pomocy społecznej i dopiero po zaistnieniu
sytuacji uprawniającej obecnie tę pomoc (Kucharska, Sempruch
2014). W przeciwieństwie do dotychczasowego sposobu pojmowania świadczeń pomocy społecznej, w nowym podejściu na znaczeniu zyskują szeroko rozumiane usługi społeczne, aktywizujące
wspomagane środowiska (Grewiński 2011; Kaźmierczak, Rymsza 2012).
Zaprezentowane poniżej krótkie omówienie poszczególnych
produktów nie ma na celu pełnego ich opisu2. Ze względu na tematykę niniejszego zeszytu monograficznego „Polityki Społecznej”
dotyczącą Kalkulatora Społecznego (KS) i możliwości jego zastosowania, zamiarem autorów jest wyeksponowanie tylko tych cech
pozostałych produktów, które są szczególnie ważne z punktu widzenia KS.
DYFUZOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Dyfuzor z perspektywy polityki społecznej można traktować
jako instrument służący usprawnieniu przepływu wiedzy na temat
nowatorskich rozwiązań problemów społecznych pomiędzy instytucjami działającymi w rozmaitych sektorach (Duszczyk 2014).
Takie objaśnienie nazwy produktu w ramach KKZ dobrze charakteryzuje jego cele. Ma on mianowicie służyć informacją o wprowadzonych rozwiązaniach, podjętych projektach, ich rezultatach,
kosztach oraz efektywności prowadzonych działań. Umożliwiają to
dwa moduły zawierające niezbędne informacje – moduł bazy wiedzy i moduł źródeł finansowania. Przegląd obu modułów jest przydatny do znalezienia nie tylko informacji o problemach społecznych
i sposobach ich rozwiązywania, ale i o możliwych źródłach finansowania projektów.
Zamieszczone w bazie publikacje pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat innowacji i inwestycji w polityce społecznej. Odnoszą
się również do form i celów działań aktywizujących oraz teoretycznych i praktycznych aspektów polityki społecznej realizowanej na
poziomie lokalnym. Bazy danych dostępne w obu modułach powinny być systematycznie uzupełniane. Ich wzbogacenie o dane
dotyczące najnowszych projektów i doświadczenia zagraniczne
z pewnością będzie dobrą inspiracją dla polityków społecznych, nie
tylko działających na terenie regionu mazowieckiego.
Polityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

KATALOG INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Produkt ten jest ściśle powiązany z Dyfuzorem Innowacji Społecznych, stanowi wręcz jego integralną część. W Katalogu zebrane
zostały informacje o realizowanych programach pomocy społecznej, nakierowanych na zadania związane z aktywizacją jej klientów.
Projekty umieszczone w Katalogu są segregowane według wielu
kryteriów, co pozwala na łatwy dostęp do takich, które mogą okazać
się szczególnie przydatne z punktu widzenia celów preferowanych
przez władze samorządowe. Za dwa najbardziej istotne kryteria
oceny można uznać skuteczność i efektywność projektów. Należy
jednak podkreślić, iż – biorąc pod uwagę charakter pomocy społecznej – ważniejszym z wymienionych kryteriów jest skuteczność
przyjętych rozwiązań, mierzona w możliwie długim okresie.
W Katalogu zebrano informacje o projektach, dotychczas rozrzucone w wielu bazach danych. Już z tego względu warto podkreślić znaczenie tego produktu. Wprawdzie samo zebranie danych
o podjętych dawniej lub będących obecnie w trakcie realizacji projektach nie jest rozwiązaniem innowacyjnym, ale za takie można
uznać połączenie dostępnych danych dotyczących projektów z informacjami o ich kosztach oraz efektach finansowych i społecznych
oraz możliwość oceny przydatności projektów z punktu widzenia
lokalnych potrzeb i możliwości.
W opinii autorów stałe, systematyczne aktualizowanie obu opisanych pokrótce produktów ma decydujące znaczenie dla całego
projektu. Słuszna jest obserwacja, iż wszystkie innowacje łączą się
z dodatkowymi nakładami (Misiak 2014), tym niemniej dobre wykorzystanie baz na potrzeby działań samorządu powinno przełożyć
się na wymierne korzyści finansowe dla samorządu.
GENERATOR STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Strategie rozwiązywania problemów społecznych traktowane są
jako ważny instrument polityki społecznej (Krzyszkowski, Przywojska 2011). Niestety, niejednokrotnie takie dokumenty, które w istocie powinny stanowić podstawę działania w skali lokalnej, okazują
się tylko pobieżnym opisem występujących problemów lub niedostatecznie starannie przygotowaną diagnozą, co utrudnia skuteczne
rozwiązywanie pojawiających się trudności (Karwacki 2010).
Opracowana w ramach KKZ Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, jaką można wykorzystać do przygotowania strategii we własnej gminie czy powiecie, ma być pomocna
w przygotowaniu strategii, porządkując prace nad tworzeniem strategii przez wprowadzenie konkretnego algorytmu prac oraz ujednolicając strukturę dokumentu. W następstwie takiego rozwiązania zespół
autorski jest w mniejszym stopniu narażony na ryzyko nadmiernego
wyeksponowania pewnych problemów albo pominięcia lub umniejszenia innych. Ważne z punktu widzenia lokalnej polityki społecznej
jest przewidziane w Generatorze monitorowanie realizacji strategii.
Generator stwarza możliwość dokładnej analizy sytuacji w gminie w zakresie wszystkich 15 wymienionych w ustawie o pomocy
społecznej powodów korzystania z jej świadczeń. Jest pomocny
przy doborze celów oraz ustaleniu wskaźników ich realizacji. Generator może wprawdzie powodować pewne upodobnienie dokumentów przygotowanych w różnych gminach pod względem formy,
jednak zapoznanie się z samym oprzyrządowaniem pozwala na odrzucenie obaw – dokumenty, nawet jeśli podobne do siebie pod
względem edytorskim, mogą stanowić dokładną analizę sytuacji na
terenie działania samorządu i być podstawą do dyskusji na temat
sposobów rozwiązania występujących problemów społecznych
oraz szansą na zwiększenie partycypacji społecznej w opracowaniu, a następnie realizacji strategii (Ołdak 2014).
SIEĆ LIDERÓW INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ORAZ SYSTEM SZKOLEŃ
Za wspólnym omówieniem tych dwóch produktów przemawia
ich odmienny od pozostałych charakter – autorzy koncepcji KKZ
zdają sobie sprawę, że nawet najlepsze oprzyrządowanie wykorzystywane do prowadzenia aktywnej polityki społecznej i jej racjonaliPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

zacji nie okaże się przydatne bez odpowiedniego przygotowania
zespołu do korzystania z nowych instrumentów. Z tą myślą przygotowane zostały dwa produkty, nakierowane na podnoszenie poziomu wiedzy o aktywnej polityce społecznej, uczestnictwie społecznym
w realizacji zadań tej polityki w wymiarze lokalnym oraz wprowadzanie do praktyki modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania.
W tym kontekście pojawia się jeszcze jeden ważny dla projektu
termin, a mianowicie kapitał społeczny. Jego współtworzenie jest
jednym z zadań liderów projektu (Grabusińska 2014). Sieć liderów,
wspierana przez dostęp do prowadzonego w ramach projektu forum
wymiany poglądów i informacji, służy nie tylko popularyzacji i wdrażaniu idei kosztów zaniechania w polityce społecznej, ale również
może być traktowana jako grupa służąca artykulacji potrzeb i oczekiwań lokalnych polityków społecznych wobec regionalnych i krajowych podmiotów tej polityki.
Najważniejszym jednak zadaniem liderów jest pomoc w powiększaniu potencjału społecznego gminy, definiowaniu jej problemów,
organizowaniu się na rzecz ich rozwiązania oraz wspieranie już realizowanych działań w zakresie polityki społecznej. By w możliwie
najlepszy sposób wykorzystać wiedzę i doświadczenie liderów oraz
przedstawicieli władz samorządowych, należy szczególnie zadbać
o podnoszenie poziomu wiedzy tych osób, toteż system szkoleń jest
integralną częścią projektu. Przewiduje on nie tylko klasyczne szkolenia, ale także dostęp do platformy e-learningowej oraz konsultacje
i doradztwo. Szkolenia są przewidziane nie tylko dla liderów jako
organizatorów lokalnej społeczności na rzecz aktywnej polityki
społecznej, ale także dla jej realizatorów – władz samorządowych
i pracowników placówek samorządowych, wśród nich – pomocy
społecznej.
KALKULATOR SPOŁECZNY
Kalkulator Społeczny3, choć formalnie stanowi jeden z równorzędnych produktów całego projektu, wzbudził w trakcie jego testowania i prezentacji zdecydowanie najwięcej emocji. Jego innowacyjność w opinii wielu rozmówców polega na tym, że narzędzie to
pozwala pokazać wydatki na działania wspierające, tak jak inne
wydatki samorządowe, tzn. oszacować potrzebną kwotę na te
działania, wskazać potencjalne korzyści, jak i porównać z innymi
wydatkami. Cytując jedną z wypowiedzi: nareszcie mogę pokazać
radnym konkretne liczby oraz wytłumaczyć, czemu powinni za coś
zapłacić.
Poziom zainteresowania odbiorców, jak i liczba komentarzy
świadczy o tym, że Kalkulator Społeczny dotknął istotnego i znacznie szerszego problemu, jakim jest brak dobrych wskaźników efektywności działań z zakresu integracji społecznej (Szarfenberg 2014).
O ile łatwo ocenić, czy programy aktywizacji zawodowej przyniosły
efekty, o tyle uzasadnienie wydatków na usamodzielnienie czy –
ogólnie rzecz ujmując – podniesienie jakości życia jednostki lub
gospodarstwa domowego napotyka trudności.
Temat ten wykracza znacznie poza ramy niniejszego artykułu,
należy jednak podkreślić silnie odczuwany na poziomie lokalnym
brak narzędzi pozwalających na operacjonalizację działań pomocowych w tym zakresie. Przekłada się to na trudności w stworzeniu
wskaźników realizacji celu dla wydatkowanych środków, czy to
z dochodów własnych gminy lub powiatu, czy (a może przede wszystkim) pozyskanych w ramach funduszy unijnych. W konsekwencji
może to powodować przesuwanie wydatkowania na projekty infrastrukturalne, czy też ograniczone do aktywizacji zawodowej, z osłabieniem równie potrzebnych działań z zakresu aktywizacji społecznej. Patrząc z perspektywy całego kraju, można uznać, że rodzi to
ryzyko większej marginalizacji tych osób wykluczonych społecznie,
które mają niewielkie szanse na aktywizację zawodową bądź też
przed próbą wejścia na rynek pracy wymagają wsparcia z zakresu
integracji społecznej.
Wracając do opisu idei samego narzędzia: punktem wyjścia do
jego opracowania była koncepcja kosztów zaniechania, tj. kosztów wynikających z niepodjęcia działań, które potencjalnie mogą
wpłynąć na zmniejszenie zakresu występowania problemów społecznych (patrz też: Majdzińska, Timoszuk 2013). Innowacją projektową jest dokonanie podziału osób dotkniętych danym proble3

mem na trzy poziomy natężenia danego problemu (niski, średni
i wysoki). Poziomy te wpływają na zróżnicowanie działań, jak i intensywności wsparcia, a tym samym różnią się szacowanymi
kosztami działań aktywizacyjno-wspierających. Dla uproszczenia
rachunku przyjęto, że punktem startu kalkulacji jest jedna przyczyna uprawniająca do korzystania z pomocy społecznej, a kolejne
problemy mogą pojawić się wraz z upływem czasu z określonym
na podstawie dostępnych badań i studiów literatury przedmiotu
prawdopodobieństwem, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie
środki zaradcze. Jednocześnie przyjęto siedmioletni horyzont czasowy dla dokonywanych kalkulacji, co jest zgodne zarówno z horyzontem czasowym strategii krajowych, okresem programowania
środków unijnych, jak i wykracza poza ramy jednej kadencji władz
samorządowych, a tym samym wydłuża perspektywę myślenia
strategicznego.
Ze względów metodologicznych wprowadzono również kilka
ograniczeń upraszczających rzeczywistość społeczną, natomiast
pozwalających skonstruować samo narzędzie w postaci modelowej, dostosowanej do potrzeb odbiorcy, jakim są osoby odpowiedzialne za kreowanie i prowadzenie lokalnej polityki społecznej. Po
pierwsze, skoncentrowano się na kosztach ponoszonych przez
samorząd oraz działaniach należących do jego obowiązków. Tym
samym, poza opracowaniami eksperckimi przygotowywanymi
przez poszczególnych członków zespołu SGH w ramach wstępnych analiz, w KS nie uwzględniano kosztów ponoszonych przez
rodzinę czy budżet państwa. Ograniczono się również do działań
z zakresu polityki społecznej lub wręcz pomocy społecznej z pominięciem np. wydatków w zakresie edukacji albo służby zdrowia.
Dzięki temu Kalkulator Społeczny jest narzędziem relatywnie prostym w użyciu, jak i dostosowanym do potrzeb użytkowników. Nie
jest to jednak narzędzie, które pozwalałoby oszacować wszystkie
koszty zaniechania, jak i oszczędności wynikające z wczesnego
wsparcia, z czego badacze zdają sobie sprawę.
Należy również podkreślić, że choć aspekt ekonomiczny zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, co jest spowodowane w dużej
mierze kryzysem finansów publicznych, jak i trudnościami samorządów lokalnych w „dopięciu” swoich budżetów, to nie może być
traktowany jako najważniejszy. To samo dotyczy miejsca Kalkulatora Społecznego w całym modelu – jest on jednym z zestawu
narzędzi, stanowiąc przesłankę do dokonywania wyboru działań
na szczeblu samorządu.
W przypadku działań w ramach lokalnej polityki społecznej,
podejmowanych w stosunku do konkretnych jednostek, grup czy
całych lokalnych społeczności, zwykły rachunek dotyczący rentowności inwestycji ma ograniczone zastosowanie. Decyzje o realizacji świadczeń w ramach systemu polityki społecznej muszą
bowiem uwzględniać aspekt społeczny, polityczny i etyczny. Kalkulator Społeczny jest zatem narzędziem ułatwiającym proces
decyzyjny, ale wymaga, by jego użytkownikami były osoby znające uwarunkowania lokalne oraz kontekst społeczny podejmowanych decyzji.
PODSUMOWANIE
Projekt Kalkulator Kosztów Zaniechania zwraca uwagę jego
uczestników i obserwatorów na kilka istotnych problemów. Należą
do nich między innymi:
– potrzeba odejścia – zapewne nie tylko w skali lokalnej – od
interwencyjnej polityki społecznej na rzecz polityki zakładającej tam,
gdzie to możliwe, usamodzielnienie środowisk dotkniętych trudną
sytuacją poprzez aktywizację osób i rodzin, podjęcie działań prewencyjnych i identyfikację możliwych kolejnych zagrożeń;
– potrzeba zmiany perspektywy lokalnej polityki społecznej
z działań nastawionych na rozwiązywanie powstałych problemów
na działania nakierowane na zapobieganie narastaniu problemu
i ujawnianiu się jego konsekwencji;
– celowość traktowania wydatków na politykę społeczną,
w tym świadczenia pomocy społecznej nie w kategoriach kosztów,
ale inwestycji społecznych;
– innowacyjny charakter projektu, polegający na wykorzystaniu wielosektorowego podejścia i szczególnej roli coraz bardziej
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zindywidualizowanych usług społecznych, jak też na przeprowadzeniu szacunków pozwalających określić w przybliżeniu finansowe konsekwencje zaniechania działania lub odsunięcia go
w czasie;
– wzrastające znaczenie inwestycji społecznych, rozumianych
zarówno jako wszechstronne działania mające na celu zapobieganie powstawaniu lub utrwalaniu albo wręcz pogłębianiu się trudnych sytuacji życiowych, w których znajdują się osoby lub rodziny,
ale także jako inwestycje w kapitał ludzki i społeczny tak samych
klientów pomocy społecznej, jak i organizatorów lokalnych społeczności;
– potrzeba zmiany perspektywy czasowej przy podejmowaniu
decyzji na wieloletnią, wykraczającą często poza czas trwania kadencji władz samorządowych, co może zostać ułatwione dzięki
osiągnięciu konsensusu politycznego co do priorytetów polityki społecznej w skali działania samorządu;
– umiejętność i wola rozpatrywania decyzji o finansowaniu
działań rozwiązujących w stosunku do pewnej grupy ludności wybrany problem społeczny jako przyszłej oszczędności budżetowej
i korzyści związanej z (re)integracją społeczną tych osób;
– last but not least: potrzeba wyważenia właściwych proporcji
między aspektami ekonomicznymi (zwłaszcza finansowymi) podejmowanych działań a ich znaczeniem społecznym. Ostatecznym
kryterium podejmowania decyzji powinna być waga społeczna rozwiązywanego problemu, a czynniki ekonomiczne powinny odgrywać pomocniczą rolę w procesie dokonywania wyboru priorytetów
i podejmowania decyzji.
1

2
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Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł pt. Innowacje społeczne jako instrument dostosowania polityki społecznej do nowych wyzwań
w niniejszym numerze.
Prezentację projektu oraz pełną charakterystykę poszczególnych produktów można znaleźć na stronie internetowej projektu http://kkz.mcps-efs.pl/
oraz w publikacjach im poświęconych. Wymienione w bibliografii pozycje,
których tytuły rozpoczynają się od słów Model Kalkulator Kosztów Zaniechania, stanowią dokonane przez osoby spoza zespołu autorskiego KKZ
oceny poszczególnych produktów projektu w kontekście teorii i praktyki
polityki społecznej.
Więcej na temat Kalkulatora Społecznego zob. artykuł pt. Charakterystyka
Kalkulatora Społecznego w niniejszym numerze.
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SUMMARY
The article discusses the basic assumptions of the project „Calculator of Costs of Inaction – Implementation of
Innovative Solutions in the Area of Cost Analysis of Foregone Supportive and Motivating Measures of Social Policy
in the Masovian voivodeship”. The text describes the particular outcomes of the project which are: (1) Social Calculator, (2) Diffuser of Social Innovation, (3) Catalogue of Social Innovation, (4) Network of Social Innovation Leaders,
(5) Strategy of Social Problem Solving Generator and (6) Training System. The study also highlights the need of
change of the current paradigm of local social policy, so that it would have more activating character. The article
also underlines the significance of social investment and the necessity of earliest possible actions that would support people in need of help in order to avoid the costs of inaction.
Keywords: local social policy, social innovation, social investment.
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WPROWADZENIE
Kalkulator Społeczny jest jednym z narzędzi powstałych w projekcie pt. Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań
aktywizująco-wspierających. Podstawą do wypracowania Kalkulatora Społecznego (KS) była koncepcja kosztów zaniechania, tj.
kosztów wynikających z niepodjęcia działań, które potencjalnie
mogą wpłynąć na zmniejszenie zakresu występowania problemów
społecznych (por. Majdzińska, Timoszuk 2013: 192–195). Koncepcja kosztów zaniechania, coraz częściej prezentowana w literaturze
zachodnioeuropejskiej (por. Anand i in. 2012), w Polsce jest stosunkowo nowa, ale z powodzeniem wpisuje się w szerszy nurt analiz
kosztów i korzyści polityk.
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji
o metodzie zastosowanej w Kalkulatorze Społecznym i opisanie
przyjętego w analizach podejścia do kosztów zaniechania. Omówione zostaną modele konceptualny i formalny wykorzystane do
szacowania kosztów zaniechania, metody pozyskania danych wykorzystanych w projekcie oraz zakres i forma wyników dostarczanych przez Kalkulator Społeczny.
OGÓLNE INFORMACJE O KALKULATORZE SPOŁECZNYM
Kalkulator Społeczny bazuje na koncepcji kosztów zaniechania
w polityce społecznej, czyli kosztów braku podjęcia pożądanych
działań, uznanych w literaturze specjalistycznej i dotychczasowej
praktyce pomocy społecznej za wskazane. Wcześniej na tę koncepcję wskazała A. Hryniewicka przy okazji określania wymiarów skuteczności w pomocy społecznej. Przyjęła ona, że kosztami zaniechania są koszty nierozwiązanych problemów społecznych. Są to
wszystkie wydatki, jakie musi ponosić dana społeczność w związku
z tym, że pewne problemy nie zostały rozwiązane lub też nie zostały
one odpowiednio wcześnie rozpoznane, co mogłoby obniżyć koszty
skutków ich wystąpienia (Hryniewicka 2013: 89).
W KS w trakcie szacowania kosztów zaniechania zostały wzięte
pod uwagę koszty świadczeń i ich udzielania, jakie należałoby ponieść
w przyszłości w przypadku niepodjęcia działań w trudnej sytuacji,
w jakiej znalazła się jednostka lub rodzina w punkcie wyjściowym
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analizy. Ponadto uwzględnione zostały koszty ponoszone wskutek
wystąpienia powiązanego problemu, wynikającego z braku reakcji
na problem społeczny będący punktem wyjścia w analizie. Pominięto natomiast sytuacje współwystępowania problemów w punkcie
wyjściowym analizy, co oznacza, że w każdym z analizowanych
przypadków podstawą szacunków była jedna przyczyna uprawniająca do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Kalkulator Społeczny szacuje koszty zaniechania dla dziesięciu
problemów społecznych, wybranych spośród powodów przyznawania pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1. Są to: bezrobocie, niepełnosprawność, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, ubóstwo, bezdomność, alkoholizm lub narkomania, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo i trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Oczywiście, całkowite rozwiązanie wymienionych problemów
społecznych jest praktycznie niemożliwe. Można natomiast mówić
o rozwiązaniu danego problemu społecznego w przypadku pojedynczego klienta pomocy społecznej. W KS skupiamy się właśnie na
takim rozwiązaniu problemu społecznego, które oznacza usamodzielnienie się lub brak potrzeby udzielania dalszej pomocy świadczeniobiorcy. Zaniechanie i jego koszty są więc rozumiane jako brak
działań prewencyjnych i aktywizujących2, które mają na celu rozwiązanie problemu klienta pomocy społecznej.
Działania te realizowane są jako usługi społeczne3 przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach
pomocy społecznej. Przyjęliśmy, że mają one charakter nieobowiązkowy (fakultatywny)4. Kalkulator Społeczny szacuje więc prawdopodobny koszt zaniechania działań wobec wybranego problemu
społecznego, jaki dotknął jednostkę lub grupę osób znajdujących się
w podobnej sytuacji. Koszt ten odpowiada oszacowanemu kosztowi świadczeń, które należałoby ponieść w przyszłości, by rozwiązać
z czasem coraz bardziej dotkliwy problem. Innymi słowy, dokonuje
się szacunku kosztu wybranych działań w określonym czasie5, o ile
w roku bazowym nie zostaną podjęte te stosowne działania. Można
uznać, że taki rachunek pokazuje zarazem szacunkowe oszczędności w porównaniu z pożądanymi wydatkami w przyszłości, o ile
w roku bazowym sfinansujemy usługi i inne świadczenia.
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Na podkreślenie zasługuje jeszcze jedna uwaga: szacowane
wydatki, jakie trzeba byłoby ponieść w przyszłości, to wydatki pożądane z punktu widzenia analizowanego problemu społecznego, ale
w projekcie nie przesądza się o tym, że te wydatki zostaną faktycznie poniesione. Decyzja w tej sprawie zależeć będzie od obowiązujących wówczas przepisów oraz należeć będzie do władz samorządowych. KS ma zadanie zwrócić uwagę samorządowców na konieczność uwzględniania w programach działania aspektów społecznych
poprzez podkreślenie ekonomicznych konsekwencji procesu utrwalania się trudnych sytuacji życiowych i ich konsekwencji.
Ustawa o pomocy społecznej wymienia działania, które muszą
być podjęte przez JST jako zadania obowiązkowe. W trakcie budowy KS pominęliśmy sytuację, kiedy działania obowiązkowe nie są
realizowane, jako niezgodną z prawem, dlatego zaniechanie dotyczy
działań fakultatywnych. Koszty (a konkretnie – finansowe konsekwencje) zaniechania nie są stałe, lecz mogą się różnić w każdym roku.
Kalkulator umożliwia nie tylko oszacowanie kosztu zaniechania,
ale także szacunek wysokości wydatków ponoszonych na realizację wybranych działań fakultatywnych. W ten sposób KS pomaga
w planowaniu strategicznym, choćby poprzez dostarczenie danych
niezbędnych do odpowiedzi na pytanie o efektywność finansową
planowanych działań.
OPIS MODELU KALKULATORA SPOŁECZNEGO
W modelu opracowanym na potrzeby symulacji kosztów zaniechania przyjęto, że grupa klientów pomocy społecznej o liczebności
L0 doświadczających danego problemu w roku bazowym śledzona
jest w kolejnych latach. Do zbiorowości tych świadczeniobiorców,
wyodrębnionej w roku bazowym, w kolejnych okresach nie dołączają nowe osoby, natomiast możliwe jest opuszczenie zbiorowości na
skutek zmiany sytuacji jednostki. Wyjście świadczeniobiorcy z obserwowanej zbiorowości może nastąpić np. na skutek rozwiązania
problemu przez pomoc społeczną albo na skutek czynników egzogenicznych niezwiązanych z systemem pomocy społecznej, takich
jak: samoczynne rozwiązanie problemu (w tym rozwiązanie problemu własnymi siłami), zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, jego przejście do innego podsystemu zabezpieczenia
społecznego (np. otrzymanie renty lub emerytury) czy zgon. Parametrami opisującymi proces wychodzenia świadczeniobiorców
z obserwowanej zbiorowości (dalej określane jako wyjście z problemu) są prawdopodobieństwa wyjścia zapisane w macierzy Pw.
W obserwowanej zbiorowości świadczeniobiorców doświadczających danego problemu wyróżniono i poziomów nasilenia
każdego problemu6. Świadczeniobiorcy na różnych poziomach
nasilenia problemu różnią się pod względem prawdopodobieństw
wyjścia oraz kosztów otrzymywanych świadczeń (koszty zapisane
są w macierzy K). W kolejnych okresach klienci mogą migrować
pomiędzy poziomami (prawdopodobieństwa przejść między poziomami opisuje macierz M). Oprócz kosztów związanych ze świadczeniami z tytułu danego problemu, u klientów uwzględnionych w modelu mogą pojawiać się powiązane z podstawowym, dodatkowe problemy społeczne, powstałe na skutek braku rozwiązania problemu
podstawowego. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia określone
jest w macierzy N, a ich średnie koszty w macierzy K Z. W formie
poglądowej model KS został przedstawiony na rys. 1, natomiast
w postaci sformalizowanej model zapisany jest wzorami (1)–(4).
Suma oszacowanych kosztów wynikających z głównego problemu oraz przyjętych w szacunku kosztów związanych z problemami powiązanymi stanowi łączny koszt udzielania świadczeń obowiązkowych klientom z grupy początkowej w kolejnych latach.
Z punktu widzenia celu projektu interesująca jest jednak obserwacja,
jak zmienia się koszt łączny oraz inne zmienne wynikowe na skutek
zastosowania w roku bazowym działań fakultatywnych, które modyfikują wartości prawdopodobieństw opisujących zdarzenia możliwe
w modelu: wyjście z problemu, zmianę poziomu nasilenia problemu
oraz pojawienie się problemów powiązanych. W tym celu dokonuje
się symulacji kosztów w dwóch wariantach:
1) przy założeniu, że w roku bazowym wykonywano jedynie
działania obowiązkowe wynikające z przepisów ustawy o pomocy
społecznej oraz
6

Rysunek 1. Schemat modelu konceptualnego
Kalkulatora Społecznego

Uwaga: Schemat przedstawia trzy poziomy nasilenia problemu ze względów praktycznych oraz ze względu na to, że takie rozwiązanie przyjęto w KS. W przypadku ogólnym
w modelu może być dowolna liczba poziomów.
Źródło: opracowanie własne.

2) przy założeniu, że w roku bazowym wykonano oprócz działań
obowiązkowych także działania fakultatywne.
Różnicę pomiędzy kosztami obowiązkowymi pomocy społecznej występującą w kolejnych latach przy założeniu zastosowania
tylko działań obowiązkowych oraz działań obowiązkowych i fakultatywnych określa oszacowana wysokość oszczędności uzyskiwanych w kolejnych latach na skutek realizacji działań fakultatywnych
w roku bazowym. Ponieważ w tych obliczeniach nie uwzględniamy wysokości początkowych nakładów, właściwym jest mówienie
o oszczędnościach brutto (wzór 1). Skumulowanie oszczędności
w czasie i porównanie z kosztem działań fakultatywnych w roku
bazowym pozwala na obliczenie skumulowanych oszczędności
netto (wzór 2). We wzorze dla uproszczenia nie uwzględniono kosztu
pieniądza w czasie, ponieważ dyskontowanie oszczędności z kolejnych okresów wymagałoby także indeksowania kosztów. W rezultacie nie doszłoby do zmiany wyniku lub byłaby ona nieistotna dla
dokonanych szacunków.
KZ

(1)
(2)

gdzie:
KZT – oszczędności brutto w roku T,
ST – koszt w roku T, gdy w roku bazowym t = 0 zastosowano
tylko działania obowiązkowe,
ET – koszt w roku T, gdy w roku bazowym t = 0 zastosowano
działania obowiązkowe i fakultatywne,
RT – skumulowane oszczędności netto do roku T w wyniku zastosowania działań fakultatywnych w roku bazowym,
KF0 – koszt działań fakultatywnych w roku bazowym t = 0.
W przypadku braku działań obowiązkowych początkowa liczba
L0 świadczeniobiorców generuje w kolejnych latach koszty działań
obowiązkowych opisywane wzorem (3). Zastosowanie działań fakultatywnych wobec LF0 świadczeniobiorców modyfikuje ich
prawdopodobieństwa wyjścia z problemu i prawdopodobieństwa
migracji między poziomami, prowadząc do zmiany kosztów. Dla
świadczeniobiorców nieobjętych działaniami fakultatywnymi parametry opisujące dynamikę problemu nie ulegają zmianie (wzór 4).
W przypadku objęcia wszystkich świadczeniobiorców działaniami
fakultatywnymi oszczędności brutto w danym roku przyjmują wartość maksymalną i wyznaczają koszt zaniechania prowadzenia
wybranych działań fakultatywnych.
W modelu możliwe jest zastosowanie wielu działań fakultatywnych. Aby uwzględnić zróżnicowanie świadczeniobiorców pod
względem podatności na działania wspierające ze strony pomocy
społecznej oraz malejącą skuteczność kolejnych działań, ich wpływ
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na prawdopodobieństwo wyjścia z problemu jest redukowany przy
pomocy współczynnika.
(3)

(4)

gdzie:
i – liczba grup nasilenia problemu,
J – liczba zastosowanych działań fakultatywnych w roku bazowym t = 0,
L0 – liczba świadczeniobiorców doświadczających wybranego
problemu w roku bazowym,
LF0 – liczba świadczeniobiorców objętych działaniami fakultatywnymi w roku bazowym,
PwStixi – macierz diagonalna wyjścia z problemu przy braku działań fakultatywnych (na przekątnej znajdują się wartości pwSti będące
prawdopodobieństwem wyjścia z problemu o nasileniu i w roku t
w porównaniu do roku t – 1 przy braku działań fakultatywnych
w roku t = 0),
PwEtj
ixi – macierz diagonalna wyjścia z problemu przy działaniu
fakultatywnym j (na przekątnej znajdują się wartości pwEtji będące
prawdopodobieństwem wyjścia z problemu o nasileniu i w roku t
w porównaniu do roku t – 1 przy podjęciu działania fakultatywnego
j w roku t = 0),
St
– macierz przejścia pomiędzy poziomami nasilenia probleMixi
mu przy braku działań fakultatywnych,
Et
– macierz przejścia pomiędzy poziomami nasilenia probleMixi
mu przy działaniach fakultatywnych,
Kix1– koszty wg poziomu nasilenia problemu,
J – współczynniki redukcji skuteczności
rozwiązywania problemów w wyniku aplikacji j = {1, ... J} działania fakultatywnego,
ST
– macierz pojawienia się powiązanych problemów społeczNixg
nych w roku t przy braku działań fakultatywnych,
NETixg – macierz pojawienia się powiązanych problemów społecznych w roku t przy działaniach fakultatywnych,
KZgx1– macierz zryczałtowanego kosztu jednostkowego w powiązanym problemie społecznym,
g – liczba problemów uwzględnionych w modelu.
Wzory (1)–(4) mają postać uogólnioną i pozwalają na obliczanie
wyniku dla dowolnej liczby problemów, dowolnej liczby poziomów
i dla dowolnego okresu. W KS zgodnie z założeniami projektu
uwzględniono dziesięć problemów, trzy poziomy nasilenia problemu
oraz siedem lat jako maksymalny horyzont symulacji.
PARAMETRY MODELU
Model KS wymaga zasilenia danymi dotyczącymi prawdopodobieństw zmiany stanów w modelu oraz kosztów związanych z poszczególnymi problemami i działaniami. W tej części przedstawimy
zastosowane w projekcie metody zebrania danych dotyczących
prawdopodobieństw i kosztów.
Dostępne źródła danych nie zawierają informacji, które pozwoliłby na określenie prawdopodobieństw wyjścia z problemu, zmian poziomu nasilenia i pojawienia się problemów powiązanych. W związku z tym do oszacowania potrzebnych wartości postanowiono
skorzystać z wiedzy i doświadczeń pracowników socjalnych, zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR) oraz z dostępnych wyników
badań i literatury przedmiotu. W tym celu przygotowano badanie
ilościowe z losowo-warstwowym doborem próby, realizowane na reprezentatywnej próbie pracowników socjalnych województwa mazowieckiego. Technikę wywiadu kwestionariuszowego wybrano, aby
zwiększyć odsetek uzyskanych zwrotów ankiet, gdyż odsetek zwrotów z badań z udziałem ankietera jest wyższy niż przeprowadzanych
listownie lub elektronicznie (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001).
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Przygotowany kwestionariusz składał się jedynie z trzech pytań,
ale każde z nich odnosiło się do dziesięciu analizowanych w projekcie problemów, co miało wpływ na objętość narzędzia badawczego.
Pierwsze z pytań miało na celu ocenę przez respondentów, na ile
każdy z problemów społecznych jest istotny dla danej JST. W kolejnym pytaniu respondenci mieli za zadanie oszacować liczbę osób
wychodzących z problemu oraz liczbę tych, u których problem się
nasili, osłabnie lub pozostanie niezmienny, w podziale na sytuację,
kiedy prowadzone są tylko działania obowiązkowe i kiedy są prowadzone działania obowiązkowe oraz fakultatywne. Trzecie z pytań
kwestionariusza miało na celu oszacowanie liczby osób, u których
mogą pojawić się problemy powiązane w kolejnych latach analizowanego siedmioletniego okresu.
Dobierając próbę, założono objęcie badaniem 25% gmin oraz
50% ogólnej liczby powiatów z obszaru województwa mazowieckiego. Dodatkowo przyjęto, że zostaną przebadane wszystkie miasta
na prawach powiatu, a pozostałe gminy będą wyłonione spośród
309 gmin. Poprzez zastosowanie powyższego założenia wybrano:
5 miast na prawach powiatu, 77 gmin i 18 powiatów ziemskich
(łącznie 100 JST). Przyjęto założenie, że z uwagi na większą liczbę
mieszkańców, a w konsekwencji występowanie większej liczby
problemów społecznych, zasadne będzie zapewnienie większej reprezentacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich, więc postanowiono,
że z ogólnej liczby 77 gmin w badaniu weźmie udział: 25 gmin miejskich, 26 miejsko-wiejskich i 26 wiejskich.
Wybór konkretnych JST przeprowadzono poprzez ocenę sytuacji
ekonomicznej gmin oraz powiatów przy zastosowaniu syntetycznego wskaźnika, uwzględniającego samodzielność finansową JST,
udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym, udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach
gminy oraz korzystanie ze świadczeń rodzinnych. Następnie podzielono JST (osobno gminy, osobno powiaty) na trzy równoliczne
grupy w zależności od wartości wskaźnika syntetycznego i z każdej
z grup wylosowano podmioty do badania (Opałka 2013). Uzyskane
wyniki zostały wykorzystane do szacowania prawdopodobieństw
wydarzeń, które zostały uwzględnione w koncepcji KS.
Drugą grupę danych potrzebnych do działania KS stanowią
koszty udzielanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, czyli
realizacji działań obowiązkowych i fakultatywnych. W trakcie szacowania tych wartości pominięto koszty stałe (np. utrzymania infrastruktury). Skupiono się jedynie na wysokości wybranego świadczenia pieniężnego przekazywanego klientowi (np. w formie zasiłku
stałego), wycenionej pomocy rzeczowej bądź na wartości usługi
udzielanej danemu klientowi.
Celem pozyskania do KS tego typu danych zostały wykorzystane informacje dotyczące kosztów wybranych świadczeń pomocy
społecznej zawarte w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej. Niestety, nie dostarczyło to wszystkich koniecznych wartości, a co więcej
– częściowa zmiana rodzaju danych (porównano lata 2012 i 2013)
uniemożliwia wykorzystanie części informacji. Uzyskane informacje
zweryfikowano i uzupełniono o brakujące wartości poprzez wywiady z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w OPS oraz PCPR
w wybranych na potrzeby projektu JST.
WYNIKI
Najważniejszym wynikiem dostarczanym przez stworzone na
potrzeby KS narzędzie jest wysokość kosztów świadczeń obowiązkowych ponoszonych w kolejnych latach wobec grupy świadczeniobiorców wyodrębnionej w roku bazowym (rys. 1). Koszty te, jak
wspomniano, szacowane są w dwóch wariantach: przy założeniu,
że w roku bazowym zostały zastosowane wyłącznie działania obowiązkowe oraz przy założeniu, że w roku bazowym realizowane były
działania obowiązkowe i fakultatywne. Porównanie tych dwóch wariantów kosztów udzielania świadczeń obowiązkowych pozwala na
oszacowanie oszczędności brutto w danym roku (t > 0) na skutek
zastosowania działań fakultatywnych w roku bazowym t = 0. Ich maksymalną wartość wyznacza koszt zaniechania. Sumując oszczędności brutto, które wystąpiły w kolejnych latach i uwzględniając nakłady poniesione na działania fakultatywne w roku bazowym, można
oszacować skumulowane oszczędności netto uzyskane do roku t.
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Nakłady finansowe szacowane są z wykorzystaniem danych
o kosztach wybranych działań fakultatywnych oraz liczbie osób na
każdym poziomie nasilenia problemu, jaka została nimi objęta. Są to
środki, jakie JST musi wydać w roku bazowym na realizację działań
fakultatywnych. Kolejna informacja uzyskiwana za pomocą KS to
okres zwrotu z inwestycji, czyli okres, po którym suma oszczędności jest równa lub przekracza sumę poniesionych w roku t = 0 nakładów. Wartość ta obliczana jest poprzez porównanie kosztów
skumulowanych w obu wariantach (przy podjęciu działań obowiązkowych oraz obowiązkowych i fakultatywnych) oraz nakładów poniesionych na działania fakultatywne w roku bazowym.
Istotną wartość informacyjną mają także wyniki cząstkowe
wykorzystywane do wyznaczenia wyniku głównego, dlatego one
także zostały uwzględnione przy prezentacji wyników symulacji. Są
to m.in. rodzaje problemów społecznych, jakie mogą się pojawić
w kolejnych latach oraz ich skala, przy czym skala powiązanych
problemów oznacza zarówno liczbę osób w nowo powstałych problemach, jak i koszt działań obowiązkowych związanych z powiązanym problemem społecznym. W celu zobrazowania efektywności
działań fakultatywnych podawana jest również szacowana liczba
osób, która wyjdzie z badanego problemu społecznego w ciągu kolejnych lat. Główne wyniki modelu szacowane w ramach KS przedstawione są na rys. 2.
Rysunek 2. Podstawowe zmienne wynikowe szacowane
przez Kalkulator Społeczny
Koszt świadczeń obowiązkowych
Oszczędności brutto/netto
Koszt zaniechania
Nakład finansowy
Okres zwrotu z inwestycji
Koszt powiązanych problemów
Źródło: opracowanie własne.

