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Wprowadzenie 
 

Niniejszy raport jest podsumowaniem pierwszego etapu badań przeprowadzonych wśród 

przedstawicieli instytucji pomocowych oraz podmiotów integracji społecznej, działających na 

poziomie gminnym i powiatowym na terenie województwa podkarpackiego.  

Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 

Rozwój zakłada wypracowanie zasad efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami pomocy  

i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu 

widzenia problemów mieszkańców obszarów wiejskich na terenie makroregionu i państwa. 

Celem realizowanego badania jest 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. 

Raport zawiera aspekty najistotniejsze z punktu widzenia założeń pierwszego etapu projektu. 

Badania zostały przeprowadzone techniką zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

wśród przedstawicieli: Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji (G-PZK), Gminnych 

Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), 

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (OSW), Policji, pracowników socjalnych, nauczycieli i 

pedagogów szkolnych. W badaniach wzięli też udział członkowie i członkinie organizacji 

pozarządowych, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), Gminnych Ośrodków 

Kultury (GOK), kuratorzy sądowi, animatorzy i koordynatorzy rodzin zastępczych. 

Wnioski i rekomendacje z badania posłużą do wypracowania zakładanego "Modelu 

kooperacji", mającego na celu umożliwienie poszczególnym instytucjom efektywną 

współpracę na rzecz wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Główne problemy badawcze, które przekładają się na podstawowe cele badania, i na które 

zwrócono szczególną uwagę podczas wywiadów grupowych przedstawiają się następująco: 



 

 

• Jakie bariery wpływają na brak współpracy w zakresie pomagania osobom/rodzinom 

w gminie/powiecie ? 

• Jakie oczekiwania wobec siebie, swoich zadań i kompetencji mają podmioty 

działające na terenie tej gminy/powiatu? 

• Jak zorganizować kooperację na rzecz efektywnego pomagania? 

• Jak wykorzystać aktualne zasoby lokalne do zbudowania "Modelu kooperacji"? 

 

 

 

 
 



 

 

Nota metodologiczna 
 

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku, metodą jakościową, z użyciem techniki 

zogniskowanego wywiadu grupowego. Wywiad grupowy zogniskowany (ang. FGI – Focus 

Group Interview) jest to swobodna rozmowa w atmosferze zbliżonej do maksymalnie 

komfortowej. Dyskusja jest prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na 

podstawie przygotowanego i zaaprobowanego przez Zleceniodawcę scenariusza, 

stanowiącego standaryzowaną listę obszarów tematycznych badania. 

Główną zaletą zogniskowanych wywiadów grupowych jest synergia, jaka wytwarza się 

pomiędzy członkami grupy badanej (liczącej zazwyczaj od 7 do 9 osób). W toku 

nadzorowanej przez moderatora dyskusji badani, wyszukując argumentację dla poparcia 

stawianych przez siebie tez, prowokują poniekąd wzajemnie większą otwartość, a badaczom 

dają dostęp do rzeczywistych pobudek postępowania czy opinii na dany temat.  

Badanie przeprowadzone zostało w 8 gminach województwa podkarpackiego: 

• Iwierzyce 

• Krempna 

• Krościenko Wyżne 

• Kuryłówka 

• Ostrów 

• Przeworsk 

• Świlcza 

• Zarzecze 

 

 

 



 

 

Identyfikacja barier wpływających na pomaganie osobom i rodzinom w gminie lub 

powiecie 
 

W pierwszej części badania, respondenci proszeni byli o próbę wskazania najważniejszych 

i najczęstszych problemów dotyczących mieszkańców na ich terenie. W większości badanych 

grup pojawiają się podobne problemy dotyczące barier, na które napotykają w swojej pracy 

przedstawiciele instytucji pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się 

wsparciem osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Na plan pierwszy wysuwają się sprawy związane z uzależnieniami, przemocą, biernością, 

niepełnosprawnością i starzeniem się społeczeństwa. Te główne problemy często są ze sobą 

ściśle powiązane i wzajemnie się przenikają. Ich skala jest podobna, choć niejednolita dla 

wszystkich gmin. Są ośrodki, którym nieco mniej, według respondentów, doskwiera problem 

dominujący w innej gminie. Wśród badanych gmin, w tej kwestii wyróżnia się na przykład 

Krościenko Wyżne. Główne problemy, o których mowa poniżej, występują oczywiście 

również w tej gminie, jednak ich skala jest nieco mniejsza, niż w innych badanych ośrodkach. 

Respondenci stwierdzali wprost, że te gminy, które bezpośrednio sąsiadują z większymi 

ośrodkami miejskimi (np. Krosnem), funkcjonują nieco lepiej, niż te bardziej oddalone od 

miast. Związane jest to według respondentów z faktem, że wielu byłych mieszkańców Krosna 

osiedla się w pobliskich wsiach, podnosząc tym samym kapitał zarówno społeczny, jak               

i ekonomiczny tych gmin.  

Mamy osoby, które na naszym tak zwanym Manhattanie zamieszkują, 

gdzie są to lekarze, prawnicy, sędziowie. Jeżeli wiec chodzi o taką 

infrastrukturę, to bardzo dobrze.  

- Krościenko Wyżne 



 

 

Zaangażowanie pracowników instytucji pomocowych to jest kolejny czynnik mający według 

badanych niebagatelne znaczenie dla poprawy funkcjonowania rodzin i zapobiegania 

występującym w gminach problemom. 

I też pracownikom się bardziej chce. Widać coś. Nie to, że tylko jest 

patologia. Tutaj mieszkają ludzie, którzy dobrze funkcjonują, następnym 

gorzej się dzieje, a kolejni też już dobrze funkcjonują. 

- Kuryłówka 

Główne problemy można wyodrębnić i stwierdzić, że powtarzają się w każdej wsi, gminie, 

mieście czy powiecie. To przede wszystkim: 

- alkoholizm, 

- przemoc, 

- niewydolność wychowawcza, 

- długotrwałe choroby, 

- niepełnosprawność, 

- opieka nad osobami starszymi,  

- bierność zawodowa,  

- problemy wychowawcze z nastolatkami, 

- bezrobocie. 

Podczas wywiadów respondenci starali się pogłębić powyższe zagadnienia. Próbowali 

tłumaczyć przyczyny i przedstawiali swój pogląd na fakt pojawiania się na ich terenie 

głównych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. Pomimo ogólnie niskiego 

bezrobocia w kraju, środowiska wiejskie nadal szczególnie narażone są na problem bierności 

zawodowej. W wielu gminach, według badanych ten problem jest dość jaskrawy. 



 

 

Taka bierność życiowa. Bo dzisiaj, ja uważam, że nie ma problemu ze 

znalezieniem pracy, tylko jest gros osób, które nie szukają, z różnych 

przyczyn. (...) Mamy też teraz coraz więcej bezradności tak naprawdę. Brak 

jakiejkolwiek zaradności, chęci zmiany swojego losu.  

- Ostrów 

Nie ma bezrobocia. Czy ma Pani osobę, która dzisiaj chciałaby podjąć 

pracę? Na przykład mam ofertę, zatrudnię do koszenia trawy, prosta praca. 

Dzwoni prezes zakładów GPR i mówi, pomóż Pan, bo nie mam kim kosić 

trawy. Gdzie my mamy to bezrobocie? 

- Zarzecze 

Przyczyną tego problemu często są niskie kwalifikacje i wyuczona bezradność, która skutkuje 

wzorcami zachowań i postaw dziedziczonych z pokolenia na pokolenie. 

 (...) Ktoś ma źle, z dziada, pradziada, to już lepiej nie będzie. I nawet mimo 

chęci pomocy jemu z instytucji różnych, wszystko jest odrzucane, bo nie, 

jest jak jest i tyle. 

- Ostrów 

Ważnym problemem w wielu wiejskich środowiskach wydaje się być sytuacja osób                          

z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w każdej z gmin. 

Kolejnym problemem to będzie pewnie niepełnosprawność, czego przykładem jest, istniejący 

na terenie naszej gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy. 

         - Świlcza 

Sytuację osób z niepełnosprawnościami wiążą badani z dwoma rodzajami barier. Pierwsze, 

łatwiejsze do usunięcia, dotyczą infrastruktury – osoby dotknięte niepełnosprawnością 

fizyczną często nie są w stanie pokonać trudności architektonicznych czy komunikacyjnych, 



 

 

pozbawiających ich możliwości wyjścia z domu. Trudności architektoniczne, które nadal 

napotykają osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, skutecznie powstrzymują przed 

aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym.  

Drugi typ barier jest w opinii badanych zakorzeniony znacznie głębiej. Powszechne 

przeświadczenie o inności osób z niepełnosprawnością i nieumiejętność integracji z nimi to - 

według badanych - również istotny problem występujący w środowiskach wiejskich,                       

a bezpośrednio przekładający się na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązaniem 

może być szersza edukacja antydyskryminacyjna i próba otwarcia społeczności wiejskich na 

wszelką inność, ze szczególnym uwzględnieniem inności fizycznej lub zaburzeń psychicznych. 

Warto również podkreślić, że edukacji wymaga zarówno środowisko, w którym osoby                    

z niepełnosprawnościami funkcjonują, jak i one same. Dość często bowiem obawa przed 

stygmatyzacją, dyskryminacją czy odrzuceniem przez lokalną społeczność przewyższa 

faktyczne ryzyko wystąpienia takich zdarzeń i tylko wsparcie udzielone samym 

niepełnosprawnym może sprawić, że staną się oni obecni w przestrzeni publicznej – bez tego 

natomiast trudno będzie przeciwdziałać stereotypowemu postrzeganiu tych osób. 

Mnie się wydaje, że jeszcze, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, świadomość 

społeczeństwa, że ci ludzie powinni gdzieś wyjść. Do tego społeczeństwa. 

Mamy jeszcze wiele rodzin, w których ten niepełnosprawny jest w domu nie 

wyjdzie na zewnątrz. 

- Świlcza 

Nie tylko osoby z niepełnosprawnością fizyczną mają trudności z integracją oraz akceptacją 

społeczną. Problem zaburzeń intelektualnych, dotykający mieszkańców części każdej gminy, 

szczególnie wyraźnie widoczny jest w środowiskach wiejskich. Brak dostatecznej edukacji, 

otwartości i zwykła obawa przed osobami chorymi psychicznie, skutecznie odsuwa te 

jednostki od życia społecznego. Niejednokrotnie również obawa przed ostracyzmem                       



 

 

i możliwością społecznego wykluczenia powoduje, że rodzice dzieci z zaburzeniami nie 

pozwalają zdiagnozować problemu w swojej rodzinie. 

Dzieje się tak między innymi dlatego, że w mniejszych społecznościach lokalnych, według 

respondentów, nadal bardzo silnie reprezentowane są stereotypy dotyczące osób                           

z zaburzeniami psychicznymi. Rodzice często mają trudność z przyznaniem, że któreś z dzieci 

wymaga specjalnej opieki lub zindywidualizowanej edukacji w szkole specjalnej.  

Społeczny jest problem też. Na przykład jeśli chodzi o niepełnosprawnych, 

to dalej są stereotypy. Ale to jest w całym kraju, (...) ponieważ rodzice się 

wstydzą, krępują. U nas w gminie jest jednak wiejskie środowisko, mniej 

wykształcone i przez to mają te stereotypy. I przez to nawet pójście do 

szkoły specjalnej, to jest nie do przejścia dla niektórych. 

- Kuryłówka 

Dysfunkcyjność rodzin oraz problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą są również 

wskazywane jako jedna z ograniczeń dotykających społeczności wiejskie w badanych 

gminach. W opinii respondentów środowiska te są relatywnie hermetyczne, a ludzie słabo 

wykształceni. Niektóre rodziny wypierają i bagatelizują problemy dzieci i młodzieży                       

w zakresie wychowania, zdrowia czy podstawowych umiejętności społecznych, a co za tym 

idzie zbyt późno diagnozowane są problemy dzieci. 

I za tym idzie zaraz niewydolność opiekuńcza, zaniedbania w szkole, 

zaniedbania zdrowotne dzieci. 

- Ostrów 

Do pogłębiania problemów wychowawczych przyczynia się również niski poziom 

wykształcenia oraz brak właściwej edukacji w zakresie wychowania w rodzinie. 



 

 

Ta kwestia zaniedbania dotyczy również kwestii socjalno-bytowych, ale też 

kwestii indywidualnych. Bo rodzice często sami nie są na takim poziomie 

intelektualnym, żeby móc wspierać, czy nawet nie zdają sobie sprawy           

z tego, jak ważna jest praca z dzieckiem. Więc to na pewno jest tutaj 

obciążające ten region, że ludzie nie mają później pomysłu na siebie. 

