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I Kamień Milowy

Podsumowanie pierwszego etapu badań 
przeprowadzonych wśród przedstawicieli instytucji 

pomocowych oraz podmiotów integracji społecznej, 
działających na poziomie gminnym i powiatowym



Informacja o badaniu

Celem realizowanego badania była analiza potrzeb i oczekiwań w 
zakresie możliwości współpracy na rzecz rodzin, identyfikacja barier 
występujących w środowisku wiejskim, które mogą ją utrudniać, a 
także analiza zasobów podmiotów powiatowych i gminnych różnych 
sektorów.
Badanie zostało przeprowadzone metodą jakościową, z użyciem 
techniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI).



lubelskie

mazowieckie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie



Problemy 

Uzależnienia

Przemoc w 
rodzinie

Dysfunkcjonalność 
rodzin

Niepełnosprawność

Starzenie się  

Ubóstwo

Emigracja

Bezrobocie

Bierność 



Problemy 
społeczne w 

badanych 
gminach

a) alkoholizm,

b) przemoc,

c) dysfunkcjonalność rodzin

d) niewydolność wychowawcza,

e) niepełnosprawność,

f) opieka nad osobami starszymi,

g) bierność zawodowa,

h) problemy wychowawcze z nastolatkami,

i) bezrobocie.



Badani zwrócili uwagę także na:

1. Niskie kwalifikacje.
2. Wyuczoną bezradność.
3. Problemy doświadczane przez rodziny dysfunkcyjne, 

szczególnie problemy dzieci pochodzących z tych rodzin. 
4. Zaniedbanie dzieci, bezradność wychowawczą i 

rozluźnienie więzi rodzinnych.
5. Bezdomność.
6. Problemy z instytucjonalnym zapewnieniem opieki 

osobom
starszym i z niepełnosprawnością. 



Warto podkreślić:

Status beneficjenta pomocy społecznej stygmatyzuje osobę w 
środowisku lokalnym i często prowadzi do wykluczenia i 
ostracyzmu w społeczności. Powoduje to zamykanie się na 
możliwość potencjalnej zmiany przez mieszkańców miejscowości 
leżących w gminach objętych wsparciem – nie chcą oni przyznać 
się nawet przed sobą, że mogą nie radzić sobie z życiowymi 
trudnościami i potrzebują specjalistycznej pomocy.



Uwarunkowania 
problemów 
społecznych 

gmin
(nie tylko 

lokalne??) 

1. Badani na ogół podzielali przekonanie, że wymieniane przez 
nich problemy nie są specyfiką gminy, ale są odbiciem cech 
regionu (kraju). 

2. Charakterystyczne dla województw: cechy rynku pracy, 
prowadzące do migracji, a skutkujące m.in. nasileniem 
problemów doświadczanych przez osoby starsze, ale także 
„drenażem mózgów” regionu (odpływem osób dobrze 
wykształconych, aktywnych, zaradnych).

3. Wybrane problemy są charakterystyczne dla gmin wiejskich, 
niezależnie od ich położenia w Polsce lub w regionie. 

4. Do takich problemów zaliczano trudności komunikacyjne 
utrudniające dostęp do usług i rynku pracy, ograniczoną 
ofertę kulturalną i edukacyjną.



Problemy związane 
z kwestią pomocy 

mieszkańcom 
gminy

a) finansowe,

b) instytucjonalne (brak specjalistów), 

c) rozwiązania prawne,  

d) logistyczne, 

e) brak infrastruktury,

f) kadrowe (brak chętnych do pracy w pomocy 
społecznej),

g) przekonanie beneficjentów do skorzystania 
z oferowanej pomocy.



Warto podkreślić: 

W świetle zebranych informacji, wszystkie badane gminy łączy jeden 
problem, związany z kwestią pomocy mieszkańcom. Jest to niechęć 
samych zainteresowanych do korzystania z dostępnych dla nich form 
wsparcia, wynikająca z jednej strony z wyuczonej bezradności,
z drugiej zaś – z obaw przed stygmatyzacją ze strony lokalnej 
społeczności.