APLIKACJA INFORMATYCZNA DO OBSŁUGI MODELU
Kalkulator Społeczny przeznaczony jest przede wszystkim dla
władz samorządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecz-

nej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Użytkownik
uzyskuje dostęp do KS poprzez aplikację informatyczną, która pozwala mu na samodzielne ustalenie wartości wybranych zmiennych
zasilających model. Odpowiedni algorytm dostosowuje listę działań
pomocy społecznej właściwą dla powiatu lub gminy oraz wprowadza zróżnicowanie wysokości kosztów według zamożności JST
(ustalonej na podstawie wysokości ich dochodów własnych). Użytkownik wskazuje problem, którego ma dotyczyć analiza, liczbę osób
doświadczających problemu w analizowanej jednostce terytorialnej
w podziale na poziomy nasilenia problemu, rodzaj działań fakultatywnych i liczbę objętych nimi osób z każdego poziomu. Wyniki KS
przedstawiane są w różnych formach graficznych (m.in. zestawienia tabelaryczne, wykresy słupkowe, wykresy liniowe), a użytkownik ma możliwość dynamicznego dostosowania prezentowanych
danych, wybierając odpowiednie parametry modelu.
Docelowa aplikacja przygotowana jest przez firmę informatyczną, natomiast na etapie testowania i konsultacji KS w wybranych
jednostkach samorządu, zespół IGS w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie (SGH) przygotował aplikację prototypową w programie Excel z wykorzystaniem Visual Basic. Formularz wprowadzania
danych oraz przykłady wyników dostarczanych przez tę aplikację
dla hipotetycznych danych przedstawione są na rys. 3 i 4.
PODSUMOWANIE
Kalkulator Społeczny umożliwia w odniesieniu do dziesięciu
ustalonych problemów społecznych uzyskanie informacji o różnych
scenariuszach kosztów, które mogą wystąpić w przyszłości, w zależności od podjęcia albo niepodjęcia wybranych działań pomocowych w roku bazowym. Porównanie tych kosztów pozwala oszacować oszczędności w wydatkach pomocy społecznej w kolejnych
latach w wyniku zastosowania działań fakultatywnych i koszty zaniechania, tj. koszty niepodejmowania działań fakultatywnych, jakie
należałoby podjąć w kolejnych latach, by rozwiązać powstałe wcześniej problemy. Kalkulator Społeczny dostarcza także informacji na
temat orientacyjnych rozmiarów środków finansowych potrzebnych
na realizację wybranych działań fakultatywnych, efektów tych działań w postaci szacunku liczby świadczeniobiorców, których sytuacja uległa poprawie oraz czasu, w którym oszczędności uzyskane
na skutek podjętych działań fakultatywnych przekroczą poniesione
wcześniej koszty.
Wyniki dostarczane przez KS mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji odnośnie do wyboru konkretnych działań. Tym
samym KS jest może być traktowany jako jedno z pierwszych na-

Rysunek 3. Formularz do wprowadzania danych przez użytkownika w aplikacji testowej przygotowanej przez zespół IGS SGH

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Ekran wynikowy Kalkulatora Społecznego w aplikacji testowej przygotowanej przez zespół IGS SGH

Źródło: opracowanie własne.

rzędzi ekonometrycznych stosowanych w procesie decyzyjnym
w polityce społecznej. Kalkulator Społeczny nie dostarcza wytycznych na temat tego, jakie działania powinny zostać zrealizowane
i jakie grupy osób powinny zostać tymi działaniami objęte. W celu
podjęcia optymalnej decyzji niezbędna jest znajomość uwarunkowań lokalnych i wiedzy na temat analizowanych problemów społecznych. Zaprojektowane narzędzie umożliwia jednak dopasowanie wybranych parametrów do specyfiki danej jednostki, a tym
samym zbliżenie uzyskiwanych wyników do analizowanych realiów.
Zaznaczyć trzeba, że dostępność danych była jednym z kluczowych wyzwań napotkanych podczas budowy KS. Szacunki
wysokości kosztów w pomocy społecznej, analizy dotyczące intensywności przechodzenia świadczeniobiorców pomiędzy poziomami nasilenia problemu i wychodzenia z problemu powinny być
przedmiotem systematycznych badań. Wzorów można szukać
między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie Personal Social Services
Research Unit (jednostka badawcza powołana przez London
School of Economics, University of Kent i University of Manchester) przeprowadza analizę kosztów jednostkowych w opiece
zdrowotnej i pomocy społecznej w ramach corocznych badań na
dużą skalę (PSSRU 2012). Pod tym kątem obiecującym źródłem
danych na gruncie polskim, którego potencjał nie został dotychczas w wystarczającym stopniu wykorzystany w badaniach społecznych i w zarządzaniu pomocą społeczną, jest System Informatyczny POMOST (Styrc 2013).
Przygotowana pierwsza wersja KS oparta jest na szeregu założeń oraz przyjętych szacunkach, które w przyszłości powinny być
aktualizowane i rozszerzane. Przykładem takich aktualizacji może
być monitorowanie i uzupełnianie katalogu działań fakultatywnych
oraz związanych z nimi kosztów, jak również ich efektywność. Z uwagi
na dużą liczbę zmiennych, ich stały monitoring oraz aktualizacja
może okazać się czynnością uciążliwą, aczkolwiek niezbędną.
Zaletą konstrukcji KS jest jego elastyczność. Zastosowany model pozwala w przyszłości na rozszerzanie zakresu uwzględnionych problemów, wyróżnianie liczby poziomów stosownie do potrzeb i prowadzenie analiz w dłuższej perspektywie czasu niż przyjęta w projekcie. Stosownie do zakresu dostępnych danych, model
może przyjmować postać uproszczoną np. poprzez założenie stałej
macierzy wyjścia w kolejnych latach, albo uwzględniać bardziej
szczegółową i zróżnicowaną wiedzę na temat dynamiki problemów
pomocy społecznej, skuteczności działań fakultatywnych i kosztów
działań pomocy społecznej.
Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, że stworzony KS jest
narzędziem wspierającym prowadzenie polityki społecznej na poPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

ziomie lokalnym. Opracowane narzędzie wspomaga proces decyzyjny, ale go nie zastępuje. Wyniki dostarczane w ramach KS
mogą stanowić punkt wyjścia, dostarczać argumentów w dyskusji
na temat środków przekazywanych na działalność związaną z pomocą społeczną. Zastosowanie KS może też przyczynić się do
optymalizacji podejmowanych działań w lokalnej polityce społecznej oraz przejścia polityki społecznej opartej na interwencji do
opartej na prewencji.
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Tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.
W projekcie przyjęto założenie, że działania prewencyjne i aktywizujące są
bardziej skuteczne niż działania interwencyjne. Interwencja nie prowadzi
na ogół do trwałej poprawy sytuacji jednostki ani nie stwarza szansy na
usamodzielnienia się klienta pomocy społecznej.
Rozumiane jako usługi pomocy i integracji społecznej określone w projekcie pt. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (Krajowy… 2011: 365).
Założenie to jest odzwierciedleniem rzeczywistości, choć na gruncie
prawnym można też wyróżnić usługi społeczne (np. praca socjalna), które
są obowiązkowe.
Przyjęto perspektywę sięgającą do siedmiu lat.
Poziom nasilenia problemu jest pojęciem stworzonym na użytek Kalkulatora Społecznego, aby odwzorować głębokość problemu społecznego,
który doświadczają klienci pomocy społecznej. Wyróżniono trzy poziomy
nasilenia – niski, średni i wysoki – biorąc pod uwagę przede wszystkim
poziom samodzielności klientów pomocy społecznej (w tym brak konieczności świadczenia im pomocy). Bliższe określenia tych poziomów
zawierają znajdujące się w tym zeszycie artykuły poświęcone omówieniu
poszczególnych problemów ujętych w KS.
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SUMMARY
The article contains the general characteristics of the Social Calculator, which is one of the tools created in the
project “Calculator of Cost of Inaction – Implementation of Innovative Solution in the Area of Cost Analysis of Foregone Supportive and Motivating Measures of Social Policy in the Masovian Voivodeship”. The purpose of this
article is to present basic information about the method used in the Social Calculator and to describe the approach
adopted in the analysis of the costs of inaction. The authors discuss the conceptual and formal models used to
estimate the costs of inaction, the method of obtaining the data used in the project, and the scope and form of the
results provided by the Social Calculator. The basis for development of the Social Calculator was the concept of
costs of inaction – the costs of not taking on desired actions deemed appropriate in the specialist literature and
current practice of social assistance. Presented tool estimates the costs of inaction for the ten social problems,
selected from the social reasons for social assistance listed in the Act on Social Assistance. Use of the Social Calculator can help to optimize the activities undertaken in the local social policy and to vary the social policy from
intervention to prevention.
Keywords: Social Calculator, cost of inaction, local social policy.
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WPROWADZENIE
Celem artykułu jest pokazanie określonej na potrzeby Kalkulatora
Społecznego możliwej trajektorii losów jednostki i jej rodziny, gdy
z powodu braku lub niedostatecznych dochodów popada ona w trudne położenie. Na dodatek zaniechanie odpowiedniego wsparcia dla
osób, które zgłaszają się po pomoc z powodu braku zatrudnienia,
ubóstwa czy bezdomności, może doprowadzić do pojawienia się
kolejnych problemów społecznych, które będą musiały być rozwiązane w przyszłości. Mówimy zatem o kosztach […] nierozwiązanych
problemów społecznych. Są to tzw. koszty zaniechania, czyli wydatki, jakie musi ponosić dana społeczność w związku z tym, że dane
problemy nie zostały rozwiązane, czy też dane problemy nie zostały
odpowiednio wcześniej rozpoznane (Hryniewiecka 2011: 91).
Omówienie w jednym artykule trzech powodów korzystania z pomocy społecznej, jakimi są wymienione w tytule bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, zostało podyktowane tym, iż każdy z tych problemów wiąże się ze złą sytuacją materialną lub przynajmniej – jak
w przypadku bezrobocia – jej pogorszeniem, a ponadto wszystkie
prowadzić mogą do wykluczenia społecznego jako bodaj najważniejszej konsekwencji wystąpienia takich sytuacji. Wykluczenie społeczne jest procesem, staramy się wobec tego wykazać, że podjęcie
działań w początkowym okresie występowania problemu pozwala
na względnie łatwiejsze jego opanowanie i zwalczanie. Zaniechanie
działań prowadzi natomiast do zwiększenia zagrożenia wykluczeniem, powodując konieczność interwencji w nowych obszarach
i w konsekwencji większe wydatki.
Z tego właśnie powodu oszacowanie kosztów zaniechania działań oraz kosztów i korzyści wynikających z ewentualnego podjęcia świadczeń fakultatywnych ma duże znaczenie dla planowania
lokalnej polityki społecznej, formułowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych w skali gminy oraz planowania budżetu
pomocy społecznej.

bocia rejestrowanego, określonej w art. 2 ustawy z 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1. Aby
otrzymać wsparcie pomocy społecznej z powodu braku zatrudnienia, należy przedstawić dokumenty pozwalające określić sytuację
osoby ubiegającej się o objęcie pomocą. Sytuację tę ustala się m.in.
na podstawie decyzji starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie tego statusu, przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego
albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub
poszukujących pracy. Dodatkowym wymogiem objęcia wsparciem
ośrodka pomocy społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego, co z perspektywy pomocy społecznej niejako bezpośrednio
łączy brak zatrudnienia z ubóstwem.
Tabela 1. Możliwe społeczne konsekwencje bezrobocia
dla jednostki i jej środowiska
Perspektywa
obserwacji

Przykłady problemów wywołanych
utrzymywaniem się bezrobocia

Jednostka

Ubóstwo (również związane z niską emeryturą z powodu krótkiego
stażu pracy); uzależnienia; ograniczenie kontaktów towarzyskich;
długotrwała lub ciężka choroba (w tym depresja); trudności
z integracją cudzoziemców (dla cudzoziemców); trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; bezdomność;
wykluczenie społeczne.

Rodzina

Ubóstwo; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(dotyczy rodzin z dziećmi); przemoc w rodzinie; problemy edukacyjne dzieci; wykluczenie społeczne.

Społeczność
lokalna

Zwiększenie rozmiarów szarej strefy i przestępczości; częstsze korzystanie z opieki zdrowotnej i związany z tym wzrost wydatków
publicznych; mniejsze potencjalne wpływy z podatków lokalnych
i części lokalnej PIT.

Źródło: opracowanie własne.

BEZROBOCIE JAKO PRZYCZYNA KORZYSTANIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Pojęcie osoby bezrobotnej wykorzystywane w praktyce pomocy
społecznej różni się nieco od definicji bezrobotnego zgodnej z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy czy od definicji bezro10

Ośrodki pomocy społecznej mogą i powinny stymulować za
pomocą dostępnych im narzędzi aktywizację bezrobotnych. Celem
takich działań jest nie tylko uzyskanie zatrudnienia, ale i zmniejszenie ryzyka wystąpienia dodatkowych problemów społecznych
w rodzinie dotkniętej bezrobociem. W tabeli 1 zebrano przykłady
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możliwych negatywnych konsekwencji braku zatrudnienia w postaci pojawiających się nowych problemów społecznych wywołanych
przez bezrobocie, a postrzeganych z perspektywy jednostki, rodziny
i społeczności lokalnej. Ulegają one na ogół nasileniu w miarę wydłużania okresu pozostawania bez dochodów z pracy2. Działania aktywizacyjne na poziomie gminy zmniejszają prawdopodobieństwo
wystąpienia dodatkowych problemów w przyszłości.
Wymienione w tab. 1 problemy zostały uwzględnione w koncepcji Kalkulatora Społecznego jako te, które pojawiają się relatywnie
najczęściej i w związku z tym powinny być uwzględnione podczas
szacowania kosztów zaniechania i kosztów ewentualnych działań
fakultatywnych.
W polskim prawodawstwie aktywizacja zawodowa należy
przede wszystkim do zadań powiatowych urzędów pracy, zaś
ośrodki pomocy społecznej mają wspierać aktywizację zawodową bezrobotnych, jeśli w gospodarstwach domowych bezrobotnych klientów OPS spełnione jest dodatkowo kryterium dochodowe udzielania pomocy. W odróżnieniu od urzędów pracy, w systemie pomocy społecznej każdy klient OPS korzysta ze świadczeń
pomocy społecznej, w tym z usług udzielanych w ramach pracy
socjalnej. Gmina może realizować swoje zadania przez wsparcie
dochodowe, działania integrująco-aktywizacyjne oraz działania
prewencyjne wobec osób jednocześnie dotkniętych bezrobociem
i ubóstwem. Najważniejszym instrumentem wsparcia dochodowego
są zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, a także zasiłki celowe. Przyznawanie i wypłacanie obu rodzajów wsparcia – zgodnie z art. 17
ustawy o pomocy społecznej – należy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym.
Wśród działań aktywizująco-integracyjnych podstawowym świadczeniem udzielanym klientom pomocy społecznej jest praca socjalna. Powinna ona umożliwić odpowiedź na pytanie, jakie są główne
powody ubóstwa osoby zgłaszającej się do OPS, pozwolić na opracowanie planu usamodzielnienia oraz ustalić, jakie instrumenty pomocy społecznej będą konieczne i skuteczne w danej sytuacji. Trafiałek i Nogaś (2011) pokazały, jak może wyglądać praca socjalna
z rodzinami, w których osoby dorosłe są bez pracy.
Inne, fakultatywne zadania gminy w obszarze aktywizacji zawodowej polegają na inspirowaniu i organizowaniu przedsięwzięć
służących przede wszystkim integracji społecznej i zawodowej osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (Rysz-Kowalczyk 2011). Może to być realizowane przez prowadzenie
przez gminy punktów informacyjno-konsultacyjnych, organizowanie
robót publicznych, realizację programów zatrudnienia socjalnego,
zakładanie spółdzielni socjalnych oraz prowadzenie centrów integracji społecznej.
Ważnym zadaniem samorządu lokalnego jest sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej oraz gminnej
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nie odnoszą się
one wyłącznie do problemu bezrobocia, ale pozwalają pokazać ten
problem w szerszej perspektywie i zdiagnozować, jakich środowisk
dotyczy on najczęściej i jaka jest sytuacja osób pozostających bez
pracy oraz – przynajmniej pośrednio – ich rodzin (np. przeciętny
okres pozostawania bez pracy, dostępność pracy sezonowej, liczba
osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym). Dobrze przygotowany bilans potrzeb i gminna strategia mogą być zatem traktowane
jako podstawa do skutecznych działań integracyjno-aktywizujących
i prewencyjnych oraz do prowadzenia nowoczesnej polityki społecznej, która uznawana może być za czynnik zwiększający produktywność w gospodarce (Fourage 2003), co oznacza zarazem, że
zaniechania w pewnych obszarach polityki społecznej powodują
koszty społeczne i ekonomiczne.
Na podkreślenie zasługuje również celowość podejmowania
przez instytucje pomocy społecznej działań osłonowych, ale połączonych z instrumentami aktywnej polityki rynku pracy. Lokalny
wymiar polityki flexicurity nie jest jeszcze dostateczne doceniany.
Można zaryzykować opinię, że właśnie ta polityka nawiązuje
z jednej strony do inwestycji społecznych, a z drugiej – do rachunku kosztów alternatywnych, stanowiącego punkt wyjścia dla Kalkulatora Społecznego. Wydatki na świadczenia społeczne dla
bezrobotnego i jego rodziny, nawet większe niż udzielane w takich
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okolicznościach, stanowią wspólnie z aktywnymi działaniami polityki rynku pracy formę inwestycji, która w efekcie sprzyja skróceniu okresu pozostawania bez pracy i korzystania ze środków
publicznych.
UBÓSTWO – CENTRALNY PROBLEM
POMOCY SPOŁECZNEJ
Ze względu na wielość przyczyn i różne formy przejawiania
się ubóstwo należy do najbardziej skomplikowanych problemów,
z którymi boryka się pomoc społeczna. Jego występowanie świadczy nie tylko o zakłóceniach w funkcjonowaniu mechanizmów
społecznych i ekonomicznych, ale i samych jednostek lub rodzin,
a ponadto ubóstwo może stać się przyczyną kolejnych problemów, wymagających interwencji bądź profilaktyki ze strony placówek świadczących pomoc. W przypadku pomocy społecznej
ubóstwo jest najważniejszym powodem korzystania ze świadczeń3. Wiąże się to ze znacznym odsetkiem osób kwalifikujących
się jako ubogie w zależności od przyjętego kryterium4. Według
sprawozdania MPiPS-03 w 2013 r. 24,1% wszystkich rodzin objętych świadczeniami środowiskowej pomocy społecznej otrzymywało je z powodu ubóstwa. Było to ogółem 754,7 tys. rodzin
w całym kraju, a pozostawało w nich łącznie dwa miliony osób. Te
liczby uzasadniają celowość racjonalizacji wydatków poprzez aktywizację i usamodzielnienie świadczeniobiorców. Spełnianie określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego
(tzw. ubóstwo ustawowe) jest warunkiem korzystania z innych
świadczeń pieniężnych.
Uwarunkowanie udzielania pomocy w formie finansowej spełnianiem kryterium dochodowego oznacza w istocie, że w przypadku
osób korzystających ze świadczeń pieniężnych współwystępuje
ubóstwo oraz inna przyczyna korzystania ze wsparcia. Może to być
przyczyną swego rodzaju dylematu – czy pomoc powinna być nakierowana na zwalczanie ubóstwa, czy też na rozwiązanie innego
problemu powodującego powstanie trudnej sytuacji życiowej. Na
ogół trudno jest wskazać, czy ubóstwo jest pierwotne w stosunku
do niektórych innych przyczyn korzystania z pomocy społecznej,
czy też jest ich konsekwencją. Tak dzieje się w przypadku bezrobocia lub alkoholizmu i narkomanii, które często prowadzą do pogorszenia sytuacji materialnej. Inaczej ma się rzecz w przypadku bezdomności, która na ogół jest wtórna w stosunku do ubóstwa. Można
jednak uznać, że niemal w przypadku wszystkich powodów korzystania z pomocy społecznej ubóstwo jest czynnikiem albo pierwotnym, albo towarzyszącym innym problemom. Określenie ubóstwa
mianem centralnego problemu pomocy społecznej oznacza zatem,
iż w większości przypadków, kiedy dochodzi do włączenia pomocy
społecznej w rozwiązywanie problemów jednostki lub rodziny, w tle
znajduje się trudna sytuacja finansowa.
W bogatej literaturze na temat ubóstwa wyróżnia się przede
wszystkim jego absolutny oraz relatywny poziom (por. Lister 2007).
Ten pierwszy łączy się z sytuacją, gdy poziom dochodów jednostki
czy rodziny nie pozwala na zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych, bezpośrednio zagrażając egzystencji.
W polskiej literaturze używa się określenia „ubóstwo skrajne”, wyrażające się dochodem nieprzekraczającym wartości minimum egzystencji dla danego typu gospodarstwa domowego (GUS 2013). O ile
nie wszystkie osoby, które kwalifikują się do grupy dotkniętej ubóstwem ustawowym korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
o tyle w przypadku ubóstwa skrajnego odsetek objętych pomocą
zbliża się do 100, co jest spowodowane nie tylko faktycznie dramatyczną sytuacją materialną, ale i faktem, że granica ubóstwa ustawowego określona została na jeszcze niższym poziomie niż minimum
egzystencji.
O wiele częściej można się natomiast spotkać z ubóstwem
relatywnym, o którym mówi się, porównując możliwości i stopień
zaspokajania potrzeb jednostki z innymi osobami. Jego pomiar
napotyka jednak szereg trudności metodologicznych (Panek 2011).
Wśród nich pojawia się kluczowe pytanie, czy ubóstwo powinno
być mierzone poziomem dochodów, czy też poziomem wydatków. Samo ustalenie granicy ubóstwa relatywnego nastręcza wiele
11

kłopotów metodologicznych, ponieważ w poszczególnych krajach ukształtowały się różne podejścia do ubóstwa, jego cech charakterystycznych oraz pomiaru (Panek, Podgórski, Szulc 1999).
Szczególnie dużo uwagi wywołuje zagadnienie mierników ubóstwa, uwzględniających coraz więcej obszarów życia nieograniczających się do aspektów finansowych (por. Palmer, MacInnes,
Kenway, 2008).
Znaczenie walki z ubóstwem wynika nie tylko z przesłanek
humanitarnych, skoro ubóstwo uniemożliwia godną egzystencję,
ale także z przekonania, że jest ono jedną z najważniejszych przyczyn wykluczenia społecznego (Szarfenberg 2006; Golinowska
2010). Rozpatrując ubóstwo jako następstwo wystąpienia rozmaitych ryzyk życiowych, należy równocześnie traktować je jako
jeden z najważniejszych powodów występowania innych ryzyk
społecznych. To przemawia za traktowaniem zwalczania ubóstwa
jako niezwykle ważnego zadania pomocy społecznej: skuteczne
ograniczenie skali ubóstwa przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia trudnymi sytuacjami życiowymi wywołanymi przez inne
czynniki.
Kolejny argument przemawiający za tym, by kategorii ubóstwa
przypisywać tak duże znaczenie społeczne, a nawet polityczne, to
brak akceptacji współczesnych społeczeństw dla nadmiernego, rażącego zróżnicowania warunków bytu i poziomu życia. Jakkolwiek
umiarkowane zróżnicowane może być traktowane jako przejaw
zdrowej konkurencji na rynku pracy i czynnik postępu społecznego,
utrzymujące się, a nawet pogłębiające się ubóstwo traktowane jest
powszechnie jako czynnik demotywujący do wysiłku, zagrażający
pokojowi społecznemu oraz niezgodny z ideą demokratycznego
państwa i społeczeństwa obywatelskiego.
Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r.5 stanowi w art. 7,
że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom między innymi z powodu ubóstwa. Jest ono wymienione na pierwszym
miejscu wśród wszystkich powodów ubiegania się o świadczenia
pomocy społecznej. Ponieważ ubóstwo w ustawie o pomocy
społecznej traktowane jest głównie jako ubóstwo o charakterze
finansowym, a kryterium nabycia uprawnień do świadczeń pomocy społecznej ma charakter dochodowy, ubóstwo finansowe urasta w ustawie o pomocy społecznej do głównego wymiaru tego
zjawiska.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że – zwłaszcza w aktywnej polityce społecznej oraz podejmowanych w jej ramach działaniach
prewencyjnych i aktywizujących – inne wymiary ubóstwa, takie jak
np. ubóstwo mieszkaniowe, zdrowotne czy edukacyjne zyskują
stale na znaczeniu (Staręga-Piasek, Golinowska, Morecka 2009).
GUS (2012) w swoich opracowaniach mówi o ubóstwie warunków
życia (w którym wyróżnia aż 30 elementów składowych) i ubóstwie
braku równowagi budżetowej, charakteryzowanym przez siedem
elementów.

Większość definicji odwołuje się do materialnego (finansowego)
wymiaru ubóstwa. Ze względu na potrzeby projektu „Kalkulator
Kosztów Zaniechania”, właśnie takie podejście wydaje się najbardziej właściwe, choć w trakcie analizy i szacowania konsekwencji
zaniechania działań w przypadku ubóstwa pod uwagę wzięte zostały również niematerialne i niewymierne konsekwencje ubóstwa
materialnego, związane z funkcjonowaniem jednostki czy rodziny
w środowisku społecznym.
Podobnie jak w przypadku innych przyczyn korzystania z pomocy społecznej ujętych Kalkulatorze Społecznym, na jego potrzeby wyróżnione zostały trzy poziomy ubóstwa, do których
w kolejnym etapie prac przypisane zostały konkretne działania.
Jak można zauważyć, opisane w tab. 2 poziomy są ściśle związane z wykluczeniem społecznym. Wynika to nie tylko z przyjętego przez wykonawców projektu podejścia metodologicznego, ale
i z przeświadczenia, że generalnym celem podejmowanych przez
lokalne podmioty działań aktywizujących jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Obwiązująca zgodnie z ustawą o pomocy społecznej granica
dochodowa uprawniająca do korzystania z materialnych świadczeń
pomocy społecznej, może stać się przyczyną mimowolnego zaniechania działań w przypadku osób i rodzin jeszcze w stosunkowo
niewielkim stopniu dotkniętych ubóstwem (a więc znajdujących się
zgodnie z tab. 2 na poziomie 1). Nasilenie ubóstwa i pogorszenie
wskaźnika jego głębokości oznaczają konieczność ponoszenia
większych wydatków na świadczenia pieniężne oraz większych nakładów na pracę socjalną w późniejszym okresie. Obserwacje potwierdzone badaniem terenowym (wywiady przeprowadzone w ramach projektu KKZ z pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w woj. mazowieckim) wskazują, że wcześniejsze działanie w celu wsparcia osób
osiągających dochody na granicy ubóstwa pozwoliłoby na usamodzielnienie ich mniejszym kosztem. Taką sytuację można określić jako patową. Brak miejsca na aktywną, uwzględniającą nakłady
na zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, politykę
społeczną na poziomie lokalnym może w konsekwencji powodować większe, ale przewidziane przepisami, a więc usprawiedliwione wydatki.
Pracownicy socjalni wskazywali w trakcie wywiadów na konieczność ponoszenia znacznych nakładów w przypadku ubóstwa,
które nabiera cech trwałych i determinuje styl życia oraz styl konsumpcji osób nim dotkniętych. W tym przypadku na znaczeniu
zyskują coraz bardziej niematerialne formy wsparcia, a zwłaszcza praca socjalna. W zależności od zidentyfikowanych przyczyn
ubóstwa i oceny możliwości pokonania występujących trudności,
konieczne mogą być na przykład porady prawne (zwłaszcza w przypadku zadłużenia gospodarstwa domowego), współpraca z psychologiem, terapeutą od uzależnień, włączenie do rozwiązywania pro-

Tabela 2. Poziomy ubóstwa i jego przyczyny przyjęte jako podstawa do definiowania działań fakultatywnych
na potrzeby Kalkulatora Społecznego
Poziom

Opis

Najczęstsze przyczyny

1

Ubóstwo dochodowe, zazwyczaj płytkie, wyrażające się w braku możliwości zaspoka- Wykonywanie nisko płatnej pracy, niska mobilność zawodowa, bezrobocie,
jania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego.
nagłe wydatki w rodzinie spowodowane chorobą lub koniecznością opieki,
wydatki w rodzinie wielodzietnej, trudności w zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego.

2

Utrwalone ubóstwo dochodowe, wyrażające się niskim dochodem oraz kumulacją Długotrwałe bezrobocie, poddanie wpływom subkultury ubóstwa, niska mobilróżnych form ubóstwa, np. złymi warunkami mieszkaniowymi lub niedostatecznym ność zawodowa.
wyposażeniem gospodarstwa domowego, ograniczoną konsumpcją i ograniczonym
udziałem w życiu społeczności lokalnej (np. brak możliwości opłacenia dziecku wyjazdu na wycieczkę szkolną lub wypoczynku wakacyjnego); narażenie na zjawiska
patologii społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym (rodzinnym). Brak umiejętności samodzielnej poprawy sytuacji. Zagrożenie wykluczeniem społecznym.

3

Trwałe ubóstwo dochodowe, kumulacja ubóstwa, stała ekspozycja na zjawiska pato- Bezrobocie chroniczne, dotknięcie formami wykluczenia społecznego, zjawisko
logii społecznej w wymiarze indywidualnym i grupowym (rodzinnym); zagrożenie bez- dziedziczenia ubóstwa i subkultura ubóstwa, brak motywacji do zmian w sytudomnością, złe warunki mieszkaniowe, zła sytuacja rodzinna, pogarszający się stan acji życiowej, zawodowej i materialnej.
zdrowia przy niskim poziomie higieny zdrowotnej. Brak prób samodzielnej poprawy
sytuacji. Podleganie procesom wykluczenia społecznego.

Źródło: opracowanie własne na potrzeby projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania.
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blemów asystenta rodziny. Wycena tego rodzaju kosztów nastręcza
wielu trudności i wymaga dostępu do rzetelnych, systematycznie
gromadzonych danych statystycznych. Poza zakresem dokonywanych szacunków pozostały usługi, które nie są udzielane przez podmioty pomocy społecznej, jak np. pomoc pedagoga czy psychologa
szkolnego.
Innym ważnym problemem, na który warto zwrócić uwagę,
prezentując problem szacowania kosztów zaniechania w przypadku
zwalczania ubóstwa, jest trudność związana z określeniem potencjalnych jego następstw w przypadku utrwalenia. Następstwa
te mogą praktycznie dotyczyć prawie wszystkich wymienionych
w ustawie powodów korzystania ze świadczeń pomocy, a tempo
ujawniania się kolejnych problemów mogących stanowić kolejne
zadania dla pomocy społecznej jest zależne nie tylko od samej jednostki czy rodziny, ale także od uwarunkowań środowiskowych
(Low… 2009). W tym przypadku podział na konsekwencje w postaci nowych problemów, ujawniające się po okresie czterech lub
siedmiu lat, ma raczej charakter umowny.
Innym aspektem metodologii szacowania kosztów zaniechania
działań w przypadku ubóstwa są: wiek osób objętych estymacją
potencjalnych kosztów i przyczyna ubóstwa. W zależności od wieku
osoby dotkniętej złą sytuacją materialną mogą ujawniać się różnice
w motywacji oraz gotowości do współdziałania z placówkami pomocy społecznej, poziomie mobilności zawodowej i przestrzennej,
a także w gotowości do korzystania z niematerialnych (co nie znaczy bezinwestycyjnych) form wsparcia. Zgodnie z zasadą indywidualizacji, świadczenia pomocy społecznej powinny być dostosowane
formą i rozmiarami do faktycznych potrzeb. Należy jednak wziąć
pod uwagę, że ich rozmiary mogą być zależne od przyczyny popadnięcia w ubóstwo. Należałoby zatem podejmować nieco inne działania w stosunku do osoby w produkcyjnym wieku niemobilnym,
która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej na skutek długotrwałego bezrobocia, a inne w przypadku młodej rodziny nieradzącej
sobie ze sztuką gospodarowania bardzo skromnymi dochodami
z pracy, zadłużonej i wykazującej się brakiem umiejętności samodzielnego wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Zaprezentowane powyżej rozważania mają na celu wyeksponowanie faktu, iż w przypadku tak zróżnicowanego zjawiska, jakim jest
ubóstwo i często bardzo odmiennie przebiegającego samego procesu ubożenia, Kalkulator Społeczny pozwala na generalne oszacowanie skali potencjalnych wydatków. Przydatność KS jako narzędzia
pomocnego w podejmowaniu decyzji w znacznej mierze zależy od
możliwie dokładnego zinwentaryzowania ponoszonych w pomocy
społecznej kosztów.