- Krempna 

Takie tematy tabu, że skierowanie dziecka, czy prośba o zgłoszenie się                

z nim na policję, bądź do poradni psychologicznej, jest odbierana jako atak 

na rodzinę w kontekście: „Moje dziecko nie jest głupie, ono nie potrzebuje 

tego badania”. (...) Dzieci, słysząc to, powtarzają, bronią się przed takimi 

badaniami. (...) Ponieważ rodzice, nie wiem, czy nie mają tyle czasu, czy 

brakuje im tyle świadomości, żeby te dzieci wspierać. 

- Zarzecze 

Bardzo ważnym aspektem jest wyżej wspomniana kwestia zainteresowania dzieckiem                     

i sposobem wspólnego spędzania przez zajętych pracą rodziców wolnego czasu z dziećmi. 

Bezradność wychowawcza i rozluźnianie więzi rodzinnych, również z powodu emigracji 

jednego lub obojga rodziców, jest poważnym i wskazywanym wielokrotnie problemem 

dotykającym rodziny w każdej z badanych gmin. 

Problemy wychowawcze wśród dzieci. W ogóle wydaje mi się, że rodziny 

powinny dostać jakieś wsparcie. (...) Rodzice po prostu nie wiedzą, jak mają 

w tej chwili podejść do swoich dzieci. Są zdegustowani tym, że dzieci w tej 

chwili to tylko w telewizję, w komputerach, teraz w smartfonach. 

Natomiast, oni sami od siebie nie bardzo wiedzą, co mogą dać od siebie 

tym dzieciom. 

- Świlcza 



 

 

Wyjazdy przede wszystkim ojców za granicę, do pracy. My to widzimy         

w szkole, że to się odbija. 

- Iwierzyce- 

Bezrobocie i bierność zawodowa to kolejny bardzo istotny problem, z którym borykają się 

przedstawiciele instytucji pomocowych w badanych gminach. Niebagatelne w tym 

aspekcie znaczenie ma również wielkość i lokalizacja gminy, a co za tym idzie, problemy 

komunikacyjne i swoista izolacja całych skupisk wiejskich. Konieczność podjęcia większego 

wysiłku (związanego z nakładami czasowymi i dodatkowymi kosztami), by dotrzeć do 

głównych ośrodków w gminie, jest również przyczyną wykluczenia przestrzennego 

mieszkańców i ich niechęci do aktywności zawodowej. 

Dojazd chociażby do Jasła, tam już jest kilka tych zakładów, jest 

problemem, jeżeli ktoś nie ma samochodu. Bo dojazd środkami komunikacji 

publicznej jest praktycznie niemożliwy do pracy. 

Z tego tytułu też wiele osób nie podejmuje tego zatrudnienia, bo nie może 

fizycznie się do niego dostać.  

- Krempna 

No tutaj, akurat w naszej gminie, małe skomunikowanie miejscowości ze 

sobą. Problemy w dojeździe dla zwykłych, przeciętnych osób, które 

dojechać mają do pracy, dzieciaki, które mają dojechać do szkoły (...). 

Ludzie nawet z takich miejscowości, graniczących z innym powiatem, 

Blizna, Wola Zgłobieńska, Wiercany - tam po prostu brak tej komunikacji 

wpływa mocno i jest problem. Te wsie się tak zamykają. 

- Ostrów 



 

 

Do powyższych trudności dochodzi również problem starzenia się i wynikający z tego faktu 

deficyt demograficzny oraz problem z instytucjonalnym zapewnieniem opieki osobom 

starszym. 

  Jeśli chodzi jeszcze o te problemy, o których mówimy, to mamy jeszcze osoby  

  starsze i samotne. (...) To jest coś takiego, że te rodziny wielopokoleniowe  

  nam znikają. 

- Zarzecze 

Dla mnie najważniejszą rzeczą w tej chwili jest brak opieki całodobowej nad 

osobami starszymi. Ja widzę ze swojego doświadczenia w pracy. Gdybyśmy 

tak z łatwością kierowały (…) domu pomocy społecznej, (…) to pewnie po 

miesiącu byśmy wszystkie domy takie zapełniły. My mamy wszystkie 

miejsca zajęte. Mamy ponad 500 miejsc. Bo w powiecie rzeszowskim jest 

500 miejsc w domach pomocy. W zasadzie teraz już tylko pojedyncze 

miejsca są. I potrzeby są dalej. Choroby psychiczne, tak. Umieszczamy w 

ciągu tygodnia kilka osób chorych psychicznie. 

- Świlcza 

Reasumując: najczęstszymi problemami, z którymi borykają się pracownicy instytucji 

pomocowych są przemoc, uzależnienia, dysfunkcyjność rodzin, problemy komunikacyjne, 

niepełnosprawność oraz trudności rodzin w podejmowaniu decyzji o wyjściu z prośbą                    

o pomoc do odpowiednich instytucji, ze względu na stereotypowe postrzeganie jej 

beneficjentów. 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.  



 

 

O ile część z wymienionych problemów ma charakter trudny do rozwiązania na poziomie 

lokalnym (jak na przykład starzenie się społeczeństwa), o tyle część z nich jest możliwa do 

przezwyciężenia, wymaga to jednak długotrwałej, systematycznej pracy. Największym 

wyzwaniem, choć nie niemożliwym do zrealizowania, zdaje się być szeroko pojęta 

współpraca wszystkich środowisk i instytucji pomocowych w aspekcie edukacyjnym. 

Umiejętne przekonanie potencjalnych beneficjentów o skuteczności pomocy i możliwościach 

pomocy istniejących ośrodków. Praca u podstaw, bezpośrednio z rodzinami borykającymi się  

z największymi, wymienionymi powyżej problemami to - według badanych - trudne, lecz 

możliwe do wykonania zadanie instytucji pomocowych.  

 

Najbardziej doskwierające problemy związane z kwestią pomocy mieszkańcom gminy 
 

W drugiej części wywiadów badani poproszeni byli o wskazanie problemów, które 

przysparzają im największych trudności w codziennej pracy - podanie najważniejszych 

kwestii, z którymi borykają się na co dzień. Celem tej części wywiadu było nakreślenie tych 

aspektów działań przedstawicieli instytucji pomocowych, które z punktu widzenia 

respondentów są aktualnie najistotniejsze, ale też najtrudniejsze w ich codziennej pracy.  

Badani zgodnie stwierdzają, że spotyka ich co prawda mnóstwo problemów finansowych, 

instytucjonalnych, prawnych, logistycznych, kadrowych i innych tego typu. Jednak 

zdecydowanie najtrudniej jest im dotrzeć do świadomości osób, które zdaniem pracowników 

instytucji pomocowych tej pomocy wymagają, a nie są w stanie uzmysłowić sobie tego faktu. 

Potencjalni beneficjenci często nie mają świadomości problemów, z którymi się borykają         

i nie zdają sobie sprawy z tego, że zarówno oni, jak i ich rodziny potrzebują wsparcia. Przede 

wszystkim osoby z chorobą alkoholową – stanowiące najliczniejszą we wszystkich gminach 

grupę potencjalnych beneficjentów, jednocześnie jednak najmniej zainteresowaną 

oferowanym wsparciem – bardzo trudno przekonać do podjęcia leczenia lub jakiejkolwiek 

aktywności. Niechęć, brak motywacji, obawa przed ujawnieniem problemu i osądzeniem, jak 



 

 

również charakterystyczne dla choroby alkoholowej mechanizmy wyparcia, bardzo często 

uniemożliwiają pracownikom socjalnym skuteczne udzielanie pomocy. Badani stwierdzają, że 

pracownicy instytucji zajmujących się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zdecydowanie lepiej radzą sobie z działaniami opiekuńczo-wychowawczymi 

skierowanymi do małoletnich oraz wsparciem finansowym rodzin. Każdorazowo również 

istotna jest indywidualna kondycja finansowa osób dotkniętych problemami (np. 

alkoholizmem). Badani stwierdzają, że osoby lepiej sytuowane oraz bardziej świadome, dużo 

łatwiej są w stanie uzmysłowić sobie swój i rodziny problem oraz skuteczniej mu 

przeciwdziałać z pomocą pracowników pomocy społecznej, mu przeciwdziałać. 

Za problemem stoi człowiek. I jeden człowiek, mając swój potencjał 

wewnętrzny, albo też zasoby zewnętrzne, w postaci, nie wiem, rodziny, 

pracy, potrafi sobie na przykład z problemem, nie wiem, jakiejś choroby 

psychicznej dziecka, czy zaburzeń zachowania poradzić, czy przemocy, 

poradzić szybciej. Bo jeżeli czeka trzy miesiące w państwowej kolejce, to jak 

pracuje, ma pieniądze to zapłaci i prywatnie pojedzie. To samo jest                      

z przemocą, nie dostanie mieszkania socjalnego, ale ma pracę, więc może 

sobie na ten czas wynająć. Także to też zależy w każdym przypadku od 

człowieka, od jego kontekstu środowiskowego, w jakim jest osadzony. 

- Kuryłówka 

Ta kwestia podnoszona była w każdej z badanych gmin. Niemal wszyscy przedstawiciele 

instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym dostrzegają problemy      

z przekonaniem beneficjentów do udziału w leczeniu, do skorzystania z oferowanej pomocy, 

do wzięcia spraw w swoje ręce i próby wyjścia na prostą. 

My w gminie Świlcza mamy możliwości zatrudnienia takich osób, które nie 

mają takiego stałego zatrudnienia, na umowy czasowe, o dzieło. Ale 

niestety, osoby, które szukają pracy, później do nas do tej pracy 



 

 

przychodzą, no niestety, przychodzą do nas po spożyciu alkoholu. (...) I 

ciężko jest się z nimi dogadać. Ale jak przychodzą, my mamy alkomat, był 

przypadek pana, który już miał być zatrudniony, był gotowy do pracy, ale 

jak zobaczył alkomat to czmychnął. 

-Świlcza 

W badanych gminach (np. Świlcza oraz Krościenko Wyżne) infrastruktura i zestaw narzędzi 

do pomocy mieszkańcom jest zapewniony przez odpowiednie instytucje. Posiadają one 

punkty konsultacyjne dla mieszkańców, zatrudniają prawników służących pomocą prawną; 

zatrudniają również odpowiednich specjalistów świadczących usługi wsparcia 

psychologicznego. Jak przekonują badani, można korzystać – nawet w dość szerokim stopniu 

– z ofert ośrodków pomocowych. 

My naprawdę się bardzo staramy, jako społeczność lokalna, żeby nam się 

tutaj żyło bardzo dobrze, i tak się żyje. Myślę, że też ta osoba, która 

potrzebuje wsparcia – ma je. Mamy punkty konsultacyjne. Prawnika, 

psychologa, specjalistę od uzależnień. Są na miejscu też ci fachowcy, którzy 

mogą pomóc. Tylko trzeba wyjść do tych osób, które jeszcze nie do końca są 

przekonani, że mogą coś zmienić w swoim życiu. To jest najważniejsze. 

- Krościenko Wyżne 

Istnieją w gminach miejsca, gdzie zainteresowani mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. 

Jednak badani wyraźnie wskazują, że bardzo trudno jest zaktywizować mieszkańców                  

i spowodować, aby szerzej włączyli się w życie społeczności lokalnej.  

Myślę, że najtrudniej to z tą aktywnością, najtrudniej zmotywować ludzi do 

aktywności takiej. Myślę, że to jest trudne. Oderwać od telewizorów, od 

Internetu.  My im dajemy i pomagamy. Jest oferta, ale nie ma w ogóle 



 

 

chętnych. Zaplecze jest, bo jest w każdej wsi dom strażaka. Ale on jest 

zamknięty, tam nic się nie dzieje.  

- Iwierzyce  

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. 

 

Próby przeciwdziałania najbardziej palącym problemom 
 

Wspomniane wyżej kwestie edukacji społecznej i pracy u podstaw w badanych gminach już 

są częściowo realizowane. W gminie Świlcza samorządowcy organizują miejsca pracy dla 

mieszkańców. W Gminie Krempna planowane jest rozpoczęcie cyklu warsztatów dotyczących 

przemocy. Badani wskazują, że współpraca z przedstawicielami Policji w zakresie edukacji 

będzie miała miejsce w najbliższym czasie. Takie działania włączające do współpracy 

przedstawicieli różnych ośrodków pomocowych są – według badanych – bardzo potrzebne          

i w niedalekiej perspektywie czasowej mogą istotnie pomóc w pracy nad rozwiązywaniem 

problemów nękających rodziny.  