Warto podkreślić:

Bardzo trudno jest pomóc komuś, kto nie jest w stanie dostrzec 
własnego problemu lub jest na tyle niezaradny, że wsparcie 
finansowe nie jest dla niego de facto pomocą. 
Wyuczona bierność i bezradność są często efektem korzystania z 
finansowego wsparcia, świadczonego przez ośrodki pomocowe. 
Beneficjent nie widzi często konieczności podjęcia jakichkolwiek 
działań, mogących wpłynąć na poprawę jego sytuacji życiowej.



Próby 
przeciwdziałania 

problemom

a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla 
mieszkańców. 

b) cykl warsztatów dotyczących przemocy, 

c) współpraca z przedstawicielami Policji w 
zakresie edukacji



Podmioty 
współpracujące 
z instytucjami 
pomocy 
społecznej Instytucje 

pomocy 
społecznej

Policja

Kuratorzy 
sądowi

PCPR

Placówki 
opiekuńczo-

wychowawcze



Ocena współpracy między instytucjami (bądź jej brak)

Lubelskie Mazowieckie
negatywnie

Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie
negatywnie

Badani na ogół 
pozytywnie oceniają 
współpracę.
Jest w dużym stopniu 
oparta na kontaktach 
nieformalnych

Sądy
(brak uczestnika w 
badaniu)

Badani pozytywnie
oceniają współpracę. Jest 
w dużym stopniu oparta 
na kontaktach 
nieformalnych

Sądy (negatywnie) Sądy

Ośrodki zdrowia Badani skupili się na 
instytucjach, które 
działają w ograniczonym 
stopniu (CIS, KIS) lub ich 
nie ma

Szkoły 
Ośrodki zdrowia

Władza lokalna (radni, 
sołtysi)

oraz na tych, które 
występują ale nie 
wiadomo, jak układa się 
współpraca.
Wypowiedzi dotyczą 
ewentualnej współpracy

Władza lokalna (popiera 
działania, ale nie inicjuje)

To nie znaczy, że z 
pozostałymi pozytywnie  
- z raportu nie  wynika z 
jakimi instytucjami 
współpracują

Ośrodki kultury
Biblioteki 
Parafia (przekazuje 
informacje, ale nie 
inicjuje) 

Organizacje pozarządowe
Pracodawcy prawie się 
ich nie wymienia



Ocena współpracy 
między 

instytucjami

Uczestnicy ocenili obecny stan współpracy między
instytucjami na ogół pozytywnie. Podkreślali
jednocześnie, iż na pracowników socjalnych spada
odpowiedzialność za podejmowanie inicjatywy i działań.

Niewątpliwie wypowiedzi badanych prowokują do
refleksji w co najmniej dwóch aspektach:

1. Z jednej strony badani wskazują na świadomość korzyści
wynikających ze współpracy między instytucjami i na
wysiłki podjęcia pewnych form współdziałania.

2. Z drugiej zaś strony nawet niska jakość współpracy
świadczy o działaniach w tym zakresie, o jakichś
wysiłkach, które być może nie doprowadziły jeszcze do
spektakularnych rezultatów, są jednak podejmowane.

Należy podkreślić, że zrozumienie korzyści wypływających
ze współpracy między instytucjami oraz wola partnerstwa
w tym zakresie nadal nie są powszechne.



Działania i zakres 
współpracy między 

instytucjami
Podejmowane są tylko w odniesieniu do wybranych 
problemów. Widać to doskonale na przykładzie działań 
zespołów interdyscyplinarnych pracujących z rodzinami, 
w których wystąpiła przemoc lub w przypadku rodzin 
wieloproblemowych.
Bardzo rzadko wspominano o współpracy  z 
organizacjami NGO oraz pracodawcami.

Mimo składanych we wszystkich zespołach deklaracji o 
współpracy instytucji w gminach, działania wspólne są 
relatywnie rzadkie. 