(cyclical homelessness) – dotykającą osób, które tracą dach nad
głową w przejściowych okresach swojego życia oraz tymczasową
(temporary homelessness) – odnoszącą się do braku własnego
mieszkania przez relatywnie krótki okres (Culhane 2008; Busch-Geertsema i in. 2010).
Doświadczenie bezdomności przynosi konsekwencje, które
wpływają zarówno na jednostkę, jej najbliższych, jak i społeczność
lokalną (Przymeński 2001). Skutki mogą dotyczyć zdrowia, sytuacji
zawodowej, rodzinnej oraz społecznej jednostki (Busch-Geertsema
i in. 2010). W tabeli 3 dokonano zestawienia potencjalnych następstw bezdomności. Konsekwencją braku schronienia czy pogorszenia odżywiania jest na przykład pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Inna grupa efektów wpływa na sytuację
jednostki na rynku pracy oraz spadek poziomu jej zatrudnialności.
Wykluczenie społeczne implikuje również skutki natury prawnej.
Osoba bezdomna nierzadko jest ofiarą przestępstw, ale również
może łamać przepisy prawa.
Warto podkreślić, że tabela 3 odnosi się do horyzontu jednego
roku. Zestawienie skutków dla dłuższego okresu wskazuje, iż wraz
z upływem czasu konsekwencje zaniechań są coraz poważniejsze,
a zakres potrzebnej pomocy aktywizująco-wspierającej nakierowanej na wyjście z bezdomności – a tym samym redukcję kosztów
zaniechania działań – znacznie większy. Zasygnalizowane tu różnice
między skalą problemów ujawniających się w związku z bezdomnością w miarę wydłużania okresu jej trwania zostały uwzględnione
w koncepcji Kalkulatora Społecznego.
Osobną, bardzo istotną grupę kosztów stanowią koszty alternatywne. Koszty utraconych możliwości ukazują przykładowo zakres
niewykorzystanych możliwości produkcyjnych. Osoba bezdomna zazwyczaj nie jest aktywna zawodowo, ma znaczne trudności
w znalezieniu pracy. Nie uczestniczy tym samym w procesie produkcyjnym, a kosztem alternatywnym jest utracony, niewytworzony
produkt (Kenway, Palmer 2003).
Tabela 3. Możliwe konsekwencje zaniechania działań pomocy
społecznej wobec osób bezdomnych w perspektywie roku
Poziomy
analizy
Jednostka

Zdrowotne: pogorszenie stanu zdrowia – pogorszenie samopoczucia, zagrożenie długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością lub przedwczesną śmiercią, ryzyko wystąpienia zaburzeń
psychicznych; ryzyko uzależnień.
Zawodowe: problemy w miejscu pracy; pogorszenie sytuacji na
rynku pracy, ryzyko utraty zatrudnienia; spadek zatrudnialności;
trudności lub brak możliwości zatrudnienia.
Rodzinne: konflikty z członkami rodziny – rozluźnienie/zanik więzi
rodzinnych.
Społeczne: konflikty z prawem.

Rodzina

Zdrowotne: występowanie sytuacji stresogennych.
Społeczne: konflikty i rozluźnienie/zanik więzi rodzinnych; komplikacja sytuacji rodzinnej.

PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POMOCY SPOŁECZNEJ
W literaturze przedmiotu bezdomność definiowana jest zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS (cyt. za Raport… 2011). Składają się na nią
cztery główne kategorie: (a) bezdachowość, (b) bezmieszkaniowość, (c) niezabezpieczone mieszkanie oraz (d) nieodpowiednie/
nieadekwatne zakwaterowanie. Odnoszą się one do bezdomności
sensu stricto oraz do problematyki wykluczenia mieszkaniowego,
które może być rozumiane jako bezdomność sensu largo (jako
zagrożenie wystąpieniem bezdomności). Na gruncie prawa polskiego bezdomność zdefiniowana została w art. 6 ustawy o pomocy społecznej. Konieczną przesłanką uznania osoby za bezdomną
jest niezamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym. Sytuacja taka może
wynikać z braku posiadania praw do lokalu mieszkalnego lub braku możliwości zamieszkania w nim. Na potrzeby realizacji projektu
„Kalkulator Kosztów Zaniechania” została przyjęta definicja zgodna z ustawową.
Analiza finansowych aspektów bezdomności oraz jej skutków
bierze pod uwagę okres doświadczania problemu, determinanty realizacji ryzyka oraz czynniki sprzyjające wyjściu z bezdomności.
W literaturze wyróżnia się bezdomność chroniczną (chronic homelessness) w przypadku długiego okresu bezdomności, cykliczną
Polityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

Rodzaj problemów/obszary

Społeczność Naruszenia prawa i porządku publicznego (żebractwo, kradzieże,
lokalna
ale również ryzyko stania się ofiarą przestępstw).
Źródło: opracowanie własne.

Unormowania prawne zakresu udzielanej pomocy osobom
bezdomnym zostały określone w art. 17, 49 i 101 ustawy o pomocy społecznej. W pierwszym z wymienionych artykułów sprecyzowano obligatoryjne, własne zadania gminy oraz wymieniono zadania własne gminy, które nie są obowiązkowe (Sierpowska 2009).
Wśród nich należy wyróżnić te o charakterze poradnictwa oraz
pomocy na rynku pracy, noszące znamiona działań aktywizująco-wspierających. Ramy udzielanej pomocy z tytułu bezdomności
uzależnione są również od poszczególnych strategii formułowanych z myślą o rozwiązywaniu określonych problemów społecznych.
Szereg działań realizowanych jest przez organizacje pozarządowe
oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
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Działania aktywizująco-wspierające mające na celu kompleksową pomoc osobom bezdomnym oraz wyjście z bezdomności zostały zdefiniowane w art. 49 ustawy. Artykuł określa m.in. zasady
funkcjonowania indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Skierowany do konkretnej osoby program ma umożliwić rozwiązywanie problemów życiowych, w tym rodzinnych, mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, a także zmianę stylu
życia oraz usamodzielnienie się osoby dotkniętej bezdomnością.
Powodzenie realizacji programu uzależnione jest nie tylko od
wsparcia ze strony państwa, ale przede wszystkim od spełnienia
zobowiązań podjętych przez osobę bezdomną. Jak podkreśla Sierpowska (2009), ustawa nie precyzuje form pomocy. Określono, iż
program może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje OPS. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności wiąże się z obowiązkiem opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osobę nim objętą.
Na gruncie unormowań prawnych wystąpienie ryzyka bezdomności stanowi warunek konieczny udzielenia pomocy z jej tytułu, niemniej już sam fakt zaistnienia ryzyka bezdomności stanowi
nierzadko najbardziej właściwy moment udzielenia pomocy. Wiąże
się to wówczas z najniższym poziomem kosztów udzielanej pomocy (Busch-Geertsema i in. 2010). Mandes, Biskup, Zielińska, Lang
(2012) na podstawie badań przeprowadzonych na terenie warszawskiej dzielnicy Wola wskazują, iż relatywnie mała grupa respondentów szukała pomocy w przypadku ryzyka bezdomności. Z drugiej
strony wyłaniają się niekonkluzywne wnioski, przykładowo w odniesieniu do znaczenia zatrudnienia zarówno jako środka zapobiegającego wystąpieniu bezdomności, jak również jako czynnika determi-

nującego wyjście z bezdomności. Analizy jakościowe wskazują, że
w przypadku braku odpowiednio skonstruowanych i efektywnie
zrealizowanych programów pomocy, ryzyko wystąpienia szerokiego
spektrum skutków negatywnych związanych z innymi problemami,
np. uzależnienia czy długotrwała lub ciężka choroba, jest znaczne.
Odpowiednio wcześnie zrealizowane programy pomocy pozwalają
efektywniej (oraz na ogół znacznie niższym kosztem) skutecznie
realizować założone cele, pomagając wyjść z bezdomności czy nie
dopuścić do jej wystąpienia. Wskazuje to na sens prowadzenia polityki prewencyjnej. Jej elementem może być model trwałego wyjścia z bezdomności.
Klienci pomocy społecznej często doświadczają wielu problemów jednocześnie, co implikuje konieczność zindywidualizowanego
podejścia. Pozwala to na dobór najbardziej odpowiedniego zestawu
narzędzi w celu udzielenia skutecznej pomocy osobom doświadczającym danej kwestii społecznej. CESI (2007) formułuje ogólny model wychodzenia z bezdomności (rys. 1), którego poszczególne
etapy mogą stanowić również punkty odniesienia do doświadczenia
bezrobocia czy ubóstwa.
Zgodnie z tą koncepcją osoby bezdomne otrzymują wsparcie
w ośrodkach pomocy. Podstawą do udzielenia jakiejkolwiek pomocy jest zaangażowanie ze strony instytucji do tego przeznaczonych,
jak również zdobycie przez pracowników pomocy społecznej zaufania osoby dotkniętej bezdomnością. Pozwala to na przejście z etapu
pierwszego do drugiego, jakim jest sformułowanie zakresu potrzebnej pomocy oraz indywidualnego planu działania (etap 3). Etapy 2
i 3 winny być realizowane w zindywidualizowany sposób, co umożliwia dobór środków pomocy najbardziej adekwatnych do sytuacji

Rysunek 1. Stopnie pomocy osobom bezdomnym prowadzące do uzyskania trwałego zatrudnienia
świadczenia
zewnętrzne

wsparcie
(usługi pośrednictwa
pracy, świadczenia
zdrowotne, usługi
mieszkaniowe itp.)

ośrodki
pomocy
Etap 1
Zobowiązanie

Etap 2
Potrzeba pomocy

mieszkaniowe

Etap 3
Indywidualny Plan Działania

poradnictwo
specjalistyczne

mentoring

edukacja

zdrowotne
Etap 4 – Wsparcie
holistyczne, dostosowane do potrzeb, ciągłe

emocjonalne

finansowe

prawne
ZATRUDNIALNOŚĆ
zdobywanie kompetencji, pomoc
w poszukiwaniu zatrudnienia, warsztaty,
szkolenia, zdobywanie doświadczenia
zawodowego

Etap 5 – Przygotowanie do rynku pracy
Wolontariat, zatrudnienie w domu, staże w przedsiębiorstwach

Etap 6 – Wspieranie zatrudnienia
Wspierane zatrudnienie, usługi pośrednictwa pracy,
subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie finansowe

Etap 7
Zrównoważone zatrudnienie
Źródło: CESI 2007, s. 14.
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osób objętych działaniem. W kolejnym etapie udzielana jest kompleksowa pomoc. W trakcie rozwiązywania kolejnych problemów
jednostka osiąga coraz większą autonomię, a zakres udzielanej
pomocy ulega ograniczeniu. W etapie 5 osoba przygotowywana
jest do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przykładowo w ramach realizowanego wolontariatu lub subsydiowanego zatrudnienia. W toku udzielanej pomocy zwiększa się zatrudnialność
danego klienta pomocy społecznej, a tym samym szanse na jego
usamodzielnienie się. W końcowym etapie jednostka powinna samodzielnie funkcjonować na rynku pracy, posiadając płatne zatrudnienie, co pozwala na pełne usamodzielnienie się.
Model trwałego wyjścia z bezdomności, aczkolwiek interesujący i warty zastosowania w praktyce pomocy społecznej, nie został
uwzględniony w Kalkulatorze Społecznym ze względu na trudności
metodologiczne związane z szacunkiem skali poszczególnych wydatków.
PODSUMOWANIE
Poszukując właściwej metodologii szacowania kosztów zaniechania w lokalnej polityce społecznej należałoby zacząć od oceny
kosztów wywoływanych w różnych okresach przez brak dostatecznie wczesnej reakcji. Zasygnalizowane w artykule konsekwencje
bezrobocia, ubóstwa dochodowego oraz bezdomności charakteryzują się tym, że, ulegając z czasem nasileniu, prawie nieuchronnie
prowadzą do wykluczenia społecznego. Podjęcie już na początkowym etapie działań zwalczających poszczególne problemy, a nawet
zapobiegających ich powstaniu, przynosi zatem nie zawsze łatwo
mierzalne, ale odczuwalne korzyści. Powodzenie Kalkulatora Społecznego jako narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji
co do form i zakresu działania w obszarze polityki społecznej na
poziomie lokalnym jest w dużej mierze uzależnione od trafnego
zdefiniowania ujawniających się z czasem negatywnych następstw
zaniechania i starannej wyceny podejmowanych działań.
W przypadku wszystkich trzech omówionych w artykule przyczyn korzystania z pomocy społecznej największym wyzwaniem dla
metodologii Kalkulatora Społecznego było określenie możliwych
następstw braku działania wobec ujawniających się problemów oraz
oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia tych następstw.
Przeprowadzone w ramach projektu badanie empiryczne oraz analiza literatury przedmiotu pozwoliły wprawdzie na zaproponowanie
konkretnych rozwiązań, ale ze względu na szybko zmieniającą się
sytuację socjalną i ekonomiczną istnieje potrzeba systematycznej
weryfikacji przyjętych założeń, tak by model Kalkulatora Społecznego nie odbiegał od społecznej rzeczywistości.

1
2

3

Tekst jednolity DzU z 2013 r., nr 674 z późn. zm.
Na potrzeby projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania przeprowadzono
identyfikację problemów po upływie roku, czterech i siedmiu lat od
identyfikacji problemu. Na temat przyczyn wprowadzenia takiego rozróżnienia zob. artykuł pt. Charakterystyka Kalkulatora Społecznego w tym
zeszycie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przysługuje z powodu ubóstwa. W art. 8 ustawy
określono, że prawo do świadczeń mają osoby dysponujące miesięcznie
dochodem nie przekraczającym od 1 października 2012 r. 542 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 456 zł na osobę w pozostałych gospodarstwach wówczas, gdy występuje równocześnie przynajmniej jeden
z wymienionych poza ubóstwem powodów.

4

5

W 2013 r. według GUS 16,2% społeczeństwa pozostawało poniżej granicy ubóstwa relatywnego, 12,8% poniżej granicy ubóstwa ustawowego,
a 7,4% poniżej ubóstwa skrajnego (GUS 2014).
Tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 1188.
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SUMMARY
Unemployment, poverty and homelessness cause a risk of social exclusion associated with lack or limitation of
opportunities to participate in social life. They can occure at different levels, depending on ones willingness to cooperate in order to overcome the difficulties. Calculator of cost of inaction helps to indentify which of the instruments of social policy can be most effective in the fight against social exclusion caused by insufficient income. In
the case of unemployment, social assistance capabilities of its overcoming are smaller than in the case of homelessness and poverty which occurence is a prerequisite for the granting of financial support in case of other reasons
for using of social assistance.
Keywords: social assistance, unemployment, poverty, homelessness, efficiency.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I DŁUGOTRWAŁA CHOROBA
– DEFINIOWANIE, KOSZTY I ZADANIA
DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Magdalena Maciejasz
Paweł Kubicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WSTĘP

PRZYJĘTE DEFINICJE

Niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba już
teraz stanowią jeden z głównych powodów udzielania pomocy
społecznej1. Stanowią też wyzwanie dla polityki społecznej ze względu na skalę zjawiska – zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego niepełnosprawnych jest przynajmniej 4697,5 tys.
osób, co stanowi 12,2% ludności Polski (GUS 2012a: 63–67).
Innym powodem decydującym o znaczeniu tego zjawiska jest
rozmiar ponoszonych kosztów (zarówno indywidualnych, jak
i społecznych), oszacowanych zgodnie z danymi na 2010 r. na
kwotę 64,4 mld zł, co stanowiło 4,6% PKB (Piętka-Kosińska
2012: 59).
Oba zjawiska są ze sobą powiązane – długotrwała choroba
może w konsekwencji doprowadzić do niepełnosprawności. W zamożnych krajach UE udział konsekwencji długotrwałych chorób
w powstaniu niepełnosprawności wynosi ponad 80%, w Polsce jest
niższy – ponad 60% (Golinowska, Sowa 2012: 11), co jest związane także ze starzeniem się populacji (Topór-Mądry 2011: 25). Podobieństwo obu ryzyk widać jeszcze wyraźniej, jeśli zamiast do definicji niepełnosprawności obowiązującej w polskim prawie odwołamy
się do tej, która została sformułowana w Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą (art. 1) do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną
sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im
pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości
z innymi osobami.
Jednocześnie wyzwania związane z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą, w tym przede wszystkim związane z zapewnieniem z jednej strony opieki, ale z drugiej rehabilitacji i integracji
społecznej, będą zwiększać się w związku ze starzeniem się populacji mieszkańców Polski. Wyniki badania PolSenior również potwierdzają fakt, iż im osoba starsza, tym częściej charakteryzuje
się ograniczoną samodzielnością, a zapotrzebowania na wsparcie
ze strony innych osób drastycznie wzrasta po 80. roku życia (Błędowski 2011: 33, 35).
Wiedząc zatem, iż problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem oraz mając na uwadze zachodzące zmiany demograficzne,
a w szczególności wydłużanie się czasu trwania życia, spadek
dzietności, jak również zmianę modelu rodziny, spodziewać się
można wzrostu udziału świadczeń z tytułu choroby lub niepełnosprawności we wszystkich udzielonych w ramach pomocy społecznej świadczeniach. Coraz dłuższy czas trwania życia oznacza dla podmiotów polityki społecznej nie tylko większą liczbę
świadczeniobiorców, ale również wydłużanie się okresu objęcia
pomocą, co jest związane przede wszystkim z faktem, że dłuższe
życie nie jest tożsame z dłuższym życiem w zdrowiu. Dane Eurostat dla Polski pokazują, że o ile przeciętne dalsze trwanie życia
kobiet i mężczyzn w momencie urodzenia systematycznie rośnie,
o tyle liczba lat życia w zdrowiu maleje2.
Mając powyższe na uwadze staje się jasne, iż system opieki nad
osobami niesprawnymi musi zostać dogłębnie przemyślany. Być może
trzeba nawet mówić o stworzeniu takiego systemu, bowiem dotychczasowe rozwiązania, w których to rodzina pełniła przede wszystkim
funkcje opiekuńcze, ze względów demograficzno-społecznych nie będą dostępne dla znacznej części społeczeństwa polskiego.

W opracowaniach eksperckich (Brzezińska i in. 2010: 11–20;
Kołaczek 2010: 42–45; Roulstone i Prideaux 2012: 1–20; Shah
i Priestley 2010: 5–22; Woźniak 2008: 36–110) dotyczących
postrzegania niepełnosprawności wyraźnie widać zmianę z podejścia bardziej medycznego, koncentrującego się na braku
sprawności i deficytach jednostki, na podejście społeczne, nakierowane na funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie (patrz też: Kurowski 2012)3. Właśnie dlatego punktem
wyjścia do rozważań teoretycznych w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania była definicja osoby niepełnosprawnej zgodna ze
wspomnianą wyżej Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jednak w praktyce, na poziomie lokalnym i w codziennej pracy służb społecznych, ma ona mniejsze znaczenie:
wciąż dominuje prawna definicja niepełnosprawności, według
której osoba niepełnosprawna posiada odpowiednie orzeczenie
wydane przez organ do tego uprawniony, co w przypadku pomocy społecznej oznacza powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Przy okazji warto zwrócić uwagę, że w samej ustawie o pomocy społecznej nie zdefiniowano niepełnosprawności. Znajduje
się tam natomiast odwołanie do ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, która definiuje niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Ze względu na konieczność operacjonalizacji problematyki niepełnosprawności na potrzeby Kalkulatora Społecznego w projekcie
wyodrębniono trzy poziomy niepełnosprawności (tab. 1). Podział
ten został dokonany ze względu na skalę i zakres wsparcia, jakiego
wymagają klienci ośrodka pomocy społecznej.
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Tabela 1. Definicje poziomów w ramach niepełnosprawności
Poziom

Charakterystyka osób zakwalifikowanych
do poszczególnych grup

Poziom 1

Osoba wymagająca niewielkiego, okresowego wsparcia w wybranych czynnościach wykraczających poza podstawowe aktywności
dnia codziennego lub terapii/rehabilitacji w niewielkim wymiarze
czasowym. Może samodzielnie bądź z niewielkim wsparciem
uczestniczyć w życiu społecznym.

Poziom 2

Osoba wymagająca codziennego wsparcia w miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych (gospodarczych4 i pielęgnacyjnych) lub codziennej terapii/rehabilitacji. Wymaga wsparcia, by
uczestniczyć w życiu społecznym.

Poziom 3

Osoba wymagająca stałego wsparcia w miejscu zamieszkania
w większości podstawowych czynności dnia codziennego lub
codziennej intensywnej terapii/rehabilitacji. Jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym jedynie przy pomocy innej osoby. Spełnia
kryteria pozwalające na skierowanie do placówki całodobowego
pobytu.

Źródło: opracowanie własne.

Ustawa o pomocy społecznej5 nie definiuje również pojęcia
długotrwałej lub ciężkiej choroby, a jedynie wymienia ją jako jeden
z powodów udzielania pomocy osobom i rodzinom (art. 7). W nomenklaturze zdrowotnej częściej spotykany jest termin „choroba
Polityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

przewlekła” (ang. chronic disease). Światowa Organizacja Zdrowia
charakteryzuje ją jako chorobę o długim czasie trwania i powolnym
przebiegu6.
Bardziej rozbudowaną, acz zbliżoną definicję podaje Leksykon
gerontologii, gdzie choroba przewlekła została określona jako dolegliwość bądź stan patologiczny, które utrzymują się przez dłuższy
czas i które będą trwały nadal […]. Do głównych cech choroby
przewlekłej należą: długotrwałość, łagodniejszy niż w stanie ostrym
przebieg, pogorszenie sprawności pacjenta i jego uzależnienie od
opiekuna, nieodwracalność zmian patologicznych i niepomyślne
rokowanie, a także następstwa psychospołeczne. Osoby chorujące
przewlekle wymagają opieki długoterminowej – lekarskiej, pielęgniarskiej i/lub rehabilitacji (Zych 2010: 31).
Z kolei Nitecki opisuje chorobę nie przez jej cechy, ale poprzez
skutki, jakie wywołuje. Choroba długotrwała odnosić się będzie
do osób, którym uprawnieni do tego lekarze wystawią zaświadczenie o długotrwałej chorobie lub stwierdzą jej występowanie,
a choroba ta będzie powodowała zwiększone wydatki na lekarstwa
czy też artykuły spożywcze wymagane przy zalecanej diecie lub
spowoduje ograniczenia w możliwościach znalezienia zatrudnienia. […] nie każda długotrwała choroba będzie stanowiła
przesłankę uzasadniającą przyznanie świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej, a jedynie taka, która przyczyni się do zwiększenia wydatków osoby i rodziny na jej leczenie, ewentualnie
spowoduje zmniejszenie szans na rynku pracy na znalezienie zatrudnienia umożliwiającego zaspokojenie niezbędnych potrzeb
osoby i rodziny (Nitecki 2008: 169). Rozmowy z praktykami pokazują jednak, że wspomniane zaświadczenie lekarskie nie jest warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy z powodu długotrwałej
lub ciężkiej choroby.
Z uwagi na brak definicji długotrwałej lub ciężkiej choroby
w ustawie o pomocy społecznej, co wielokrotnie utrudnia interpretację [powodów przyznania świadczenia z pomocy społecznej –
dopisek autorów], jednocześnie jednak umożliwia elastyczność ich
stosowania i ułatwia administracji urzeczywistnianie celów i zadań
ustawy (Nitecki 2008: 159–160), na potrzeby projektu przyjęte zostało bardzo ogólne określenie osób długotrwale lub ciężko chorych mówiące, że są to osoby, które z powodu wieku lub choroby
i związanych z nimi trudnościami życiowymi wymagają pomocy
innych osób, a są jej pozbawione. Starość nie jest równoznaczna
z uzależnieniem od pomocy innych osób (Błędowski 2012: 55),
jednak uwzględnienie wieku w tej definicji wynika przede wszystkim z faktu, iż osoby starsze częściej dotknięte są długotrwałymi
problemami zdrowotnymi niż osoby młodsze (wykres 1). Rozmowy
z ekspertami pokazują, że nierzadko trudno jednoznacznie określić, czy trudności życiowe są skutkiem choroby, czy też wynikają
z zaawansowanego wieku danej osoby i związanych z nim ograniczeniami.

W ramach grupy osób z długotrwałą lub ciężką chorobą zostały,
podobnie jak w przypadku niepełnosprawności i pozostałych problemów społecznych, wyodrębnione trzy podgrupy (poziomy), co
pokazano w tab. 2.
Tabela 2. Definicje poziomów w ramach
długotrwałej lub ciężkiej choroby
Poziom

Charakterystyka osób zakwalifikowanych
do poszczególnych grup

Poziom 1

Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga
niewielkiego, okresowego wsparcia w wybranych czynnościach
wykraczających poza podstawowe aktywności dnia codziennego.
Może samodzielnie bądź z niewielkim wsparciem uczestniczyć
w życiu społecznym.

Poziom 2

Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga codziennego lub prawie codziennego wsparcia w postaci usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych). Wymaga wsparcia, by uczestniczyć w życiu społecznym.

Poziom 3

Osoba, która czasowo, ze względu na stan zdrowia, wymaga
stałego wsparcia w większości podstawowych czynności dnia
codziennego. Jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym
jedynie przy pomocy innej osoby.

Źródło: opracowanie własne.

ZADANIA SAMORZĄDU LOKALNEGO

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [hlth_silc_05].

Ustawa o pomocy społecznej określa, jakie zadania są realizowane na szczeblu gminy i powiatu, jak również dzieli je na zadania
własne (obligatoryjne i fakultatywne) i zlecone (art. 17–20). Zadania te można podzielić na świadczenia o charakterze finansowym,
rzeczowym i usługowym (tab. 3). W ustawie o samorządzie gminy
brak jest bezpośrednich odniesień do osób z niepełnosprawnościami.
Analizując powyższą listę świadczeń, nietrudno stwierdzić, że
są to głównie działania o charakterze interwencyjnym. Zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością i długotrwałą
lub ciężką chorobą korzysta z pomocy w formie pieniężnej (Błędowski 2012: 58). Jak wynika z analiz wpływ świadczeń [pieniężnych] z pomocy społecznej na ograniczenie ubóstwa jest
znikomy (Wóycicka 2011: 131), można zatem przypuszczać, iż
wysokość świadczeń nie pozwala też na pokrycie kosztów leczenia, terapii, opieki.
Z kolei usługi opiekuńcze, w szczególności specjalistyczne
usługi opiekuńcze, które mogłyby pomóc osobie chorej – jak
i niepełnosprawnej – dłużej utrzymać niezależność, […] nie są
w pełni wykorzystywane przez same osoby zainteresowane i ich
rodziny, a przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej
(Deja 2006: 2). Niezbędne staje się również określenie pewnych standardów usług opiekuńczych (patrz np. standardy usług
opiekuńczych opracowane przez WRZOS) (Staręga-Piasek i in.
2011) oraz katalogu świadczeń (Wyrwicka, Łukasik 2010: 90)7,
bowiem obecnie zakres wsparcia możliwego do uzyskania w poszczególnych gminach i powiatach różni się, co wynika nie tylko ze
zróżnicowanych potrzeb, ale także odmiennych możliwości finansowych poszczególnych samorządów. Warto również przy tej
okazji zwrócić uwagę na pewną sprzeczność pomiędzy oczekiwaniem na wsparcie zindywidualizowane i dostosowane do specyficznych potrzeb jednostki, a tym samym dalekie od standaryzacji,
a koniecznością zapewnienia pewnego standardu, a tym samym
uśrednienie udzielanej pomocy.
Pewnym rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do
podniesienia jakości świadczonych usług oraz zwiększenia liczby
podmiotów je świadczących, byłoby przyznawanie usług opiekuńczych w formie bonu, czeku opiekuńczego, który klient mógłby zrealizować w wybranej przez siebie placówce (Wyrwicka,
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Wykres 1. Odsetek osób mających długotrwałe problemy
zdrowotne według wieku w Polsce (2011 r.)

Tabela 3. Obowiązki (zadania i świadczenia) powiatu oraz gminy (jednostek samorządu terytorialnego – JST)
w zakresie pomocy z powodu niepełnosprawności
JST

Podstawa prawna

Zadanie

Rodzaj

Obowiązek

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 4 UoPS

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 5 UoPS

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 9 UoPS

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 11 UoPS

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 12 UoPS

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 15 UoPS

Sprawienie pogrzebu

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 16 UoPS

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 1 pkt 19 UoPS

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

własne

tak

Gmina

Art. 17 ust. 2 pkt 1 UoPS

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

własne

nie

Gmina

Art. 17 ust. 2 pkt 2 UoPS

Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek
oraz pomocy w naturze

własne

nie

Gmina

Art. 17 ust. 2 pkt 3 UoPS

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

własne

nie

Gmina

Art. 18 ust. 1 pkt 3 UoPS

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

zlecone

tak

Gmina

Art. 18 ust. 1 pkt 5 UoPS

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

zlecone

tak

Gmina

Art. 18 ust. 1 pkt 6 UoPS

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

zlecone

tak

Gmina

Art. 16 ust. 1 UoŚR

Zasiłek pielęgnacyjny

zlecone

tak

Powiat

Art. 4 ust. 1 pkt 5 UoPS

Wspieranie osób niepełnosprawnych

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 1 UoPS

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 2 UoPS

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 6 UoPS

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 7 UoPS

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży
opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 10 UoPS

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 11 UoPS

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków
wsparcia

własne

tak

Powiat

Art. 19 ust. 12 UoPS

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej

własne

tak

Powiat

Art. 20 ust. 2 UoPS

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zlecone

tak

Powiat

Art. 6 UoRZiSoZON

Prowadzenie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

zlecone

tak

Powiat

Art. 10b ust. 6a
UoRZiSoZON

Kontrola przynajmniej raz do roku warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)

zlecone

tak

Powiat

Art. 10b ust. 1, 2; art. 29
ust. 1 UoRZiSoZON

Możliwość założenia i utrzymania (w tym obowiązku partycypowania w kosztach art. 10b ust. 2a)
warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakładów aktywizacji zawodowej (ZAZ)

własne

nie

Objaśnienie skrótów: UoPS – ustawa o pomocy społecznej. UoŚR – ustawa o świadczeniach rodzinnych. UoRZiSoZON – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw, stan prawny na 31.12.2013 r.

Łukasik 2010: 90; projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym). Niewątpliwie pożądany rozwój systemu środowiskowych świadczeń opiekuńczych musi być jednak poprzedzony
zmianą sposobu finansowania tychże świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, gdyż obecny poziom wydatków gmin na
świadczenia opiekuńcze praktycznie nie pozwala na zwiększenie
liczby osób objętych świadczeniami opiekuńczymi bez ograniczenia wydatków na inne cele pomocy społecznej (Błędowski
2011: 35). O skali potrzebnego wsparcia osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych w kontekście innych przyczyn korzystania z pomocy świadczy to, że obie te grupy stanowią łącznie
blisko 1/3 klientów pomocy społecznej. Należy również podkre18

ślić, że spośród tych grup rekrutują się w przeważającej większości mieszkańcy domów pomocy społecznej.
Mimo że osoby długotrwale chore i niepełnosprawne są
najczęściej zdane na pomoc najbliższych (Hrynkiewicz 2012:
13), brakuje usług skierowanych bezpośrednio do opiekunów
nieformalnych. Mając na uwadze zmniejszający się potencjał
opiekuńczy rodziny, trzeba uznać za niezbędne wsparcie opiekunów już na wczesnym etapie sprawowania przez nich opieki.
Aspekt ten jest, niestety, pomijany w obecnym systemie wsparcia
na poziomie lokalnym, co może prowadzić do przedwczesnego wypalania się i wyczerpywania rodzinnych zasobów opiekuńczych.
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Tabela 4. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc w 2013 r.
Problem społeczny – podstawowa przyczyna
przyznania pomocy

Liczba rodzin,
którym przyznano pomoc

Ubóstwo

754 726

Bezrobocie

685 993

Długotrwała lub ciężka choroba

429 704

Niepełnosprawność

412 880

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego

241 652

Potrzeba ochrony macierzyństwa

127 184

Alkoholizm

89 647

Bezdomność

37 317

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

21 284

Przemoc w rodzinie

20 187

Sytuacja kryzysowa

10 666

Zdarzenie losowe

8 594

Narkomania

3 808

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

2 132

Sieroctwo

1 985

Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

567
62

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

KOSZTY CHOROBY I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jednym z kluczowych elementów, które były poddane analizie
w ramach Kalkulatora Społecznego były koszty udzielanego
wsparcia. Tradycyjnie na poziomie lokalnym liczone są one jako
wydatki budżetowe świadczone przez lokalne instytucje samorządowe. Można je jednak podzielić nie tylko ze względu na płatnika,
ale też na typ wydatków: 1) koszty ponoszone indywidualnie
przez osobę niepełnosprawną lub chorą oraz rodzinę i koszty ogólnospołeczne, 2) koszty ekonomiczne i pozaekonomiczne oraz
3) koszty bezpośrednie i pośrednie, przy czym te ostatnie brane są
pod uwagę przede wszystkim w ekonomice zdrowia (Piętka-Kosińska 2012: 7).
Zagraniczna literatura, szczególnie amerykańska, dostarcza
wielu opracowań szacujących koszty choroby8. Poniżej scharakteryzowane zostały niektóre metody służące do obliczania kosztów
choroby (The Global Economic… 2011): 1) koszt choroby (Cost
of Illness) – podejście to polega na zsumowaniu różnych kategorii
kosztów bezpośrednich i pośrednich, takich jak koszty: osobowe
związane z diagnozą medyczną, leków, niemedyczne (np. transport chorego). Uwzględniane są również koszty związane z utraconym zarobkiem, jak i koszty niewymierne (ból i cierpienie);
2) koszty utraconego produktu (Value of Lost Output) – metoda
ta szacuje wpływ choroby na PKB, badając wpływ choroby na
uszczuplenie rynku pracy, kapitału i innych czynników produkcji; 3) wycena statystycznego życia (Value of Statistical Life) –
metoda ta odzwierciedla, ile społeczeństwo jest skłonne zapłacić
w celu zredukowania ryzyka niepełnosprawności i śmierci związanego z długotrwałą chorobą.
Niepełnosprawność oraz długotrwała choroba wiążą się również
z całym szeregiem kosztów niewymiernych, czyli takich, którym
trudno jednoznacznie przypisać wartości pieniężne i które nie mają
wartości rynkowej. Należą do nich m.in. ból, cierpienie, rozgoryczenie, żal. Są to tzw. koszty emocjonalne (Olcoń-Kubicka, Kubicki
2012: 55). Istnieją jednak metody, aby i te koszty były uwzględniane
jako część kosztów całkowitych choroby (np. za pomocą jakości
życia związanej ze stanem zdrowia – Health Related Quality of Life
– HRQL) (Muennig 2008: 251).
Kolejnym czynnikiem, któremu trudno jednoznacznie przypisać
wartość pieniężną, jest czas. Opieka nad osobami niesprawnymi
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strzegana jako „bezpłatna” (Jurek 2007: 112). W rzeczywistości ma
ogromną wartość, niemniej brak jest zgody co do sposobu pomiaru jej
wartości ekonomicznej (Faria i in. 2012: 22). Gdyby potraktować czas
jako zasób, który opiekun nieformalny może spożytkować na inny cel,
np. na działalność zarobkową, okazuje się, że czas poświęcany opiece
można jednocześnie traktować w obliczeniach jako koszt utraconych
korzyści finansowych, jeśli zamiast opiece opiekun poświęciłby się
pracy zarobkowej, lub koszt utraconego czasu wolnego – jeśli opiekun
ten czas mógłby wykorzystać według własnych potrzeb.
Analiza czasu poświęconego na opiekę nad dorosłymi wymagającymi opieki przeprowadzona w ramach projektu „Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy – Bariery aktywności zawodowej kobiet oraz osób w starszych grupach
wieku produkcyjnego” wykazała, że 39% kobiet i 38% mężczyzn
przeznacza na opiekę do 10 godzin tygodniowo, 33% kobiet i mężczyzn – od 11 do 30 godzin, a 28% kobiet i 29% mężczyzn – powyżej 30 godzin tygodniowo (Kotowska, Wóycicka 2008: 134).
Istnieje kilka metod obliczania kosztu tak postrzeganego czasu,
np. metoda kosztów alternatywnych lub metoda „samo-ewaluacji”,
w której opiekun sam szacuje wartość (w jednostkach pieniężnych)
czasu poświęcanego opiece. Badacze w Australii, bazując na czasie
poświęcanym opiece przez opiekunów nieformalnych i traktując ten
czas jako utracone korzyści finansowe wyliczyli, że koszt alternatywny wszystkich opiekunów wyniósł w 2010 r. 6,5 mld dol. australijskich, co stanowiło 0,5% PKB i 9,5% wartości formalnej opieki
zdrowotnej (The economic value… 2010: 18).
Inna możliwa do zastosowania metoda dotyczy „wyceny zamiennika” (replacement valuation), która polega na wyliczeniu kosztu zakupu w sektorze opieki formalnej ekwiwalentu liczby godzin
opieki sprawowanej przez opiekunów nieformalnych. Bazując na
tych samych wartościach, co w poprzedniej metodzie, badacze
wyliczyli, że koszty opieki w 2010 r. wyniosły w tym przypadku
40,9 mld dol. australijskich (równowartość 3,2% PKB i 60% wartości formalnej opieki zdrowotnej) (The economic value… 2010: 20).
W projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania koszty samej choroby lub niepełnosprawności nie są liczone w ujęciu zaprezentowanym
powyżej, nie są też brane pod uwagę koszty niewymierne. Uwzględnione zostały natomiast wydatki, jakie ponosi jednostka samorządu
terytorialnego na działania związane z pomocą osobom niepełnosprawnym i chorym. Ograniczenie to jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy podejściem teoretycznym, które sugerowałoby czy
wręcz nakazywało uwzględnienie całego zakresu kosztów, a empirią.
Jednym z ograniczeń jest brak odpowiednich danych, które pozwoliłyby na trafne oszacowanie wszystkich kosztów ponoszonych przez
rodziny i instytucje w związku z chorobą i niepełnosprawnością.
Tabela 5. Koszt wybranych świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy społecznej
Forma pomocy

Liczba osób,
Kwota
Kwota
którym przyznano świadczeń świadczenia
decyzją
w zł w ciągu na osobę w zł
świadczenia
roku
w ciągu roku

Zasiłek okresowy z tytułu
długotrwałej choroby

45 089

44 600 611

989

Zasiłek okresowy z tytułu
niepełnosprawności

52 381

51 390 383

981

Usługi opiekuńcze (ogółem)

86 967

370 800 615

4 264

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze

4 191

13 805 642

3 294

Odpłatność gminy za pobyt
w domu pomocy społecznej

43 464

896 666 263

20 630

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za rok 2013.