My przymierzamy się, z grupą Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie,             

myślę, że uda nam się taki nowy cykl rozpocząć. To będą pewnie zajęcia 

warsztatowe, dotyczące właśnie przemocy i uświadomienia sobie, (...) czym 

jest w ogóle przemoc. (...) Będziemy wprowadzać ludzi, jakie zachowanie, 

jakie słowo, jest już przemocą. (...) Sobie żeśmy taki temat podjęły i 

będziemy to (…) w niedużych grupach warsztatowych – realizować.  

  - Krempna 



 

 

Jednocześnie nie ma – zdaniem badanych – jednego, łatwego rozwiązania wszystkich, 

najtrudniejszych kwestii.  

Jeszcze chciałam nadmienić, że odbywają się na terenie różne formy i grupy 

wsparcia, są warsztaty. I też są grupowe formy oddziaływania i konsultacje 

indywidualne od czasu do czasu. 

- Krempna 

W opinii respondentów, do każdego wskazanego przez uczestników badania zagadnienia 

należy podchodzić indywidualnie, przeprowadzić konsultacje, dokładnie zapoznać się ze 

specyfiką zarówno problemu, jak i konkretnej rodziny, której on dotyczy. Aby kompleksowo 

przyjrzeć się sprawie, konieczna jest współpraca wielu instytucji, których powołaniem jest 

wsparcie mieszkańców w trudnej sytuacji. Jednocześnie jednak współpraca pomiędzy tymi 

podmiotami powinna być podstawą do zapobiegania problemom społecznym – wspólne 

działania edukacyjne mogą być równie efektywne, jak kompleksowa pomoc osobom, które 

już jej potrzebują. 

 

Różnice w działaniach poszczególnych gmin 
 

Działania realizowane w poszczególnych gminach są mocno zróżnicowane, w zależności od 

skali problemów oraz zasobów finansowych i ludzkich w instytucjach świadczących usługi 

zakresie pomocy. 

- Dokładnie, są inne proporcje. Zależy to od zasobów gminy też. 

- Tak, zasoby gminy finansowe, czy jakąś bazę ma większą, mniejszą. (...) 

My mamy bardzo dobrą infrastrukturę, (...) mamy dom dziecka, (...) mamy 

specjalistyczny ośrodek wsparcia, mamy kilka IDS-ów, poradnie dla osób 



 

 

chorych psychicznie, mamy warsztaty terapii zajęciowej. (...) Są świetlice 

środowiskowe. 

- Kuryłówka 

Wyraźnie rysuje się w wypowiedziach badanych, że zaplecze finansowe ma ogromne 

znaczenie dla swobody i możliwości działań pomocowych oraz zaangażowania zasobów 

ludzkich w pomoc potrzebującym. 

W gminach o dochodach dużych na mieszkańca jest mnóstwo ludzi, którym 

się chce. Jesteśmy na tyle bogaci, że odróżniamy się na tle innych 

powiatów. Mamy doskonalą infrastrukturę drogową, jest jedna szkoła, nie 

ma kilkunastu szkół, które generują środki finansowe i wtedy też jest 

trudniej robić pewne rzeczy.  

- Krościenko Wyżne 

Są miejsca, np. Krościenko Wyżne, gdzie zaangażowanie zarówno mieszkańców, służb, jak 

i przedstawicieli instytucji już przynosi oczekiwane efekty.  

Trzeba jeszcze dodać, że jesteśmy dobrą gminą, dobrze funkcjonujemy, ale 

też, że bardzo dużo osób podjęło zatrudnienie. (...) Dobrze się dzieje. Przez 

to, że pracują tutaj na naszym terenie fachowcy, minimalizuje się bieda          

i [poprawia się] sytuacja w rodzinie. To trzeba podkreślić. Nie można ciągle 

mówić, że tutaj u nas jest alkohol, że dzieje się bardzo źle. 

- Krościenko Wyżne 

Bariery mentalne, powstrzymujące możliwość udzielania efektywnej pomocy potrzebującym 

są jednak w wielu wypadkach zakorzenione bardzo głęboko. 

Badani podkreślają specyfikę małych miejscowości i lokalnych społeczności, gdzie nadal silne 

poczucie wstydu i upokorzenia oraz niechęć przyznania się do problemów psychicznych lub 



 

 

alkoholowych w rodzinie, bardzo utrudnia podjęcie skutecznej pomocy. Po raz kolejny 

zwracają uwagę, że najtrudniejsza do pokonania przeszkoda, na którą napotykają w swojej 

pracy, to ludzka mentalność – niechęć do przyznania się do bezradności czy obawa przed 

ostracyzmem lokalnej społeczności. Gminy takie jak Krościenko Wyżne czy Świlcza, gdzie 

bariery te nie są tak widoczne, a pracownicy instytucji pomocowych obserwują coraz 

mniejsze problemy lokalnych społeczności, mają charakter wyjątkowy. 

 

Stosowane sposoby rozwiązywania obserwowanych problemów społecznych 
 

Wśród wszystkich wymienionych przez badanych, najważniejsze wydają się próby 

zapobiegania i przeciwdziałania pojawiającym się problemom, edukacja lokalnych 

społeczności oraz skuteczna i – co istotne - zindywidualizowana pomoc rodzinom. 

Ja myślę, że najtrudniej to mentalność ludzką zmienić. (...) Pomimo 

propozycji, prób dotarcia do tych ludzi, pomocy, wpływ środowiska na nich 

taki najczęstszej, że oni wszystko negują i odrzucają. Dalej pozostają w tym 

swoim. 

- Ostrów 

Profilaktyka środowiskowa uzależnień leży u nas. Leży. Rodzice z domu to 

wynoszą. Ale najważniejsza jest profilaktyka. A potem martwimy się, że jest 

problem. Mnóstwo osób na komisję alkoholową, mnóstwo skierowano, jak 

ja byłem i te, które podejmowały leczenie, to można policzyć na jednej ręki. 

- Krempna 

Badani zapytani o sposoby radzenia sobie z istniejącymi problemami, odpowiadali zazwyczaj, 

że bardzo wiele zależy od konkretnej jednostki i danej sprawy. Często poszczególne 

instytucje działają wielotorowo, próbując uruchomić mechanizmy, które pozwalają na 



 

 

skuteczną pomoc. Starają się, ale bez motywacji człowieka, którego dotyka problem, 

niewiele można zrobić. 

Bo czasem jest tak, że nawet na komisję wzywamy, zwalczania 

alkoholizmu. I nieraz tak jest, że nie przyjdzie, bo nie. A jak przyjdzie, to on 

nie widzi problemu. Mówi, że on nie pije i nie widzi problemu, że niszczy 

rodzinę, czy to, to dla niego nie jest żaden problem. Ja myślę, że jeżeli 

osoba chce, żeby jej pomóc, to sobie da pomóc. 

- Ostrów 

Wydaje się, że rozwiązaniem mogą być zmiany legislacyjne, zmiany zakresu kompetencji 

służb, a także zwiększenie nakładów na zindywidualizowane podejście do konkretnych 

przypadków. Ważna jest każdorazowo indywidualna analiza sytuacji danej osoby czy 

konkretnego przypadku. Konieczne jest dokładne zbadanie sprawy i indywidualne podejście 

do problemu. 

Pracownicy instytucji pomocowych podkreślają, że często mają problem z aktywizacją 

potencjalnych podopiecznych. Szukają sposobów na wzbudzenie zainteresowania oferowaną 

przez siebie formą wsparcia. 

- Myślę, że najtrudniej to z tą aktywnością, najtrudniej zmotywować ludzi 

do aktywności takiej. Myślę, że to jest trudne. Oderwać od telewizorów, od 

Internetu. 

- My im dajemy i pomagamy. 

- Jest oferta, ale nie ma w ogóle chętnych. 

- Zaplecze jest, bo jest w każdej wsi dom strażaka. Ale on jest zamknięty, 

tam nic się nie dzieje. 

- Iwierzyce 



 

 

Z opinii respondentów wyłania się przekonanie, że za trudnościami aktywizacyjnymi osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym stoją potężne bariery mentalne. Badani twierdzili, że 

ludzie z małych, zamkniętych społeczności wiejskich nie są do końca przekonani                              

o skuteczności na przykład porad psychologicznych; korzystanie z takiego wsparcia 

obarczone jest, w ich mniemaniu, piętnem choroby psychicznej, nienormalności - stąd 

niechęć do korzystania z pomocy. 

Mamy zaplecze do pewnych rzeczy, tylko niestety, świadomość jest taka. 

Aczkolwiek nam się wydaje, że udostępniamy, robimy. Psycholog, 

psychoterapeuta, terapeuta do spraw uzależnień, punkt konsultacyjno-

informacyjny, to jest w Świlczy. Myśli pan, że tak łatwo jest zagonić po 

prostu te osoby, żeby skorzystały? Tłumaczymy, psycholog. Bardzo często 

dużą kasę trzeba na to wyłożyć. Obiecują, nie przychodzą. 

- Świlcza 

Na każdym etapie realizowanych wywiadów respondenci podkreślali, że pomimo starań, 

dostępnej infrastruktury, zasobów finansowych w postaci specjalistów, programów 

pomocowych, warsztatów, grup wsparcia, najtrudniej jest zmotywować potencjalnych 

beneficjentów do działania. Przyczynami braku motywacji mogą być wspomniane lęki 

dotyczące społecznego odbioru zdiagnozowanej choroby alkoholowej, nieumiejętność 

dostrzeżenia problemu oraz, co równie istotne,  silne przekonanie o braku choroby. 

- Ale też raz jest psycholog i jak się kogoś kieruje, to w ogóle na drzwiach 

ma napisane, psychiatra. Kto wchodzi? Zwłaszcza mężczyźni, wszyscy 

wykpią to. (…) Takie stereotypy są. Albo mówią tak: przecież ja nie jestem 

głupi, żeby iść do psychologa. Psychol jestem albo co? 



 

 

- Niewiele osób korzysta, nieraz się umówi, a potem pani psycholog mówi, 

że nasiedziała się dwie godziny, a nikt nie przyszedł. Dzieci się umawiają też 

z gimnazjum i też nie przychodzą, dzieci nie przyprowadzają. 

- To jest właśnie ta niska świadomość ludzka.  

        -Iwierzyce 

Respondenci przywołują liczne przykłady, wskazujące na brak świadomości osób 

uzależnionych. Dodatkowo wskazują na specyfikę lokalnych społeczności, gdzie jest duże 

społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu. Badani czerpią przykłady nie tylko                

z własnego doświadczenia zawodowego – mieszkają w tych społecznościach i mają do 

czynienia z takimi problemami również prywatnie. 

Miałam taką koleżankę w swojej miejscowości, już nieżyjącą, która 

nadużywała mocno bardzo alkoholu. (…) Zgłosiłam ją do tej komisji 

przeciwalkoholowej w gminie, to proszę sobie wyobrazić, że zebrała się 

rada sołecka i oni debatowali nad tym, w jaki sposób mnie ukarać za to, 

że ja w ogóle coś takiego zrobiłam wstrętnego. (...) Poinformowali ją, 

ona przyszła do mnie z awanturą, rozżalona, bo ona nie jest 

uzależniona, bo to, że ona sobie tam codziennie wypije małpkę, to nie 

jest uzależnienie. (…) Ale niestety w tych naszych małych środowiskach 

niestety walka z alkoholem to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest 

takie proste, żeby pan mi powiedział, (...) wydaje mi się, że ma pani 

problem alkoholowy, niech pani coś z tym zrobi. Albo, żebym ja 

podeszła i powiedziała - wydaje mi się, że masz problem, to by mi 

przecież skopała d… tak, że ja nie wiedziałabym gdzie mam się znaleźć. 

(…) Bo u nas to zaraz, ale to chce pan zgłosić sąsiada? No coś pan?! 

- Krempna 



 

 

Rozwiązaniem mogłaby być szeroka akcja edukacyjna, która pomogłaby uświadomić osobom 

dotkniętym chorobą alkoholową, że nie trzeba codziennie upijać się do nieprzytomności, aby 

cierpieć z powodu uzależnienia. Regularne spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach 

uzależnia od tej substancji równie silnie, jest bardzo niebezpieczne i często kwalifikuje do 

leczenia. Przekonywanie – nie tylko dorosłych, ale już młodzieży szkolnej – że pomoc z 

zewnątrz jest po to, aby z niej korzystać i móc cieszyć się zdrowiem, może zdjąć odium z jej 

beneficjentów.   