Działania i zakres 
współpracy między 

instytucjami

1) Działania ustawowe – każda instytucja 
w odpowiednim dla siebie zakresie 

Charakter podejmowanych działań:

a) interwencyjne,

b) pomocowe(często dominujące),

c) profilaktyczne,

d) działania aktywizujące,

e) równowaga działań aktywnych i biernej 
pomocy,

f) brak działań aktywizacyjnych. 

g) W związku z tym, że się znamy, ta 
współpraca jest bardziej podmiotowa
i skuteczna.



Działania i zakres 
współpracy między 

instytucjami

2)  Typy współpracy w związku z podejmowanymi 
dotąd działaniami rozwiązującymi problemy 
społeczne:

a) działania wspólne vs. działania prowadzone 
przez różne instytucje

b) (rzadko), działania wspólne 

c) działania prowadzone przez różne instytucje 
na rzecz rozwiązania problemu.

3)  Charakter podejmowanych działań:

a) bierne vs. aktywne

przewaga działań aktywizacyjnych,

równowaga działań aktywnych i biernej pomocy,

brak działań aktywizacyjnych (tylko pomoc)



Działania i zakres 
współpracy 

między 
instytucjami

4) Orientacja czasowa podejmowanych działań:

4) teraźniejszość vs. prewencja

działania nastawione na rozwiązanie problemów 
już zaistniałych,

działania wyprzedzające nasilenie problemu w 
przyszłości (np.   większa liczba seniorów, 
ograniczanie wykluczenia społecznego 
dzieci).

5)  Sposoby reakcji na problem:

a) reakcja objawowa (działania nakierowane są 
na zmniejszenie objawów problemu),

b) reakcja nakierowana na usunięcie przyczyn 
problemów lub zniwelowanie ich wpływu na 
sytuację rodziny.



Identyfikacja deficytów w obszarze współpracy

Brak wspólnej bazy danych

Brak właściwie przeprowadzonej diagnozy

Postrzeganie podmiotów jako konkurencji

Konflikty między podmiotami

Brak inicjatywy 

Brak informacji na temat zasobów instytucji

Brak zdolności do krytycznego spojrzenia na dotychczasowe działania 

Trudność ze sformułowaniem wzajemnych oczekiwań 



Co ogranicza 
współpracę?

Najważniejsze 
bariery

1) Brak inicjatywy – ciężar inicjowania działań 
przeniesiona na jedną lub dwie instytucje, na ogół 
ośrodki pomocy społecznej.

2) Współpraca ma charakter deklaratywny.

3) Brak wiedzy o tym, co robią inni.

4) Brak centrum decyzyjnego – osób, które 
koordynowałyby taką współpracę.

5) Braki kadrowe, skutkujące przeciążeniem 
pracowników, włączanie tych same osób w różne 
działania lub wyznaczanie do zadań wspólnych 
przypadkowych osób.

6) Nadmiar pracy biurokratycznej – (według badanych 
wystarczyłoby, żeby do systemu komputerowego 
wprowadzane były surowe dane, z których 
instytucje wyższych szczebli mogłyby generować 
sobie raporty wedle potrzeb).



Co ogranicza 
współpracę?

Najważniejsze 
bariery

6) Rotacja kadr w instytucjach, z którymi podejmowana 
jest współpraca.

7) Braki instytucjonalne – brak instytucji lub 
specjalistów (terapeutów, psychologów, itd.)

8) Bardzo długi proces wydawania decyzji.

9) Brak (pogłębionej) wiedzy o tym, jakie są faktyczne 
problemy gminy, wymagające rozwiązania.



Co ogranicza 
współpracę?

Najważniejsze 
bariery

WARTO PODKREŚLIĆ:

Współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami  w  różnych 
kontekstach oceniana jest bardzo nierównomiernie.  

Badani podkreślają, że ich osobiste kontakty są bardzo dobre i 
nie napotykają na trudności, kiedy chcą nawiązać

współpracę z innymi jednostkami. 