Drugim ograniczeniem – istotniejszym ze względów projektowych – są oczekiwania lidera projektu i władz lokalnych związane
z potencjalną użytecznością narzędzia. W tym przypadku praktyczniejszym narzędziem jest takie, które pozwala na liczenie kosztów
wydatków ponoszonych z budżetu JST. Dlatego w projekcie większość wykorzystywanych danych to oficjalne dane statystyczne,
a jedynie w przypadku braku danych – bazuje się na rozmowach
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z ekspertami. Tabela 5 zawiera zestawienie wybranych świadczeń
realizowanych w ramach pomocy społecznej i ich kosztów przedstawionych w ramach w sprawozdań MPiPS-03 za rok 2013.
Praktyka pokazuje, że koszty pomocy świadczonej w ramach
opieki instytucjonalnej są znacznie wyższe niż koszty pomocy środowiskowej. Pomijamy problem jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Tym bardziej niepokojący jest
fakt, iż w Polsce więcej osób niesamodzielnych otrzymuje pomoc
w placówkach zamkniętych niż korzysta z usług w miejscu swojego
zamieszkania (Błędowski 2012: 61). Jackson, posługując się techniką analizy ekonomicznej, próbował wyznaczyć optymalny model
„równowagi opieki”. Badając zależność między stopniem uzależnienia osoby a kosztem opieki, jaka dana osoba generuje, ustalił, iż
przy niskim stopniu zależności najbardziej efektywna jest opieka
domowa, przy średnim poziomie – opieka w sektorze instytucjonalnej pomocy społecznej, natomiast przy wysokim poziomie zależności – opieka szpitalna (wykres 2). Wniosek ten powinien stanowić argument za wspieraniem usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania, co w dłużej perspektywie czasu pozwoli na
zmniejszenie wydatków na cały system opieki długoterminowej.

noit, Hallgrimsdottir 2011). Taka feminizacja opieki oraz dominacja
opieki rodzinnej nad alternatywnymi formami wsparcia, choćby ze
względów demograficznych i społecznych, będzie musiała w Polsce
ulec zmianie.
Warto też, co wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu,
zastanowić się nad zmianą sposobu liczenia kosztów niektórych
działań. Uwzględnienie w bilansie wydatków na usługi opiekuńcze
czy świadczenia pielęgnacyjne korzyści wynikających z ograniczenia kosztów innych podmiotów, mogłoby zmienić w istotny sposób
całą kalkulację. Dla przykładu, zaniechanie świadczenia usług opiekuńczych, które z perspektywy budżetu samorządu lokalnego są
kosztem, przy uwzględnieniu wydatków ponoszonych przez rodzinę czy np. służbę zdrowia, mogłoby spowodować, że działania
postrzegane jako obciążenie dla lokalnego budżetu przy zmianie
perspektywy i sposobu ich szacowania są inwestycją społeczną
o wysokiej stopie zwrotu.
1

2

Wykres 2. Poziom zależności a koszty opieki długoterminowej

3

4

5
6
7

Źródło: Jurek 2007: 114.
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Jeśli wziąć pod uwagę nie tylko kwestie finansowe, ale również,
a może przede wszystkim możliwe negatywne konsekwencje, z jakimi wiąże się pobyt w zakładach stacjonarnej opieki długoterminowej (np. deprywacja społeczna, fizyczna, emocjonalna), niezbędna
może okazać się deinstytucjonalizacja opieki9. Bezsprzeczne jest
jednak, że najlepszą inwestycją jest zapobieganie niepełnosprawności, aniżeli przywracanie sprawności (Piętka-Kosińska 2012: 60),
co stanowi kolejny argument za polityką o charakterze prewencyjno-aktywizującym.
PODSUMOWANIE
Niedawne protesty rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych10 oraz tzw. okrągły stół zorganizowany 30 kwietnia 2014 r.
przez MPiPS w celu omówienia systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych11 i dalsze zapowiedziane
obrady w ramach tzw. podstolików tematycznych poświęconych
wybranym obszarom wsparcia wskazały, z jednej strony, na duże
społeczne oczekiwania wobec państwa, a z drugiej na kluczowe
obszary, które w rozumieniu protestujących, ale też i ekspertów
wymagają usprawnień. Jednym z takim obszarów jest bez wątpienia
system wsparcia środowiskowego oraz usługi opiekuńcze świadczone w ramach rodziny bądź w jej zastępstwie.
Jednocześnie analizy w ramach projektu Kalkulator Kosztów
Zaniechania wskazały również, że brakuje narzędzi, które pozwoliłyby oszacować koszty działań wspierających, w tym między innymi
koszty zaniechania. Na marginesie warto wspomnieć, że najczęściej
te „niepoliczalne” w bilansie koszty ponosi kobieta, świadcząc „niepłatną” pracę i niwelując zaniedbania oraz luki systemu wsparcia
w ramach polityki społecznej. Świadczą o tym choćby doświadczenia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (Kubicki 2014), gdzie
funkcje opiekuńcze pełni przede wszystkim kobieta, jak też opracowania poświęcone problematyce wyceny usług opiekuńczych (Be20

9

10

11

Według sprawozdania MPiPS-03 niepełnosprawność i długotrwała lub
ciężka choroba stanowiły łączenie około 30% wszystkich powodów
przyznawania pomocy w 2013 r. w Polsce.
W Polsce przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w momencie urodzenia wzrosło z 79,3 lat w 2005 r. do 81,1 w 2012 r., podczas gdy liczba
lat życia w zdrowiu zmalała z 66,9 w 2005 r. do 62,9 w 2012 r. Wśród
mężczyzn przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia wzrosło z 70,8 lat w 2005 r. do 72,7 w 2012 r., natomiast liczba lat życia
w zdrowiu zmalała z 61,2 w 2005 r. do 59,2 w 2012 r. (Eurostat,
tsdph100; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp 03.10.2013]).
Problematyka definiowania, jak i zmiany paradygmatu niepełnosprawności omówiona zostanie szerzej w artykule P. Kubickiego pt. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej
Polsce (w druku).
Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych (tj. sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowanie posiłku, pomoc w spożywaniu posiłku, pomoc w umyciu się,
załatwianie spraw urzędowych itp.).
DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/ [dostęp 03.10.2013].
Więcej o standaryzacji usług opiekuńczych znajduje się w: Szarfenberg 2011.
Przykładowo: The cost of disease and illness in the United Sates in the
year 2000, Public Services Laboratory of Georgetown University and
with the Division of Program Analysis of the National Institutes of Health,
Public Health Service.
Więcej na temat deinstytucjonalizacji znajduje się w opracowaniu: Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, http://
deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/05/CommonEuropean-Guidelines_Polish-version.pdf [dostęp 05.10.2013].
Patrz serwis społecznościowy poświęcony opiekunom dzieci: https://
pl-pl.facebook.com/pages/Forum-Rodzin-Os%C3%B3b-Niepe%C5
%82nosprawnych-Rodziny-ON/105429839513829 i osób dorosłych:
https://pl-pl.facebook.com/OpiekunOsobyNiepelnosprawnej
Patrz: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/
art,6673,okragly-stol-jak-wspierac-osoby-niepelnosprawne.html [dostęp
29.05.2014].
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SUMMARY
The article addresses issues related to the definition of disability and long-term illness, tasks associated with
them, costs of individual actions and consequences of the lack of support. This description was developed within
the framework of the Calculator of Costs of Inaction project, which means taking into account local and institutional
perspective in the analysis and focusing on activities carried out and funded by local government units. The text
points out various approaches to defining both social problems, including similarity of disability and long-term
illness due to the form of received support for people with limited independence. The predominant intervention
support as well as the limited forms of assistance for informal caregivers are pointed out. The text also refers to the
issue of calculating the costs of inaction itself and the phenomenon of so called „passing-on” of the costs between
family, local government and the state budget.
Keywords: disability, long-term illness, local social policy, costs of support.
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WPROWADZENIE
Współczesne społeczeństwa charakteryzują się coraz większą
liczbą rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te mogą mieć swoje źródło
zarówno w procesach ogólnospołecznych (przemiany społeczno-gospodarcze, zmiany systemu wartości, stylu życia i konsumpcji),
jak i w indywidualnych charakterystykach rodzin i osób je tworzących (por. Kotlarska-Michalska 2011). Najczęściej problemy te są
udziałem rodzin wielodzietnych, w tym niepełnych.
Jedną z potencjalnych konsekwencji niewłaściwego wywiązywania się z funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodzica(-ców)
biologicznego jest umieszczenie dziecka(-ci) w instytucji pieczy zastępczej. Mimo że socjalizacja człowieka trwa całe życie, najwcześniejsze doświadczenia dzieci w znaczący sposób kształtują ich
osobowość, co ma wpływ na całe ich późniejsze życie i zachowania
(Faliszek 2011). Postawa i sposób funkcjonowania dorosłej jedPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

nostki – jako członka społeczności – są natomiast powiązane z kapitałem społecznym kraju. To z kolei ma istotne znaczenie nie tylko
dla rozwoju lokalnego, ale i całego społeczeństwa.
Można zatem przypuszczać, iż brak działań na rzecz wspierania
rodziny doświadczającej trudności negatywnie wpływa między innymi na spójność społeczną. Z tego powodu na szczególną uwagę
zasługują działania wspomagające wzrost kapitału społecznego
jednostki i – tym samym – szerszych grup społecznych. Do grupy
takich działań zaliczyć można zapobieganie powstawaniu i zwalczanie już istniejących problemów w rodzinach z dziećmi oraz negatywnych konsekwencji związanych z sieroctwem.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najistotniejszych
elementów oraz wniosków wynikających z analizy problemów społecznych – bezradności opiekuńczo-wychowawczej (dalej w tekście
jako bezradność O–W) oraz sieroctwa na potrzeby projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania”. W pierwszej części opisano przyjęte
w badaniu definicje tych problemów badawczych, a następnie za21

prezentowano niektóre z możliwych konsekwencji niepodjęcia działań w tych obszarach (z perspektywy generowania kosztów zaniechania). Zaproponowano również działania mogące przyczynić się
do przeciwdziałania wskazanym negatywnym skutkom zaniechań.
DEFINICJA ANALIZOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Zgodnie z danymi z raportu Ocena zasobów pomocy społecznej
w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa
Mazowieckiego za 2013 rok na poziomie gminy, jaką stanowi Warszawa, z tytułu bezradności O-W z pomocy społecznej skorzystało
25 913 rodzin, a 173 – z powodu sieroctwa. Na poziomie powiatu
(wraz z m.st. Warszawa) wielkości te wyniosły odpowiednio: 4081
oraz 269 rodzin.
Ze względu na ryzyko nakładania się na siebie zakresu obu omawianych problemów istotne było przyjęcie w projekcie odpowiednich
definicji oraz wynikających z nich zakresów przedmiotowych tych
problemów. Bezradność O-W bardzo często współwystępuje z innymi powodami ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (np.
ubóstwem, przemocą w rodzinie, bezrobociem, potrzebą ochrony
macierzyństwa, wielodzietnością czy nadużywaniem alkoholu). Jednak dla celów omawianego projektu badawczego przyjęto, iż przyczyna ta związana jest jedynie z obiektywną bezradnością rodziców
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (por. Nitecki 2008; Sierpowska 2009). W szczególności oznacza ona następujące trzy grupy problemów (według źródła ich powstawania):
1) problemy wynikające z postawy rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
2) problemy wynikające z działań rodziców w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) problemy wynikające z zachowań dzieci.
Pierwsza grupa obejmuje postawy i zachowania rodziców wynikające z braku odpowiednich umiejętności lub przygotowania do
opieki nad dziećmi i ich wychowywania. Może to być skutkiem m.in.
braku odpowiednich autorytetów czy wzorców postępowania (np.
braku pozytywnych przykładów, niedojrzałości emocjonalnej, problemów w komunikacji z ludźmi czy przejętego aspołecznego stylu
życia). Ponadto problemy te mogą być rezultatem braku odpowiednich metod wychowawczych lub zaburzeń w komunikacji między
rodzicami a dziećmi (np. niewłaściwy sposób wyrażania się – nieodpowiedni do wieku i poziomu rozwoju intelektualnego innych
osób, krzyk, kłótnie). Co więcej, przyczyną trudności opiekuńczo-wychowawczych może być brak zainteresowania ze strony rodziców problemami i potrzebami dzieci (np. zaniedbywanie dzieci,
lekceważenie ich stanu zdrowia, rozwoju psychiczno-intelektualnego, brak chęci spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem, brak
zainteresowania edukacją i rozwojem dzieci).
Do drugiej grupy można z kolei zaliczyć brak umiejętności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Może to np. przejawiać
się w nieracjonalnym zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego czy niewłaściwą hierarchią realizowanych potrzeb. Przyczyną
takich problemów może być również nieodpowiednia organizacja
przestrzeni w domu (np. brak odpowiedniego miejsca do zabawy
czy nauki dziecka, nieporządek). Ponadto do tej grupy można włączyć brak umiejętności w przygotowywaniu odpowiednich (zdrowych i zróżnicowanych) posiłków dla dzieci.
Trzecia grupa obejmuje zachowania i postawy dzieci mogące być
przyczyną trudności wychowawczych czy – szerzej – bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Można do nich zaliczyć
m.in. agresywne zachowania, uzależnienia, konflikty z prawem i problemy z nauką. Należy podkreślić, że większość problemów kwalifikowanych jako bezradność O–W, a wynikających z postawy i zachowań
dziecka, jest następstwem dysfunkcjonalności rodziny i rodziców.
Przechodząc do definicji drugiego obszaru – sieroctwa – warto
podkreślić, że w polskich przepisach pojęcie to nie zostało zdefiniowane wprost, wymieniono je jednak jako jeden z problemów społecznych, który w momencie zaistnienia uprawnia dotkniętą nią osobę
(w tym przypadku dziecko) do uzyskania pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej1). Opieka nad sierotami sprawowana jest w Polsce
w ramach systemu pieczy zastępczej.
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W obszarze tym analizie podlegała sytuacja sierot biologicznych, tj. dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców w wyniku ich śmierci (Olearczyk 2007) oraz sierot społecznych w węższym rozumieniu, czyli dzieci pozbawionych opieki żyjących rodziców i podlegających opiece innych osób lub instytucji, przy czym
kontakt z rodzicami jest całkowicie zerwany lub nie jest ważny
w życiu dziecka bądź jest istotnie ograniczony (Badora 2009).
Należy podkreślić, iż powyższa definicja obejmuje jedynie dzieci przebywające w pieczy zastępczej2. Jest to zatem węższe pojęcie
niż wyodrębniane przez niektórych autorów inne rodzaje sieroctwa,
jak np. „sieroctwo nienaturalne, pozorne, duchowe, psychiczne,
psychologiczne, emocjonalne, przejściowe, trwałe, wtórne, prawne” (Węgierski 2006). Pojęcia te rozszerzają tradycyjne rozumienie
sieroctwa poprzez objęcie takich sytuacji, jak np. osamotnienie, brak
zainteresowania ze strony rodziców, emocjonalne zaniedbanie dziecka będącego pod opieką rodziny biologicznej. Wspomniane szersze
definicje nie mogły jednak być zastosowane w realizowanym projekcie, gdyż oznaczałoby to nachodzenie na siebie obszarów bezradności O-W oraz sieroctwa.
W wyniku przyjętych definicji w obszarze bezradność O–W
znalazły się: (1) nieprawidłowości w procesie opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci pozostających w rodzinie biologicznej,
(2) dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, która w dalszym ciągu uzyskuje wsparcie ze strony pomocy
społecznej.
SKUTKI SPOŁECZNE BEZRADNOŚCI
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I SIEROCTWA
W PRZYPADKU ZANIECHANIA DZIAŁAŃ
Stworzenie zamkniętej, pełnej listy konsekwencji zaniechania
działań wobec rodzin z problemem bezradności O-W oraz wobec
sierot nie jest możliwe ze względu na bardzo dużą kombinację potencjalnych zaburzeń, chorób, uczuć itp. Przykładowo, sieroty – jak
podkreśla S. Badora – nie są grupą homogeniczną, a przypisywanie
im podobnych cech przyczynia się do społecznego naznaczenia
(Badora 2009; por. także analizę determinant osiągnięć edukacyjnych sierot w Szkocji: McClung, Gayle 2010)3. W związku z tym
pracownicy pomocy społecznej starają się podchodzić indywidualnie do dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (zob. Houston
2010). Analogiczne, indywidualne podejście stosowane jest wobec
rodzin z problemem bezradności O-W. Trzeba zaznaczyć, iż w celu
oszacowania kosztów zaniechania niezbędne było zastosowanie
pewnych uproszczeń4.
Poniżej przedstawione zostały dwa typy kosztów: indywidualnych konsekwencji analizowanych jedynie w ramach danej kwestii
głównej oraz dochodzących problemów społecznych (analizowanych w ramach całego projektu).
Konsekwencje zaniechania działań
Zaniechanie działań w odniesieniu do rodziny doświadczającej
bezradności O–W oraz wobec sierot może pociągać za sobą wiele
różnorodnych konsekwencji zarówno w stosunku do samych dzieci,
jak i całej rodziny. Skutki te na poziomie indywidualnym można
przypisać do kilku głównych wymiarów funkcjonowania jednostki
i rodziny. W tab. 1 zaprezentowano konsekwencje zaniechania działań
w podziale na cztery wymiary konsekwencji, tj. wymiar: społeczny,
zdrowotny, edukacyjny oraz zawodowy. Należy podkreślić, że wymienione w tab. 1 skutki indywidualne pomijają problemy dochodzące5,
omówione w następnej części artykułu.
Warto zwrócić uwagę na ujęcie wymiaru zawodowego odnoszącego się do dzieci. Wynika to z charakteru kosztów zaniechania,
które mogą ujawnić się kilka lat po okresie, w którym zrezygnowano
z konkretnych wydatków. Przykładowo, brak wsparcia wobec dziecka mającego specyficzne trudności w uczeniu się może spowodować obniżenie jego kwalifikacji zawodowych w przyszłości, kiedy
będzie już pełnoletnim pracownikiem. Tym samym zaniechanie wobec osoby niepełnoletniej może się przyczynić do trudności danej
jednostki w znalezieniu pracy. Konsekwencje zawodowe dotyczą
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Tabela 1. Potencjalne konsekwencje zaniechania działań w obszarze bezradność O-W oraz sieroctwo – skutki odnoszące się do dziecka

•
•

Pogorszenie stanu zdrowia
Zaburzenia rozwoju fizycznego
Problemy natury psychologicznej
Poczucie zagubienia
Autoagresja
Osamotnienie, depresja
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niewiara we własne siły
Śmierć lub pobyt w szpitalu (jako wynik ryzykownych zachowań lub prób samobójczych)
Zwiększone ryzyko**: zgonu, chorób psychicznych, niechcianej ciąży

•
•
•

Sieroctwo
Patologiczne zachowania

•
•
•
•
•

•

•

Problemy emocjonalne wynikające
ze zmiany sytuacji rodzinnej, poczucia
braku wysłuchania, poczucia braku
uczestniczenia w decyzji o tym,
co dzieje się z dzieckiem

•

Przerwanie nauki po opuszczeniu
pieczy zastępczej*
EDUKACYJNY

Trudności/opóźnienia edukacyjne
Nieodrabianie prac domowych
Powtarzanie roku nauki
Przeniesienie do innej klasy
Usunięcie ze szkoły (zmiana szkoły)
Wzrost absencji dziecka w szkole
Problemy z dyscypliną
Wzrost zapotrzebowania na kształcenie specjalne
Nieukończenie szkoły
Wykluczenie społeczne

Niedożywienie
Urazy
Problemy emocjonalne
wynikające z sytuacji
w rodzinie
Choroba sieroca
w przypadku małych dzieci

Destabilizacja procesu adaptacji
dziecka w rodzinie zastępczej
Rezygnacja z pełnienia opieki nad
dzieckiem przez rodziców zastępczych
i przeniesienie dziecka do innej rodziny
Zwiększone ryzyko przestępstw*/
wykroczeń*
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza*
Sieroctwo (potomstwo wychowanków
pieczy zastępczej)*

ZDROWOTNY

Agresja
Zaangażowanie w działalność przestępczą, popełnienie przestępstwa/wykroczenia
Ciąże nieletnich
Marginalizacja/alienacja społeczna
Stygmatyzacja
Trudności w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie
Patologiczne zachowania
Ryzykowne zachowania zakłócające ład społeczny
Wyuczona bezradność
Powielanie negatywnych wzorców rodzica(-ców) biologicznego(-ych)
Negatywny wpływ na kapitał społeczny jednostek

Sieroctwo

SPOŁECZNY

Brak kwalifikacji zawodowych
Problemy finansowe**
Trudności ze znalezieniem pracy**

ZAWODOWY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezradność O–W

WYMIAR

ODNOSZĄCE SIĘ DO OBSZARU:

WSPÓLNE – odnoszące się do obszarów:
bezradność O–W oraz sieroctwo

* Dotyczy wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
** Dotyczy pełnoletnich dzieci z rodzin doświadczających bezradności O–W oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury polskiej i zagranicznej: Höjer, Sjöblom 2010; Bednarski, Szatur-Jaworska 1999; Winter 2010; Mitchell i in. 2010; Badora 2009;
Łukaszek 2009, Karpuszenko 2009; Burgess i in. 2010; Hayden 2010; Sen 2011; Annerbäck i in. 2012; Olearczyk 2007; Farmer, Lutman 2012; Shaw 2012; Strijker i in. 2011; McClung,
Gayle 2010; Faliszek 2011; Majgier, Nowicka 2011; Tanner, Turney 2003; Liciński 2009; Szczepański i in. 2011; Sajkowska, Szymańczak 2009; Kawczyńska-Butrym 2011; Stevenson
2008; Davies, Duckett 2012; Howe 2005.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój i pogłębienie się uzależnienia(-ń) wśród członków rodziny
biologicznej
Rozwój i pogłębienie się chorób psychicznych/problemów
psychologicznych wśród członków rodziny biologicznej
Próby samobójcze (prowadzące do śmierci lub pobytu w szpitalu)
członka(-ów) rodziny biologicznej
Skrócenie długości życia członka(-ów) rodziny
Wzrost zachorowalności
Pogorszenie sytuacji finansowej
Spadek wydajności zawodowej rodzica(-ów) bądź innego opiekuna(-ów)
związany z gorszym stanem zdrowia i napięciem emocjonalnym
członka(-ów) rodziny
Trudności w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

ZAWODOWY

•
•
•
•
•

Pogłębienie bezradności wychowawczej rodziców wychowanków pieczy
zastępczej (trudności wychowawcze)
Patologizacja stosunków rodzinnych
Zerwanie/pogorszenie więzi rodzinnej
Przemoc domowa
Spadek solidarności międzypokoleniowej w rodzinie
W skrajnych przypadkach odebranie dzieci rodzicom biologicznym
i umieszczenie ich w pieczy zastępczej, całkowite zerwanie kontaktów
między rodzicami i dziećmi

ZDROWOTNY

•

Potencjalne konsekwencje zaniechania działań w obszarach
bezradność O-W oraz sieroctwo

SPOŁECZNY
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Tabela 2. Potencjalne konsekwencje zaniechania działań
w obszarach bezradność O–W oraz sieroctwo
– skutki odnoszące się do rodziny biologicznej
WYMIAR

zatem pełnoletnich członków rodziny z bezradnością O–W lub usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, wobec których zaniechano określonych działań w przeszłości.
Trzeba dodać, że przejęcie opieki nad dzieckiem przez instytucję
pieczy zastępczej w następstwie pojawienia się problemu społecznego sieroctwa nie zawsze przyczynia się do powstania kosztów
zaniechania. Przykładem może być na przykład poprawa sytuacji
w wymiarze edukacyjnym dzięki ustabilizowanej sytuacji dziecka
w rodzinie zastępczej (zob. Hedin, Höjer, Brunnberg 2011; także
analiza McClung, Gayle 2010).
W badaniu kosztów zaniechania ocenie poddano nie tylko konsekwencje wobec dzieci, ale także ich rodzin dotkniętych problemem bezradności O–W lub sieroctwa6. Skutki te zostały zaprezentowane w tab. 2 w podziale na trzy wymiary: społeczny, zdrowotny
oraz zawodowy (odnoszący się do rodziców biologicznych).
Warto podkreślić, że nawet w przypadku pojawienia się bezradności O-W spowodowanej zachowaniami i/lub postawami dzieci,
działania powinny być nakierowane przede wszystkim na pracę
z rodzicami, gdyż według ekspertów te problemy mają swoje pierwotne źródło w nieodpowiednich postawach i zachowaniach rodziców (Holland 2011; Piekut-Brodzka 2003). Podobnie w przypadku
sieroctwa, powrót dziecka do rodziny biologicznej uwarunkowany
jest zachowaniem i próbą przezwyciężenia problemów przez rodziców7. Trzeba zaznaczyć, że zaniechanie działań wobec rodzin
i dzieci doświadczających omawiane problemy może przyczynić się
nie tylko do powstania, ale i pogłębienia się trudności rodzących
kolejne problemy i – co za tym idzie – koszty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury polskiej i zagranicznej: Malet i in.
2010; Olearczyk 2007; Gleeson, Seryak 2010; Burgess i in. 2010; Sen 2011, Stevenson 2008.
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W tym miejscu warto także opisać pokrótce wpływ zaniechania
działań w obszarze omawianych problemów społecznych na społeczność lokalną i całe społeczeństwo. Opisane wcześniej konsekwencje w znaczącym stopniu determinują rozwój społeczno-ekonomiczny na poziomie lokalnym oraz na poziomie całego kraju. Na
przykład, brak lub niedostateczny poziom kwalifikacji jednostek
może prowadzić do problemów ze znalezieniem pracy i tym samym
do wzrostu poziomu skali bezrobocia wśród osób młodych. W rezultacie może nastąpić zwiększenie zasięgu problemu ubóstwa
w społeczności lokalnej i wzrost zapotrzebowania na usługi oraz
świadczenia pomocy społecznej, a w konsekwencji generować
większe wydatki publiczne. Poza tym negatywne społecznie zachowania dzieci i młodzieży (i związany z nimi wzrost przestępczości,
liczby wykroczeń, przypadków chuligaństwa) mogą prowadzić do
zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz
do zwiększenia kosztów utrzymania tego bezpieczeństwa lub naprawy wyrządzonych szkód.
Jak wspomniano wcześniej, zaniechanie działań w przypadku
dzieci i młodzieży może mieć negatywny wpływ na kształtowanie się
kapitału społecznego dorosłych obywateli. Wyniki analiz pokazują,
że kapitał społeczny ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy
kraju (Fouarge 2003). Kapitał społeczny jest bardzo ważną determinantą rozwoju kapitału ludzkiego jednostki, co nie jest bez znaczenia
w kontekście obserwowanych i przewidywanych zmian społeczno-demograficznych i ich konsekwencji m.in. dla rynku pracy. W obliczu spadku i starzenia się zasobów pracy konieczne jest coraz
dłuższe pozostawanie na rynku pracy, co możliwe jest głównie dzięki wzrostowi kapitału ludzkiego potencjalnych pracowników. Co
więcej, rozwój kapitału ludzkiego jednostek jest szczególnie istotny
z perspektywy powstawania i rozwoju społeczeństwa opartego na
wiedzy.
Zapewnienie właściwej opieki nad dzieckiem wówczas, gdy rodzina biologiczna nie może jej zagwarantować, jest zatem zadaniem
ważnym nie tylko z punktu widzenia sytuacji samego zainteresowanego, ale i jego otoczenia.
Powiązanie z innymi problemami
Na rys. 1 przedstawiono możliwe skutki zaniechania działań
pomocy społecznej wobec rodzin doświadczających bezradności
O–W oraz wobec sierot. Zaprezentowano tu powiązania z innymi
problemami społecznymi analizowanymi w ramach Kalkulatora
Społecznego. Ujęto także istotne dla omawianych obszarów dwa
problemy, które wychodzą poza problemy społeczne analizowane w badaniu: potrzebę ochrony macierzyństwa oraz przemoc
w rodzinie. Problemy te zostały wymienione w ustawie o pomocy
społecznej8. Należy zaznaczyć, że omawiane konsekwencje charakteryzują się różnymi prawdopodobieństwami wystąpienia (np.
w bezradności O–W bardziej prawdopodobne jest wystąpienie
sieroctwa niż niepełnosprawności).
Na uwagę zasługują szczególnie relacje pomiędzy bezradnością O–W oraz sieroctwem. Z jednej strony sieroctwo może być
konsekwencją zaniechania działań w obszarze bezradności, z drugiej zaś możliwy jest odwrotny związek przyczynowo-skutkowy, tj.
zaniechanie działań wobec sierot przyczynia się do zaostrzenia
problemu bezradności O–W. Relacja ta może nastąpić w dwóch
sytuacjach:
1) przebywanie dziecka w pieczy zastępczej przyczynia się do
pojawienia lub pogłębienia problemu bezradności w rodzinie biologicznej (Gleeson, Seryak 2010);
2) usamodzielniający się wychowanek pieczy zastępczej może doświadczać szeregu problemów finansowych, mieszkalnych
i emocjonalnych (Höjer, Sjöblom 2010), co może się przyczynić
do wystąpienia trudności opiekuńczo-wychowawczych (jako efekt
braku wsparcia lub niedostatecznego przygotowania wychowanka
do samodzielnego życia), kiedy sam zostanie w przyszłości rodzicem.
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Rysunek 1. Możliwe skutki zaniechania działań w przypadku
bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz sieroctwa
2

LEGENDA:
Problem społeczny analizowany w ramach KS.
Problem społeczny nieanalizowany w KS, ale występujący w ustawie o pomocy społecznej.
Dotyczy odpowiednio: sieroctwa społecznego i biologicznego.
* W sieroctwie problemy te odnoszą się do usamodzielniających się wychowanków
przebywających w pieczy zastępczej.
** W sieroctwie problem ten odnosi się zarówno do wychowanek przebywających
w pieczy zastępczej, jak i do usamodzielniających się wychowanek, które opuściły
pieczę zastępczą.
Źródło: opracowanie własne.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE INTERWENCYJNYM,
AKTYWIZUJĄCO-INTEGRACYJNYM I PREWENCYJNYM
Zadania gminy i powiatu wobec rodzin z problemem bezradności O–W oraz wobec sieroctwa zostały określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w sposób dość ogólnikowy, dlatego w wyniku
dokonanej analizy zespół konstruujący Kalkulator Społeczny zaproponował, by dokonać próby utworzenia listy potencjalnych działań
(zwłaszcza usług), które mogłyby być przydatne do wspierania jednostek dotkniętych omawianymi tu problemami.
Wyróżniono trzy kategorie tych usług: interwencyjne, integracyjno-aktywizujące i prewencyjne. Ich przykłady zawarte są w tab. 3.
Jest to jedynie lista propozycji, a nie definitywna klasyfikacja usług.
Trzeba mieć ponadto na uwadze, że do każdego przypadku rodziny
ze stwierdzoną bezradnością O–W czy problemem sieroctwa zestaw
działań powinien być opracowywany indywidualnie, przy uwzględnieniu konkretnych, indywidualnych potrzeb i specyficznej sytuacji
rodziny i jej członków. Ponadto warto podkreślić, że listę działań
prewencyjnych należy traktować jako swego rodzaju zalecenie,
szczególnie w odniesieniu do problemu bezradności O–W, gdyż
w praktyce niezwykle trudno jest dotrzeć do rodzin zagrożonych tym
problemem i tym samym zastosowanie jakichkolwiek działań prewencyjnych wobec nich może okazać się niemożliwe. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że narzędzi o charakterze prewencyjnym jest
znacznie więcej niż np. interwencyjnych. Wskazuje to na potencjalne możliwości prewencji jako instrumentu, który lepiej można dopasować do sytuacji klienta pomocy społecznej lub osoby zagrożonej
korzystaniem ze świadczeń i w związku z tym bardziej efektywnie
gospodarować środkami.
Zarówno bezradność O-W, jak i sieroctwo są problemami społecznymi, które rozwiązywane są obecnie na szczeblu samorządu
lokalnego powiatu oraz gminy9. Identyfikacja oraz rozwiązywanie
problemów związanych z każdą z tych kwestii społecznych powinno
odbywać się w szczególności na poziomie gminy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy udzielana rodzinom i dzieciom pomoc
odbywa się w ich środowisku (osiedlu, domu itp.).
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Tabela 3. Lista potencjalnych działań na rzecz rodzin doświadczających bezradności O-W oraz sierot
Działania

Rodziny z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą

interwencyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sieroctwo

•
•
•
•
•
•

integracyjno-aktywizujące

Pomoc psychologa, terapeuty (dla rodziców i dla
dzieci)
Poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne
(dla rodziców i dla dzieci)
Praca socjalna
Zasiłki (stałe, okresowe lub celowe)
Pomoc/nadzór asystenta rodziny
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci (zapewnienie dziecku opieki i wychowania,
pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu,
zabawy, zajęć sportowych)
Dożywianie dzieci
Szkolenia dotyczące wychowywania dzieci,
prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego
odżywiania, zarządzania pieniędzmi itp.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
Opieka lekarza
Leczenie uzależnień

•

Umieszczenie dziecka(-ci) w pieczy zastępczej
Wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci (np.
na ubrania, książki do szkoły, jedzenie, lekarstwa)
Opieka psychologa
Zajęcia rehabilitacyjne
Zapewnienie potrzebującym dzieciom sprzętu
rehabilitacyjnego
Opieka lekarza (ogólnego oraz specjalisty,
np. logopeda)
Leczenie uzależnień
Badania lekarskie
Wsparcie i opieka (w tym zapewnienie mieszkań)
dla młodocianych matek-sierot przebywających
w pieczy zastępczej
Mieszkanie chronione
Pomoc psychologa
Pomoc na zagospodarowanie

•
•

•
•
•
•

Pomoc rodzin wspierających (organizowanie szkoleń
dla tych rodzin)
Wsparcie i umożliwienie rozwinięcia różnorodnych
zainteresowań dzieci
Wzmocnienie roli i funkcji rodziny
Pomoc we wzmacnianiu więzi rodzinnych, poprawa
komunikacji między członkami rodziny
Szkolenia mające na celu podniesienie zdolności
opiekuńczo-wychowawczych rodziców

prewencyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzupełnienie braków edukacyjnych/reedukacja
Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji
o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną
Przygotowanie do adopcji (dotyczy dzieci,
w przypadku których adopcja jest możliwa i wskazana)
Organizowanie kontaktów z rodziną biologiczną
dziecka (o ile jest to możliwe i wskazane)
Działania nakierowane na powrót dziecka(-ci) do
rodziny biologicznej (o ile jest to możliwe i wskazane)
Wsparcie i umożliwienie rozwinięcia zainteresowań
wśród dzieci, np. plastycznych, muzycznych,
teatralnych, tanecznych
Zorganizowanie wakacji/ferii
Świadczenia pieniężne na usamodzielnienie*
Świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki*
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (np. w przygotowaniu
i „poprawieniu” CV)*
Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych*
Organizowanie grup wsparcia, grup samopomocy itp.
Poradnictwo zawodowe (np. pomoc w znalezieniu
zatrudnienia)*
Szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów
Pomoc w nawiązaniu kontaktu między rodziną
zastępczą a rodzinnymi domami dziecka (udzielana
przez Koordynatora pieczy zastępczej)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej
kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Dożywianie dzieci
Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodziny, wzmocnienie roli i funkcji rodziny
Podniesienie świadomości w zakresie planowania
oraz funkcjonowania rodziny
Pomoc w integracji rodziny
Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji
społecznej rodziny
Usługi dla rodzin z dziećmi
Organizacja grup wsparcia dla rodziny
Diagnoza stanu zdrowia dziecka, stanu rozwoju
psychofizycznego

Diagnoza stanu zdrowia (w tym uzależnień),
poziomu edukacyjnego, psychologiczna (dotyczy
dzieci przyjmowanych do pieczy zastępczej)
Zorganizowanie małym dzieciom (do 3. roku
życia) rodzinnej formy pieczy zastępczej (cel:
przeciwdziałanie pojawieniu się choroby sierocej)
Organizowanie kontaktów z rodziną biologiczną
dziecka(-ci) (o ile jest to możliwe i wskazane)
Opieka psychologa
Zajęcia uczące przeciwdziałania przemocy, radzenia
sobie z emocjami
Przygotowanie przez Koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej planów pomocy dzieciom
Działania prewencyjne odnoszą się bezpośrednio do
działań wykonywanych w ramach usług/świadczeń
w obszarze bezradność O–W
Badania lekarskie
Pomoc na zagospodarowanie*
Poradnictwo i terapia
Zapewnienie pomocy prawnej rodzinie zastępczej
Szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów
Świadczenia pieniężne na rzecz wypoczynku/urlopu
opiekunów
Organizowanie grup wsparcia oraz specjalistycznego
poradnictwa dla rodzinnej pieczy zastępczej
Świadczenie pieniężne na rzecz remontów,
eksploatacji mieszkania/budynku
Opieka psychologa dla pracowników/opiekunów

* Dotyczy usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
Źródło: opracowanie własne.