 

Zmiany w instytucjach 
 

W niektórych gminach zaplecze infrastrukturalne i ludzkie wydaje się być wystarczające, inne 

borykają się z pewnymi niedoborami w tym zakresie. Zróżnicowanie w zakresie 

infrastruktury wynika głównie z faktu dysponowania lub nie odpowiednimi środkami 

finansowymi, np. z wpływów – z podatków do budżetu gminy. Z kolei zróżnicowanie                      

w zakresie zasobów ludzkich jest niejako pochodną zasobów finansowych oraz posiadania 

odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego.  

W zaleceniu jest: zespół dydaktyczno-wyrównawczy plus korekcyjno-

kompensacyjny. Z tą usługą u nas, w mieście, to jeszcze jest z tym dobrze.  

A na wsi? Bo szkoła znajduje jakieś tam środki. Ewentualnie nauczyciele 

społecznie prowadzą takie zajęcia. A na wsiach to jest dramat. Z tego, co 

wiem, bo jak się spotkamy właśnie w poradni, z całego powiatu, to nie ma, 

brakuje środków na to, na taką pomoc. 

- Przeworsk 

Problem rehabilitacji, to jest problem... Najpierw się czeka 6 miesięcy czy 8, 

a potem przychodzi ktoś, nie uogólniam, broń Boże, ale przychodzi ktoś, kto 

jest z urzędu niezadowolony, że musi jeździć na jakąś dziurę i tutaj z kimś 



 

 

rehabilitację robić. (…) Tak jesteśmy traktowani. Tak ludzie z małych 

środowisk są traktowani przez tych ludzi z większych miast, oczywiście, że 

tak. 

- Krempna 

Współpraca między instytucjami, wzajemna wymiana informacji, funkcjonujące przepisy 

prawa i potencjalna odpowiedzialność karna za popełnienie błędu w trakcie wykonywania 

obowiązków, mają bardzo duże znaczenie dla niemalże wszystkich badanych. Można 

zaryzykować tezę, że są to czynniki równie ważne w ich pracy, jak bezpośrednia pomoc 

rodzinom wymagającym wsparcia oraz działania profilaktyczne. Przyspieszenie procedur 

zatwierdzania oraz przekazywania dokumentacji i decyzji mogłoby, w niektórych wypadkach, 

ułatwić świadczenie pomocy zainteresowanym osobom. Respondenci podkreślają, że mimo 

chęci zaangażowania różnych instytucji w pomoc potrzebującym, przeszkodą dla 

efektywnego działania bywa brak jednoznacznych instrukcji czy zasad udzielania wsparcia 

oraz bardzo długi proces wydawania decyzji. 

Jeżeli chodzi o ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami różnymi, jest 

bariera na szczeblu takim, że są różne interpretacje dotyczące 

przyjmowania osób z niepełnosprawnościami do naszej placówki. To 

znaczy, na szczeblu ministerialnym są takie głosy, że ktoś jak przychodzi, 

jest świadomy, że potrzebuje wsparcia, albo rodzina go przyprowadza do 

nas, to on już w zasadzie od tego dnia powinien i ma prawo uczestniczyć             

w zajęciach. Korzystać ze wszystkiego, każdego rodzaju wsparcia, jakie 

możemy mu zaoferować. Jest też interpretacja taka oddolna, taka gminna, 

powiatowa, że dopiero trzeba czekać na wywiady z OPS-ów, na decyzje z 

PCPR-u i dopiero wtedy może ktoś do nas przyjść. 

- Iwierzyce 



 

 

Brak odpowiedniej komunikacji i bariery legislacyjne między instytucjami powodują 

wydłużenie procedur i często stanowią przyczynę braku możliwości udzielenia skutecznej 

pomocy potrzebującym. 

Na pewno [potrzebna jest] większa kooperacja pod względem danej osoby, 

czy też rodziny. Jeśli coś rzeczywiście się dzieje, to jednak ta komunikacja 

powinna mieć taki automatyzm, jak fala iść. I rzeczywiście, żeby się nikt nie 

zastanawiał, tylko siada grupa osób i wspiera dane działanie, żeby przepisy 

też dawały nam większą swobodę tego działania, bo często jest tak, że 

przepisy nas bardzo mocno ograniczają. I musimy, że tak powiem, bardzo 

liczyć się z tym, żeby nic nie przekroczyć, żeby nie mieć konsekwencji, bo ta 

odpowiedzialność za rodziny, to jest coś, co jest jednak bardzo ważne. 

Nasze działania przekładają się bezpośrednio na ludzkie życie. 

- Kuryłówka 

Takie same stwierdzenia pojawiały się niemal w każdej gminie. Współpraca 

międzyinstytucjonalna oraz przepisy prawne przypisane do konkretnych instytucji, 

skutecznie blokują szybkie działania. Badani wskazywali w tym miejscu przede wszystkim 

kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i ich przekazywania w sposób restrykcyjnie 

poufny i z zachowaniem odpowiednich (wydłużających proces interwencji) procedur. Mówili 

o braku możliwości interwencji siłowych wobec osób agresywnych oraz o niemożności 

zakłócenia tzw. miru domowego lub granic intymności w sytuacji na przykład domniemania 

przemocy nad dziećmi. Kompetencje, które ma Policja, sąd, kurator czy komornik wzajemnie 

się uzupełniają, jednak zdaniem badanych przedstawiciele różnych instytucji powinni 

posiadać szerszy wachlarz uprawnień. Mowa tu przede wszystkim o pracownikach 

socjalnych, którzy w razie potrzeby mogliby interweniować i konfrontować się z agresywnym 

podopiecznym. Aktualnie nie mogą, ponieważ przekroczyliby przepisy dotyczące 

nietykalności cielesnej obywatela.  



 

 

Musimy działać w granicach prawa i na podstawie prawa, więc to wszystko 

zależy od tego, że my też nie możemy wysunąć się poza ramy prawne, 

dlatego, że będziemy za to odpowiadać karnie. 

- Iwierzyce 

Jednym z kluczowych aspektów współpracy międzyinstytucjonalnej jest, jak stwierdził 

między innymi respondent z gminy Iwierzyce, zwykła możliwość wzajemnego, personalnego 

poznania się przedstawicieli różnych instytucji pomocowych. Poddany pod rozwagę został 

również pomysł regularnych spotkań zorganizowanego zespołu. 

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.  

- Iwierzyce  

Wspomniane kwestie legislacyjno-prawne odnoszą się również bezpośrednio do znajomości 

procedur i kompetencji poszczególnych jednostek i instytucji pomocowych. Brak przepływu 

informacji o działalności i kompetencjach poszczególnych podmiotów jest to ważny                       

i poruszany w wielu gminach problem. 

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. 

- Iwierzyce  



 

 

Nie tylko nieznajomość obowiązujących inne podmioty procedur stanowi istotną dla 

badanych trudność. Również istniejące komisje do zwalczania problemów alkoholowych są 

niedostatecznie wyposażone w narzędzia prawne do skutecznej pomocy rodzinom 

dotkniętym tym problemem. 

Wzywa się trzykrotnie tę osobę na posiedzenie komisji. Jeżeli się nie zgłosi, 

to sprawa zostaje przekazana do sądu. Sąd rozstrzyga co do tego, czy 

osoba jest uzależniona, czy nie jest uzależniona. Zwykle bywa tak, że biegły 

orzeka, że osoba jest uzależniona i wymaga leczenia. Szkoda, że nie ma 

takich norm prawnych uregulowanych, bardziej rygorystycznych, bo to 

leczenie, to właściwie jest tak, że przebywamy cały tok postępowania i to 

właściwie kończy się niczym. (…) Także tutaj, pewnie brak norm prawnych, 

uregulowań.  

- Ostrów 

Wspomniany brak płynności w wymianie informacji oraz dodatkowo rotacja pracowników 

zajmujących się pomocą społeczną w wielu placówkach, jest znaczącym problemem. Sprawy 

dotyczące alkoholu, przemocy, molestowania, bardzo intymne i delikatne zagadnienia, 

powinny być badane skrupulatnie, dokładnie i pieczołowicie, najlepiej przez stały zespół lub 

konkretną osobę, oddelegowaną do danej sprawy. Jednak często zdarzająca się rotacja 

pracowników niweczy trud zarówno rodziny, jak i prowadzących sprawy przedstawicieli 

innych instytucji współpracujących. 

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. 

- Kuryłówka 



 

 

Doskwierające braki kadrowe są również niebagatelnym problemem. Rozwiązaniem, 

postulowanym przez badanych, jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia i idące za 

nim zmiany w instytucjach – konieczne rozszerzenie „parasola ochronnego” nad 

potrzebującymi wsparcia rodzinami. 

Kuratorów jest bardzo mało. Jest dwóch kuratorów rodziny na cały powiat. 

Sędziów jest niewielu. Ustawodawca określił określone terminy, 

wyznaczenie rozprawy - miesiąc, później uprawomocnienie się, wcześniej 

przebadanie przez biegłych. Biegli mają termin latem, więc myślę, że za 8 

miesięcy będzie postanowienie wydane. 

- Zarzecze 

Wzrost liczby etatów, stałość zatrudnienia, możliwość odciążenia pracowników socjalnych od 

obowiązków biurokratycznych, przyspieszenie procedur obiegu dokumentacji i informacji 

oraz możliwość szybszego wydawania decyzji w istotnych dla dalszych działań pomocowych 

sprawach to - zdaniem badanych - najważniejsze sprawy w kwestii poprawy funkcjonowania 

instytucji pomocowych.  

 

Współpraca z innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów pojawiających 

się w społeczności 
 

Badani poproszeni o wskazanie instytucji lub podmiotów, z którymi reprezentowane przez 

nich instytucje współpracują, najczęściej zgodnie twierdzili, że realizując różne inicjatywy 

gminne, szeroko współpracują z większością instytucji i podmiotów występujących w danej 

gminie. Często też okazywało się, że współpraca ta jest zadowalająca. 

Współpracujemy ze Strażą, z Kołem Gospodyń Wiejskich. Naprawdę każda 

inicjatywa, którą organizujemy na terenie gminy, to nie jest robione przez 

jednostkę, tylko angażujemy wszystkie osoby, które mogłyby być 



 

 

zaangażowane. U nas nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o współpracę                  

z instytucjami. Szkoła zawsze w każdej chwili jest nam pomocna. (...) PCPR 

też pomocny, każda instytucja, Policja też. 

- Krościenko Wyżne 

Z sądem. Bardzo dobrze nam się układa współpraca (...) z Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (...) z poradnią uzależnień 

- Ostrów 

Ze środowiskowym domem pomocy, z pedagogiem szkoły, kuratorem,          

z asystentem rodziny. Z wszystkimi tymi oczywiście też z dzielnicowym, 

współpracujemy. 

- Iwierzyce- 

Międzyinstytucjonalna współpraca ośrodków zajmujących się pomocą osobom i rodzinom 

zagrożonym wykluczeniem jest w badanych gminach na zadowalającym poziomie. Ośrodki 

pomocowe szeroko współpracują z lokalnymi instytucjami oraz inicjatywami oddolnymi. 

Przykładem może być współpraca z kołami gospodyń wiejskich, strażą pożarną, Policją czy 

szkołami. Badani wskazywali, że starają się aktywizować również mieszkańców, angażując ich 

w prowadzone działania i inicjatywy odbywające się na terenie gminy.  

Jednocześnie jednak warto zauważyć, że 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. 



 

 

Mocne strony współpracy międzyinstytucjonalnej 
 

Najistotniejszą mocną stroną współpracy pomiędzy omawianymi instytucjami w większości 

gmin jest fakt, że w małych, lokalnych społecznościach w większości wszyscy pracownicy 

dobrze się znają. Mogą zatem współpracować również w sposób nieformalny. 

Ja już wcześniej współpracowałem z innymi ludźmi, taka współpraca jaka 

tutaj jest, to powiem szczerze, że nie miałem wcześniej. Wynika to może z 

tego, że jest to mała społeczność, wszyscy się znają. Wszyscy się doskonale 

tutaj rozumiemy. Ale z mojej strony zastrzeżeń żadnych nie mam. 