Z drugiej strony jednak zauważają zgodnie, że brak jest

usystematyzowanych, standaryzowanych zasad współpracy 
w poszczególnych przypadkach.

Sprawia to, że – nie mogąc posiłkować się ogólnie przyjętymi 
schematami inicjowania i organizacji takiej współpracy –

zbyt dużo czasu muszą przeznaczać na to, by móc ją 
efektywnie realizować.



Co można zrobić? Opinie badanych

Ja myślę, że [ważne jest] wzajemne poznanie się. Tak jak teraz się
spotkaliśmy i rozmawiamy o tych problemach, to wiadomo, że później
łatwiej jest nawet takiej osobie zadzwonić, czy nawet poprosić o pomoc, jak już się 
konkretnie osobę zna i wie do kogo. Dobre byłoby zorganizowanie jakiegoś takiego 
zespołu, który by zawsze się tutaj spotykał. Gdzie byłoby wiadomo, że zawsze można 
podjechać, zapytać i się zawsze uzyska tę pomoc.

Moim zdaniem to jeszcze taka wzajemna znajomość kompetencji
poszczególnych organizacji i organów. Żeby każdy wiedział co na przykład
Policja może zrobić, co może zrobić GOPS, co może zrobić ktokolwiek inny w
zakresie swoich kompetencji.

Cały czas nie ma takiego przepływu informacji, takiego bieżącego. Jak się
wszystko zmienia, ludzie się zmieniają, jest ten pan, za chwilę jest inny pan.
I nagle jak jest potrzebny jakiś informator, to się zaraz okazuje, że on jest
niedostępny, tego pana już dawno nie ma, są już po nim trzy osoby.



Co można zrobić? Opinie badanych

A propos współpracy tutaj między instytucjami powiatowymi i gminnymi,
wydaje mi się, że jest mały problem. To, co mówiła pani dyrektor o
przepływie informacji. Przykład może podam taki: organizujemy kwartalnie
spotkania z OPS-ami. Piszemy, że takie spotkanie się odbędzie. I duży
problem jest nawet z informacją zwrotną, czy ktoś z danej gminy
przybędzie na to spotkanie.

Z mojej perspektywy, chciałabym, żeby lepiej wyglądała współpraca ze
szkołami. Na przykład. Gros rzeczy niedobrych, które dzieją się w domu, te
rzeczy, te zachowania, odzwierciedlają dzieci w szkole. W szkole jest
pedagog szkolny, ale nie zaszkodziłby telefon z informacją, że coś się dzieje
w tej, czy innej rodzinie. (...) Nie mamy nawyku chodzenia od bramki do
bramki, a myślę, że taki telefon ze szkoły mógłby naprawdę uprawomocnić
nasze działanie i być może wiele rzeczy udałoby się dusić w zarodku.



Co można zrobić? Opinie badanych 

Przepływ informacji, żeby każda instytucja znała na przykład zadania
drugiej. Dzisiaj się spotykamy. Ja nigdy nie byłam na takim spotkaniu, że
gmina zaprasza, czy powiat zaprasza. Ja nie mówię, że gmina akurat ma
zaprosić. Tylko na przykład powiat czy gmina zaprasza i wtedy jest
wymiana informacji. Nie wiem, z obszaru integracji czy pomocy społecznej,
zależy, przy jakim stole usiądziemy. Czy z oświatą, czy z czymś tam. Zależy,
czy mówimy o zespołach interdyscyplinarnych i wtedy mamy szerokie
spektrum różnych instytucji.



Możliwości 
wykorzystania 

aktualnych zasobów 
do zbudowania 

Modelu Kooperacji

Zasoby partnerów tworzących zespół (w opiniach 
badanych)

1) Cechy kadr rozwiązujących problemy społeczne gminy:

a) Względna stabilność kadr

b) Wysokie kwalifikacje kadr

2) Doświadczenie w działaniu

a) Różnorodność: instytucjonalna, doświadczeń, 
podejścia do problemów.