Znajomość uwarunkowań lokalnych pozwala lepiej i bardziej
adekwatnie reagować na pojawiające się problemy. Część działań
pomocowych powinna być koordynowana na wyższym szczeblu.
Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wydatki na dane świadczenia i usługi są tak znaczne, że gmina miałaby trudności w ich
zapewnieniu (zarówno z punktu widzenia ich ilości, jak i jakości).
Przykładem mogą tu być specjalistyczne usługi psychologiczne
i rehabilitacje świadczone na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.
Tego typu działania powinny być dostarczane i przede wszystkim
koordynowane na poziomie powiatu, który dysponuje z reguły
lepszym zapleczem logistycznym oraz większym budżetem niż
gmina.
PODSUMOWANIE
Wskazane w artykule problemy społeczne nie dość, że są wzajemnie powiązane, to charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i wymagają dalszych pogłębionych analiz. Z całą stanowczością należy jednak stwierdzić, że ze względu na możliwe negatywne
konsekwencje, jakie ze sobą niosą w długim okresie, tak w wymiarze indywidualnym, jak i środowiskowym, wymagają szybkiego
podejmowania skutecznych działań na rzecz ich łagodzenia.
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Pamiętając, że problemy rodziny i dziecka w rodzinie wymagają
indywidualnego podejścia, należy podejmować analizy o szerszym
zakresie, a nie tylko skoncentrowane na samej bezradności czy
sieroctwie. W szczególności chodzi o analizy uwarunkowań zewnętrznych wobec rodziny i dziecka, w tym instytucjonalnych form
opieki i wparcia, które stanowią podstawę pracy socjalnej. Identyfikacja i oszacowanie kosztów10 zaniechania w odniesieniu do wymienionych problemów społecznych są szczególnie ważne. Dotyczą
bowiem jednego z najtrudniejszych problemów społecznych – ryzyka „dziedziczenia” problemów rodziców przez dzieci, odtwarzania
negatywnych wzorców przez potomków obecnych klientów pomocy społecznej.

1
2

3

Tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.
W artykule przyjęto zakres pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) – w szczególności
art. 32, art. 39, art. 93.
Przykładem omawianego zagadnienia może być różny status materialny
dzieci trafiających do pieczy zastępczej – niektórzy wychowankowie mogą
np. posiadać dużo nowych ubrań, podczas gdy inne będą w zupełnie odwrotnej sytuacji. Tak odmienna sytuacja wiąże się z innym zapotrzebowa-
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4

5

6

7

8

9

10

niem na wsparcie materialne dziecka (zarówno ze względu na wysokość,
jak i strukturę tego wsparcia). Przykład zaczerpnięty z Kirton (2001).
Bardziej szczegółowe omówienie metodologii jest zamieszczone w artykule poświęconym metodologii szacowania kosztów zaniechania w tym
zeszycie.
Przez problem dochodzący rozumiane są problemy pojawiające się dodatkowo w stosunku do problemu głównego, dla którego dokonywana
jest analiza. Zob. artykuł dotyczący charakterystyki KS w tym numerze.
Analiza wpływu odebrania dziecka(-ci) i ich przebywania w pieczy zastępczej na rodziców biologicznych.
Wyłączając sytuację, kiedy rodzic(-owi) zostały odebrane prawa rodzicielskie i sąd zakazał kontaktu z dzieckiem.
Dotyczy to problemów społecznych, które w momencie zaistnienia
uprawniają dotkniętą nią osobę do uzyskania pomocy ze strony administracji rządowej oraz JST (art. 7 ustawy o pomocy społecznej).
W szczególności w przypadku sieroctwa rozwijany jest obecnie nowy
system, w którym gmina jest w większym zakresie włączana w działania skierowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zmiany
organizacyjne w tym zakresie zostały wprowadzone przepisami ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zarówno w wymiarze ekonomicznym, finansowym (co było celem projektu), jak i niefinansowym jako enumeracja problemów i dysfunkcji rodziny,
niewymiernych kosztów społecznych związanych z sytuacją zagrożenia
dobra dziecka.
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SUMMARY
The aim of this article is to discuss costs of inaction in relation to two social problems: (1) helplessness in education and guardianship and (2) orphanhood. First, authors presented the definitions of the above social problems
which were used in the project „Calculator of Costs of Inaction – Implementation of Innovative Solution in the Area
of Cost Analysis of Foregone Supportive and Motivating Measures of Social Policy in the Masovian Voivodeship”.
Next, the article includes the list of negative consequences that may arise due to the inaction (of support) towards:
(1) families that face the problem of helplessness in education and guardianship and orphanhood and (2) foster
children. These consequences were discussed for children in foster care as well as for the families in which the
problem of helplessness in education and guardianship or orphanhood has appeared. The last part of the article
includes potential additional social problems that may emerge when a foster child or a family do not receive proper
support or help.
Keywords: Social Calculator, cost of inaction, local social policy, helplessness in education and guardianship, eduKeywords
cation, orphanhood, foster care, foster child, child, pathology, family.
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WSTĘP
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1 wśród
powodów udzielania wsparcia wymienia w art. 7 m.in. trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz alkoholizm lub narkomanię. Powody przyznawania pomocy społecznej
mogą być pogrupowane w kategorie (Sierpowska 2009: 58), jak np.
obejmujące sytuację finansową czy stan zdrowia. W niniejszym artykule łączymy kategorie: trudności w przystosowaniu i integracji
oraz uzależnienia, ponieważ są one w wielu przypadkach ściśle powiązane (wszystkie wymagają wprowadzenia dodatkowych działań
integracyjnych), a konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej –
zbliżone (chociażby zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań patologicznych czy wręcz przestępczych powiązanych z występującym
problemem społecznym).
We współczesnych społeczeństwach szczególnie uwidacznia
się marginalność społeczna [która] może być nie tylko konsekwencją braku tych czy innych uprawnień, lecz kwestią praktycznej niemożliwości ich realizacji (Frieske 2003). Jest tak również w przypadku tych kategorii. Są to bowiem sytuacje, w których osoby ich
doświadczające w zasadzie nie mają możliwości samodzielnego
(lub tylko przy wsparciu najbliższych) korzystania ze swoich uprawnień czy rozwiązania swoich problemów i tym samym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. W przypadku wybranych kategorii
jedynie pomoc dostosowana w sposób szczególny do rozwiązania
tych wybranych problemów może spowodować poprawę sytuacji.
Wczesne działanie umożliwia zaś znaczne oszczędności, faktyczne
wyjście z problemu i stosunkowo szybką integrację społeczną. Pomoc w przypadku wskazanych wyżej sytuacji jest świadczona
w praktyce na poziomie powiatu, przy czym w przypadku osób
zwalnianych z zakładów karnych i pomocy z powodu alkoholizmu
pierwsze wsparcie udzielane jest już w gminie.
W przypadku trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz w razie
wystąpienia trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, pomoc społeczna jest kierowana do ściśle określonej grupy spośród wszystkich jej klientów. Osoby te są nie tylko
podatne na procesy związane z marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ale także w dużym stopniu podlegają ostracyzmowi i izolacji społecznej; podobnie jak w przypadku alkoholizmu czy innych
uzależnień, zwłaszcza w ich ostatnich stadiach. Procesom marginaPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

lizacji ulegają najłatwiej ci, którym i tak wiedzie się we współczesnych społeczeństwach najgorzej (Frieske 2003).
Celem artykułu jest przedstawienie wymienionych kategorii
z perspektywy Kalkulatora Społecznego i jego metodologii2. Artykuł
rozpoczyna część poświęcona pomocy mającej na celu przezwyciężanie trudności w integracji cudzoziemców, następnie omówione
zostaną trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz podjęty zostanie problem uzależnień od alkoholu
lub narkotyków z perspektywy pomocy społecznej. Na koniec zostaną przedstawione przykłady usług społecznych służących integracji
klientów pomocy społecznej doświadczających tych problemów
jako działania, które wymagają uwzględnienia w ramach modelu
Kalkulatora Kosztów Zaniechania.
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW,
KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY
LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
Definicja problemu
Obowiązek pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą3 wynika z umów międzynarodowych i przepisów UE. Jest ona realizowana przede wszystkim
jako działania integracyjne w ramach pomocy społecznej. Kraje
członkowskie UE mają niewielkie możliwości kształtowania własnej
polityki migracyjnej lub integracyjnej wobec tych grup cudzoziemców (Polityka… 2011). Ponadto Polska nie prowadzi polityki integracyjnej wobec innych grup cudzoziemców, w tym imigrantów
zarobkowych (Duszczyk 2012), a działania integracyjne wobec cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową4 określane są często mianem „polityki braku polityki” lub „polityki asymilacji poprzez
porzucenie” (Bijl, Verweij red. 2012). Działania wpływające na proces integracji skierowane do tak wąskiej grupy cudzoziemców są
niewystarczające także w perspektywie spodziewanego coraz większego strumienia migracji (Współpraca… 2012; Grabowska-Lusińska, Żylicz red. 2008), jednak zebrane doświadczenia mogą być
wykorzystane w przyszłości.
W przeciwieństwie do Polski, gdzie działania integracyjne są
prowadzone tylko wobec wybranych grup i głównie w ramach pomocy społecznej, w innych krajach UE polityka integracyjna jest
najczęściej zaliczana do polityki migracyjnej i zawiera konkretne cele
oraz narzędzia. Jest przy tym prowadzona wobec wszystkich grup
cudzoziemców w ramach przygotowanych do tego jednostek admi27

nistracji publicznej bądź organizacji pozarządowych (np. Bijl, Verweij 2012; Wiesbrock 2011; Fiałkowska, Wiśniewski 2009; Pawlak,
Bieniecki 2010).
Warto podkreślić, że w ostatnim czasie działania mające na celu
integrację podlegają przemianom związanym z zaostrzeniem polityk
migracyjnych wielu państw europejskich, np. Danii czy Szwecji,
które dotąd były uznawane za państwa o liberalnej polityce wobec
cudzoziemców (Andersson, Nilsson 2011; Wiesbrock 2011; Joppke 2007).
Działania integracyjne w Polsce adresowane do cudzoziemców
są chaotyczne i podlegają zarówno kompetencjom rządowym, jak
i samorządowym (zadania zlecone i własne), a także są uzupełniane
w ramach aktywności organizacji pozarządowych (Grzymała-Kazłowska, Weinar 2006). Wsparcie czy prowadzenie procesu integracji jest realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
(PCPR) w ramach zadania zleconego – Indywidualnego Programu
Integracji (IPI). W praktyce głównym elementem działań integracyjnych jest właśnie IPI, który w literaturze przedmiotu jest oceniany
raczej negatywnie, gdyż nie prowadzi do skutecznej integracji (Balicki 2012; Frelak i in. red. 2007). W ramach zadań własnych PCPR
udziela pomocy w przypadku trudności w integracji na ogół jedynie
w formie pracy socjalnej. Taka pomoc dostępna jest w praktyce po
zakończeniu realizacji IPI. Niektóre PCPR realizują zaś swoje zadanie
własne przy wsparciu środków z UE, co czyni cały proces bardziej
skutecznym5.
W Polsce grupa cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w porównaniu z innymi państwami UE nie jest liczna6, ale
trudna do zidentyfikowania, ponieważ ich drogi życiowe nie są monitorowane (Kosowicz, Maciejko 2007). Na postawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców o pozytywnych decyzjach dotyczących
wniosku o nadanie statusu uchodźcy można przyjąć, że liczba ta
wynosi około 20 tys. osób7, czyli stanowi około 0,05% ludności
w Polsce. W skład tej liczby wchodzą:
– osoby, którym przyznano status uchodźcy w latach 1992–
–2013 w liczbie 4113,
– cudzoziemcy, których objęto ochroną uzupełniającą w latach
2008–2013 w liczbie 42228,
– cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany
w latach 2003–2013 w liczbie 12 6249.
Zauważyć przy tym należy, że cudzoziemcy, którym udzielono
zgody na pobyt tolerowany, nie są objęci pomocą w procesie w integracji.
Najwięcej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową
zamieszkuje w województwie mazowieckim. Tutaj także jest realizowana największa w Polsce liczba IPI10. W 2013 r. realizowano tu 124
IPI na ich ogólną liczbę 192. Porównując dane dotyczące decyzji
przyznawanych na wniosek o nadanie statusu uchodźcy z liczbą IPI,
można stwierdzić, iż w latach 2012 i 2013 połowa cudzoziemców,
którzy uzyskali decyzję o ochronie międzynarodowej i jest uprawniona do pomocy ze strony PCPR, zwraca się o tę pomoc.
Na użytek projektu „Kalkulator Społeczny” przyjęto, że trudności w integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową
przejawiają się w ograniczeniach ich funkcjonowania w przyjmujących ich lokalnych społecznościach. Do tych trudności zalicza się
przede wszystkim niewystarczającą znajomość języka polskiego
oraz przepisów prawa polskiego lub obowiązujących norm społecznych i kulturowych. Dodatkowo uznano, że będą brane pod
uwagę świadczenia pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych powiatu, dostępne dla cudzoziemców posiadających
ochronę międzynarodową, a przyznawane im celem wsparcia procesu integracji czy przezwyciężenia trudności w nim. Z analizy wyłączone jest wsparcie udzielane przed uzyskaniem statusu uchodźcy
albo ochrony uzupełniającej oraz pomoc udzielana z innych powodów niż integracyjne (np. z powodu bezrobocia czy niepełnosprawności).
W projekcie wyróżniono kategorie stopnia nasilenia występującego problemu społecznego. W przypadku trudności w integracji
cudzoziemców poziomy nasilenia zostały określone następująco:
– niski: osoba sprawnie komunikująca się z otoczeniem, ale
incydentalnie potrzebująca wsparcia; podejmuje lub inicjuje współpracę;
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– średni: osoba z problemami w komunikowaniu się z otoczeniem; podejmuje, ale nie inicjuje współpracy;
– wysoki: osoba z dużymi trudnościami w komunikowaniu się
z otoczeniem (zwłaszcza ze środowiskiem lokalnym, a przy tym
mocno osadzona we własnej społeczności); nie podejmuje i nie
inicjuje współpracy.
Jak widać, poziomy nasilenia oparto na dwóch stopniowanych
elementach: komunikacji z otoczeniem (jako wyznacznik skuteczności procesu integracji) i stosunku cudzoziemca do udzielanej
mu pomocy (jako wyznacznik zaangażowania klienta). Uznano przy
tym, że wprowadzenie większej liczby elementów w znacznym
stopniu ograniczałoby przydatność i możliwości stosowania wskazanych rozróżnień jako punktu wyjścia do szacunków ekonomicznych przez pracowników socjalnych.
Znaczenie i skutki społeczne problemu
w okresach objętych szacunkami
Cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową są z definicji
grupą osób obciążoną poważnymi doświadczeniami, takimi jak np.
wojna czy prześladowania, co powoduje ich większą nieufność lub
chęć samoizolacji w społeczeństwie (Kulecka 2007). Innym utrudnieniem w procesie integracji może być szok kulturowy, który występuje u wielu migrantów (Grzymała-Moszczyńska 2000). Sprawia
to, że w procesie integracji szczególnie ważna jest odpowiednio
dostosowana pomoc specjalistyczna. Ponadto osoby te, często na
skutek długotrwającego okresu nieuczestniczenia w życiu społecznym, przejawiają problemy w przystosowaniu się do funkcjonowania w społeczeństwie przyjmującym, tym bardziej w społeczeństwie
odmiennym etnicznie czy kulturowo.
Jeżeli pomoc integracyjna jest niewystarczająca, źle dostosowana do potrzeb imigrantów lub jest zbyt krótkotrwała, można mówić o konsekwencjach natury psychologicznej, społecznej i ekonomicznej wpływających na życie cudzoziemców. Wydłużający się
okres braku możliwości lub umiejętności partycypowania w życiu
społecznym wzmaga u cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową poczucie tymczasowości czy braku przynależności. Powoduje to, że osoby te szybciej podlegają marginalizacji czy zamykaniu
się jedynie we własnej grupie etnicznej lub narodowościowej, co
nierzadko może prowadzić do zjawiska gettoizacji (Szymańska-Zybertowicz 2011; Stefańska 2008).
Jednocześnie występują problemy rodzinne, zwłaszcza w przypadkach rodzin tradycyjnych z mocną pozycją mężczyzny, wynikające choćby z konieczności zmiany roli kobiety w następstwie jej
większej aktywności, samodzielności bądź podjęcia pracy (Frelak
i in. red. 2007). W takich przypadkach można się również spotkać
z pogłębiającym się syndromem wyuczonej bezradności, wzmocnionym wcześniejszym pobytem w ośrodku dla uchodźców (Grzymała-Moszczyńska 2000) czy postaw roszczeniowych.
Trudności w integracji cudzoziemców mają także znaczenie dla
społeczności lokalnych, w których osoby te zamieszkują. Brak integracji oznacza także brak interakcji i rozpoznawania przez społeczeństwo przyjmujące tożsamości oraz wartości kulturowych tych osób.
Prowadzi to do braku mechanizmu zgodnego współistnienia, grożąc
występowaniem konfliktów o podłożu etnicznym. Społecznymi skutkami trudności w integracji cudzoziemców są przede wszystkim
ubóstwo, bezrobocie i bezdomność, alkoholizm oraz możliwa w kolejnych latach ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność czy
sieroctwo. Powoduje to tym samym konieczność objęcia tej grupy
osób pomocą społeczną z powodu innych problemów społecznych,
co najczęściej powoduje obciążenie dla budżetu danej gminy, której
mieszkańcami są te osoby (Frelak i in. red. 2007).
Wśród badań na temat skutków trudności w integracji interesujące są zwłaszcza te dotyczące bezdomności. Wskazują one na
znaczne niebezpieczeństwo bezdomności i ubóstwa cudzoziemców
po zakończeniu IPI (Wysieńska, Ryabińska 2010). Autorki oceniają,
że bezdomnych jest od 20% do 30% wspomnianej grupy. Związane
jest to choćby z zakończeniem wsparcia w postaci świadczenia
pieniężnego w ramach IPI i niemożliwością znalezienia pracy, co jest
często spowodowane brakiem wystarczających umiejętności językowych czy obawami polskich pracodawców.
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Aktywne formy przeciwdziałania problemowi
Działania integracyjne podejmowane przez PCPR wobec cudzoziemców należy ze względu na ich charakter określić jako aktywizujące i prewencyjne. Są one jednak nieskuteczne, co jest podkreślane
w rodzimej literaturze przedmiotu (Balicki 2012; Frelak i in. red.
2007), ponieważ najczęściej nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb jednostkowych klientów czy ich rodzin. Podkreślana
jest przy tym konieczność wydłużenia i przeformułowania IPI (Hryniewicz 2005), tak aby cudzoziemiec mógł uczyć się języka i kultury
polskiej czy uzupełniać swoje umiejętności celem lepszego odnalezienia się na rynku pracy11.
Doświadczenia innych państw europejskich wskazują, że na
poziomie lokalnym niezmiernie ważna jest koordynacja działań integracyjnych różnych podmiotów, w tym pozarządowych i publicznych spoza pomocy społecznej (Banaś 2010; Wiesbrock 2011;
Fiałkowska, Wiśniewski 2009; Pawlak, Bieniecki 2010). Przykładem
może być włączenie do procesu integracji szkoły, w której integracja
dzieci cudzoziemców odbywa się spontanicznie, tak aby zbliżyć rodziców uczniów i wskazać im tym samym, że mają wspólne bądź
podobne problemy, co miałoby wymierny wpływ na np. wymianę
kulturową dorosłych.
Kolejnym ważnym elementem jest wprowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnych.
Szczególnie wartościowa może się okazać środowiskowa praca
socjalna, animacja społeczna rozwijana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL czy organizowanie społeczności lokalnych przez pracowników socjalnych np. w ramach
Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (Skrzypczak red.
2011; Kaźmierczak i in. 2013). Wydaje się więc, że warto włączać
cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na równi z Polakami w działania skierowane do całych społeczności, co pozwoli na
uniknięcie segregowania mieszkańców i może przeciwdziałać wyobcowaniu migrantów.
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Definicja problemu
Zakres podmiotowy problemu obejmuje osoby zwolnione z zakładu karnego. Do trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego zaliczyć należy między innymi:
– stygmatyzację,
– zerwane lub osłabione więzi z rodziną12,
– brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego wykształcenia, niski status społeczny oraz brak umiejętności autoprezentacji,
– bezrobocie,
– niekorzystne zmiany osobowości związane z więzieniem
i prizonizacją,
– powrót więźnia w te same koleiny agresji i przemocy oraz
uzależnień,
– pogorszenie stanu zdrowia,
– wcześniejsze uzależnienia i konieczność terapii,
– problemy finansowe,
– brak jakiejkolwiek kontroli społecznej,
– stan niepewności i poszukiwania swojego miejsca życia,
– postawę roszczeniową, brak zrozumienia swojej podstawowej roli w przemianie życia oraz brak dobrego planu na przyszłość.
Grupa byłych więźniów nie jest jednorodna. W zależności od
nasilenia doświadczanych trudności zaproponowano podział na trzy
poziomy uwzględniające potrzebę profilaktyki, krótkotrwałej aktywizacji oraz wielowymiarowej i długotrwałej pomocy. Poszczególne
poziomy można scharakteryzować następująco:
– niski: karany po raz pierwszy, odbyta krótka kara izolacyjna,
doświadczający chwilowych trudności w readaptacji. Wymaga niewielkiego wsparcia w przystosowaniu do życia;
– średni: karany co najmniej dwukrotnie lub jedna dłuższa kara
pozbawienia wolności, wymagający działań aktywizacyjnych, mająPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