- Krempna 

Nie brakowało jednak opinii, że na tym polu, szczególnie jeśli chodzi o sformalizowaną 

komunikację między instytucjami, wiele kwestii można jeszcze poprawić. Szczególnie dalszej 

pracy i poprawy wymaga, według badanych, komunikacja między instytucjami zajmującymi 

się pomocą społeczną – zarówno jej forma, jak i konsekwencja w przekazywaniu sobie 

wiadomości. Respondenci wskazywali na brak płynnego przepływu informacji. 

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.  

- Świlcza 

Rozwiązaniem może być powołanie specjalnie do tego celu oddelegowanej osoby – 

pracownika, który mógłby organizować sprawną komunikację między urzędami a 

pracownikami terenowymi lub koordynować wspólne działania osób zaangażowanych          



 

 

w działalność pomocową na danym terenie. Pracownik taki mógłby być również swego 

rodzaju łącznikiem między instytucjami takimi jak: Policja, sąd, urząd gminy, MOPS, GOPS, 

kuratorzy, psychologowie, wychowawcy szkolni, pracownicy socjalni.  

 

Bariery współpracy międzyinstytucjonalnej 
 

Istotną barierą we współpracy badanych podmiotów jest również niewystarczająca 

komunikacja pomiędzy szkołami a instytucjami pomocowymi. Badani wskazywali,                         

że problemy rodzinne można by skuteczniej eliminować, gdyby przyglądać się baczniej 

dzieciom, które mają trudności w szkole. Często problem nie leży w braku umiejętności 

dziecka. Trudności w nauce mogą wynikać z nieujawnionych problemów domowych.  

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, gdyby 

były w miarę wcześnie zainterweniowane. 

- Ostrów 

Niedogodnością dla badanych jest również kwestia biurokracji. Do wcześniej wspomnianych 

problemów w zakresie długotrwałych procedur związanych z wydawaniem decyzji, 

skomplikowanych przepisów i przenikających się zakresów kompetencji, dochodzą również 

trudności dotyczące konieczności wypełniania rozległej dokumentacji. Badani sugerują, że              

w nadmiarze obowiązków, również biurokratycznych, sprawy „papierkowe” należałoby 



 

 

maksymalnie uprościć i skrócić w taki sposób, aby nie utrudniały niesienia realnej pomocy 

potrzebującym. 

- Tak, zbyt duże jest po prostu obciążenie związane z biurokracją. 

- A ten człowiek jest na samym końcu. I zanim się ludzie przebiją, 

pracownicy w tej pomocy społecznej, po prostu przebiją się przez te papiery 

do tego człowieka, to może być już nawet ta pomoc niepotrzebna.  

- Ale tak to jest, bo ja muszę miesięcznie zrobić, to, to i to i ja muszę to 

zrobić. 

- Ja chciałam powiedzieć, że właśnie ten nawał tych spraw naszych robi 

taką robotę, że my nie przeprowadzimy wywiadu konkretnie z rodziną, 

tylko tak po łebkach w zasadzie. Bo chodzi o to, że są inne sprawy. 

- Krempna  

Rozwiązaniem powyższego mogłoby być, oprócz uproszczenia procedur, zwiększenie 

zatrudnienia w poszczególnych instytucjach oraz możliwość dokładnego przyjrzenia się 

poszczególnym sprawom i sytuacjom w rodzinie. Tym samym kwestia współpracy między 

instytucjami przebiegałaby sprawniej – pracownicy mieliby więcej czasu na pracę w terenie, 

w tym również w szkołach, do których uczęszczają ich podopieczni. Szczególnie utrudnione 

jest to w rodzinach wielodzietnych, w których uczniowie uczęszczają do różnych szkół, mają 

różnych wychowawców, a tym samym zebranie opinii o każdym małoletnim członku rodziny 

wymaga dużego nakładu czasu. 

 

Przełamywanie barier 
 

Rozwiązaniem niektórych problemów mogłoby stać się zatrudnienie lub wyznaczenie osoby 

pełniącej funkcję łącznika pomiędzy mieszkańcami a urzędami, której zadaniem byłoby 



 

 

szerokie informowanie potencjalnie zainteresowanych mieszkańców o możliwościach 

uzyskania pomocy. 

Jeśli chodzi o te urzędy pracy, to teraz mi przyszła taka myśl, że może w 

urzędzie pracy mogłaby być osoba, która byłaby takim pośrednikiem dla 

gminy Ostrów na przykład. I w stosunku, na przykład z GOPS-em, nie wiem, 

czy koniecznie z GOPS, ale w ogóle z gminą, dla osób takich bezrobotnych, 

moglibyśmy wymieniać informacje, na przykład na temat zatrudnienia tej 

osoby. (...) Jakbyśmy mieli takiego pośrednika może, takiego naszego,                  

z którym moglibyśmy współpracować, wymieniać się informacjami, to 

może byłoby nam faktycznie łatwiej zaktywizować niektóre osoby też.  

- Ostrów 

Pewną niedogodnością, istotną z punktu widzenia szybkiej i skutecznej pomocy osobom 

potrzebującym, jest niedostateczna wiedza urzędników i pracowników różnych instytucji              

o zakresie kompetencji kolegów i koleżanek z innych ośrodków pomocowych. 

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. Musimy działać w granicach prawa i na 

podstawie prawa, więc to wszystko zależy od tego, że my też nie możemy 

wysunąć się poza ramy prawne, dlatego, że będziemy za to odpowiadać 

karnie. 

- Iwierzyce  

Wspomniane poszerzenie wiedzy o zakresie kompetencji innych podmiotów wywołało dalszą 

dyskusję na temat zakresu kompetencji instytucji pomocowych w ogóle oraz zadań, które 

wykonują poszczególne instytucje i ich pracownicy. Niejednokrotnie wspominana była 



 

 

potrzeba spotkań grup roboczych, wymiana doświadczeń, wzajemna nauka. Tego często 

brakuje badanym.  

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. 

- Świlcza 

Niedobory kadrowe i finansowe to problem występujący powszechnie i mający bardzo duży 

wpływ na skuteczne niesienie pomocy osobom potrzebującym. 

- Myślę, że jest taki problem w opiece społecznej, że mamy po prostu za 

dużo narzuconych zadań. I tak jak mówię, świetlice mogłyby być, 

moglibyśmy się nimi zająć, gdyby tych pracowników było więcej. (...) Jest 

jeden pracownik socjalny i teraz przyjęłam aspiranta pracy socjalnej. To 

ona nie może wychodzić w teren, nie może nic takiego robić. (...) Ale to też 

są finansowe sprawy, bo wiadomo, że za tym idą koszty. Także myślę, że 

zadania, papierkowa robota, te wszystkie ePUAPy, to haseł jest tyle, żeby 

wejść do któregokolwiek. 

- Tak, zbyt duże jest po prostu obciążenie związane z biurokracją. 

- Poświęcamy na to godziny. A ten człowiek jest na samym końcu. 

- Krempna 



 

 

Możliwości zmian we współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi 
 

Istotną kwestią, która mogłaby spowodować poprawę współpracy podmiotów świadczących 

pomoc, jak i zwiększyć skuteczność pomocy potrzebującym, jest umiejętność słuchania się 

nawzajem, a w szczególności pilne przysłuchiwanie się informacjom pochodzącym 

bezpośrednio od pracowników socjalnych działających w terenie. 

My, pracownicy (…) chętnie doradzimy, bo na tej najniższej pozycji, to są 

bardzo proste rozwiązania. I dlaczego ich tam nie widzą? (...) Bo nie mają z 

tym do czynienia. Za wysoko są i wymyślają głupoty. To w ogóle, od zarania 

dziejów, jak żyję, to tak jest. I nie ważne, kto rządzi, po prostu system jest 

taki. Coś się próbuje, ale jest ciężko przez schemat się przełamać. (...) Bo 

decydują ludzie, którzy mają wykształcenie, a nigdy nie pracowali w takiej 

placówce. 

- Kuryłówka 

Dobra współpraca poszczególnych instytucji, świadczących pomoc osobom i rodzinom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym w poszczególnych gminach powinna – w opinii 

pracowników tych jednostek – być oparta na konkretnych procedurach. Należy jednak 

pamiętać, by te zasady postępowania nie były narzucone odgórnie przez instytucje wyższego 

szczebla, a powstały w toku konsultacji, ze szczególnym uwzględnieniem opinii osób 

mających doświadczenie i wiedzę praktyczną. 

 

Przykłady dobrych praktyk 
 

Pracownicy terenowi wskazują na dużą potrzebę reformy finansowo-kadrowej, dotyczącej 

mniejszych ośrodków pomocowych. Widzą dobre praktyki w większych miastach i chcieliby 

podobne rozwiązania zastosować na terenie, na którym sami działają. 



 

 

W małych gminach ten pracownik socjalny musi znać wszystko. Musi mieć 

ogromną wiedzę na każdej płaszczyźnie ze swojej pracy. W dużych 

ośrodkach mają elementy podzielone. Ktoś inny zajmuje się profilaktyką, 

alkoholem, przemocą, ktoś inny pracą socjalną. Ktoś inny robi decyzje 

administracyjne. U nas, (...) ten pracownik musi umieć wszystko. (...) Czyli 

praca socjalna oddzielnie. Tak, jak myślą o tym w kategoriach 

administracji. (...) Zaznaczam to, bo to jest bardzo ważne, żeby wtedy 

właśnie były środki, ale jakieś ministerialne. Albo jakieś pozyskane                 

z zewnątrz, albo ustalone znów ustawą, (...) że nie mniej niż czterech 

pracowników, i wtedy ja mam możliwość podzielenia tych obowiązków na 

tych pracowników, którzy wykonują pracę socjalną, administracyjną. Jeżeli 

dana osoba pójdzie na urlop, musi być pracownik, który ją zastąpi. Jeżeli 

będzie trzech pracowników, to leżymy. Człowiek jest człowiekiem. Idzie na 

urlopy, choruje. Tutaj musi być rozwiązanie odgórne. 

- Krościenko Wyżne 

Badani, będąc często bardzo doświadczonymi przedstawicielami instytucji i podmiotów 

wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, hojnie dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami, dotyczącymi dobrych praktyk zaczerpniętych z innych gmin i powiatów. 

Pracujemy nad tym, nad procedurą odebrania dziecka. (...) Chodzi nie o 

takie odebranie dziecka, kiedy sąd wydaje decyzję, bo wtedy to każdy wie, 

co ma robić. Tylko jeżeli będzie to taka sytuacja nagła, że przychodzi 

pracownik socjalny, jest dwoje nietrzeźwych rodziców, malutkie dziecko, 

(...) żeby nie działał pochopnie? Gdzie się odwołać? Gdzie przekazać? Kto 

powinien w procedurze uczestniczyć? Kto przenosić, jakie dokumenty? Na 

zasadzie dokumentów, jak ma się to wszystko odbywać, bo to jest niejasne. 

To jest niejasne, ustawy tego nie regulują. A za tym stoi dziecko, stoi 



 

 

człowiek, stoi ten pracownik, który potem z wielkim bagażem poczucia 

winy, przeżyć, zostaje. Nad tym pracujemy. Są gminy, na przykład 

w powiecie rzeszowskim, przemyskim, gdzie to bardzo ładnie już 

funkcjonuje. Ale my nad tym właśnie zaczęliśmy pracować. (...) Mam 

nadzieję, że nam się uda. 

- Kuryłówka 

Wielokrotnie pojawiały się przykłady zagranicznych, skutecznych rozwiązań. Między innymi 

wymieniane były interdyscyplinarne, składające się ze specjalistów z różnych dziedzin 

zespoły pomocowe działające na rzecz konkretnych rodzin. Badani chętnie przedstawiali 

pomysły na jawiące się możliwości wzrostu skuteczności ich działań, zaczerpnięte z licznych 

podróży, szkoleń, wizyt i treningów. 

Ja na przykład w Szwajcarii nie widziałam osób bezrobotnych, osób 

ubogich, ale w małych miejscowościach. (...) Jak weszłam do Lidla, to trzy 

osoby, godzina była 12:00, czy 13:00. I 2-3 osoby, matki z małymi dziećmi. 

(...) No wszyscy są zajęci, wszyscy są w pracy. Pijanych osób nie było widać. 

- Krempna 

W Niemczech, (...) kurator rodzinny ma osobistych nadzorów pięć, a u nas 

dwadzieścia. (...) A innych spraw, ustawodawca mówi, że średnio, do 50. A 

ja mam w tej chwili 186 spraw, w tym 25 nadzorów. 