3) Doświadczenie współpracy

4) Dobra znajomość problemów gminy (diagnoza)

a) Wyczulenie na potrzeby artykułowane przez samych 
potrzebujących.

5) Dobra wzajemna znajomość osób działających na rzecz 
gminy – bezpośrednie, a nie formalne relacje osób 
zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych



Możliwości 
wykorzystania 

aktualnych zasobów 
do zbudowania 

Modelu Kooperacji

Zasoby partnerów tworzących zespół

6) Potrzeba szukania nowych rozwiązań

7) Entuzjazm i przekonanie o konieczności współpracy

a) Pozytywne nastawienie do projektu

b) Zaangażowanie 

c) Motywacja do działania i chęć zmiany

8) Gotowość do włączania się w działania wyrażana przez różne 
instytucje

a) Otwartość na włączanie nowych osób i organizacji, 
których potencjał nie był dotąd wykorzystany,

b) Zdolność do krytycznego spojrzenia na dotychczasowe 
działania.

9) Przyzwolenie dla przenoszenia sprawdzonych wzorów 
działania z innych gmin lub z jednej sfery do innej –
gotowość uczenia się. 

10) Wsparcie i zrozumienie problemów i podejmowanych 
działań naprawczych przez władze gminy.



Pomysły na zorganizowanie kooperacji na rzecz efektywnego pomagania

Z dyskusji z badanymi wyłoniło się kilka wizji (na ogół niezbyt konkretnych):
1. Kooperacja powinna obejmować podmioty, które dotąd były angażowane 

okazjonalnie lub tylko symbolicznie – zadaniem zespołu powinno być znalezienie 
problemu, które daje szansę na włączenie różnych instytucji, organizacji i osób i 
motywowanie ich do wykorzystania swoich zasobów/potencjału dla skutecznego 
rozwiązania problemu. 

2. Jednym z celów kooperacji powinno być gromadzenie, przetwarzanie i wymiana 
informacji o działaniach prowadzonych przez inne podmioty wraz z oceną ich 
efektów, żeby można było powielać działania, które okazały się najbardziej 
skuteczne 

3. W wyniku kooperacji powinno powstać gminne centrum koordynujące działania 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, do jego zadań należałoby: 
diagnozowanie problemów, koordynacja współpracy różnych podmiotów, 
włączanie i motywowanie do działań liderów lokalnych (organizacje i osoby), 
podejmowanie działań aktywizacyjnych.



Pomysły na zorganizowanie kooperacji na rzecz efektywnego pomagania

4. Kooperacja powinna służyć „szukaniu nowych rozwiązań starych problemów”, 
pomysł ten powinien mieć charakter kompleksowy (polegający na różnych 
narzędziach dostępnych różnym podmiotom) i po przetestowaniu powinien 
dawać szanse na upowszechnienie).

5. Dla zapewnienie skuteczności działań, zespół musi znaleźć bazę lokalową dla 
gminnych inicjatyw, wypracowane rozwiązanie musi być dostępne dla danej 
grupy osób, niezależnie od wewnętrznego zróżnicowania tej grupy).



Kto ma być liderem ? Na ogół instytucje pomocy społecznej, choć 
brak jednoznacznych opinii – OPS, czy PCPR?

• Utworzenie etatów (lub dodatkowe finansowanie pracowników)
• Zasoby lokalnych instytucji 
• Procedury (szczegółowe wskazania i dyspozycje)
• Bazy  danych 
• Diagnoza
• Narzędzia
• Komunikowanie się

KTO KIERUJE –>Z KIM WSPÓŁDZIAŁA-> JAKIE FINASOWANIE –> EWALUACJA –> 
WYNIKI ->SPRAWOAZDANIA



Instytucje istnieją,  aby zaspokajać konkretne potrzeby  społeczności lokalnych.

Mieszkańcy oceniają działania instytucji.

Świadczone usługi są użyteczne z punktu widzenia klientów ( i pozostałych 
członków społeczeństwa).

Pożądane są usługi wysokiej jakości.

Weryfikacji jakości usług dokonują tylko obywatele.