cy znikome wsparcie środowiska w zakresie usamodzielnienia. Podejmuje próby zmiany swojej sytuacji;
– wysoki: wielokrotnie karany, który spędził w więzieniu wiele lat.
Zupełnie nieprzystosowany do funkcjonowania w warunkach wolnościowych, wymaga długotrwałego i wielowymiarowego wsparcia.
Nie podejmuje prób zmian. Jego otoczenie demotywuje lub w inny
sposób negatywnie oddziałuje na proces resocjalizacji oraz usamodzielniania ekonomicznego.
W 2013 r. liczba rodzin w województwie mazowieckim, która
wymagała wsparcia z powodu opuszczenia zakładu karnego, wynosiła 1966 w gminach oraz 348 w miastach na prawach powiatu.
Analiza danych (Ocena… 2013) wskazuje na niewielki wzrost liczby
osób ubiegających się o pomoc z tego tytułu. Liczba ta jednak nadal
stanowi niecały 1% przyczyn udzielania pomocy społecznej i nie jest
uznawana za problem o kluczowym znaczeniu. Należy jednak zaznaczyć, że często byli więźniowie zakwalifikowani zostają do innych
grup potrzebujących wsparcia (bezrobocie, ubóstwo), zostając klientami pomocy społecznej ze względu na towarzyszące trudnościom
readaptacyjnym ryzyka socjalne.
Znaczenie społeczne problemu dla jednostki, rodziny
oraz społeczności lokalnej
Znaczenie danego problemu społecznego rozpatrywać można
z uwzględnieniem kilku płaszczyzn (Chambers 2000):
a) zakresu problemu i jego społecznej dolegliwości – dotyczy zarówno samego skazanego, jak i jego rodziny, a także członków społeczności lokalnej narażonych na powtórną wiktymizację
w związku z ponownym popełnieniem przestępstwa przez byłego
skazanego. Rozważaniom tym powinna towarzyszyć świadomość,
że społeczności lokalne mają wpływ na dwa typy przejścia: z więzienia do społeczności, ale także ze społeczności do więzienia (Roman, Visher 2009);
b) ideologii i wartości z nim związanych – prawdopodobny powrót do przestępstwa dotyka nie tylko bardzo ważnego problemu
bezpieczeństwa obywateli i odpowiedzialności państwa za zapewnienie tego bezpieczeństwa, ochrony życia i mienia, zaufania społecznego, lecz także sprawiedliwości społecznej względem byłego
skazanego, który po odbyciu kary powinien zostać przyjęty przez
społeczność i zrównany w prawach;
c) historycznej – jest to problem istniejący w każdej społeczności. Zadaniem kary jest resocjalizacja albo usunięcie przestępcy ze
społeczności (Foucault 2009);
d) prawnej – udana resocjalizacja, to jest doprowadzenie do
integracji skazanego ze środowiskiem lokalnym i prawidłowego
wypełniania norm jest zadaniem postawionym przed wykonywaną karą bezwzględnego pozbawienia wolności. Wsparcie skazanego w integracji po wykonaniu kary powinno być działaniem
priorytetowym, mogącym urzeczywistnić cel stawiany karze izolacyjnej;
e) ekonomicznej – ze względu na koszty przestępczości ponoszone przez ofiary i przez państwo oraz ze względu na koszty
wykonania kary pozbawienia wolności ekonomiczne znaczenie
danego problemu społecznego jest duże. Koszty związane z zaistnieniem ryzyka wystąpienia problemu (przestępstwo i straty po
stronie ofiar, proces sądowy, kara izolacyjna) są znacznie wyższe
od kosztów pomocy udzielanej osobom opuszczającym zakłady
karne;
f) politycznej – świadczy o skuteczności systemu prawnego
i działań podejmowanych przez ekipy rządzące oraz wpływa na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.
Społeczna readaptacja prowadzić ma do nauczenia byłego
więźnia właściwego pełnienia ról społecznych i zaspokajania swoich potrzeb oraz korzystania ze swoich praw przy jednoczesnym
respektowaniu praw innych (Szczygieł 2002). Działania podejmowane względem skazanego i jego rodziny przez jednostki samorządu terytorialnego mają ułatwić społeczną readaptację więźnia
zgodnie z brzmieniem kodeksu karnego wykonawczego13 oraz powinny być kontynuacją i wzmocnieniem działań podejmowanych
przez administrację więzienną i służbę kuratorską.
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Długotrwałe skutki problemu
Brak ekonomicznego usamodzielnienia byłego więźnia i nieprzyjęcie przez niego postaw społecznie akceptowalnych prowadzi do
dwóch podstawowych konsekwencji. Pierwszą z nich jest pociągające za sobą wiktymizację otoczenia skazanego ryzyko powrotu do
przestępstwa, wzrost poczucia zagrożenia i utrwalanie się stereotypów na temat byłych więźniów. Drugą jest utrwalanie się niepożądanego stylu życia i przejawów patologii zarówno w przypadku samego skazanego, jak i jego rodziny. W rezultacie może dochodzić do
takich sytuacji, jak bezdomność, ryzyko wystąpienia chorób i uzależnień, bezrobocie i pełne uzależnienie od pomocy społecznej oraz
przejawy niedostosowania w stosunkach ze środowiskiem lokalnym (np. agresja, zakłócanie porządku, konflikty z policją). Tego
rodzaju konsekwencje prowadzą do utrwalania się stereotypów
i niechęci społecznej do grup nieuprzywilejowanych.
Część samorządów podejmuje działania prowadzące do minimalizowania kosztów związanych ze wsparciem udzielanym skazanym. Unikanie udzielania wsparcia byłemu skazanemu wiąże się ze
świadomością, że może popełnić przestępstwo i wrócić do więzienia, odciążając jednak budżet gminy14. Przyczyną zaniechania udzielenia pomocy jest najczęściej społeczna presja i luki w budżecie
(Woźniakowska 2006). W powszechnej opinii jest wiele grup społecznych, które bardziej zasługują na pomoc niż byli więźniowie i ich
rodziny.
Społeczne i finansowe konsekwencje wynikające z nieudzielenia
wsparcia są jednak ogromne. Dotyczą byłego więźnia, jego otoczenia (utrwalenie patologii społecznej w środowisku rodzinnym),
społeczności lokalnych i jednostek samorządowych (były skazany
i jego rodzina stają się często dożywotnimi klientami pomocy społecznej ubiegającymi się o wsparcie z tytułu innych problemów),
poszczególnych obywateli (dobra utracone w wyniku przestępstwa,
ograniczona jakość życie ze względu na lęk przed przestępczością
i przejawami patologicznych zachowań) oraz państwa (zwiększone wydatki na wymiar sprawiedliwości, więziennictwo i policję).
W perspektywie wieloletniej degradacja więźnia pogłębia się, co
prowadzi do pojawiania się kolejnych problemów społecznych
i wzrostu kosztów koniecznego wsparcia, którymi obciążone zostaną gminy i powiaty.
Badania efektywności kosztowej programów koncentrujących
się na „sprawcy na wolności” uwzględniają koszty związane z procesem i uwięzieniem skazanego oraz korzyści wynikające z uniknięcia kosztów prewencji, kosztów poniesionych przez ofiarę oraz
kosztów związanych z procesem sądowym i odbywaniem kary.
Badania prowadzone w USA potwierdzają, że skuteczne wsparcie
dla skazanego na wolności przynosi korzyści dwu- lub trzykrotne
(Roman, Visher 2009). Skala ta zwiększa się, gdy uwzględni się
koszty pomocy społecznej udzielanej byłemu skazanemu i jego rodzinie. Podjęcie aktywnych form przeciwdziałania trudnościom
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego ułatwia
przezwyciężenie skutków prizonizacji oraz zapobiega pogłębianiu
się problemu społecznego. Większa skuteczność w pomocy, przejawiająca się usamodzielnieniem byłego skazanego, przekłada się na
wzrost efektywności kosztowej tych działań.
Aktywne formy przeciwdziałania problemowi
Aby skuteczniej integrować osoby opuszczające zakłady karne
należy:
– zdiagnozować sytuację więźnia, przewidzieć, jakie może
mieć trudności adaptacyjne oraz stworzyć plan, w którym więźniowi
udziela się wsparcia jedynie wtedy, gdy współpracuje w jego realizacji. Plan musi być zaakceptowany przez więźnia, gdyż tylko wtedy
może on uwierzyć w jego skuteczność i współdziałać;
– stworzyć więcej ośrodków wczesnej adaptacji, hoteli dla
bezdomnych, ośrodków działających w systemie „dom za pracę”;
– umożliwiać zatrudnianie byłych więźniów w stowarzyszeniach, zakładach i placówkach, w których zdobędą odpowiednie
doświadczenie zawodowe i będą mogli wykazać się ostatnim miejscem pracy innym niż zakład karny15;
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– opracować system pomocy w oddłużaniu byłych więźniów
– jest to zadanie, które wymaga ścisłego współdziałania sądownictwa, więziennictwa i pomocy społecznej (Dybalska 2012);
– włączyć byłych więźniów w sieć nieformalnej kontroli społecznej, w sieć lokalnych kontaktów społecznych; stać się to może poprzez edukację, zatrudnienie, rekreację, działania socjalne czy
praktyki religijne;
– tworzyć grupy wsparcia dla byłych więźniów – ta grupa
szczególnie potrzebuje osób pomagających określić cele, jakie powinni osiągnąć, wskazujących potencjał do wykorzystania, zmniejszających łatwowierność, łagodzących zniecierpliwienie i frustrację;
– zwiększyć zakres korzystania z programów przygotowanych
przez fundacje i stowarzyszenia wspierające więźniów i byłych
więźniów, działające zarówno na wolności, jak i za murami, znające
problemy osób pozbawionych wolności. Stowarzyszenia te mogą
przygotować skazanych do wyjścia na wolność, a ich środowiska
– do właściwego ich przyjęcia jeszcze zanim opuszczą oni mury
więzienia.
Konieczne jest zatem wypracowanie uniwersalnego systemu
pomocy pozbawionym wolności, który rozpoczynałby się w zakładzie karnym, a kontynuowany był na wolności. Proces integracji
więźnia ze społeczeństwem byłby wówczas procesem ciągłym.
Warunkiem do wypracowania takiego systemu jest przede wszystkim efektywne współdziałanie służby więziennej z kuratorską służbą
sądową, z systemem pomocy społecznej oraz z organizacjami pozarządowymi (Liszke 2009).
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA
Definicja problemu
Ustawa o pomocy społecznej wśród powodów przyznawania
pomocy społecznej wymienia alkoholizm lub narkomanię, jednak
ich nie definiuje oraz nie wskazuje na bezpośrednie formy ich zwalczania. Problematyka ta została uregulowana w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi16 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zapobieganiu narkomanii17. Pierwsza z przywołanych ustaw również
nie zawiera wyjaśnienia, czym jest uzależnienie od alkoholu, druga
natomiast zjawisko narkomanii (czyli uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych) definiuje bardzo ogólnie w art. 4 pkt 29. Określenie to zostało przyjęte jako definicja
problemu społecznego: uzależnienia (alkoholizm lub narkomania).
Biorąc jednak pod uwagę zróżnicowanie substancji uzależniających i specyfikę ich działania, istotę uzależnienia upatruje się
w zależności fizycznej i w uzależnieniu psychicznym. Dodatkowo
podkreśla się ścisły związek psycho-fizjo-społecznych przejawów
uzależnienia, traktując je jako syndrom, tworzący jednostkę chorobową zwaną uzależnieniem (dependance syndrome) (Mellibruda 1997; Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda 2006).
Przytoczone rozumienie istoty uzależnienia uwypukla także rolę
i znaczenie różnych czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych w powstawaniu stanu uzależnienia. Znaczenie i wpływ
tych czynników na powstawanie stanu zależności u poszczególnych
jednostek mogą być odmienne. Charakterystyczna jest również tendencja do łącznego traktowania uzależnienia od alkoholu i innych
substancji chemicznych, co jest związane z coraz częstszym zjawiskiem „krzyżowania uzależnień”, czyli intoksykacji równocześnie
albo naprzemiennie alkoholem i narkotykami (Johnson 1992).
Cytowane akty prawne nakładają na organy administracji samorządowej obowiązki dotyczące przeciwdziałania negatywnym zjawiskom związanym nie tylko z istnieniem uzależnienia, ale także
z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków. Różnicę pomiędzy używaniem a nadużywaniem stanowią konsekwencje, jakich doświadcza osoba pijąca lub nadużywająca określonych substancji. W literaturze przedmiotu podkreśla się też (Cierpiałkowska, Ziarko 2010),
że w przypadku młodzieży fakt używania substancji zmieniających
nastrój jest szczególnie niebezpieczny zarówno z uwagi na możliwość rozwoju potencjalnych predyspozycji, jak i niebezpieczeństwo
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pieniem określonych problemów zdrowotnych. Powyższa uwaga
podyktowana jest świadomością istnienia różnic indywidualnych
w sposobie i dynamice nałogu, w tym również stopniowego dochodzenia do stanu faktycznej zależności od określonych substancji.
Uzależnienie traktowane jest więc jako pewien proces.
W projekcie Kalkulator Społeczny przyjęto następujące poziomy
nasilenia tego problemu społecznego:
– niski: okresowe używanie środków psychoaktywnych lub alkoholu. Wzrost tolerancji i ochoty na używki. Nie występują skumulowane szkody, ale mogą mieć miejsce zdarzenia, które przynoszą
skutek w postaci określonych konsekwencji zdrowotnych, społecznych itp. Osoba potrafi pełnić określone role społeczne;
– średni: nadużywanie środków psychoaktywnych i alkoholu.
Występują trudności z pełnieniem określonych ról społecznych, zagrożenie stabilności zawodowej. Zaniedbywanie rodziny, konflikty
domowe, pogłębiające się uzależnienie psychiczne i fizyczne, pojawiające się szkody zdrowotne. Wymagający sporego zaangażowania służb, terapeuty. Występują trudności w pełnieniu określonych
ról społecznych;
– wysoki: uzależnienie od środków psychoaktywnych lub alkoholu. Picie lub przyjmowanie narkotyków stanowi dominujący cel
funkcjonowania jednostki, co wywołuje utratę możliwości wypełniania podstawowych ról społecznych. Zalecana terapia stacjonarna
lub ambulatoryjna. Może występować zerwanie więzi społecznych.
Zastosowanie tego podziału ma istotne znaczenie diagnostyczne i pozwala podzielić tę grupę klientów pomocy społecznej. Działania podejmowane względem klientów doświadczających problemu
uzależnienia istotnie się różnią nie tylko zakresem, ale i kosztami
w zależności od poziomu nasilenia problemu.
W ostatnich latach w woj. mazowieckim nieznacznie zmniejszyła się liczba przyznanych świadczeń z powodu alkoholizmu, wzrosła
natomiast liczba świadczeń przyznawanych z tytułu narkomanii.
Świadczenia przyznawane z powodu alkoholizmu i narkomanii
stanowią łącznie niecałe 6% spośród wszystkich przyznawanych
świadczeń. W 2013 r. świadczenia takie otrzymały 11 123 rodziny,
w których było 25 195 osób (Ocena… 2013). Odpowiednie liczby
dotyczące świadczeń z powodu narkomanii wyniosły 659 i 1068.
Znaczenie i skutki społeczne problemu
Problemy wynikające z nadużywania alkoholu lub narkotyków
mają wymiar zarówno jednostkowy – odnoszący się do samej osoby odurzającej się i jej rodziny, jak i szerszy – ogólnospołeczny.
Wynika to głównie z rozmiarów szkód oraz kosztów społecznych
i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponoszą budżet państwa i samorządowy, szacowanych na 1,3% PKB (w 2009 r. – 17,45 mld zł)
(Stanowisko… 2011). Mimo że koszty ekonomiczne szkód alkoholowych szacowano dwa lata później (w 2011 r.) na kwotę
15,23 mld zł, koszty nadużywania alkoholu przewyższają dochody
budżetu państwa związane ze sprzedażą alkoholu (Ekonomiczne…
2013). Z kolei ogólny koszt występowania problemu narkomanii
w Polsce został oszacowany w 2002 r. w ramach projektu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie 401 mln zł
rocznie, co stanowi około 0,06% PKB18.
W 2012 r. spożycie alkoholu w Polsce szacowano na poziomie
około 10,1 litrów czystego alkoholu na jednego mieszkańca powyżej 15. roku życia (Sytuacja… 2012: 18). Wskaźnik wielkości konsumpcji alkoholu nie jest bez znaczenia, gdyż społeczne rozmiary
problemów alkoholowych są wprost proporcjonalne do wielkości
średniego spożycia w całej populacji (Dolata on line). Coraz częściej zwraca się jednak uwagę na fakt, że same wyliczenia statystyczne nie obrazują w pełni specyficznych zjawisk i zmian związanych ze sprzedażą oraz konsumpcją alkoholu. Wskazuje się na
większe zróżnicowanie spożycia alkoholu w zależności od wieku,
płci, środowiska zamieszkania konsumentów czy preferencji alkoholowych (Mellibruda 1998).
Biorąc pod uwagę epidemiologiczny wymiar uzależnienia od
alkoholu lub narkotyków, szczególnego znaczenia nabiera specyfika
szkód i problemów związanych pośrednio lub bezpośrednio z używaniem tych substancji. Można je pogrupować w następujące
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obszary, które łącznie stanowią swoistą mapę problemową (Wojcieszke 1996), porządkującą przedstawiane zagadnienie.
• Szkody występujące u osób pijących alkohol lub nadużywających narkotyków. W Polsce jest około 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu i dwukrotnie więcej osób nadużywających tej
substancji oraz około 60 tys. osób trwale uzależnionych od narkotyków19. Specyficzną kategorię osób stanowią dzieci i młodzież. Zdaniem ekspertów, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez
dzieci i młodzież występują u około 10–15% populacji w wieku
15–18 lat (Sobierajski, Szczepkowski 2011).
• Szkody występujące u członków rodzin. Nadmierne picie lub
nadużywanie narkotyków przez któregokolwiek z członków rodziny
wpływa destrukcyjnie na sposób funkcjonowania całej rodziny (Kinney, Leato 1996). Wśród osób poszkodowanych wymienia się
współmałżonków, rodzeństwo i rodziców osób nadużywających lub
uzależnionych. Ich liczbę szacuje się na ponad 2,5 mln osób.
Uwzględnia się także olbrzymią populację dzieci, które aktualnie
wychowują się w tych rodzinach (2–2,5 mln) oraz Dorosłe Dzieci
Alkoholików (DDA), u których mogą występować zaburzenia somatyczne i emocjonalne, powodowane doświadczeniami związanymi
z dorastaniem w tak specyficznych warunkach.
• Zdrowie psychofizyczne. Rozmiar i specyfika kłopotów oraz
szkód zdrowotnych zależy od różnych czynników, m.in. czasu i intensywności intoksykacji, indywidualnej odporności organizmu, stylu życia i sposobu odżywiania oraz większej podatności na różnego
rodzaju urazy, wypadki, infekcje i choroby zakaźne. Ponadto istnieją określone różnice w sposobie oddziaływania poszczególnych
środków. Charakterystyczne problemy zdrowotne uwidaczniają się
w postaci różnych powikłań somatycznych dotyczących układów:
nerwowego, pokarmowego, krążenia, oddechowego, moczowego,
czy hormonalnego (Woronowicz 1993). Alkohol lub narkotyki mają
także istotny wpływ na jakość życia psychicznego osób intoksykujących się. Konsekwencją przewlekłej intoksykacji mogą być określone zaburzenia psychiczne (Woronowicz 1993) i zmiany w sferze
emocji (Wojciechowski 1993). Należą do nich m.in. ostre i przewlekłe psychozy alkoholowe czy amfetaminowe. Warto też pamiętać,
że alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka
dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma
związek z alkoholem (Narodowy… 2011).
• Sfera funkcjonowania na rynku pracy. Nadużywanie środków uzależniających jest przyczyną licznych absencji, wypadków
oraz obniżenia wydajności pracy itp. (Mielecka-Kubień 1989). Charakterystyczne są: rezygnacja z możliwości rozwoju zawodowego
(pomimo istnienia wcześniej realnych ku temu przesłanek), coraz
częstsze zmiany pracy lub jej trwała utrata (będące skutkiem zwolnień dyscyplinarnych lub efektem pozornie własnych decyzji) czy
przybieranie przez pracę zawodową charakteru dorywczego. Dodatkowo brak lub czasowość zatrudnienia w mniejszym stopniu koliduje z aktywnością związaną z odurzaniem się i zazwyczaj stanowi
także jeden z argumentów usprawiedliwiających dalsze picie lub
zażywanie narkotyków.
• Naruszenia prawa i porządku publicznego oraz przestępstwa związane z produkcją i handlem alkoholem i innymi narkotykami. Z danych statystycznych wynika, że do większości wykroczeń
i przestępstw w Polsce dochodzi właśnie pod wpływem alkoholu,
a ich liczba nieustannie wzrasta (Jędrzejko 2009; Informacja…
2012; Ekonomiczne… 2013: 61).
Opisując problem na poziomie społeczności lokalnej można
przyjąć, że problemy alkoholowe dotykają od 15% do blisko 25%
mieszkańców danego terenu (Dodziuk 2003). Aktywne rozwiązywanie tych kwestii pozostaje więc nie tylko zobowiązaniem prawnym
wynikającym ze stosownych przepisów, ale jest także opłacalną
strategią postępowania, ponieważ z czasem problemy te się pogłębiają i mają coraz szersze skutki.
Aktywne formy przeciwdziałania problemowi
Przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii w praktyce może
przybierać formę różnych działań, podejmowanych na wielu poziomach (prewencyjny, interwencyjny, aktywizujący). W poniższym
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zestawieniu grup przykładowych działań zrezygnowano jednak
z tego podziału ze względu na jego nierozłączny charakter. Znaczną
część opisanych działań można bowiem zakwalifikować do różnych
kategorii, w zależności od kontekstu i sytuacji klientów, np. poradnictwo może być w praktyce przypisane do każdego z wymienionych
sposobów.
1. Działania terapeutyczne i postrehabilitacyjne, np. w formie
programów dla osób eksperymentujących, nadużywających, uzależnionych, współuzależnionych oraz DDA lub obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Działania mające na celu poradnictwo lub wsparcie: punkty
konsultacyjne, telefony zaufania, grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich bliskich, kluby abstynenckie.
3. Działania profilaktyczne, terapeutyczne lub socjoterapeutyczne w formie programów dla dzieci i młodzieży czy dla młodocianych
osób z problemem alkoholowym lub narkotykowym realizowane
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych lub środowiskowych czy w ramach wypoczynku letniego lub różnych form spędzania czasu wolnego służących promocji zdrowego stylu życia.
4. Działania informacyjne, edukacyjne lub profilaktyczne, np.
adresowane do: rodziców (mające na celu zaangażowanie ich
w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci), kandydatów na kierowców, kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości,
całych społeczności lokalnych (nt. szkodliwości używek oraz dostępnych form i miejsc pomocy) oraz inne działania promujące
abstynencję w ciąży lub programy na rzecz dzieci z Alkoholowym
Zespołem Płodowym i ich rodziców (opiekunów).
USŁUGI SPOŁECZNE SŁUŻĄCE INTEGRACJI
Wspólną cechą różnorodnych działań adresowane do cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, więźniów opuszczających zakład karny i osób uzależnionych, zagrożonych lub wykluczonych społecznie jest ich cel, czyli inkluzja społeczna rozumiana
jako lepsze przystosowanie do życia w społeczeństwie. Środkiem
do tego są usługi społeczne, wśród których można wyróżnić dwie
zasadnicze grupy:
– działania o charakterze terapeutycznym zmierzające do poprawy funkcjonowania osobistego, w tym także w obszarze rodzinnym (poprawa relacji),
– readaptacja społeczna i zawodowa, np. dzięki działalności
Klubów Integracji Społecznej/Centrów Integracji Społecznej, umożliwiającą zakładanie spółdzielni socjalnych.
Działania te mogą i powinny być realizowane w pracy z indywidualnym klientem, pracy z grupą oraz organizacji środowiska lokalnego.
Ze względu na wspólny cel część działań może być adresowana
do wszystkich wyróżnionych grup klientów (np. odnajdywanie się
na rynku pracy). Rozwiązania takie oprócz redukcji kosztów mogą
służyć także przeciwdziałaniu stygmatyzacji klientów. Zwykle bowiem kryterium doboru adresatów określonych działań związane
jest z wyróżnieniem określonego problemu (np. alkoholizmu), co ma
skutek w postaci utrwalania negatywnych tożsamości klientów.
Kierowanie się zasadą heterogeniczności doboru grup klientów
daje ponadto możliwość skorzystania z dodatkowych zasobów, jakimi różni uczestnicy dysponują w związku z ich odmiennymi doświadczeniami życiowymi. Biorąc pod uwagę ową odmienność,
warto uwzględnić także zasadę indywidualizacji, sprowadzającą się
do przekonania, że nie wszyscy klienci doświadczający podobnych
problemów potrzebują takiej samej pomocy. Rozumowanie takie
prowadzi do dwóch, tylko z pozoru przeciwstawnych wniosków,
tj. integrowania rozumianego jako łączenia pewnych form działań,
a z drugiej strony ich różnicowania i indywidualizowania. Tym samym tworzy szansę budowania nowej jakości usług społecznych
w obszarze integracji społecznej.
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Tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.
Por. artykuły P. Błędowskiego, P. Kubickiego, Kalkulator Społeczny jako
element projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania w lokalnej polityce
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społecznej oraz M. Styrc, K. Majdzińskiej, M. Maciejasz, J. Gać, Charakterystyka Kalkulatora Społecznego w niniejszym numerze.
Używany w dalszej części artykułu termin „cudzoziemcy” odnosi się do
obu tych grup.
Są to cudzoziemcy posiadający status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, czyli objęci regulacjami Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca
1951 r. albo dyrektywy Rady 2008/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw
trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które
z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony. Pominięto cudzoziemców, którym udzielono
zgody na pobyt tolerowany.
Przykładem takich działań może być projekt Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie pod nazwą „Integracja dla Samodzielności”.
Według danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/statistics/search_database [dostęp 17.08.2014]) w 2013 r. więcej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową przyjęły takie
państwa, jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Belgia, Austria,
Włochy, Holandia, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania czy Rumunia.
Dane zostały zebrane na podstawie zestawień rocznych Urzędu ds. Cudzoziemców opublikowanych na stronie http://www.udsc.gov.pl/Zestawi
enia,roczne,233.html [dostęp 17.08.2014], a dotyczących liczby decyzji
wydanych w postępowaniach w zarówno w pierwszej, jak i w drugiej
instancji. Należy je traktować jako przybliżone wartości, ponieważ wnioski mogły obejmować samego wnioskodawcę, jak również jego rodzinę.
Stwierdzono także rozbieżności pomiędzy poszczególnymi zestawieniami, były one jednak nieznaczne, tj. poniżej 10 osób.
Od 2008 r. przyznawana jest ochrona uzupełniająca.
Od 2003 r. przyznawana jest zgoda na pobyt tolerowany.
Na podstawie danych publikowanych na stronie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/integracjacudzoziemcow/wybrane-informacje-dotyczace-pomocy-udzielanejcudzoziemcom/ [dostęp 17.08.2014].
Zarówno w literaturze przedmiotu wskazanej wcześniej, jak i dokumentach rządowych (por. Polityka… 2011) bądź w trakcie rozmów z pracownikami socjalnymi przeprowadzonymi w ramach projektu.
Rodzina stanowi ważne wsparcie dla skazanego (Sullivan i in. 2002).
Wsparcie rodziny jest nie tylko emocjonalne, ale także finansowe.
Rozdział VII „Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń
oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych” (DzU z 1997 r., nr 90,
poz. 557).
Więźniom nie przysługują świadczenia z pomocy społecznej, z wyłączeniem skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Systemie
Dozoru Elektronicznego.
Badania wykonane na przełomie wieków i później pokazują, że kształcenie osób dorosłych i kształcenie zawodowe prowadzą do redukcji recydywy i wzrostu zatrudnienia wśród byłych skazanych (Cullen, Gendreau
2000; Aos i in. 2006). Kolejne amerykańskie badania przeprowadzone
na grupie byłych więźniów pokazują, że program stosowany w Maryland
skierowany do więźniów opuszczających zakład karny nie tylko redukuje
powrót do przestępstwa i zachowania agresywne, ale także jest efektywny kosztowo (Roman i in. 2007).
Tekst jednolity DzU z 2012 r., poz. 1356.
Tekst jednolity DzU z 2012 r., poz. 124.
http://www.mp.pl/kurier/13102 [dostęp 17.08.2014].
PARPA 2012.
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SUMMARY
In this article, we combine social problems such as difficulties in the integration of foreigners who have obtained refugee status or subsidiary protection; difficulties in adjusting to life after release from prison, as well as alcoholism and drug addiction. It aims to present these problems from the perspective of Social Calculator, except
that it is a kind of complementary to other articles covered in this issue of Social Policy devoted to Social Calculator.
This article begins with the section on aid in order to overcome difficulties in the integration of foreigners, following
it discusses the difficulties in adapting to life after release from prison, and then presents the problem of addiction
to alcohol or drugs from the perspective of social assistance. At the end we show examples of social services for
the integration of social assistance clients experiencing these problems, which need to be taken into account within
the Calculator of Cost of Inaction model.
Keywords: refugees, prisoners, addicts, social inclusion, social services.
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LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ.
OD INTERWENCJI DO AKTYWIZACJI
Piotr Błędowski
Paweł Kubicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPROWADZENIE
Współcześnie wielu specjalistów zajmujących się polityką
społeczną dostrzega pogorszenie sytuacji samorządów lokalnych.
W wyniku rosnących wymagań administracji centralnej, jak i oczekiwań społecznych, władze samorządowe mają do wyboru wprowadzenie znaczących reform związanych ze zwiększeniem przedmiotowego zakresu świadczeń, ale i wydatków bądź też stopniowe
przekształcenie w de facto organy wykonawcze polityki władz centralnych (patrz: Hausner i in. 2014; Bober i in. 2013; Carr-West i in.
2012). Te rosnące oczekiwania są efektem procesów związanych
z przemianami społecznymi i demograficznym starzeniem się ludności oraz przekształceniami w ramach rodziny, jak też z kryzysem
ekonomicznym i koniecznością wprowadzania cięć budżetowych
bądź mówiąc inaczej – potrzebą lepszej i bardziej efektywnej alokacji środków. Można to przełożyć na dylemat, w jaki sposób na poziomie lokalnym robić „więcej za mniej” (patrz np. Centre 2011).
Wzrost znaczenia samorządów lokalnych powinien być powiązany
ze wzrostem znaczenia wspólnot lokalnych i ich aktywności, choć
aktywność ta nie jest oczywista i zależy od wielu czynników, w tym
także socjoekonomicznych (Theiss 2012).
Z perspektywy polityki społecznej za koncentracją zadań na poziomie lokalnym poza względami finansowymi przemawia zarówno
możliwość indywidualizacji wsparcia i dostosowania do lokalnych
uwarunkowań, jak i wpisana w polski system prawny zasada pomocniczości. O ile jednak współcześnie przyjmuje się za oczywistość prymat lokalnej polityki społecznej nad centralnie planowaną,
o tyle wciąż toczą się dyskusje na temat uwarunkowań i sposobów
prowadzenia polityki społecznej, nie mówiąc już o krytycznym podejściu do jej efektywności oraz zasad, jakimi polityka ta powinna
się kierować (Szarfenberg 2008).
W tekście wskazujemy na niektóre zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa i wybrane uwarunkowania ekonomiczne, które wpływają z jednej strony na wzrost znaczenia lokalnej polityki społecznej, a z drugiej na nasilenie problemów związanych
z efektywnym jej funkcjonowaniem. Pokrótce omawiamy również
koncepcję aktywnej polityki społecznej (APS), jak i bariery w jej
implementacji w Polsce. Zwracamy także uwagę na konieczność
zmiany perspektywy oceny działań z zakresu APS, w tym przede
wszystkim wydłużenie perspektywy oceniania jej efektów.
IMPLIKACJE PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH,
SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH
DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Jak już wspomniano, jednym z najważniejszych procesów wymuszających zmiany w zakresie i formach działania podmiotów lokalnej polityki społecznej są przeobrażenia struktury demograficznej, a przede wszystkim wzrost odsetka osób starszych w społecznościach lokalnych (Gruescu 2007). Demograficzne starzenie się
ludności, o którym stosunkowo wiele mówi się w kontekście zmian
w polityce społecznej państwa, wywiera również coraz większy
wpływ na hierarchię celów podmiotów polityki na poziomie lokalnym (Szatur-Jaworska red. 2012; Racław 2011). Jakościowo nowy
obraz starości, tworzony przez coraz większą i coraz bardziej wewnętrznie zróżnicowaną liczbę osób dożywających późnego wieku,
wiąże się z koniecznością podejmowania działań, których adresatami są grupy ludności o odmiennych potrzebach i oczekiwaniach,
w znacznej mierze uwarunkowanych różnym stanem zdrowia i poziomem sprawności. Już sam ten fakt wymusza na podmiotach
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władzy lokalnej nie tylko odwołanie się do bardziej pogłębionej diagnozy społecznej, ale i odejście od rutynowych, względnie powtarzalnych działań w stronę innowacji społecznych i coraz większej
indywidualizacji usług.
Jedną z konsekwencji wzrostu odsetka ludzi starych w społeczeństwie jest wzrost wydatków na ochronę zdrowia, w tym na
opiekę długoterminową (Martins, de la Maisonneuve 2006). Niezależnie od sposobu finansowania tych świadczeń, ich organizacja
i zapewnienie dostępu do nich jest zadaniem lokalnych podmiotów
polityki społecznej (OECD 2005). Stanowi to obecnie, zwłaszcza
wobec zmian w strukturze i funkcjach rodziny ograniczających
jej rolę w sprawowaniu opieki, jedno z najtrudniejszych wyzwań
dla polityki społecznej w gminie. Popyt na świadczenia zdrowotne
i opiekuńcze oraz pielęgnacyjne będzie wzrastał, a zapewnienie
opieki nad osobami niesamodzielnymi wymagać będzie solidarnego
obciążenia całego społeczeństwa. Świadczone w tym zakresie usługi wymagają coraz większego zaangażowania gminy oraz sprzyjania rozwojowi organizacji pozarządowych, mogących przejąć część
zadań w tym zakresie.
Jednym z następstw coraz większego zróżnicowania ludności
pod względem dochodów i dostępu do rynku pracy, a także usług
społecznych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym (Atkinson,
Hills 1998). Obecnie staje się ono realną groźbą nie tylko dla osób
długotrwale bezrobotnych oraz niesamodzielnych, ale nawet dla
pracujących, lecz osiągających niskie dochody, co zwykle wiąże się
z niskim poziomem wykształcenia i niską mobilnością zawodową
(Working poor… 2010). Co więcej, przyjmuje rozmaite, dawniej
niewystępujące formy, np. wykluczenia cyfrowego czy finansowego (zob. np. Błędowski, Iwanicz-Drozdowska 2010). Zwalczanie
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wymaga od lokalnej administracji socjalnej nie tylko trafnej diagnozy i starannej prognozy
procesów społecznych, ale i – ze względu na coraz bardziej zróżnicowane przejawy deprywacji i wykluczenia – identyfikacji środowisk szczególnie narażonych na kumulację różnych form wykluczenia oraz dostosowania działań do ich specyfiki (Sen 2000).
Okres po 2008 r. przyniósł groźne dla polityki społecznej nawarstwienie problemów, wynikające z jednej strony z kryzysu finansów
publicznych, a z drugiej – z narastających potrzeb społecznych,
których zaspokajanie dotychczas obligowało publiczne podmioty
polityki społecznej (Żukrowska red. 2013). Konieczne dyscyplinowanie finansów publicznych wywołało dyskusję nad faktycznymi
możliwościami państwa opiekuńczego i związkiem między rozmiarami finansowania świadczeń społecznych a wzrostem gospodarczym (Gruescu 2007; Jurek 2012; Kotowska, Chłoń-Domińczak
2012). Dyskusja na temat państwa opiekuńczego obejmuje oczywiście także podmioty samorządu terytorialnego, dla których obecne
zmiany oznaczają konieczność poszukiwania bardziej racjonalnych
sposobów finansowania świadczeń i skupienia się na najważniejszych ze społecznego punktu widzenia problemach.
Reasumując, do najważniejszych wyzwań polityki społecznej,
jakie niesie ze sobą współczesny rozwój, należą (por. Study 2010):
demograficzne starzenie się ludności, strukturalne bezrobocie, wykluczenie społeczne oraz ekonomizacja procesu podejmowania decyzji w sferze społecznej, grożąca zmianami kryteriów kształtowania
polityki społecznej.
Sprostanie tym wyzwaniom wymaga innego spojrzenia na lokalną politykę społeczną. Jej obecny kształt jest po części efektem
prowadzonego w różnych okresach i z różnym natężeniem procesu
decentralizacji poszczególnych obszarów polityki społecznej. Proces ten, wprowadzany początkowo w życie w dość chaotyczny
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sposób ze względu na pilną potrzebę odciążenia budżetu państwa,
z czasem zaczął być podejmowany przede wszystkim z myślą
o uzyskaniu oszczędności dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb
i szybszej reakcji na pojawiające się potrzeby. Decentralizacja zapełniała pewne luki w działaniu podmiotów ponadlokalnych lub o zasięgu krajowym. Dziś natomiast coraz bardziej oczywista i akceptowana staje się konieczność wypracowania takich mechanizmów na
poziomie lokalnym, które zapewnią zintegrowane działanie podmiotów lokalnych, nakierowane nie tylko na dotychczas rozpoznane
braki, ale i na całościową diagnozę społeczną (Błędowski, Kubicki
2006). Efektem diagnozy i opracowanej na jej podstawie strategii
rozwiązywania problemów powinny stać się skoordynowane wysiłki
na rzecz kompleksowego przeciwdziałania problemom. Wymaga to
jednak odejścia od branżowego spojrzenia na politykę społeczną
i zmiany optyki na taką, która pozwoli na dostrzeżenie różnych problemów tego samego środowiska i ustalenie współzależności między nimi (Grewiński 2009).
Jednym z najlepszych przykładów na takie podejście może być
zwalczanie bezrobocia, które wymaga nie tylko analizy popytu i podaży siły roboczej na lokalnym rynku pracy, ale również uwzględnienia prognozy rozwoju sytuacji na rynku pracy, struktury placówek
szkolnictwa i oświaty oraz ich współpracy z podmiotami polityki
zatrudnienia w zakresie przygotowania absolwentów i osób uczestniczących w rozmaitych programach kształcenia (powszechnie
występująca w programach Unii Europejskiej koncepcja Lifelong
learning). Konieczne jest zapewnienie wsparcia dla rodziny (zwłaszcza pomocy w organizacji opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, o ile jest to barierą w podjęciu pracy lub zmianie/
podniesieniu kwalifikacji zawodowych) i identyfikacja barier związanych z pokonaniem dystansu między miejscem zamieszkania
a miejscem pracy. To ostatnie działanie jest szczególnie ważne na
terenach wiejskich, gdzie na skutek przestrzennego rozproszenia
gospodarstw domowych określenie „lokalna polityka społeczna”
nabiera nieco innego znaczenia, bowiem wymaga niekiedy działania
w skali większej niż jedna gmina lub wymagającego większych nakładów ze względu na duże odległości, jakie trzeba pokonać, np.
udzielając świadczeń opiekuńczych.
Ocena możliwości aktywizacji zawodowej wymaga zatem nie
tylko analizy sytuacji w zakresie działania poszczególnych podmiotów, a zwłaszcza urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej, ale
całościowego ujęcia, które pozwoli na identyfikację najważniejszych
barier i określenie dróg ich przezwyciężania. Nie przesądzając,
kto – jaki podmiot – miałby dokonać takiej analizy i koordynować
późniejsze działania, trzeba podkreślić znaczenie wyjścia poza dotychczas istniejące, choć często niepisane, granice kompetencji
i odpowiedzialności. Jest to warunkiem realizacji aktywnej polityki
społecznej.
Niezależnie od tego, jakie mogą być rozwiązania dotyczące
lokalnych podmiotów polityki społecznej realizujących wskazaną
koncepcję, trzeba podkreślić decydującą rolę samorządu terytorialnego. To struktury samorządowe są odpowiedzialne za rozpoznanie
wyzwań pojawiających się przed lokalną społecznością, zdefiniowanie działań, jakie powinny być podjęte oraz za hierarchizację celów. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne ze względu na
ograniczone środki, jakimi dysponują gmina i powiat. W tym kontekście warto podkreślić znaczenie różnorodnych narzędzi wspomagających proces decyzyjny, a wśród nich – Kalkulatora Kosztów Zaniechania, który jest szerzej omawiany w innych artykułach w tym
numerze.
Kompleksowe podejście do zasygnalizowanych na wstępie wyzwań stwarza w skali lokalnej szanse na uzyskanie swego rodzaju
efektów synergicznych – np. wsparcie dla rodziny, podyktowane
potrzebą poprawy szans na aktywizację zawodową jednostki, jest
także działaniem w ramach polityki rodzinnej, a ponadto wpływa
na ograniczenie zagrożenia procesami wykluczenia społecznego.
Oczywiście działania w skali lokalnej nie wystarczą do sprostania
wyzwaniom. Konieczne jest włączenie podmiotów o zasięgu ponadlokalnym oraz krajowym. Rola państwa jako instytucji określającej
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zasady prawne i finansowe dla lokalnej polityki społecznej musi
być uzupełniana o systematyczne, precyzyjne określanie najważniejszych celów i priorytetów, których realizacja będzie specjalnie wspierana przez podmioty krajowe (Błędowski 2002; Cichocki
i in. 2011).
Tak określona rola samorządu jako podmiotu polityki społecznej
w skali lokalnej wymaga wprowadzenia nowych, w pełni tego słowa
innowacyjnych rozwiązań. Powinny one polegać nie tylko na swoistej zmianie paradygmatu lokalnej polityki społecznej i zmianie
branżowego podejścia na kompleksowe, ale i korzystaniu z takich
instrumentów lokalnej polityki społecznej, które umożliwiają jej racjonalizację. Powinny nimi stać się np. podlegające coraz dalej sięgającej indywidualizacji usługi społeczne (Grewiński, Lizut 2013).
Możliwości ich efektywnego wykorzystania wykraczają daleko poza
obszar pomocy społecznej i obejmują m.in. politykę rodzinną, edukacyjną, rynku pracy, wobec osób starszych, a w ramach polityki
flexicurity – także zabezpieczenie społeczne.
Współczesne wyzwania, z jakimi konfrontowana jest polityka
społeczna tak w skali krajowej, jak i lokalnej, wymagają nie tylko
rozwoju usług społecznych, ale i ich profesjonalizacji. Wbrew pozorom, nie oznacza to ograniczenia pola działania dla organizacji pozarządowych – ich usługi także stają się coraz bardziej profesjonalne
i charakteryzują się lepszą jakością. Postępująca specjalizacja sprzyja w tym przypadku indywidualizacji usług i poprawie ich efektywności. Swego rodzaju konsekwencją szerokiego stosowania usług
społecznych może okazać się upowszechnienie myślenia o inwestycjach społecznych jako narzędziu polityki społecznej (Esping-Andersen i in. 2002). Do tego nawiązuje omówiona niżej idea aktywnej
polityki społecznej, do której odwołuje się Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ). Należy podkreślić, że środowisko lokalne jest najwłaściwsze do wprowadzania w życie inwestycji społecznych, które
powinny ułatwiać prowadzenie aktywnej polityki społecznej i podnosić jej efektywność.
Zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej o powodzeniu polityki
społecznej reagującej na zasygnalizowane wyzwania decydować
będzie zapewnienie odpowiedniej bazy ekonomicznej, co wymaga
osiągnięcia, utrzymania i wykorzystania stabilnego wzrostu gospodarczego jako źródła finansowania świadczeń oraz szansy na rozwiązanie problemów na rynku pracy.
OD INTERWENCJI DO AKTYWIZACJI
– POTRZEBNY KIERUNEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
Przedstawione wyżej wyzwania wymuszają przeorientowanie
polskiej polityki społecznej. Kumulacja zmian społeczno-demograficznych i wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez instytucje publiczne, w połączeniu z wyzwaniami finansowymi tworzą
sytuację, w której brak zmian w sposobie działania spowoduje coraz
większe ryzyko pozostawienia wielu środowisk bez niezbędnego
wsparcia. Od końca lat 90., a w szczególności od przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej, znany jest kierunek tych zmian. W skrócie można go określić jako konieczność odejścia od koncepcji
welfare state w kierunku APS (Golinowska 2003; Szarfenberg 2006;
Grewiński 2009; Karwacki 2010; Karwacki, Rymsza 2011; Karwacki i in. 2013; Rymsza 2013). Kluczowe elementy APS w kontekście
usług społecznych to: orientacja na usługi prowadzące do usamodzielnienia beneficjentów w miejsce preferowanych wcześniej
świadczeń materialnych zabezpieczających codzienne potrzeby; integracja służb społecznych i służb zatrudnienia; indywidualizacja
wsparcia; nacisk na pracę środowiskową i aktywizację całych społeczności; wzrost znaczenia organizacji pozarządowych oraz mechanizmów konkurencyjności w zakresie wyboru usługodawców
oraz łączenie prawa do wsparcia z obowiązkiem pracy (Karwacki,
Rymsza 2011).
Zmianę paradygmatu widać też w planowanych rozwiązaniach
prawnych, np. w przygotowanych przez MPiPS założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej z czerwca 2014 r.1 można przeczytać, że konieczna jest poprawa efektywności działań wszystkich in35

stytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
Wskazuje się również na negatywne, w ocenie autorów założeń, wykształcenie się dominanty funkcji ratowniczej pomocy społecznej
przy zejściu na dalszy plan działań profilaktycznych i aktywizujących
wobec osób, rodzin i środowiska lokalnego. Jednym z założeń zmian
w ustawie jest natomiast wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego
obywateli i rodzin przy jednoczesnym wzroście ich aktywności
[podkreślenie własne – P.B., P.K.] w rozwiązywaniu własnych problemów i trudności życiowych we współdziałaniu z instytucjami pomocy społecznej. Kolejnym przykładem jest nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw z dnia 14 marca 2014 r.2, wprowadzająca m.in. profilowanie
osób bezrobotnych w zależności od poziomu ich aktywności3.
Koncepcja APS jest również widoczna w wielu dokumentach
strategicznych, np. w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014–2020, gdzie celem
operacyjnym numer 1 są usługi dla aktywności i profilaktyki, czyli
dostęp do wysokiej jakości usług społecznych wspierających aktywność rodziców. Cel numer 3 to aktywna osoba, zintegrowana
rodzina, odpowiedzialne lokalne środowisko, doprecyzowany jako
rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin
i środowisk zagrożonych wykluczeniem […] oraz zwiększenie roli
społeczności lokalnej opartych na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego. Samo w sobie może to stanowić skróconą definicję
aktywnej polityki społecznej.
Podobnie w Strategii Rozwoju Kraju 2020, w ramach III obszaru
strategicznego pt. Spójność społeczna i terytorialna, wskazano cel
III 1.1 zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W tekście (s. 146–147) wskazano, że
reakcją państwa na wykluczenie jest przede wszystkim polityka nastawiona na wzrost zatrudnienia i dostępu do podstawowych usług
publicznych, a także aktywny system świadczeń społecznych
[podkreślenie własne – P.B., P.K.] nastawionych na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.
Przykładem zastosowania paradygmatu APS na poziomie regionalnym i lokalnym jest propozycja nowego spojrzenia na pracę
socjalną Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Kucharska,
Bielak 2013). Koncepcja ta została wypracowana na bazie doświadczeń gdyńskiego ośrodka pomocy społecznej i zakłada podział pracy socjalnej na trzy poziomy: regularną pracę socjalną
(profilaktyka społeczna); pogłębioną (reintegracja społeczna) oraz
intensywną (interwencja społeczna). W opracowaniu wskazuje
się jednocześnie na konieczność zmniejszenia roli interwencji,
a szerzej odejście od dominacji interwencyjnej polityki społecznej
definiowanej jako zespół działań w obszarze polityki społecznej
prowadzonych w sposób nieuporządkowany, w odpowiedzi na
występujące kwestie społeczne o charakterze wymagającym pilnej
interwencji opartej na obowiązujących przepisach prawa. Autorki
wskazały jednocześnie na konieczność rozbudowania działań profilaktycznych i aktywizacyjnych.
Jeśli podzielić politykę publiczną na: wybory programowe (policy choices), wykonywanie programów publicznych (policy output)
oraz rezultaty działań publicznych (policy impact) (Peters 2004: 4–6,
za: Zybała 2012: 24), to, podsumowując powyższy wywód w kategoriach tej polityki, można z całą pewnością powiedzieć, że jeśli
chodzi o wybory programowe koncepcja APS zdecydowanie dominuje, po części – patrząc na wprowadzane regulacje prawne – przenika do wykonywania programów publicznych, natomiast za wcześnie jest, by mówić o rezultatach działań. Należy również podkreślić,
że doświadczenia z dyskusji przeprowadzanych w ramach projektu
KKZ wskazują, że przejście do praktyki na poziomie lokalnym i faktyczne wdrożenie aktywnej polityki społecznej w polskich samorządach napotyka trzy kluczowe bariery.
Pierwszą z nich jest sam sposób rozliczania środków finansowych, który nie sprzyja ich efektywnemu wykorzystaniu. Bez przejścia na budżet zadaniowy, czyli odejścia jedynie od limitu wydatków,
na rzecz kwantyfikowalnych wskaźników wykonania zadań i realiza36