- Przeworsk 

Doświadczenia z Zachodu mogłyby być z powodzeniem przenoszone do Polski, przy 

uwzględnieniu specyfiki naszego kraju. Jednocześnie jest to trudne ze względu na brak 

możliwości czasowych i zbyt dużą liczbę klientów przypadających na jednego doradcę czy 

pracownika. Jest to oczywiście związane z kwestiami finansowymi – więcej funduszy to 



 

 

możliwość zatrudnienia większej liczby pracowników oddelegowanych do konkretnych spraw 

i objęcie beneficjentów kompleksowym programem wsparcia. 

A ja podam też podobny przykład. (...) Doradca zawodowy nasz ma 

doradzać grupie około 200-300 osób, jeden. A w Niemczech jest do 20. 

Więc on może spokojnie z nimi nawet indywidualnie się spotkać, 

porozmawiać, wyjść z nimi gdzieś, spotykać się. Jest to w stanie ogarnąć, a 

tutaj nie ma takiej możliwości. 

- Przeworsk 

Obserwując postawy oraz świadomość dotyczącą problemów społecznych w innych krajach, 

można dojść do wniosku, że nie tylko problemy natury kadrowo-finansowej uniemożliwiają 

przeniesienie do Polski skutecznych rozwiązań z zagranicy. Dotyczy to przede wszystkim 

głównego problemu dotykającego gminy – choroby alkoholowej. Niebagatelne znaczenie ma 

w tym przypadku mentalność społeczeństwa i inny rodzaj przyzwolenia społecznego na 

zachowania związane ze spożywaniem alkoholu. 

Mowa tu o panującym na Zachodzie, a w Polsce w zasadzie nieistniejącym ostracyzmie 

wobec osoby nadużywającej alkoholu w swoim wolnym czasie, który zaobserwował jeden        

z badanych, będąc poza granicami kraju. Respondent zauważył, że wobec bardzo dobrego 

pracownika, który pił w czasie weekendowego odpoczynku, społeczność lokalna wykazywała 

pogardę i traktowała go jak osobę uzależnioną. Stwierdził jednocześnie, ze w Polsce o takich 

osobach mówi się, że nie są uzależnione.  

W krajach, które respondenci mieli okazję odwiedzić, mogli zapoznać się z pewnymi 

rozwiązaniami dotyczącymi możliwości skutecznej pomocy, zarówno wykluczonym 

zawodowo, jak i rodzinom narażonym na przemoc czy dotkniętym ubóstwem. 

Ja miałem okazję być na wyjeździe studyjnym (...) w Anglii, w Liverpoolu, 

gdzie właśnie chodziło o funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. Pomoc 



 

 

socjalna, ta społeczna, jest lepiej rozwiązana niż u nas. Dochodzą do 

każdego niemal człowieka, który tej pomocy potrzebuje. Ale państwo zleca 

właśnie to spółdzielniom, które organizują lokale, dożywianie, opiekę nad 

osobami samotnymi - jest to realizowane przez spółdzielnie [socjalne]. 

- Zarzecze 

Oprócz angielskich i szwajcarskich, respondenci wymieniają jeszcze w ramach dobrych 

praktyk rozwiązania wdrożone przez Niemcy i Norwegię.  

Kiedyś w ramach projektu byliśmy w Norwegii i mieliśmy okazję oglądać, 

jak funkcjonuje tam opieka. I mnie się wydaje, że oni mają bardzo podobne 

systemy, tylko umieją to bardzo ładnie zareklamować. Bo jak my byśmy 

chcieli to tak ładnie zareklamować, to też mamy opiekę kobiety jest w 

ciąży, po urodzeniu, czy kiedy wchodzi też pracownik socjalny. Bo wiemy, że 

w rodzinie coś się dzieje, żeby wspierać. Jakby coś, to jest kurator. Też 

mamy to wszystko, tylko trochę inaczej, w innym systemie. My systemu nie 

zmienimy. My możemy nad sobą pracować. Czy możemy aż wnioskować o 

zmianę systemu? My widzimy, że system działa w celu wspierania rodziny i 

rozdawania pieniędzy. 

- Zarzecze 

Uczestnicy zrealizowanych wywiadów zwracają uwagę, że poszczególne narzędzia, jakimi 

dysponują udzielając pomocy – odwiedzanie rodzin, kuratela, wsparcie młodych matek, 

terapie leczenia uzależnień czy pomoc materialna i finansowa w trudnych sytuacjach 

życiowych – są zbliżone do tych, jakie obserwują w innych częściach Europy. Inny natomiast 

jest sam system udzielania pomocy. Kluczowa różnica to kompleksowość wsparcia –                  

w krajach zachodnich rodzina objęta jest opieką przez kilka instytucji, współpracujących ze 

sobą i pomagających jej odzyskać samodzielność i możliwość prawidłowego funkcjonowania. 



 

 

Pracownicy instytucji pomocowych mają tam również znacznie mniej rodzin, w których 

wspieranie są zaangażowani, co przekłada się na większą efektywność prowadzonych 

działań. W Polsce natomiast, mimo posiadania zbliżonych narzędzi wsparcia, zbyt duże 

obciążenie poszczególnych instytucji i ich pracowników obowiązkami odbija się niekorzystnie 

na beneficjentach – brak jest przepływu informacji pomiędzy tymi podmiotami, co wpływa 

na przedłużające się procedury i obniżenie efektywności działań. 

 

Realizacja dobrych praktyk 
 

Pewne rozwiązania zostały już wprowadzone w niektórych badanych gminach. Nie zawsze 

i nie wszyscy z udogodnień korzystają, jednak gminy starają się coraz lepiej współdziałać 

z mieszkańcami. W Gminie Świlcza funkcjonuje rozbudowany system informacji, ułatwiający 

mieszkańcom zdobywanie wiedzy na temat istotnych wydarzeń oraz działań władz i instytucji 

lokalnych. 

A propos informowania społeczeństwa, mamy taki system informacji. Jest 

taki plan ogólny, na którym jest wyświetlana informacja, co się aktualnie w 

gminie dzieje, jakie są imprezy planowane, kiedy? (...) U nas w rynku. Na 

poczcie wisi. (...) Można sobie stać i czytać. Jest aplikacja. 

- Świlcza 

Gminy wprowadzają zróżnicowane działania, aby wspierać mieszkańców, aktywizować ich 

i efektywnie im pomagać, czego przykładem jest choćby powyższy system informacji                     

w gminie Świlcza, porady psychologiczne, grupy wsparcia, pomoc w znalezieniu pracy oraz 

wsparcie finansowe dla najuboższych. Znów jednak z toku wywiadów wynika, że - pomimo 

starań pracowników instytucji pomocowych - w ich odczuciu głównym problemem                        

w niesieniu skutecznej pomocy jest zakorzeniona w potencjalnych beneficjentach 

świadomość (lub wyobrażenie) zasad funkcjonowania lokalnej społeczności. Problem 



 

 

mentalnościowy to przede wszystkim wstyd przed innymi w małych miejscowościach, gdzie 

wszyscy się znają, obawa przed stygmatyzacją społeczną, a także bierność. 

Chciałam jeszcze powiedzieć, że jako gmina Zarzecze od lat, chyba od 2006 

roku (...) mamy taki nasz punkt interwencji, gdzie zatrudniamy psychologa     

i przy wszystkich trudnych sprawach możemy z niego korzystać na wniosek. 

To nie jest psycholog, który siedzi sobie i czeka aż klient przyjdzie. Tylko to 

my umawiamy psychologa z klientem. I faktycznie płacimy za godzinę pracy 

z klientem, wiadomo, on jest terapeutą. Czego nam brakuje? (…) Na pewno 

nam brakuje takich terapii, które byśmy mieli blisko, na miejscu i gdzie te 

rodziny miałyby bliżej, żeby dojechać. Bo naprawdę terapii brakuje dla 

rodzin na terenie naszej gminy. Bo są takie nasze rodziny. Ale nawet jakby 

były na terenie naszej gminy, to mamy tę świadomość, że ci ludzie się znają 

i nie za bardzo może chcieliby chodzić. Ileś lat temu chciałam nawet taką 

grupę wsparcia otworzyć, też z projektu. I ona powstała. Taka grupa 

wsparcia dla ofiar przemocy. Ale ona nie przetrwała. Właśnie ze względu 

na to, że ludzie się znają. Ludzie pojadą do Przeworska, bo jest większa 

anonimowość. Mamy też grupę AA, Anonimowych Alkoholików, oni się         

w zalążku ciągle spotykają. 

- Zarzecze 

Brak anonimowości w małej miejscowości z jednej strony pozwala na pozyskanie wiedzy 

o problemach trapiących poszczególne rodziny, z drugiej zaś utrudnia skuteczną pomoc.         

Jak wskazują badani – często wyraźnie rozczarowani brakiem skuteczności realizowanych 

działań pomocowych – lokalność i mentalność mieszkańców jest dla nich znaczącą, jeśli nie 

kluczową przeszkodą. Sugerują zatem delegowanie osób zagrożonych np. przemocą w 

rodzinie do większych ośrodków, które zapewniłyby beneficjentom większy komfort                       

i anonimowość. Tu jednak pojawia się problem komunikacji z większymi ośrodkami 



 

 

miejskimi. Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 

komunikacji miejskiej i polepszenie międzymiastowej infrastruktury komunikacyjnej, bądź 

przekazanie gminom środków na realizację takiego transportu. 

Szczególnie istotną potrzebą mieszkańców badanych gmin zdaje się być konieczność 

tworzenia grup wsparcia dla osób starszych i samotnych, a także atrakcyjna oferta 

organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Ja uważam, że fajnie by było, gdyby na terenie naszej gminy zawiązała się 

jakaś grupa wsparcia. Bardzo by było fajnie, gdyby był jakiś dom seniora, 

czy nawet miejsce spotkań. (...) Są to osoby samotne. Także myślę, że jak 

najbardziej to. Może coś dla dzieci więcej, żeby je powyciągać bardziej           

z domu. (...) Koło Gospodyń Wiejskich organizuje półkolonie w okresie 

letnim dla dzieci, jakieś wycieczki, mają dzieciaki zajęte ferie. Także dzieje 

się coś. (...) Także nie jest tak, że się nic nie dzieje, bo są takie oddolne 

inicjatywy. (...) Świetlica dla dzieci i miejsce pobytu dla osób starszych, 

miejsce spotkań bardzo by się przydało. 

- Ostrów 

Problem braku aktywności rozwiązywany jest również w formie oddolnych inicjatyw.  

Jednocześnie potrzeby w tym zakresie nie są w pełni zaspokajane. Badani postulują 

tworzenie lokalnych grup wsparcia dla osób starszych oraz kreowanie atrakcji dla dzieci                  

i młodzieży, zajmujących je w czasie wolnym. Tworzenie miejsc spotkań w postaci świetlic 

czy kół zainteresowań mogłoby, według respondentów, skutecznie zaangażować zarówno 

osoby starsze, samotne, jak i młodzież biernie spędzającą czas przed ekranami telewizorów 

czy komputerów.  

 

 



 

 

Wykorzystanie zasobów lokalnych do kooperacji międzyinstytucjonalnej 
 

Kolejna część wywiadu pogłębionego dotyczyła opinii badanych na temat możliwości 

wykorzystania posiadanych aktualnie zasobów do kooperacji. Respondenci proszeni byli, aby 

wskazać te podmioty i instytucje, które w ich odczuciu powinny współpracować ze sobą 

szczególnie ściśle, aby sprawnie pomagać osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Największą trudność sprawiło badanym ograniczenie listy instytucji do kilku 

kluczowych, mogących stanowić trzon współpracy. W zależności od własnego obszaru 

działalności respondenci wskazywali jako najistotniejsze różne instytucje. Sami zresztą 

podkreślali, że ich perspektywa zawodowa wpływa na to, jak postrzegają podstawę modelu 

współpracy pomiędzy instytucjami. 

- Ja ze swojej branży zaznaczę [instytucje], na pewno. 

- (…) każdy o swojej może to powiedzieć. 

- Kuryłówka 

To myślenie, kategoryzowanie, zaznaczanie odpowiednich miejsc, 

instytucji, jest zależne od tego, skąd jesteśmy, czego dotyczy nasza praca. 

Każdy z nas będzie patrzył troszeczkę inaczej, pod swoim kątem. 

- Świlcza 

Badani akcentowali również, że dobór konkretnych instytucji, które powinny współpracować 

ze sobą, aby efektywnie nieść pomoc, jest zależny od rodzaju problemu, który muszą 

rozwiązać. Analogicznie, inicjatorem współpracy powinien być podmiot, który jako pierwszy 

otrzymał niepokojące sygnały. 

- [Inicjować współpracę powinien ten], kto otrzyma pierwszy informację, 

nie wiem, na przykład o tej przemocy w rodzinie.  



 

 

- To zależy, na jakim poziomie się to zdarzy. 

- Przeworsk 

Instytucją, która najczęściej wskazywana była jako ta, która powinna znaleźć się w ścisłej 

grupie podmiotów współpracujących, aby wspierać jednostki zagrożone wykluczeniem 

społecznym, okazała się być Policja – wymieniali ją niemal wszyscy badani, niezależnie od 

gminy, w której realizowany był wywiad.  

Niemal równie często jak Policja, wymieniany był przez badanych drugi organ państwowy          

o dużej sile sprawczej, przyznanej na mocy odpowiednich ustaw – sądy. Jednocześnie jednak 

część badanych pod pojęciem sądów rozumiała przede wszystkim służbę kuratorską. 

- Kuratorzy to będą [podlegać] pod sąd, nie? 

- Jasne. 

- Pod sąd, tak. 

- Krempna 

Inni badani zwracali jednak uwagę, że sąd jako instytucja ma dla nich mniejsze znaczenie, niż 

właśnie kuratorzy sądowi oraz dobra współpraca z sędziami wydziałów karnych 

wykonawczych (nazywanymi skrótowo sędziami wykonawczymi), do których zakresu zadań 

należy między innymi wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego,                     

w sprawach wykroczeniowych oraz windykacja należności Skarbu Państwa. 

- Sędzia wykonawczy musi być. 

- Konieczność udziału sędziego wykonawczego i służby kuratorskiej. Bo sąd 

i służba kuratorska to są oddzielne rzeczy.  

- Zarzecze 



 

 

Respondenci zwrócili również uwagę na konieczność większego zaangażowania prokuratury 

we współpracę z innymi instytucjami. W opinii części badanych, prokuratorzy sprawy 

związane z problemami społecznymi czy prowadzące do wykluczenia, traktują niekiedy jako 

zbędny balast, dodatkowy ładunek pracy, którego nie chcą się podejmować – znacznie 

chętniej zajmują się tematyką przestępczości czy gospodarczą. Sprawy o podłożu społecznym 

są przez nich podejmowane niechętnie. Zdarza się w opinii badanych, że celowo nie 

podejmują oni postępowań, aby nie tracić czasu i skupić się na innych sprawach. Jest to o 

tyle szkodliwe, że na mocy posiadanych uprawnień, to właśnie prokuratura może często 

zainicjować szybko          i skutecznie działania innych instytucji. 

- Prokurator wyciąga protokół (…) przysłowiowo, i jedzie z koksem. Ale po 

co, skoro można odesłać kogoś. 

- Prokurator po prostu jest tym organem, który może niektóre czynności 

zainicjować. 

- Ostrów 

Wśród instytucji, wymienianych bardzo często jako kluczowe dla zapewnienia dobrej 

współpracy w celu wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem, znalazły się również: 

GOPS, PCPR, oraz Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK). 

Dużą rolę w zapewnieniu skutecznej współpracy instytucji pomocowych badani upatrywali 

również wśród placówek oświatowych: szkół, oraz wymienianych niemal zawsze 

jednocześnie z nimi przedszkoli, żłobków, a często również poradni psychologiczno-

pedagogicznych. Te podmioty mają szczególne znaczenie przy wykrywaniu problemów 

rodzinnych, które dotykają najmłodszych, takich jak przemoc czy ubóstwo. 

W zakresie wsparcia dla osób starszych i ich rodzin, zwracano natomiast dużą uwagę na 

konieczność współpracy instytucji służby zdrowia (jak przychodnie, szpitale, zakłady 



 

 

opiekuńczo-lecznicze (ZOL)) z pracownikami socjalnymi. Aktualnie jest ona zdecydowanie 

niewystarczająca. 

Złączyłam w jedno ośrodek zdrowia, hospicjum i Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy. Byłoby super, gdyby na telefon pracownika socjalnego w ZOL-u 

powiedzieli: „Tak, mamy miejsce dla waszej babci”. (…) Bo często jest tak że 

dzwoni szpital i mówi: „12. lipca wypisujemy taką i taką osobę. Żądamy 

pisemnego potwierdzenia odebrania wyżej wymienionej osoby od zespołu 

karetki”. No i co? I osoba na przykład nie ma dzieci, albo dzieci są za 

granicą, jest samotna, jest starsza. (…) Obdzwaniamy wszystkie hospicja, 

wszystkie ZOL-e, sześć miesięcy, dziewięć miesięcy, w DPS nie ma miejsc. 

Porażka. 

- Ostrów 

Kolejny obszar problemowy, który powinien być uwzględniony przy doborze podmiotów 

ściśle ze sobą współpracujących, to organizacje, które wspierają osoby w szczególnie 

trudnym położeniu na rynku pracy. Część badanych wspomina w tym miejscu o PUP - ach. 

Inni akcentują natomiast rosnącą rolę podmiotów ekonomii społecznej. 

W Jaśliskach powstały teraz trzy spółdzielnie socjalne. (…) Znalazły, że tak 

powiem, beneficjentów, wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. I w trzech spółdzielniach zatrudniono tych ludzi. 

Polecam gorąco zainteresowanie się spółdzielniami socjalnymi. To jest 

dobry krok do walki z wykluczeniem. (…) Przy doświadczeniach 

spółdzielczych, PGR-owskich, myślę, że bardzo dobry grunt jest. 

- Krempna 

Instytucje kościelne to ostatni podmiot, którego obecność w sieci współpracy jest konieczna, 

aby trzon jednostek współpracujących ze sobą mógł być efektywny. Głos ten spotkał się 



 

 

jednak z pewnymi wątpliwościami, a wręcz sprzeciwem związanym z wyborem 

przedstawicieli konkretnych organizacji religijnych, którzy powinni być zaproszeni do 

współpracy. 

Musielibyśmy równość, bo jest wolność. Mówię, że jest wolność wyznania, 

więc musielibyśmy z każdego kościółka czy meczetu zaprosić kogoś do 

współpracy. 

- Przeworsk 

Warto jednak podkreślić, iż opinia ta była radykalnie odmienna od zdania większości 

uczestników badania. Podkreślali oni bowiem z jednej strony duży autorytet księży 

katolickich w lokalnych społecznościach, z drugiej zaś – ich dobry kontakt z wiernymi oraz 

dużą wiedzę na temat rzeczywistych problemów, dotykających mieszkańców ich parafii. 

U nas się zaangażowali. Jest miejscowa plebania, dwóch proboszczów. To 

przynosi efekt (…), mają ci duchowni autorytet. Wydaje mi się, że tak 

naprawdę wiedzą, co się dzieje w środowisku lokalnym, bo jeżdżą, coraz to 

więcej księży współpracuje, czy to integruje się ze społecznością, odwiedza 

osoby. Oni tak naprawdę wiedzą, poprzez spowiedzi, poprzez rozmowy, co 

tak naprawdę się dzieje, jakie są problemy. Byłoby wskazane, gdyby na 

przykład ktoś taki był. Jakieś takie problemy, taka osoba, która je zna i chce 

się podzielić. 

- Krościenko Wyżne 

Reasumując, w gronie instytucji, które powinny współpracować ze sobą szczególnie ściśle, 

największe znaczenie wydają się mieć te o największych uprawnieniach wykonawczych, 

umożliwiających im interwencje nawet w przypadku sprzeciwu osób, których problem 

dotyczy - Policja, sądy i kuratorzy. Duże znaczenie ma również korzystanie z istniejących 

zasobów GOPS i PCPR, a także OIK. Trzon podmiotów współpracujących na rzecz wsparcia 



 

 

osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym musi również obejmować instytucje, 

które najlepiej zidentyfikują istniejące problemy.               W przypadku dzieci i młodzieży 

będą to instytucje oświatowe, wśród dorosłych często przedstawiciele dominujących 

kościołów, a także pracownicy służby zdrowia. 

 

Oczekiwania wobec siebie, swoich zadań i kompetencji 
 

Kolejny etap zrealizowanych wywiadów dotyczył posiadanych przez gminy zasobów 

kadrowych, ich kompetencji, a także oceny kwalifikacji pracowników instytucji pomocowych. 

Podjęto także temat potrzeb (również infrastrukturalnych) oraz możliwości skutecznego 

dotarcia do potrzebujących.   

Sytuacja na tym polu przedstawia się bardzo różnie, w zależności od gminy oraz rodzaju 

instytucji. W niektórych spośród badanych jednostek terytorialnych, ocena zasobów 

ludzkich, kompetencji i zaangażowania jest bardzo wysoka, brakuje zaś możliwości 

technicznych lub finansowych. 

Zasoby ludzkie na pewno mamy. Mają ukończone specjalizacje z zakresu 

pracy socjalnej drugiego stopnia, także u nas właściwie na tym etapie 

żeśmy zakończyli edukację. (...) Także ja ze swojej strony mogę to 

potwierdzić, jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej. (...) Na pewno 

jeszcze jakieś tam braki są techniczne. Bo środek lokomocji czasem do 

wyjazdu w teren, to też tak… Jest samochód służbowy, którym 

dysponujemy, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość i jeżeli jest wolny, to 

wykorzystujemy. A jeżeli nie, to nie mamy takiej możliwości. Autobusów też 

nie ma, więc często też tutaj te tereny bliższe koleżanka często w ramach 

treningu… Na rowerze. 

- Ostrów 



 

 

Ocena merytoryczna zasobów kadrowych instytucji współpracujących często jest dobra.  

Ja myślę, że na pewno te instytucje, z którymi my teraz współpracujemy, to 

na pewno są to osoby kompetentne i przede wszystkim są takie 

sympatyczne, empatyczne i uczynne. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś 

spychologia, czy lekceważenie. Także tutaj jest dobrze. 

- Ostrów 

Badani wskazując na kwestie dotyczące poprawy wskazują również na konieczność zmian 

systemowych. Respondenci, szczególnie ci którzy zajmują się bezpośrednio osobami  

z niepełnosprawnościami i ich rodzinami stwierdzają, że na tym polu konieczne jest 

zwiększenie roli informacyjnej oraz opiekuńczej państwa. Wskazują w pierwszej kolejności na 

dramatyczną sytuację osób, w których rodzinie pojawia się dziecko z niepełnosprawnością. 

Ja myślę, że w przypadku, z mojej działki, czyli osób                                                   

z niepełnosprawnościami, myślę, że brakuje, ale to nie tylko na terenie 

naszej gminy, tylko myślę, że ogólnopolski system powinien być 

wypracowany.          W przypadku, jeżeli rodzi się dziecko z jakimś rodzajem 

niepełnosprawności, to w zasadzie rodzic zostaje z niczym. Wychodzi ze 

szpitala z informacją, że dziecku coś tam jest i za tym nic nie idzie. To 

znaczy, że nie ma listy, dobrze, teraz zgłoś się tutaj i tutaj. Masz prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego, masz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 

jakiej wysokości on by nie był. 

- Iwierzyce  

Dodatkowo brakuje osób do pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z osobami 

borykającymi się z problemami psychicznymi. 

Patrząc z perspektywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to ja 

myślę, że troszeczkę brakuje specjalistów dla dzieci. Psychiatrii dziecięcej. 



 

 

Nie ma na naszym terenie psychiatrów. Nie wychodzą z takiego założenia, 

żeby gdzieś dalej pojechać. Mamy na naszym terenie dwóch psychologów. 

- Krościenko Wyżne 

Zadania realizowane obecnie przez podmioty, które reprezentowali badani, również w kilku 

przypadkach wymagałyby modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb i wymogów 

zmieniającej się rzeczywistości.  

Szczególnie istotne z punktu widzenia respondentów jest to, że w ich codziennej pracy 

pojawiają się coraz to nowe wytyczne oraz zmieniają się przepisy, które narzucają 

pracownikom gminnym dany sposób postępowania. Zmiany prawne i otrzymywane 

wytyczne, zdaniem respondentów nie przystają do realiów, z którymi spotykają się oni w 

gminach.  

Poniższy przykład uwypukla problem braku środków na realizację zapisanych ustawowo 

celów. Brak możliwości sfinansowania realnych prac edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy skutkuje faktycznymi brakami w świadomości mieszkańców. 