cji celów, którym służyć mają wydatki publiczne, trudno mówić
o zmianie paradygmatu (Misiąg 2013). Problemem jest także
perspektywa planowania wydatków. Tutaj jedynie zaznaczmy, że
w przypadku wydatków na cele społeczne przyjęcie perspektywy
jednorocznego budżetu nie pozwala na wsparcie wielu grup osób
wykluczonych, a efekty działań społecznych w relatywnie krótkiej
perspektywie roku są widoczne jedynie w odniesieniu do grup wymagających niewielkiego i ograniczonego wsparcia, czyli najbardziej aktywnych. Dadzą się też zmierzyć głównie w obszarze aktywizacji zawodowej, tzn. podjęcia zatrudnienia, ale już nie aktywizacji
społecznej.
Drugą potencjalną barierą jest sam proces podejmowania decyzji politycznych oraz działań reintegracyjnych na poziomie lokalnym.
Wydaje się, że wciąż aktualny jest wniosek, że miarą sukcesu jest
wymiar administracyjny (legitymizacja władzy, korzyści polityczne)
i instytucjonalny (ochrona zastanego porządku instytucjonalnego),
a nie merytoryczny (Frieske 2004; patrz też Karwacki 2014). Wskazują na to choćby wnioski płynące z analizy partycypacji publicznej
w Polsce (Olech 2012), jak i analiza lokalnych strategii, tworzonych
często ze względów formalnych, a nie merytorycznych (Karwacki
2010). Jako jedną z przyczyn wskazuje się specyficzną spuściznę
krajów komunistycznych, gdzie dominuje ucieczka od odpowiedzialności (Rymsza, Karwacki 2011). Na poziomie projektu KKZ
było to widać w oczekiwaniach części odbiorców, którzy chcieliby
narzędzi nie tyle pomagających w podejmowaniu decyzji, co wprost
wskazujących, jakie decyzje należy podjąć. W odniesieniu do świadczeń i usług społecznych przejawia się to w preferowaniu rozwiązań
obligatoryjnych, które nie pozwalają na uznaniowość kosztem fakultatywnych, które mogą być oprotestowane.
Trzecia bariera jest niejako pochodną dwóch powyższych i wynika z nastawienia społecznego do działań reintegracyjnych, które
często są postrzegane nie w kategoriach racjonalnych i efektywnościowych (Hryniewicka 2011), ale politycznych. Brak odpowiednich
narzędzi do oceny działań aktywizacyjnych, zbyt krótka perspektywa czasowa, jak też rozliczanie lokalnych polityków przede wszystkim z widocznych, materialnych zmian w przestrzeni lokalnych,
kosztem mniej widocznych zmian kapitału ludzkiego sprawia, że
aktywna polityka społeczna może przegrywać z polityką interwencyjną, której efekty, choć ograniczone, są widoczne w krótszym
okresie.
PRAKTYCZNE NASTĘPSTWA PROWADZENIA
AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W SKALI LOKALNEJ
Jak już podkreślono, w przeciwieństwie do interwencyjnego
modelu polityki społecznej, APS jest polityką wymagającą czasu
i konsekwencji oraz umiejętności rezygnacji z kierowania się doraźnymi potrzebami na rzecz podporządkowania działań osiągnięciu
zamierzonego celu. Nie oznacza to, oczywiście, że doraźnie występujące potrzeby miałyby zostać ignorowane, ale to, że hierarchia
zadań i celów szczegółowych powinna zostać podporządkowana
osiągnięciu celu określonego w przyjętej na podstawie studiów,
ekspertyz i konsultacji społecznych strategii. Takie podejście nawiązuje trochę do sformułowanej przez K. Krzeczkowskiego (1930)
definicji polityki społecznej jako nauki badającej i szukającej sposobów najbardziej celowego przeprowadzania zmian w strukturze
społecznej. Także w skali lokalnej konieczne jest celowe oddziaływanie na społeczność z myślą o zapewnieniu warunków do możliwie najlepszego rozwoju i zaspokajania potrzeb, unikaniu ryzyka
pojawienia się kwestii społecznych w wymiarze lokalnym oraz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Konsekwencje
APS mają głównie charakter średnio- lub nawet długookresowy –
ujawniają się i oddziałują najsilniej po dłuższym okresie jej stosowania. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych instrumentów tej polityki oraz ich synergiczne oddziaływanie nie sposób
jednak określić precyzyjnie czasu, w jakim stają się odczuwalne.
Z faktu, iż instrumenty APS są używane przede wszystkim
w skali lokalnej, wynikać powinien w przyszłości wzrost znaczenia
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lokalnego poziomu polityki społecznej. Procesy decentralizacji i przenoszenia kompetencji na poziom gminy oraz powiatu wymagają
zapewnienia stabilnych zasad finansowania szczebla lokalnego oraz
przygotowania samorządowców do wypełniania zadania, jakim jest
kreowanie polityki społecznej i dokonywanie wyboru działań na
podstawie analizy lokalnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania.
W przyszłości, jeśli kierunek na APS będzie konsekwentnie realizowany, istotnie zwiększy się rola samorządu jako podmiotu polityki
społecznej. Wymagać to będzie dodatkowo zmiany zachowania po
stronie podmiotów na szczeblu krajowym, które wprawdzie rezygnują często z odpowiedzialności za funkcjonowanie lokalnych
podmiotów, ale nie są gotowe zrezygnować z ich kontrolowania
w dość szczegółowym zakresie. W konsekwencji dochodzi do wspomnianego już paradoksu, iż lokalne podmioty koncentrują swoją aktywność na wypełnianiu rutynowych, „bezpiecznych” z punktu widzenia kontroli zadań zamiast podejmować nowe, aktywne i zarazem
aktywizujące formy działania.
Konsekwentne prowadzenie aktywnej polityki społecznej wymaga rozwoju III sektora. Organizacje pozarządowe mogą odegrać
bardzo ważną rolę w realizacji polityki nastawionej na aktywizację
społeczną i zawodową środowisk dotkniętych lub zagrożonych rozmaitymi problemami społecznymi. Ich rola nie sprowadza się tylko
do działań naprawczych i aktywizujących, ale również dotyczy inicjatyw o charakterze prewencyjnym. Gmina, wspierając inicjatywy
społeczne i działania NGO’s, nie tylko zyskuje ważnego partnera, ale
równocześnie uspołecznia politykę społeczną, rozszerzając krąg
podmiotów odpowiedzialnych za jej kreowanie i dobór właściwych
do lokalnej specyfiki narzędzi.
Zakres działań, jakie mogą być realizowane przez NGO’s, obejmuje m.in. świadczenie usług społecznych. Mają one charakter aktywizujący i z pewnością będą odgrywały decydującą rolę w rozwoju APS. W literaturze jako przykłady takich usług wymienia się (Lizut,
Kowalczuk 2011): usługi pośrednictwa pracy, organizację szkoleń
dla bezrobotnych, organizację robót publicznych, działalność warsztatów terapii zajęciowej, organizację turnusów rehabilitacyjnych,
działalność centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji
społecznej (KIS), zatrudnienie wspierane, założenie i działalność
spółdzielni socjalnej, pracę socjalną, poradnictwo, prowadzenie
i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej oraz świadczenie w jej
ramach usług, prowadzenie organizacji pożytku publicznego, usługi
opiekuńcze itd. Nietrudno dostrzec, że wymienione usługi w większym stopniu mają jako cel aktywizację zawodową. Jeśli jednak
dodać do nich np. usługi związane z edukacją i oświatą oraz ochroną zdrowia i wsparciem dla rodziny, to można podjąć próbę opracowania katalogu usług mających na celu aktywizację społeczną.
Jednym z jej zadań jest walka z rozmaitymi przejawami wykluczenia społecznego. Można oczekiwać, że APS wypracuje nowe
formy zapobiegania i zwalczania wykluczenia, wykorzystując przy
tym rozmaite formy aktywizacji społecznej i – tam, gdzie to możliwe
– zawodowej. Z uwagi na różne formy wykluczenia społecznego,
którego przyczyną nie jest tylko ubóstwo, ale także niski poziom
wykształcenia oraz słaba pozycja na rynku pracy, rola coraz bardziej
zindywidualizowanych, ale i sprofesjonalizowanych usług społecznych będzie wzrastała. Usługi nie powinny stać się wyłączną domeną działania placówek samorządowych, ale do ich udzielania należy
włączyć organizacje III sektora. Skuteczność usług wymaga ich
wysokiej jakości. O przydatności tego instrumentu lokalnej polityki
społecznej zadecyduje jednak w przyszłości nie tylko sama jakość,
ale i to, czy usługobiorcy nauczą się z nich dobrze korzystać, stając
się podmiotem działania i współdecydując o jego formach i zakresie. Zasygnalizowane procesy będą sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w którym zakres realizowanych zadań jest
przedmiotem akceptacji ze strony lokalnej społeczności, angażującej się w rozwiązanie problemów społecznych.
Zwolennicy APS przyjmują do wiadomości, że okres między
poniesieniem nakładów na świadczenia a uzyskaniem z tego tytułu
społecznych (często trudno mierzalnych) korzyści jest dłuższy niż
w przypadku polityki społecznej (a zwłaszcza pomocy społecznej)
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nastawionej na interwencję. Wydatki ponoszone w związku z realizacją APS odznaczają się często większymi rozmiarami (wynika
to m.in. z wszechstronności świadczeń i wielosektorowego podejścia), ale związane z nimi efekty są bardziej odczuwalne i dają
większą szansę na trwałe rozwiązanie problemu. Uzyskanie społecznego przyzwolenia na zwiększenie wydatków na lokalną politykę
społeczną i wydłużenie cyklu tych wydatków wymaga jednak akceptacji ze strony lokalnej społeczności. Może to okazać się jednym
z większych problemów utrudniających pełną implementację zasad
APS w praktyce. Ograniczone z natury środki materialne są bowiem
inwestowane na dłuższy czas, co zwiększa presję na przeformułowanie hierarchii celów władz lokalnych i w rezultacie powrót do
działań doraźnych.
ZAKOŃCZENIE
Koncepcja aktywnej polityki społecznej, choć niewątpliwie uzasadniona i słuszna, została w praktyce znacznie uproszczona, by nie
powiedzieć wypaczona. Dosyć szeroko rozumiana idea aktywizacji,
obejmująca zarówno działania na rzecz aktywizacji zawodowej, jak
i społecznej i wskazująca na równe znaczenie obydwu typów działań na poziomie lokalnym, zbyt często koncentruje się na aktywizacji
zawodowej. Aktywizacja społeczna jest zaś postrzegana jako narzędzie i środek do potencjalnego zatrudnienia w przyszłości, co może
wykluczać z działań aktywizacyjnych np. osoby starsze i niesamodzielne.
Słabą stroną APS jest, jak dotąd, brak odpowiednich mierników. Dopóki miarą efektywności działań integracyjnych będzie zatrudnienie, a perspektywą oceny rok budżetowy, bądź maksymalnie
dwa lata w przypadku grantów zaplanowanych na dłuższy okres,
koncepcja europejskiej aktywnej polityki społecznej będzie się sprowadzać w praktyce do amerykańskiej idei workfare state, gdzie integracja społeczna jest jedynie pochodną integracji zawodowej.
Jednym ze sposobów przełamania tego stanu rzecz są narzędzia zaproponowane w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania.
Nie należy jednak zapominać, że są to tylko narzędzia, których zastosowanie musi wynikać z istniejących potrzeb. Tymczasem można stwierdzić, że obecnie na poziomie lokalnym istnieje raczej zapotrzebowanie na tradycyjną politykę społeczną w rozumieniu welfare
state bądź też wspomniany powyżej workfare state. Obie te koncepcje są znacznie bardziej zrozumiałe przez społeczeństwo, jak
i gwarantują poparcie wyborców, czy to tęskniących za państwem
dobrobytu zapewniającym pełne bezpieczeństwo socjalne, czy to
dobrze radzących sobie w gospodarce rynkowej i niewidzących
potrzeby przeznaczania części podatków na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dosyć trafnie podsumował ten styl podejmowania decyzji jeden
z urzędników, który w nieformalnej rozmowie stwierdził, że w Polsce
reformy, jak i wszelkie decyzje z zakresu polityki społecznej podejmowane są „krok za społeczeństwem”, czyli wtedy, kiedy istnieje
silne oczekiwanie i presja społeczna. W takiej sytuacji podjęcie decyzji na rzecz zmian wydaje się oczywiste i nie wymaga szukania
argumentów, jak i przekonywania opinii publicznej, a tym samym
prowadzenia dialogu ze społeczeństwem. Realizatorzy takiej polityki
mogą zaś przedstawiać się, jako ci, którzy „są na miejscu”, kiedy
potrzebna jest szybka interwencja.
Można zatem mówić o bilansie kosztów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które wpływają na proces podejmowania
decyzji i preferują interwencyjną politykę społeczną. W efekcie można też mówić o pewnej pułapce aktywnej polityki społecznej. Z jednej strony APS zakłada aktywność zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społeczności lokalnych, wskazuje na ich podmiotowość,
ale z drugiej obecnie stosowane w Polsce wskaźniki efektywności
działań aktywizujących koncentrują się przede wszystkim na tych
z zakresu aktywności zawodowej. Mamy zatem powszechne przekonanie o konieczności i pożyteczności działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapisane w szeregu ustaw
i dokumentów strategicznych, ale nie jesteśmy tego w stanie udo37

wodnić na poziomie lokalnym. Jeśli dodać do tego niską aktywność
społeczną Polaków, na co wskazują różnego rodzaju badania społeczne (np. Czapiński, Panek 2013), jak i ograniczone poczucie
sprawczości i podmiotowości APS staje się polityką bez szans na
wdrożenie w pełnej postaci.
Wnioskiem końcowym tego tekstu nie jest ten o konieczności
przejścia do aktywnej polityki społecznej, czy też uznania tej koncepcji za wiodącą. To już mamy w polskiej rzeczywistości za
sobą. Przejście od teorii do praktyki wymaga natomiast skoncentrowania się na badaniach tworzących wskaźniki i narzędzia do
oceny działań z zakresu integracji społecznej i jakości życia. Bez
tego nie uzdrowimy lokalnej polityki społecznej, ani nie stworzymy aktywnych społeczności lokalnych, co w zmieniającej się sytuacji społeczno-demograficznej i przemianach rodziny wydaje
się niezbędne.
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Patrz też: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projektyustaw/pomoc-spoleczna/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianieustawy-o-pomocy-spolecznej-oraz-niektorych-innych-ustaw-/ [dostęp
14.08.2014].
Dz.U. z 2014 r., poz. 598.
Patrz też: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6728,
reforma-urzedow-pracy-wchodzi-w-zycie.html [dostęp 14.08.2014].
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SUMMARY
The article discusses socio-economic transformations that influence local social policy. The key processes mentioned include aging population and the corresponding changes in households, like the caring function of a family.
Furthermore, the text describes the consequences of decentralization as well as conditions for a successful local social policy. The analysis of the new challenges for local authorities results in several conclusions, one of them suggesting an increasing role of prevention and activation. Factors blocking this transition are also described, like the lack
of adequate measuring tools for social activation initiatives, which leads to the dominance of employment activation
solutions. Potential gains are discussed as well, such as the most effective use of funding on the local level.
Keywords: local social policy, local government, social activation.
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FINANSOWANIE ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLE SYTUACJI BUDŻETOWEJ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
Benedykt Opałka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPROWADZENIE
Problematyka samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego oraz adekwatności zasobów finansowych w stosunku
do przekazanych im do realizacji zadań publicznych pozostaje istotnym zagadnieniem również w kontekście lokalnej polityki społecznej.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1 doprowadziła
do istotnego przesunięcia zadań z zakresu pomocy społecznej na
poziom samorządu terytorialnego. Co więcej, znaczącym zmianom
ulegał nie tylko rzeczowy zakres podziału tych zadań, ale również
forma realizacji oraz sposoby ich finansowania.
Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzanych rozwiązań
kompetencyjnych i finansowych w zakresie organizacji pomocy
społecznej na gospodarkę budżetową gmin na podstawie badania
zmian wielkości i struktury nakładów na pomoc społeczną ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dalszym
uszczegółowieniem oceny jest przestawienie elementów badania
wewnątrzregionalnego zróżnicowania wydatków na pomoc społeczną w woj. mazowieckim na tle dużych różnic sytuacji gospodarczej gmin w tym regionie. W nawiązaniu do tych analiz podjęto
próbę wskazania pożądanych kierunków zmian oraz dodatkowych
możliwości racjonalizacji finansowania zadań z zakresu pomocy
społecznej wobec ograniczonych zasobów publicznych oraz procesów gospodarczych wpływających na budżety samorządowe.

Przedstawione powyżej zmiany zakresu zadań pomocy społecznej przyczyniły się do stopniowego zwiększania zakresu środków finansowych, które muszą być wygospodarowane w ramach własnych źródeł dochodów budżetowych JST. W tabeli 1 uwzględniono
wydatki ponoszone przez budżety poszczególnych kategorii JST
łącznie w ramach rozdziałów 852 „Pomoc społeczna” oraz 853
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” według zasad
klasyfikacji budżetowej4. W analizie uwzględniono obie kategorie
łącznie, zgodnie z układem danych statystycznych udostępnianych
przez GUS. Dla uproszczenia prezentacji przyjęto, że dwie wskazane
grupy wydatków określane będą jako „wydatki budżetowe na zadania z zakresu pomocy społecznej”. W wartościach bezwzględnych
w latach 2009–2012 w gminach i powiatach nastąpił wzrost kwot
wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej na poziomie
odpowiednio 14,9% oraz 15,8%. Wyraźnemu ograniczeniu uległ natomiast zakres zadań samorządu wojewódzkiego – w badanym okresie wydatki na cele pomocy społecznej zmniejszyły się prawie o 60%.
Tabela 1. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na zadania z zakresu pomocy społecznej
w latach 2009–2012 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Samorząd gminny

ZMIANY ZAKRESU KOMPETENCJI GMIN I POWIATÓW
ORAZ ZASAD FINANSOWANIA ZADAŃ
POMOCY SPOŁECZNEJ PO 2004 R.

2009

2010

2012

2011

2009 = 100

18 070,4 20 343,0 20 122,7 20 766,5

114,9

Samorząd powiatowy

3 756,2

4 061,7

4 183,4

4 349,8

115,8

Samorząd wojewódzki

1 749,5

660,7

716,9

721,6

41,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 2013.

Ważną konsekwencją regulacji przyjętych w ustawie o pomocy
społecznej było poszerzenie zakresu przedmiotowego świadczeń.
Obowiązek zapewnienia pomocy, w tym w formie finansowej, włączony zostały w zakres zadań gminnych JST. W latach 2004–2009
nastąpił bardzo wyraźny wzrost wydatków samorządu terytorialnego na zadania pomocy społecznej, w szczególności z budżetów
gminnych. Nastąpiła gruntowna zmiana struktury finansowania wydatków na świadczenia środowiskowe pomocy społecznej, w których udział gmin wzrastał w kolejnych latach i doszedł w 2008 r. do
poziomu 75% (Błędowski, Kubicki 2009).
Analiza informacji dotyczących dalszych zmian organizacyjno-prawnych oraz zasad finansowania wprowadzanych w latach
2009–2012 wskazuje, że ta sytuacja utrwaliła się, a nawet za uzasadnione można uznać stwierdzenie o wzrastającym poziomie obciążenia budżetów gminnych i powiatowych wydatkami na zadania
z zakresu pomocy społecznej. Istotnym czynnikiem kształtującym
ten trend były nowe zasady finansowania niektórych świadczeń,
wprowadzone w styczniu 2009 r.2, zmieniające treść art. 17 i 18
ustawy o pomocy społecznej. Wprowadzone wówczas nowe rozwiązania przekształciły zadanie „przyznawania i wypłacania zasiłków stałych” realizowane wcześniej przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zadanie wykonywane jako
własne i obligatoryjne. Zmiany dotyczyły również włączenia od
1 sierpnia 2009 r. do zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne. Wprowadzono również przepisy określające zasady
otrzymywania przez gminy dotacji z budżetu państwa na realizację
przejmowanego zadania. Istotną z punktu widzenia zmianę na niekorzyść budżetów samorządowych stanowiło ograniczenie wysokości
otrzymywanej dotacji maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadań
własnych z omawianego zakresu (wyjątek stanowią zadania związane z realizacją programów rządowych)3.
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Koncentrując się na analizie budżetów gmin i odnosząc powyższe wartości do dochodów ogółem budżetów gminnych, można
zaobserwować (wykres 1) w początkowym okresie wzrost udziału
wydatków budżetów gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej
w dochodach budżetowych gmin, a następnie jego spadek. Wynika
on w głównej mierze z dość wysokiego tempa wzrostu poziomu
dochodów budżetowych ogółem gmin, przede wszystkim powiązanego z aktywnym wykorzystywaniem środków unijnych na cele inwestycyjne od 2010 r.
Wykres 1. Udział wydatków budżetów gmin na zadania
z zakresu pomocy społecznej w dochodach budżetowych gmin
ogółem w Polsce w latach 2009–2012 (w %)
17,5
16,0
14,5
13,0
2009

2010

2011

2012

gminy ogółem w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 2013.

Pomimo stwierdzonego ogólnego zmniejszania stopnia obciążenia budżetów gminnych wydatkami na zadania pomocy społecznej
w skali kraju, z uwagi na występujące zróżnicowanie sytuacji gospodarczej oraz aktywności JST, ważnych informacji może dostarczyć dalsza analiza zmian w ujęciu regionalnym. Ilustrację graficzną
wskaźnika udziału wydatków budżetów gmin na zadania z zakresu
pomocy społecznej w dochodach budżetowych gmin w 2012 r. zaprezentowano na wykresie 2.
39

Wykres 2. Udział wydatków budżetów gmin na zadania
z zakresu pomocy społecznej ogółem w dochodach budżetowych
gmin ogółem w układzie regionalnym w 2012 r. (w %)

Z punktu widzenia sektora publicznego taka sytuacja prowadzi do
istotnego zagrożenia w postaci zmniejszania wolumenu podatków wpływających do budżetu państwa, z których przekazywane są udziały do
JST, stanowiące znaczącą pozycję po stronie dochodów budżetowych
samorządu terytorialnego. Samorządy znalazły się w niekorzystnej sytuacji: z jednej strony rozszerzany jest zakres zadań gmin i wzrasta poziom
wydatków o charakterze obowiązkowym, z drugiej zaś zmniejsza się
skala dochodów własnych w budżetach gminnych.
FINANSOWANIE ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
Z BUDŻETÓW GMIN W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
JAKO PRZYKŁAD ZRÓŻNICOWAŃ WEWNĄTRZREGIONALNYCH

Źródło: jak w wykresie 1.

Dane statystyczne za rok 2012 wskazują na znaczne zróżnicowanie w układzie regionalnym w zakresie stopnia zaangażowania
środków budżetowych gmin w realizację zadań dotyczących pomocy społecznej. Najwyższy poziom odnotowano w woj. warmińskomazurskim, świętokrzyskim i lubuskim, które charakteryzują sie
stosunkowo niskim poziomem rozwoju gospodarczego, najniższymi zaś woj. mazowieckie, dolnośląskie i śląskie, będące obszarami
wyróżniającymi się z jednej strony wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego (głównie obszary metropolitalne), z drugiej zaś znacznymi zróżnicowaniami wewnętrznymi pod względem poziomu rozwoju, warunków życia ludności i natężenia problemów społecznych.
Średnia wartość wskaźnika dla ogółu gmin w Polsce wyniosła
w tym okresie 14,9%, przy czym w przypadku 10 województw
wartości wskaźnika były wyższe od średniej krajowej.
Na tle zasygnalizowanego zróżnicowania warto zwrócić uwagę
na wysokość świadczeń pomocy społecznej w podziale na zadania
własne oraz zlecone. Jak wynika z danych na wykresie 3, w okresie
2008–2012 obserwowano tendencję wzrostową wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych, przy czym szczególne
zauważalny był skokowy wzrost w 2010 r., który należałoby powiązać
ze wspomnianym już rozszerzeniem zakresu zadań gminnych.
Wykres 3. Wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej
gminnych JST w podziale na zadania własne i zlecone
w latach 2008–2012 (w mln zł)
3 500,0

Województwo mazowieckie stanowi region, który wyróżnia się
w skali kraju pod względem kontrastów w zakresie zarówno poziomu
rozwoju gospodarczego, jak i nasilenia problemów społecznych. Dlatego ocenę zróżnicowań przestrzennych w układzie terytorialnym gmin
w zakresie wykonania wydatków budżetowych na zadania pomocy
społecznej oraz wydatków na pozostałe zadania w zakresie pomocy
społecznej uznano za celową. Pod względem łącznej wielkości tych
wydatków w gminach i powiatach od 2009 r. następował wzrost
w wielkościach bezwzględnych; ich wartość w 2012 r. wyniosła
2921,8 mln zł. Dynamika zmian powyższej grupy wydatków ulegała
jednak wyraźnemu obniżeniu, gdyż wzrost wielkości analizowanych
wydatków w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego kształtował się
na poziomie 2,8%, podczas gdy jeszcze w 2010 r. – 6,9% (tab. 2).
Tabela 2. Wydatki budżetowe na zadania pomocy społecznej
na tle dochodów i wydatków ogółem JST na poziomie lokalnym
w woj. mazowieckim w latach 2009–2012 (w mln zł)
Wyszczególnienie

2009

2010

2012

2011

2009 = 100

Dochody ogółem jednostek
samorządu terytorialnego

22 257,1 23 773,0 25 262,5 26 547,2

119,3

Wydatki ogółem jednostek
samorządu terytorialnego

24 623,3 26 450,9 26 738,0 27 206,5

110,5

2 641,8 2 824,4 2 843,3 2 921,8

110,6

Wydatki jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie
pomocy społecznej
Źródło: jak w tab. 1.

Wykres 4. Porównanie wydatków budżetów gmin i powiatów
na zadania pomocy społecznej w woj. mazowieckim
w latach 2009–2012 (w mln zł)

3 000,0
2 500,0
2 000.0

3 000,0

1 500,0

2 500,0

1 000,0
500
-

2 000,0
2008

2009
zadania własne razem

2010

2011

2012

1 500,0

zadania zlecone razem
1 000,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03.

Powyższe zmiany odbywały się w czasie, kiedy obserwowano
już początkowe objawy pogarszającej się koniunktury gospodarczej i spadku przychodów w niektórych państwach, choć jeszcze
w mniejszym stopniu w Polsce. Z czasem zjawiska kryzysowe
i sama obawa przed kryzysem powodowały ograniczenie działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, redukcję kosztów (często
poprzez zmniejszanie poziomu zatrudnienia) oraz ograniczenie zakresu inwestycji, jak też zwiększoną częstotliwość decyzji o zawieszeniu lub całkowitej likwidacji działalności gospodarczej.
Silną wrażliwość sektora finansów publicznych na zmiany
w gospodarce realnej, wynikającą z zależności dochodów budżetowych od wielkości danin publicznych, podkreśla S. Owsiak, który
wskazuje ponadto na wiodącą rolę podmiotów sektora publicznego
w kształtowaniu zjawisk rozwojowych oraz istotę zagrożeń związanych z niepewnością w sytuacji kryzysu gospodarczego, pojawiających się zarówno przypadku zwiększania zakresu obciążeń podatkowych, jak też ograniczania wydatków publicznych (Owsiak 2011).
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Źródło: jak w wykresie 1.

Porównując dynamikę udziału wydatków w zakresie pomocy
społecznej zagregowanych łącznie dla wszystkich gmin i powiatów
do wielkości dochodów i wydatków budżetowych ogółem tych jednostek, można stwierdzić, że w badanym okresie udział wydatków
na zadania z zakresu pomocy społecznej uległ zmniejszeniu z poziomu 11,9% w 2009 r. do 11,0% w 2012 r. Oznacza to, że w woj.
mazowieckim zwiększające się dochody budżetowe jednostek samorządowych przeznaczane były na realizację celów z innych obszarów działalności niż pomoc społeczna. Należy jednak pokreślić,
że w wielkościach bezwzględnych następował wzrost badanej kategorii wydatków, również w poszczególnych kategoriach JST. Strukturę ww. wielkości w podziale na wydatki zrealizowane z budżetów
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gmin, miast na prawach powiatu oraz powiatów przedstawiono na
wykresie 4.
W celu zbadania struktury przestrzennej rozmiarów wydatków
na pomoc społeczną w województwie wykorzystano wskaźnik
wydatków budżetowych gmin, zrealizowanych łącznie na zadania
pomocy społecznej i pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Taka ocena została
przeprowadzona dla gmin woj. mazowieckiego przy dodatkowym
uwzględnieniu sytuacji finansowej badanych jednostek, określonej
na podstawie wskaźnika samodzielności finansowej, ustalonego
jako wskaźnik dochodów własnych budżetu gminy w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. We wskaźniku samodzielności finansowej
najistotniejsze jest wskazanie strumieni dochodów budżetowych
wypracowanych na terenie danej gminy, a więc określających jej
potencjał gospodarczy. Szczegółowe zróżnicowania wartości tego
wskaźnika w latach 2009 i 2011 przedstawiono na mapie 1.
Na mapie 2 przedstawiono natomiast wskaźnik wydatków budżetowych gmin zrealizowanych łącznie na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2009 i 2011. Wysoki udział
wydatków na te zadania w wydatkach budżetowych ogółem, jak też
wysoki poziom wydatków wynikających ze świadczeń pomocy spo-

łecznej na mieszkańca w skali gminy mogą pośrednio sygnalizować
znaczne potrzeby w zakresie pomocy społecznej w wielu gminach,
co wskazuje na gorszą sytuację społeczno-ekonomiczną na terenie
takich jednostek. Taki udział może jednak również stanowić przejaw
prowadzenia przez lokalne władze samorządowe aktywnej pomocy
społecznej w powiązaniu z wysokim poziomem dochodów własnych
w budżecie gminy.
Dane mapy 2 informują, że najniższy poziom wskaźnika wydatków występował w badanych latach w gminach zaliczanych do obszaru metropolitalnego Warszawy lub też bezpośrednio z nim sąsiadujących. W gminach tych utrzymywał się w badanym okresie wysoki poziom wskaźnika dochodów własnych. Zauważalny wzrost
wskaźnika wydatków w latach 2009–2011 odnotowano w gminach
położonych w północno-wschodniej części województwa, gdzie poziom wskaźnika dochodów własnych pozostawał na niskim poziomie w skali regionu. Podobna sytuacja występowała również w wielu
gminach z południowej części województwa, a więc tam, gdzie
utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia. Odnotowano też przypadki,
gdzie zarówno przyjęty wskaźnik wydatków, jak też wskaźnik dochodów własnych utrzymywały się na wysokim poziomie w badanym
okresie, co miało miejsce m.in. w głównych ośrodkach miejskich:
Siedlcach, Ostrołęce, Płocku oraz w gminach Słupno i Różan.

Mapa 1. Dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca w roku 2009 i 2011
(w zł, w nawiasach liczba gmin w poszczególnych przedziałach)

2009

2011

1 500 do 5 120 (75)
950 do 1 500 (68)
800 do 950 (61)
650 do 800 (48)
350 do 650 (62)

1 500 do 4 950 (82)
950 do 1 500 (63)
800 do 950 (44)
650 do 800 (73)
390 do 650 (72)

Źródło: jak w wykresie 1.

Mapa 2. Wydatki budżetowe gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej łącznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca
w roku 2009 i 2011 (w zł, w nawiasach liczba gmin w poszczególnych przedziałach)

2009

600 do 703 (20)
500 do 800 (51)
400 do 500 (99)
350 do 400 (68)
185 do 350 (78)

2011

600 do 1 023 (43)
500 do 600 (69)
400 do 500 (111)
350 do 400 (38)
187 do 350 (53)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Trzeba też pamiętać, że obraz finansowego zaangażowania
gmin w realizację zadań pomocy społecznej mógł być w omawianym okresie zakłócony przez powszechnie podejmowane przedsięwzięcia oszczędnościowe w związku z kryzysem finansowym
na świecie i jego wpływem na finanse publiczne.
Ocena sytuacji poszczególnych jednostek samorządu terytoralnego potwierdza wysoki stopień złożoności uwarunkowań społeczno-gospodarczych nawet w obrębie regionu. Jest to widoczne
na przykładzie zróżnicowań występujących w woj. mazowieckim.
W konsekwencji, szczególnie w ujęciu typów gmin według zróżnicowań funkcjonalnych, przestrzennych czy finansowych, niewątpliwie
komplikuje to możliwości zastosowania nowych rozwiązań ukierunkowanych na efekty, które byłyby dostosowane do specyfiki i natężenia problemów społecznych w poszczególnych jednostkach
samorządowych.
PERSPEKTYWY FINANSOWANIA ZADAŃ
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH
Wobec zaobserwowanego zwiększania skali obciążeń budżetów
samorządowych wydatkami na realizację zadań pomocy społecznej
i tendencji do ograniczania partycypacji ze strony budżetu państwa,
koniecznością staje się poszukiwanie alternatywnych form i źródeł
finansowania, jak też metod pozwalających na uzyskanie wyższej
efektywności gospodarowania dostępnymi środkami. W zakresie
problematyki budżetowania na poziomie centralnym oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego podkreśla się potrzebę stosowania nowych instrumentów, służących zwiększaniu racjonalności
i efektywności wydatków publicznych (Misiąg, Hryniewicka 2011;
Filipiak 2012).
Wobec trudności z zapewnieniem odpowiedniego zakresu finansowania zadań pomocy społecznej, należałoby rozważyć możliwości
podjęcia działań w podziale na dwie grupy, tj. po stronie dochodowej
budżetów gmin oraz po stronie wydatków. W przypadku pierwszej
z grup należy zauważyć, że gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin, charakteryzuje się tym, że pomimo silnie
zróżnicowanej struktury dochodów budżetowych za najważniejsze
źródło finansowania zadań publicznych uznaje się środki własne
budżetu, gromadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo deklarowanego przez administrację rządową dążenia do wzrostu samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, głównie
poprzez wzrost udziału gmin, powiatów i województw w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa oraz idei procesu „terytorializacji” ujętej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–
–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, takie rozwiązania wydają
się trudne do zrealizowania w najbliższym czasie.
Obecnie widoczna jest natomiast znaczna centralizacja środków
publicznych przy jednoczesnym przekazywaniu szerokiego zakresu
zadań na poziom lokalny i dyskusyjnym stopniu zachowania adekwatności kwot transferów z budżetu centralnego w stosunku do
kosztów realizacji zadań ponoszonych przez JST (Misiąg, Hryniewicka 2011). Szczególnej krytyce poddawane jest finansowanie
zadań własnych poprzez dotacje celowe, ograniczające istotnie
samodzielność gospodarowania władz samorządowych, natomiast
jako alternatywne rozwiązanie postuluje się rozszerzenie formy
subwencjonowania realizacji zadań lub weryfikację zakresu dochodów własnych pod kątem zwiększenia stopnia samofinansowania
JST (Surówka, Winiarz 2009).
Możliwości wzmocnienia strony dochodowej budżetów JST
poprzez nowe formy finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej należy niewątpliwie poszukiwać w wykorzystaniu środków
finansowych UE, które zgodnie z celami strategii Europa 2020 oraz
dokumentami krajowymi: Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo
oraz Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa
Partnerstwa – w znacznej części kierowane będą na wzmacnianie
spójności społecznej i terytorialnej oraz działania na rzecz włączenia
społecznego.
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W przypadku działań dotyczących strony wydatkowej ważny
obszar zmian stanowią aktualne działania administracji rządowej
w Polsce, wskazujące na włączanie się w nurt reformy finansów
publicznych, dostrzegany już w wielu krajach członkowskich UE.
Głównym kierunkiem zmian organizacji i finansowania polityki
publicznej jest podejście strategiczne, powiązane z koncepcją
new public management i koncentracji na efektach oraz ustalenie
szczegółowej metodyki pomiaru i oceny efektywności zadań publicznych w formie budżetu w układzie zadaniowym (Komorowski 2012). W ujęciu wieloletnim budżetu zadaniowego dodatkowo
wzrasta rola precyzyjnego określania priorytetów oraz zachowania zasady adekwatności i utrzymania stabilności poszczególnych
jednostek sektora finansów publicznych (Filipiak 2012).
Metodyka budżetowania zadaniowego jest dość obszernie
scharakteryzowana w literaturze przedmiotu, jak też upowszechniona i wdrażana w zróżnicowanych jednostkach sektora publicznego w wielu krajach OECD (Sierak 2012). Jedną z powszechnie
stosowanych metod szczegółowych budżetowania zadaniowego
w Unii Europejskiej jest metoda definiowana jako performance
based budgeting. W konstruowanym zgodnie z powyższą metodyką budżecie wskazuje się cele planowanych wydatków, koszty
realizacji programów proponowanych w ramach wyznaczonych
celów, oczekiwane rezultaty podjętych działań oraz ich pomiar,
przy czym szczególny nacisk położony jest na pełny pomiar kosztów, wycenę wkładu pracy i koszty jednostkowe (Kozuń-Cieślak
2010). Takie podejście jest zgodne z filozofią Kalkulatora Kosztów
Zaniechania.
Podjęte dotychczas działania administracji rządowej w Polsce
w zakresie poszukiwania odpowiedniej metodyki (wykorzystywano
m.in. doświadczenia Holandii, Norwegii, Słowacji, Portugalii, Anglii
i Finlandii), pomimo krytyki samego procesu przygotowania budżetu zadaniowego, wprowadzają nowe formy zarządzania zasobami
finansowymi w jednostkach sektora finansów publicznych i powinny być rozważane w kontekście restrukturyzacji systemu finansów
publicznych, niezbędnej wobec deficytu budżetowego państwa
(Bartoszewicz 2012). Zgodnie z założeniami reformy, należy oczekiwać, że wypracowane rozwiązania zostaną zastosowane na poziomie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i stosowane
w poszczególnych sferach gospodarki lokalnej, np. w rozwoju infrastruktury, polityce społecznej i zdrowotnej, edukacji.
Potrzebę wydłużenia perspektywy czasowej i powiązania procesu budżetowania zadaniowego ze wzmacnianiem planowania
strategicznego w zakresie polityki społecznej należy traktować jako wyzwanie, którego realizacja w jednostkach samorządu terytorialnego będzie niewątpliwie procesem długotrwałym (Misiąg,
Hryniewicka 2011). W kontekście zadań z zakresu pomocy społecznej, ujmowanych w budżetach gminnych i powiatowych, możliwe wydaje się osiągnięcie korzyści powiązanych z procesem
implementacji budżetu zadaniowego. Wśród tych korzyści należy
w szczególności wymienić zwiększenie poziomu obiektywności
ocen sporządzanych dla określonych projektów lub usług (ewentualnie pakietów usług powiązanych funkcjonalnie). Możliwe jest
także rozszerzenie zakresu wykorzystania kryteriów ekonomicznych w procesie rozdysponowania środków z budżetu, poprzedzonym oceną oferowanych usług społecznych pod względem jakości
i tworzenie w ten sposób instrumentów wspomagania decyzji dotyczących wyboru korzystniejszych ofert oraz porównania kosztów
świadczenia wybranych usług z cenami rynkowymi (Filas i in.
1999). Wdrażanie założeń budżetu zadaniowego przez samorząd
terytorialny powinno także prowadzić do ograniczania formy dotacji, przekazywanych z budżetu centralnego na realizację zadań pomocy społecznej, co nie pozostawałoby bez wpływu na zakres samodzielności JST (Misiąg, Hryniewicka 2011).
Oczekiwane jest również wsparcie metodologiczne, którego
zakres powinien objąć zasady gromadzenia danych statystycznych i wykorzystanie zebranych informacji do tworzenia wskaźników oceny (Korolewska, Marchewka-Bartkowiak 2013). Rozszerzanie planowania budżetowego na okresy wieloletnie wymaga
dodatkowo cyklicznego opracowywania prognoz dotyczących
wysokości przyszłych nakładów oraz konsekwencji społecznych
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i gospodarczych, wynikających z podejmowania lub zaniechania określonych działań w zakresie polityki społecznej. Do wykorzystania są w tym zakresie m.in. doświadczenia Niemiec dotyczące procedur opracowania budżetu socjalnego, co wymagałoby
jednak istotnych zmian w polskim systemie finansów publicznych, głównie w kierunku decentralizacji zadań polityki społecznej
(Auleytner, Grewiński 2003). Pomimo początkowych trudności, wdrażanie budżetu zadaniowego powinno przyczyniać się do
wzrostu znaczenia analiz skutków ekonomicznych realizacji innowacyjnych działań z zakresu polityki społecznej, dotychczas
w niewielkim stopniu uwzględnianej na poziomie działalności samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej.

Przywołane w artykule doświadczenia zagraniczne wskazują na
kluczową rolę sprawnego systemu i doboru informacji odpowiadających potrzebom zasilania stosowanych modeli analitycznych. Trudności z oceną kierunków wydatkowania środków publicznych przez
JST w podziale na określone problemy społeczne wynikają w dużej
mierze z dość silnego zagregowania danych statystycznych w ujęciu
rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co wskazuje na potrzebę tworzenia i rozwijania innych źródeł zasilania informacyjnego (np. Ocena
Zasobów Pomocy Społecznej), możliwych do wykorzystania w instrumentach prognozowania kosztów (finansowych skutków) zaniechania działań z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym.
1

PODSUMOWANIE
W przypadku nadmiernego wzrostu deficytu budżetowego
i konieczności ograniczania poziomu wydatków z budżetu państwa
pojawia się ryzyko rozbieżności pomiędzy wartością transferów do
budżetów samorządowych a rzeczywistymi potrzebami społecznymi identyfikowanymi na poziomie lokalnym. System finansowania
zadań samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej
oparty jest nadal w znacznym zakresie na źródłach dochodów
przekazywanych z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji
celowych. Również dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, do których zaliczane są udziały w dochodach podatkowych wpływających do budżetu państwa, wykazują w razie niekorzystnej koniunktury gospodarczej zmniejszoną stabilność.
Niewątpliwą szansę poprawy zdolności finansowania zadań
z zakresu pomocy społecznej przez JST może stanowić wykorzystanie środków UE w perspektywie budżetowej 2014–2020. Wymagać to będzie jednak wdrażania zintegrowanych instrumentów zarządzania w polityce społecznej, w tym planowania strategicznego
– spójnego na poziomie regionalnym i lokalnym samorządu terytorialnego oraz koncentracji na wykorzystaniu działań z zakresu aktywnej polityki społecznej. Podniesienie efektywności angażowanych środków budżetowych może przynieść ponadto szersza
współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi
i podejmowanie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.
Równocześnie z opisanymi zjawiskami w sferze gospodarki
budżetowej miały miejsce zmiany w zakresie katalogu zadań gmin
i powiatów, przesunięcia z kategorii zadań zleconych do zadań
własnych oraz wzrost zapotrzebowania na świadczenia pomocy
społecznej, powiązany w dużej mierze z sytuacją gospodarczą
kraju, wzrostem stopy bezrobocia i niskim poziomem dochodów
ludności. JST stają więc przed koniecznością oceny racjonalności wydatkowania ograniczonych środków na zadania pomocy
społecznej, oceny efektywności poszczególnych działań oraz prospektywnego spojrzenia na zdolność budżetu do finansowania
w dłuższym okresie świadczeń, przynajmniej na poziomie zadań
obowiązkowych.
Jednym z możliwych rozwiązań, wpisującym się w nurt reformy finansów publicznych w Polsce, jest budżetowanie zadaniowe,
stopniowo wprowadzane również na poziom samorządu terytorialnego. Szczególnie jednak w trudnej do oceny ekonomicznej sferze
pomocy społecznej zastosowanie w szerszym zakresie budżetu
zadaniowego wymaga poprawy systemu ewidencji i sprawozdawczości.
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Tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (DzU nr 92, poz. 753).
Art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 38, poz. 207,
z późn. zm.).
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SUMMARY
This paper presents analysis of budget expenditures of municipalities and counties for social assistance on the
background of economic factors affecting the scope of local government budgets. It was also an attempt to identify the direction of change and to search for methods of financing social assistance tasks under conditions of the
limited public resources. In the result of the analysis there were indentified general conditions of evaluation of the
rationality and effectiveness of the social expenditure. It should be also accompanied with a prospective look at the
ability of local government budgets to finance social assistance in the long term. The essential factor to obtain that
effect is to create and develop the methodology of the sustainable information input, which can be used in forecasting the cost (financial consequences) of inaction in social policy at the local level.
Keywords: budget expenditures of local government, social assistance, cost of inaction
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WPROWADZENIE
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zagadnienia
dotyczące potrzeby dostosowania polityki społecznej do aktualnych
wyzwań. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały aktualne tendencje demograficzne, przeobrażenia społeczno-gospodarcze
oraz ich niektóre ekonomiczne konsekwencje. Są to główne powody
uzasadniające potrzebę zmian w sposobach rozwiązywania problemów społecznych.
Kolejna część artykułu odnosi się do koncepcji inwestycji społecznych, promowanej w polityce społecznej Unii Europejskiej.
Wskazano w niej argumenty przemawiające za potrzebą zwiększenia skali i zakresu podejmowanych inwestycji w polityce społecznej.
W ostatniej części autorzy przedstawiają innowacje społeczne jako
nowe praktyki społeczne, które można potraktować jako narzędzia
wprowadzania zmian w polityce społecznej.
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie
koncepcji innowacji społecznych w rozważaniach dotyczących nowych rozwiązań w polityce społecznej. Rozwiązania te mają zapewnić większą skuteczność i efektywność ekonomiczną podejmowanych działań. Są one istotnym elementem dostosowania polityki
społecznej do współczesnych wyzwań, dlatego ich rola i znaczenie
powinno wzrastać.
KLUCZOWE WYZWANIA
Obserwowane obecnie tendencje demograficzne coraz bardziej
wymuszają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Problem starzenia się społeczeństw, szczególnie w krajach europejskich stał się jednym z głównych wyznań
na najbliższe dziesięciolecia (Demography Report 2010… 2011).
W nadchodzących dziesięcioleciach nastąpi spadek liczby i udziału
osób w wieku 15–64 lata w populacji krajów Unii Europejskiej, co
wpłynie na zmniejszenie się zasobów pracy. Z analizy porównawczej sytuacji w krajach UE wynika, że najwyższa dynamika zmian
demograficznych wystąpi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Europy Południowej oraz w Niemczech.
Polska jest jednym z krajów, dla których jest przewidywana
największa skala zmian. Liczba osób w wieku 15–64 lata zmniejszy
się w latach 2010–2060 o ponad 35%, istotnie redukując potencjalne zasoby pracy, a liczba osób starszych wzrośnie o 21% (ChłońDomińczak, Kotowska 2012). Tak istotne zmiany demograficznie
oznaczają konieczność modyfikacji sposobu edukowania oraz przygotowania obecnego i przyszłego pokolenia do sprawnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społecznej.
Zmianom tym towarzyszą przeobrażenia społeczno-kulturowe,
które przyczyniają się do powstawania nowych ryzyk socjalnych.
Dotyczą one – obok wielu innych – procesów deinstytucjonalizacji
rodziny. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększaniem skali występowania problemu rodzin niepełnych oraz trudności w godzeniu
ról zawodowej z rodzinną w różnych fazach życia człowieka. Zmiany zachodzące na rynku pracy i polityce zatrudnienia prowadzą
m.in. do większej skali ryzyka nisko płatnej pracy i problemu „ubogich pracujących” (Working poor… 2010). Ponadto zwiększa się
skala strukturalnego niedopasowania kwalifikacji pracowników do
potrzeb pracodawców, co przynosi konsekwencje w postaci długotrwałego bezrobocia. Z tym z kolei wiąże się ryzyko życia w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, a poziom dochodów jest niski (Pintelon i in. 2010).
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Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze wpływają na zmianę specyfiki problemów społecznych. Stare sposoby
ich rozwiązywania są nieadekwatne do aktualnych potrzeb w tym
zakresie; często są one nieefektywne i nieskuteczne. Jednym z kluczowych wyzwań polityki społecznej jest wzrastający udział wydatków socjalnych w PKB. Ograniczenie tempa jego wzrostu wymaga
wprowadzania nowych rozwiązań, których celem jest rozwój usług
społecznych mogących stanowić alternatywę wobec świadczeń
pieniężnych. Ponadto znaczenia nabiera problem racjonalizacji wydatków społecznych.
Jednym z podstawowych kryteriów decyzji o ich finansowaniu
staje się, poza czynnikami politycznymi i etycznymi, ich efektywność. W wielu obszarach polityki społecznej wymaga ona zwiększenia. Na efektywność wydatków wpływa między innymi przyjęty
model polityki społecznej, w tym relacje między udziałem środków
publicznych, dochodów własnych ludności oraz środków pochodzących z sektora pozarządowego w finansowaniu świadczeń, jak
też sposób finansowania najważniejszych elementów systemu zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza stosowanie techniki ubezpieczeniowej i zaopatrzeniowej).
Odnosząc się do teorii europejskich modeli społecznych
(Esping-Andersen 2010), warto zauważyć, że w krajach, w których prowadzona jest bardziej efektywna polityka społeczna (za
takie uważa się kraje o modelu nordyckim oraz anglosaskim),
obserwuje się znacznie wyższy udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach socjalnych ogółem. Jednocześnie wiadomo,
że polityka pomocy społecznej w tych krajach nastawiona jest nie
tylko na interwencję, ale i na zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym oraz aktywizację świadczeniobiorców.
Najwyższy udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach
socjalnych ogółem notowany jest w krajach o modelu anglosaskim
i wynosi niespełna 7% (Karbownik 2009). W krajach o modelu nordyckim na pomoc społeczną wydaje się niewiele mniej, bo około
6% całości wydatków socjalnych. Podkreślenia wymaga fakt, że
udział ten jest co najmniej dwukrotnie wyższy w porównaniu
z udziałem wydatków na pomoc społeczną w krajach o modelu
kontynentalnym, ocenianym jako nieefektywny. Jednak największe
dysproporcje są widoczne w porównaniu z krajami o modelu śródziemnomorskim, gdzie udział ten wynosi niecałe 1% wydatków socjalnych ogółem.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że polski model polityki społecznej jest najbardziej zbliżony do modelu śródziemnomorskiego.
Wskazuje to na pilną potrzebę zmian, które mogłyby przyczynić się
do zwiększenia jej efektywności. Poszukiwanie nowych rozwiązań
w tym zakresie jest jednym z istotnych współczesnych wyzwań,
szczególnie ważnym dla krajów takich jak Polska, której model polityki społecznej jest oceniany jako nieefektywny i niesprawiedliwy
(Chłoń-Domińczak i in. 2009).
PERSPEKTYWA INWESTYCJI SPOŁECZNYCH
JAKO ODPOWIEDŹ NA NOWE WYZWANIA
Nieefektywność gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów społecznych oraz uwarunkowane zmianami demograficznymi i społecznymi oczekiwania
wobec polityki społecznej wskazują na konieczność modyfikacji
sposobów jej prowadzenia. W ostatnich latach powraca również
dyskusja na temat relacji polityki społecznej oraz polityki gospodarczej. Już w czasach Wielkiego Kryzysu lat 30. zeszłego stulenia piPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

sano o potrzebie większej spójności pomiędzy tymi politykami (zob.
Morel i in. 2012). Od kilkunastu lat nasila się dyskusja na temat
kapitału ludzkiego jako jednego z podstawowych czynników produkcji i rozwoju gospodarczego. Zgodnie z tym założeniem rozwija się
dyskurs na temat perspektywy inwestycji społecznych, dotyczący
zmiany sposobu alokacji dóbr publicznych w taki sposób, aby budować obecny i przyszły kapitał ludzki.
Esping-Andersen (2002) wskazuje na potrzebę rozwoju nowego
podejścia do polityki społecznej, opartego na nowym sposobie
analizy problemów społecznych, wynikającym ze zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Wskazuje na większe znaczenie
przewidywania przyszłości w kontekście narastających wyzwań
społecznych, które stają się coraz bardziej złożone. Podkreśla również potrzebę holistycznego spojrzenia na rozwój społeczno-gospodarczy oraz połączenia fragmentarycznych działań w jedną, spójną
strategię postępowania w polityce społecznej i gospodarczej. Zwraca również uwagę na potrzebę zwiększenia znaczenia perspektywy
cyklu życia człowieka w polityce społecznej oraz zwiększenia skali
działań prewencyjnych i aktywizujących.
Realizacja perspektywy inwestycji społecznych w tym ujęciu
opiera się na realokacji wydatków socjalnych w kontekście zmiany
demograficznej. Ponadto uwagi wymaga zapewnienie rozwoju usług
społecznych dla rodziny, prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy,
przy jednoczesnej organizacji wsparcia ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym oraz umożliwieniu uczenia się przez
całe życie (Vanderbroucke i in. 2011). Ujęcie to ma na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego z perspektywy cyklu życia człowieka (Kurzynowski red. 1991; Rysz-Kowalczyk 2012). Odnosi się również
do koncepcji państwa upodmiotawiającego swoich obywateli.
Polityka nakierowana na inwestycje społeczne koncentruje się
na ograniczaniu ryzyk społecznych w cyklu życia człowieka
oraz zwiększaniu jego umiejętności i możliwości w celu lepszego
wykorzystania jego szans życiowych. Wiąże się z dążeniem do
integracji społecznej wszystkich grup społecznych, co w konsekwencji może wpłynąć na wyższy poziomu zatrudnienia (Komisja
Europejska 2013). Takie podejście ma na celu przygotowanie osoby, rodziny i społeczności do sprawnej adaptacji do zmian społecznych i gospodarczych. Polityka społeczna jest traktowana jako
warunek wstępny wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
(Morel i in. 2012).
W tym samym kierunku idą prace Fouarage (2003), który pisze
o ekonomizacji polityki społecznej wysokiej jakości. Podkreśla on
potrzebę doprecyzowania dwóch wymiarów takiej polityki. Pierwszy
o charakterze pasywnym, określony w regulacjach prawnych wymuszających pewien rodzaj transakcji i zachowań (jak np. płaca
minimalna czy zachowania antydyskryminacyjne) oraz dotyczący
transferów socjalnych rekompensujących zrealizowane ryzyka społeczne, jak np. bezrobocie czy niepełnosprawność. Ten obszar
działań jest związany z redystrybucyjną funkcją państwa.
Drugi wymiar tak pojmowanej polityki społecznej, który obecnie
nabiera znaczenia, to rola państwa jako animatora i koordynatora
działań społecznych. W tej roli państwo powinno promować autonomię jednostek poprzez rozwój działań aktywizujących oraz prewencyjnych, ukierunkowanych na budowanie ludzkich możliwości
oraz lepsze wykorzystanie szans w cyklu życia człowieka. Ważne
jest również wspieranie kapitału społecznego jako źródła szybszej
adaptacji i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych człowieka.
Takie działania prowadzą również do redukcji ryzyka wykluczenia
społecznego oraz wpływają na zwiększenie produktywności pracowników, czynnika istotnego w gospodarce opartej na wiedzy.
Innymi słowy, Fouarage wprowadził do dyskusji na temat ekonomizacji polityki społecznej nowy wątek dotyczący potrzeby wyraźnego rozdzielenia funkcji tej polityki jako czynnika wzrostu gospodarczego oraz instrumentu realizującego redystrybucyjną rolę
państwa, ukierunkowaną na zapewnienie spójności społecznej.
Przeciwnicy tego podejścia wskazują, że kreowanie polityki
opartej na inwestycjach społecznych wiąże się z hołdowaniem „ekonomizmowi” ograniczającemu politykę społeczną do wspierania zaPolityka Społeczna – numer tematyczny 3/2014

łożonych celów gospodarczych i niepozostawiającemu miejsca dla
rozwiązywania kwestii społecznych. Podkreślają również, że inwestycje w kapitał ludzki, kształcenie i wychowanie do ról przedsiębiorczego pracownika i klienta są dowodem nowego paternalizmu czy
też strategii stworzenia uległej samosterowności (Evers 2010). Ponadto wskazują, że inwestowanie w przyszłość poprzez przesuwanie
pasywnych wydatków dla najuboższych (np. zasiłków) na aktywizację grup silniejszych, które najlepiej rokują na przyszłość, natychmiast zwiększa rozmiary ubóstwa. Podkreśla się również zmianę
racjonalności humanitarnej na racjonalność ekonomiczną jako podstawy działania, upatrując w tym ryzyko instrumentalnego traktowania ludzi.
Jedną ze wskazywanych słabości tego podejścia jest założenie
dotyczące inkluzji społecznej wszystkich obywateli poprzez skierowanie do nich odpowiednich działań prewencyjnych i aktywizujących. Patrząc jednak przez pryzmat wyników badań efektywności
polityki społecznej w krajach UE w ostatnich latach, założenie to
wydaje się zbyt optymistyczne (Morel i in. 2012).
Evers (2010) sformułował uwagi dotyczące najważniejszych
napięć dotyczących trudności we wdrażaniu takiego podejścia.
Odnoszą się one do następujących obszarów:
1) relacji pomiędzy celami gospodarczymi z punktu widzenia
wzrostu gospodarczego a celami społecznymi i demokratycznymi
z perspektywy spójności społecznej, jakości życia oraz kompetencji
obywateli;
2) konfliktów między wspieraniem słabych jednostek oraz grup
i orientacją na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego a wspieraniem struktur służących rozwojowi i tym samym wspieraniem grup,
które już są silne pod różnymi względami;
3) zorientowania podmiotów polityki społecznej na zaspokajanie
potrzeb bezpośrednich odbiorców działań pomocowych oraz potrzeb pozostałych grup, np. pracodawców, podmiotów realizujących
świadczenia zabezpieczenia społecznego;
4) zorientowania na przyszłe dochody obywateli oraz udzielanie
pomocy tu i teraz.
Przedstawione powyżej kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz trwające przeobrażanie państwa opiekuńczego skłaniają
do refleksji na temat koniecznych zmian w sposobie prowadzenia
polityki społecznej. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób
pożądane zmiany można wprowadzić w praktykę. W tym właśnie kontekście rozpatruje się koncepcje dotyczące innowacji społecznych.
INNOWACJE SPOŁECZNE
JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pojęcie innowacji społecznych rozwija się intensywnie od końca
lat 90. poprzedniego stulecia wraz z nurtem dotyczącym potrzeby
ekonomizacji polityki społecznej. Istnieje wiele definicji innowacji
społecznych. Dla przykładu, są one określane jako nowe idee, które
działają w praktyce i odpowiadają społecznym potrzebom (Mulgan
2007). Bywają określane jako pozytywne zmiany społeczne, powiązane z nowością oraz z pierwszym zastosowaniem idei mającej
na celu korzystne zmiany. Stanowią okazję do poprawy dobrobytu
jednostek i społeczności poprzez zatrudnienie, konsumpcję lub
udział, tak by zapewniała ona rozwiązanie problemów indywidualnych i zbiorowych (Kwaśnicki 2013).
Węższe definicje określają je jako nowe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby społeczne bardziej efektywnie niż istniejące
rozwiązania oraz prowadzą do nowych lub poprawiają istniejące
relacje i więzi społeczne, a także dają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Innowacje społeczne służą dobru
wspólnemu społeczności, jak i poprawiają jej zdolność do samorozwoju w tym zakresie (Caulier-Grice i in. 2012). Innowacje społeczne
są również definiowane jako nowe rozwiązania odpowiadające
obecnym wyzwaniom, przyjęte i zastosowane przez współpracujące ze sobą jednostki, grupy czy instytucje (Hochgerner 2011).
W odniesieniu do klasycznej definicji innowacji (technologicznych),
sformułowanej przez Schumpetera (1960) na gruncie nauk eko45

nomicznych, innowacje społeczne odróżniają się od innowacji gospodarczych tym, że bazują na kombinacji społecznych praktyk,
stanowią wypadkową kompromisu współpracujących ze sobą osób
i instytucji (Hochgerner 2011).
Według Schumpetera innowacje powstawały w dynamicznym
procesie zastępowania starych technologii nowymi, wytwarzanymi
w procesie linearnym od badań naukowych poprzez eksperymenty
laboratoryjne do upowszechnienia na rynku. Uważał on, że siłą napędową gospodarki są innowacje technologiczne i nadawał im kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Pojawiają się opinie,
iż stwierdzenie to jest wciąż aktualne również w odniesieniu do innowacji społecznych (Olejniczuk-Merta 2013). Schumpeter wyraźnie
oddzielał politykę gospodarczą od polityki społecznej, traktując tę
ostatnią jako drugorzędną. W tym ujęciu innowacje były narzędziem
zmiany prowadzącej do rozwoju gospodarczego. Wyróżnił pięć typów innowacji: nowe produkty, procesy, rynki zbytu, źródła dostaw
surowców i nowe struktury rynkowe (Schumpeter 1960).
Od czasów sformułowania przez Schumpetera koncepcji innowacji dokonało się wiele zmian społecznych i gospodarczych, w tym
te bardzo istotne dla polityki społecznej. Zmiany dotyczące przeobrażeń roli państwa i współpracy wielosektorowej, rozwój nowych
technologii informatycznych oraz zmiany wynikające z procesów
globalizacji zrodziły nowy potencjał, który umożliwił tworzenie innowacji społecznych na większą skalę. Potencjał ten wynika przede
wszystkim z nowych możliwości działania człowieka.
We współczesnych definicjach innowacji społecznych znajdują
się odniesienia m.in. do koncepcji sieciowego działania, kreatywności opartej na konsensusie różnych uczestników innowacji oraz potrzeby zwiększenia zastosowania teorii w praktyce działań społecznych. Zwraca się również uwagę na potrzebę lateralnego myślenia
lub rozwiązywania trudnych problemów, rozumianego jako sposobu
odmiennego niż najbardziej oczywisty w danym momencie oraz
wykraczający poza główne nurty myślenia lub działania w obszarze,
w którym przygotowywana jest innowacja (Hochgerner 2013).
Te wynikające ze zmian technologicznych, społecznych i kulturowych nowe możliwości człowieka są potencjałem do wykorzystania w działaniach na rzecz rozwoju już nie tylko gospodarczego, ale
również społecznego. Wykorzystanie ich w zakresie tworzenia nowych rozwiązań nazwano innowacjami społecznymi. Można uznać,
że wszelkie innowacje stanowią próbę odpowiedzi na szybko zachodzące, radykalne zmiany w dotychczasowym środowisku.
Tak było ponad 100 lat temu w przypadku innowacji technologicznych, tak dzieje się obecnie w przypadku innowacji społecznych. Czynnikiem je wyzwalającym są nie tylko wspomniane
wcześniej przeobrażenia struktury demograficznej, ale także przemiany społeczne powodujące zmianę roli i funkcji rodziny, przemiany ekonomiczne (zwłaszcza związane z przekształceniami procesu
wytwarzania i zmianami na rynku pracy) i kulturowe, wyrażające się
w nowych, odmiennych od dotychczasowych postawach i zachowaniach, które stopniowo zyskują akceptację społeczną.
Rozważania te wpisują się w perspektywę inwestycyjnej polityki
społecznej, w której nacisk kładzie się na reorientację zadań polityki
społecznej w kierunku inwestowania w kapitał ludzki z perspektywy
cyklu życia człowieka. Takie podejście jest zbieżne z koncepcjami polityki społecznej, której celem podstawowym jest organizacja
postępu społecznego (Danecki 2003). Zmiany tego rodzaju wymagają odpowiednich instrumentów. Tak jak Schumpeter upatrywał
źródło rozwoju gospodarczego w innowacjach technologicznych,
tak można spojrzeć na innowacje społeczne jako czynnik rozwoju
społecznego (Moulaert 2014).
Współcześnie mówi się o następujących kilku typach innowacji
społecznych: nowe produkty i usługi, procesy, formy marketingu,
formy organizacyjne, role, relacje, normy i wartości (Hochgerner
2011). Badacze wskazują na kluczowe kryteria innowacji, do których należą nowość, możliwość wdrożenia w praktykę, adekwatność do potrzeb społecznych, efektywność, a także wzrost zdolności danej społeczności do działania poprzez kreowanie nowych ról
i relacji oraz budowanie zdolności lepszego wykorzystania posiada46

nych zasobów (Caulier-Grice i in. 2012). Niekiedy podkreśla się
również, że innowacje społeczne powinny prowadzić do usamodzielniania osób czy grup. Tym samym mają one charakter emancypacyjny (Mencwel, Wygnański 2014). Do głównych cech innowacji
zalicza się ponadto wielosektorowość, otwartość na współpracę,
współtworzenie, łączenie perspektywy oddolnej z odgórną, zwiększenie znaczenia działań opartych na współpracy i współdzieleniu
(Caulier-Grice i in. 2012).
Wszystkie wyżej opisane typy innowacji są istotne w kontekście
poszukiwań instrumentów wdrażania inwestycji w polityce społecznej. Przykładowo, nowe role mogą odnosić się do potrzeby zmiany
roli państwa w kierunku animatora działań i koordynatora aktorów
tych działań. Nowe relacje mogą wiązać się z potrzebą rozwoju
wielosektorowości i pluralizmu instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych. Nowe wartości i normy mogą
ułatwiać reorientację zadań i celów polityki społecznej. Nowe formy
marketingu mogą odnosić się do potrzeby zmiany relacji z odbiorcami pomocy oraz rozwoju państwa służącego społeczeństwu obywatelskiemu. Najciekawsze jednak w kontekście operacyjnego
wdrażania nowego podejścia wydają się nowe usługi, nowe procesy
(szczególnie te dotyczące wytwarzania i dostarczania usług społecznych) oraz formy organizacyjne.
Wymienione typy innowacji najlepiej korespondują z priorytetami polityki społecznej w zakresie rozwoju usług społecznych służących wsparciu rodziny, rozwojowi nowych form reintegracji na rynku pracy, intensyfikacji działań prewencyjnych i aktywizujących oraz
zwiększeniu ich skali w stosunku do działań o charakterze interwencyjnym w perspektywie cyklu życia człowieka. Dotyczy to również
wprowadzenia koniecznych z związku z tym zmian systemu zabezpieczenia społecznego oraz innego zagospodarowania zasobów z nim związanych (instytucjonalnych, kadrowych, prawnych,
informacyjnych oraz ekonomicznych). Ważnym aspektem w tym
kontekście jest konieczność wprowadzenia zmian w strukturze
wydatków socjalnych. Potwierdzają to dane dotyczące struktury
wydatków socjalnych w krajach o różnych typach modeli polityki
społecznej.
Przed krajami, które w niedostatecznym jeszcze stopniu
uwzględniają w swojej polityce społecznej zachodzące przeobrażenia, stoi trudne zadanie wypracowania nowego modelu społecznogospodarczego, opartego na inwestycjach społecznych z myślą
o osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju (Chłoń Domińczak, Kotowska 2012). Ta perspektywa pojawia się również w rozważaniach
dotyczących pomiaru współczesnych przemian i dokonań społeczno-gospodarczych. Stiglitz, Sen i Fitoussi (2013) wskazują przykładowo na potrzebę zmiany akcentu z pomiaru zorientowanego na
produkcję w kierunku koncentracji na dobrobycie obecnych i przyszłych pokoleń.
Podobne idee pojawiają się w zaleceniach dotyczących wskaźników pomiaru rozwoju zrównoważonego, zaproponowanych przez
Grupę Roboczą ds. Pomiaru Trwałości Rozwoju Europejskiej Komisji
Gospodarczej, OECD i Eurostatu. Jednym z rekomendowanych
wskaźników pomiaru dobrobytu jest indeks dotyczący wartości inwestycji w kapitał ludzki w przeliczeniu na jedną osobę (Stiglitz i in.
2013). Esping-Andersen (2010) proponuje nawet zmianę ujęcia wydatków socjalnych w rachunku narodowym PKB oraz przeniesienie
ich ze strony konsumpcji na stronę inwestycji. Te idee pokazują tendencje zmian, w następstwie których wzrasta znaczenie polityki społecznej oraz metod pomiaru jej efektów. Ostatecznie pojawia się pytanie o miejsce i rolę innowacji społecznych w polityce społecznej.
PODSUMOWANIE
Innowacje społeczne mogą stać się nowymi instrumentami polityki społecznej*, sklasyfikowanymi zależnie od typu wprowadzanej
zmiany, analogicznie do definiowanych przez OECD typów innowa* Przez instrumenty polityki społecznej rozumie się sposoby i metody
realizacji działań społecznych (Supińska 2008).
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cji mających na celu podniesienie wydajności oraz rentowności firm
(OECD 2009). Dla polityki społecznej podstawowym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie skuteczności podejmowanych
działań mających na celu ograniczanie ryzyka ekskluzji społecznej.
Ponadto istotne jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia efektywności budżetów socjalnych i ich analizy w kontekście społecznych
stóp zwrotu z podjętych inwestycji. Innowacje społeczne, rozumiane jako nowe i lepsze odpowiedzi na aktualne wyzwania, mogą stać
się narzędziami zmiany w polityce społecznej.
Innowacje społeczne są szczególnie cennym instrumentem
w przypadku prowadzenia aktywnej polityki społecznej, która powinna traktować prewencję jako ważny obszar swoich zadań. Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące kapitał społeczny, odwołujące się do
działalności organizacji pozarządowych i nakierowane na zapobieganie procesom prowadzącym do wykluczenia społecznego, mogą
okazać się nie tylko skuteczne, ale i efektywne z ekonomicznego
punktu widzenia. Aspekt ekonomiczny innowacji społecznych wyraża
się między innymi w możliwym ograniczeniu wydatków dzięki lepszemu ich adresowaniu i indywidualizacji usług społecznych oraz wykorzystaniu efektów synergicznych. Poza tym aspektem duże znaczenie
mają również procesy prowadzące do dalszego uspołecznienia polityki społecznej dzięki włączeniu lokalnych środowisk do realizacji jej
zadań, dokonywaniu weryfikacji realizowanych innowacji oraz poprawie związanej z kontrolą społeczną nad praktyczną realizacją celów
polityki społecznej na poziomie krajowym i lokalnym.
Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość wykorzystania innowacji społecznych jako narzędzi służących poprawie efektywności inwestycji społecznych. W dobie szybko następujących
zmian w całym społeczeństwie, lokalnych społecznościach i gospodarce wiele inwestycji społecznych nie będzie miało powtarzalnego
charakteru. Zachowanie przez takie inwestycje tak ważnej cechy,
jaką jest innowacyjność, będzie decydować o ich racjonalności.
Najważniejszym jednak warunkiem szerokiego wprowadzania
innowacji w polityce społecznej jest akceptacja dla takiego rozwiązania i zgoda na odejście od wprawdzie coraz mniej efektywnych, ale
znanych form działania. Wymaga to odwagi i zrozumienia nie tylko
od społeczeństwa, ale również – a może nawet przede wszystkim –
od realizatorów polityki społecznej na wszystkich szczeblach.
LITERATURA
Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W. (2012), Defining Social
Innovation, http://siresearch.eu/social-innovation/project/tepsie [dostęp:
20.05.2013].
Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A. (2009), Polityka
społeczna w Unii Europejskiej, w: D.K. Rosati (red.), Europejski Model
Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
Chłoń-Domińczak A., Kotowska I. (2012), Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej, „Studia ekonomiczne” nr 1
(LXXII).
Danecki J. (2003), U podłoża globalnych zagrożeń, IPS UW, Warszawa.
Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans
(2011), European Commission, Luxembourg.
Esping Andersen G., Gallie D., Hemerijxk A., Myles J. (2002), Why We Need
a New Welfare State, Oxford Univeristy Press, Oxford.
Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.

Evers A. (2010), Inwestycyjna i aktywizująca czy ekonomiczna i (nad)opiekuńcza? Przyczynek do polemiki o nowej generacji polityk społecznych,
w: Evers A., Heinze R.G. (red), Niemiecka polityka społeczna: ekonomizacja i przekraczanie barier, WSP TWP, Warszawa.
Fouarge D. (2003), Costs of non-social policy: towards an economic framework of quality social policies – and the costs of not having them. Raport for the employment and Social Affairs DG, Final report, https://
atmire.com/dspace-labs3/bitstream/handle/123456789/7004/
file14018.pdf?sequence=1 [dostęp 20.05.2013].
Hochgerner J. (2011), The Analysis of Social Innovations as Social
Practice http://www.socialinnovation2011.eu/wp-content/uploads/2011/
04/The-Analysis-of-Social-Innovations-as-Social-Practice.pdf [dostęp
20.05.2013].
Hochgerner J. (2013), Conceptualising social innovation, https://www.zsi.at/
attach/Hochgerner_Madrid_7-3-2012_ppt [dostęp 20.05.2013].
Karbownik B. (2009), Analiza wydatków sektora finansów publicznych
w krajach Unii Europejskiej, w: Rosati D.K. (red.), Europejski Model
Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
Komisja Europejska (2013), Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014–2020, Bruksela 20.2.2013 COM(2013) 83 final, http://eur-lex.
europa.eu [dostęp 5.10.2013].
Kurzynowski A., red. (1991), Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, IGS SGH,
Departament Badań Społecznych GUS, Instytut Statystyki i Demografii
SGH, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa.
Kwaśnicki W. (2013), Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny
etap w rozwoju kreatywności człowieka?, Innowacyjność a samoorganizacja społeczna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Mencwel J., Wygnański K. (2014), Innowacje, „Głos Stoczni”, Zeszyt 2,
Warszawa.
Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Towards a social investment welfare
state? Ideas, policies and challenges, The Policy Press University of
Bristol, Bristol.
Moulaert F. (2014), Social Innovation at the crossroads between innovation
systems and human development’, Innovation and Engagement lecture
at Cardiff School of Planning and Geography, http://www.youtube.com/
watch?v=Y5Rvg6KfnsI [dostęp 2.07.2014].
Mulgan G. with Tucker S., Ali S., Sanders B. (2007), Social innovation. What
it is, Why it matters and How it can be accelerated, The Young
Foundation/Oxford Said Businnes School, London.
OECD (2009), Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji, OECD, Eurostat.
Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, „Konsumpcja i rozwój”
nr 1 (4).
Pintelon O., Cantillon B., Van den Bosch K., Whelan C.T. (2010), The social
stratification of social risks: The relevance of class for social investment
strategies, „Journal of European Social Policy” 23: 52, http://esp.sagepub.
com/content/23/1/52 [dostęp 5.10.2013].
Rysz-Kowalczyk B. (2012), (Nie) dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian w cyklu życia człowieka współczesnych pokoleń Polaków w: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, Księga z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora A. Rajkiewicza, IPiSS, UE w Poznaniu,
KNoPiPS PAN, IPS UW, UE w Katowicach, Warszawa.
Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J. (2013), Błąd pomiaru, PTE, Warszawa.
Supińska J. (2008), Style i instrumenty polityki społecznej w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
Vanderbroucke F., Hemerijck A., Palier B. (2011), The EU Needs a Social Investment Pact, OSE Paper Series, Brussels.
Working poor in Europe (2010), Eurofond, Dublin.

SUMMARY
Social investments focus on reducing social risks in the human life cycle and increasing skills and capabilities
of people in order to better exploit their chances. This approach is associated with a desire towards social integration of all social groups what may affect the higher level of employment. Social investments aim also for preparing
individuals, families and communities to efficient adaptation to the social and economic changes. Investment enable more effective redistribution and enhancing the role of the public administration as an animator and coordinator
of social action and not only as the contractor.
The most important criteria of innovations are novelty, ability to be implemented in practice and adequacy to
the social needs and efficiency. Social innovations should lead to empowerment of individuals or groups and recognize the needs arising from demographic and economic changes in the society. The main features of innovation
also include increasing importance of cooperation of different subjects. The Calculator of costs of inaction meets
these criteria.
Keywords: social innovations, social investments, local social policy, effectiveness.
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• Sieć Liderów Innowacji Społecznych,
• Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
• System Szkoleń.
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Kalkulator Społeczny
– narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania
w polityce społecznej
KALKULATOR SPOŁECZNY
WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO
W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

KOSZTY ZANIECHANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie:
http://kkz.mcps-efs.pl/
INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

Publikacja przygotowana w ramach projektu PO KL.07.0300-14-340/11-00
Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu
w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów
braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających.
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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