- Ja to powiem na przykładzie powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy. To jest zapisane w ustawie, powiat ma to realizować. Ale (...) 

skąd powiat ma wziąć pieniądze na realizację tego programu? Bo można 

wpisać wszystko. Ale skąd ma wziąć? Żeby szkolić ludzi? I to jest wszystko 

patykiem na wodzie pisane. Bo to się robi tylko dlatego, że jak przyjedzie 

kontrola. Na papierze. Żeby zobaczyła, robi się? Robi. Ale jakby były na to 

pieniądze, to można byłoby robić szkolenia, ulotki, informatory, różne 

rzeczy. Ale z czego? Jak my, jako PCPR, mamy budżet na wszystko i na 

przemoc, nie mamy paragrafu na przemoc.  

- Przybywa zadań, są wymagania. 



 

 

- Dokładnie, później przyjeżdża pani z urzędu wojewódzkiego WPS-u i pyta, 

a to, a to? Ale no za co? Szukać mamy sponsorów? Przecież to jest zadanie 

powiatu, nie moje własne zadanie. Nie idą po prostu za tym środki, to się 

przede wszystkim sprowadza do tego. 

- Ale, przede wszystkim, to jest chyba obowiązek państwa. Jeżeli są ludzi 

niepełnosprawni, niezaradni, schorowani, to kto ma się tym zająć? Jeżeli 

jest rodzic czy opiekun jakiś, to jakim prawem i z jakich środków ma się on 

tym człowiekiem zająć?  

Nie ma skąd tych pieniędzy wziąć. (…) Więc cały czas my jesteśmy, ktoś 

kiedyś powiedział, państwem teoretycznym. I tak jest. Na wszystko teoria 

jest. Na wszystko przepisy są. Tylko niech ktoś z tej góry zejdzie, przyjdzie i 

zobaczy, jak to można zrobić. 

- Kuryłówka 

Osoby, które udają się po pomoc do funkcjonującego PCPR, mogą czuć się rozczarowane 

formą lub zakresem pomocy oferowanej przez tę instytucję. Jak stwierdził jeden z 

respondentów, ich instytucja świadczyć może jedynie pomoc doraźną, interweniując 

jednorazowo i udzielając pomocy jednorazowo.  

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. „Rodzinie” - kojarzy się to stricte z 

taką pomocą finansową, czy to powiedzmy z taką, że mamy jakąś pomoc 

pedagogiczną, psychologiczną, doradztwem. 

- Poradnictwo specjalistyczne. 

- To, co mamy, to jest namiastka tego. To jest mylące do tego, co my tak 

naprawdę robimy. (...) Ludzie do nas przychodzą: To jak to? To nie zostanę 

zasiłek? Jakie wy jesteście centrum pomocy rodzinie? (...) To, co my mamy, 



 

 

to punkt interwencji, dyżurny, to jest namiastka czegoś. Natomiast brakuje 

takiej naprawdę pomocy specjalistów. 

- Przeworsk 

Potrzeba poszerzenia kompetencji, zwiększenie możliwości egzekwowania zobowiązań 

podjętych przez beneficjentów wsparcia - są to ważne aspekty ewentualnych zmian                       

w instytucjach pomocowych. 

- Nałożenie sankcji za niestawienie się. 

- My w PCPR realizujemy taki program korekcyjno-edukacyjny. (...)                  

I właśnie, nie ma takich instrumentów, żeby karać w jakiś sposób, jeśli się 

nie zgłasza taka osoba. Dwa razy w roku są dwie edycje. I są wysyłane 

zawiadomienia do osób. (...) Zawiadomienia idą mniej więcej do 60-70 

osób. A potem zgłasza się na pierwsze spotkanie może grupa dwudziestu 

paru osób, z czego kończy ją sześć osób. Ale ośrodek pomocy nie ma 

żadnych instrumentów, żeby rozliczyć. Nie przyszedł, to nie przyszedł. 

Jedynie co jest, to jeśli jest skierowanie z służby kuratorskiej, było już gdzieś 

tam, że pójdzie siedzieć, jeśli nie będzie brał udziału. (...) Taka sama 

sytuacja jest w przypadku osób nadużywających alkoholu i gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Klient jest wzywany raz, drugi, 

nie zgłasza się, to kierujemy wtedy już sprawę do prokuratora. (...) Jeżeli 

pierwszy raz nie przyjdzie, to następny raz on już wie, że z tego tytułu nic się 

nie dzieje. I się nie zgłosi tak samo. Zresztą, tak samo są grupy robocze, nie 

zgłaszają się wcale. 

- Przeworsk 

W opinii badanych, wśród grup osób, którym najtrudniej jest pomóc, są jednostki z 

zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością. 



 

 

U nas taką jeszcze dużą grupą są osoby niepełnosprawne, które właśnie 

otrzymują dofinansowania z PFRON. W powiecie takim jak u nas brakuje co 

roku około miliona złotych, bo jest niedoszacowanie tych środków z PFRON. 

Osoby niepełnosprawne przychodzą po konkretne sprawy. Pieluchomajtki, 

takie różne sprzęty. To są niezbędne sprzęty, które powinni mieć 

zapewnione, oczywiście bezpłatnie. Ten człowiek niepełnosprawny, który 

potrzebuje cewnik, powinien mieć to u nas w Polsce za darmo. Oczywiście 

nie ma tego za darmo, tylko jest współfinansowane przez PFRON i NFZ. 

- Świlcza 

Bardzo poważnym problemem wydaje się być także los dorosłych osób                                              

z niepełnosprawnością. Bardzo często osobami tymi opiekują się dojrzali, starsi, równie 

schorowani rodzice. 

- Też wydaje mi się, że teraz jest problem z osobami niepełnosprawnymi 

dorosłymi. Nie ma u nas takich miejsc, a może ja nie mam świadomości, że 

są. Bo też spotykam się z osobami, które mają niepełnosprawne, dorosłe 

dzieci i martwią się, co dalej z nimi będzie? Jeszcze brakuje chyba takich 

instytucji. 

- Tak, to jest problem, który pojawia się u nas w stowarzyszeniu teraz, ale 

to jest trend ogólnopolski. To znaczy, dzieci są teraz dobrze 

„zaopiekowane”, takie małe, z niepełnosprawnością. Bo mają czas na 

wspomaganie rozwoju, potem jest ta koedukacja. Problem pojawia się, gdy 

kończy się edukacja, albo w osiemnastym, albo dwudziestym piątym roku 

życia, jeżeli jest to głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej. Te 

osoby się starzeją, ich rodzice też się starzeją. I rodzice, nie mówię, że 

psychiczne, ale po prostu fizycznie nie są w stanie się zajmować swoimi 

dorosłymi dziećmi. My też widzimy po naszych uczestnikach, że wcześniej 



 

 

było więcej takich zajęć aktywizujących, czy plastycznych rzeczy. Jakieś 

kulinarne zajęcia. A teraz coraz więcej, bardziej przesuwa się to w kierunku 

opieki, jakiegoś wsparcia może medycznego. I za chwilę zostaną ci rodzice, 

którzy nie są w stanie fizycznie zajmować się swoimi dorosłymi 

niepełnosprawnymi dziećmi, a po śmierci rodziców zostaną te osoby. I 

teraz, co z nimi zrobić? Obciążać rodzeństwo, żeby brało na barki swoje 

zajmowanie się swoim niepełnosprawnym bratem, czy siostrą? Czy dawać 

do domu opieki społecznej, gdzie też musi zrzucać się cała rodzina? I 

wiadomo, że jeżeli jest to osoba z niepełnosprawnością fizyczną, czy 

intelektualną, to ta osoba, rodzice zdają sobie z tego sprawę, że taka osoba 

w domu pomocy społecznej zostanie po prostu spacyfikowana 

farmakologicznie, przywiązana do łóżka. 

- Świlcza 

Osoby uzależnione od alkoholu, a korzystające z gminnego wsparcia finansowego, to druga 

grupa najczęściej wymienianych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których 

najciężej jest dotrzeć ze wsparciem. To im, zdaniem badanych, najtrudniej jest skutecznie 

pomóc. Przyczyn należy w tym przypadku upatrywać w fakcie, że właśnie ta grupa ma 

największe problemy, aby dostrzec swoją chorobę. Uświadomienie alkoholizmu często nie 

jest łatwe. Pomimo sygnałów z zewnątrz, powtarzających się problemów rodzinnych                 

i zawodowych, osoba chora długo wypiera i nie przyjmuje do wiadomości istnienia 

uzależnienia. Przyjęcie pomocy z zewnątrz to kolejny krok, którym pokonać należy 

przeszkodę świadomościową. Pracownicy instytucji pomocowych stwierdzają wyraźnie, że 

alkoholik najpierw musi dostrzec problem, dopiero potem oni mogą spróbować skutecznie 

mu pomóc. Warto jednak zauważyć, że same instytucje pomocowe mogłyby pełnić – mając 

odpowiednie do tego celu zasoby – rolę edukacyjną i zwiększającą świadomość społeczną 

w obszarze alkoholizmu. Ten fakt uczestnicy badania pomijają. 



 

 

Pomysł powołania dodatkowej, nowej instytucji, która miałaby się zająć wsparciem osób 

wykluczonych, którym aktualnie powołane do tego instytucje nie są w stanie skutecznie 

pomóc, nie spotkał się z akceptacją.  

Respondenci przyznają, że woleliby zmian w przepisach, większych uprawnień płynących              

z ustaw regulujących ich pracą, a także ewentualnego zwiększenia środków finansowych niż 

powoływania nowych instytucji. Konieczne, według respondentów są zmiany w niektórych 

ustawach, na przykład o przeciwdziałaniu przemocy.  

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.  

- O chorobach psychicznych. O alkoholizmie pewnie też. (…)  

- O uprawnieniach pracowników socjalnych. Zawód pracownika socjalnego 

nie wszedł przez 20 lat. 

- Instytucje sobie poradzą, jeżeli będą odpowiednio dostosowane przepisy. 

- Świlcza 

Najbardziej podkreślane oczekiwanie uczestników badania to zwiększenie kompetencji 

pracowników socjalnych w zakresie możliwości osobistej interwencji w sytuacjach trudnych            

i wymagających bezpośrednich działań, takich jak możliwość dokonania obdukcji dziecka przy 

podejrzeniu przemocy domowej. Chcieliby oni również odświeżenia archaicznych przepisów, 

regulujących ich pracę. Istotnym postulatem jest również zwiększenie zatrudnienia w 

poszczególnych instytucjach, by umożliwić ich efektywną współpracę                                               

i obejmowanie beneficjentów kompleksowym wsparciem. 

 

 

 



 

 

Podsumowanie 
 

Pierwszym z celów zrealizowanego badania było zidentyfikowanie problemów społecznych,   

z którymi mierzą się przedstawiciele instytucji wsparcia działających na terenie 

poszczególnych gmin czy powiatów. Okazało się, że trudno tu zarysować specyfikę lokalną – 

wszystkie gminy dotyka przede wszystkim problem alkoholizmu, a w dalszej kolejności 

powiązane z nim trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia, ubóstwo i przemoc                          

w rodzinie. Druga powszechna grupa problemowa to zapewnienie opieki osobom 

niesamodzielnym – w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami. 

Największa trudność, z którą mierzą się przedstawiciele poszczególnych instytucji przy 

próbach niesienia pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, to 

opór samych potencjalnie zainteresowanych w stosunku do oferowanych im form wsparcia. 

Mają na to wpływ przede wszystkim postawy i przekonania osób żyjących w małych 

społecznościach lokalnych. Z jednej strony obawiają się one – ze względu na brak 

anonimowości  – stygmatyzacji w swoim środowisku, z drugiej zaś są bierne i często nie 

podejmują prób poprawy swojego losu. Warto jednak zauważyć, że cechy przypisywane 

przez pracowników instytucji pomocowych beneficjentom wsparcia – nieumiejętność 

przyznania się przed sobą do bezradności, niechęć do sięgania po wsparcie instytucjonalne, 

obawy przed stygmatyzacją – nie są charakterystyczne tylko dla ich podopiecznych. Taki 

wizerunek beneficjentów pomocy społecznej i obciążanie ich za brak efektywności 

udzielanego wsparcia wskazuje, że również sami przedstawiciele instytucji pomocowych 

powinni zostać objęci programem działań edukacyjnych, który mógłby zredukować 

stereotypowe postrzeganie osób, z którymi stykają się w codziennej pracy. 

Pytani o to, jak radzą sobie z barierami, na które napotykają w swojej pracy, respondenci 

okazują się być nieco bezradni. W przypadku konkretnych obszarów problemowych, jak na 

przykład przemoc domowa, starają się organizować doraźne akcje – prelekcje czy warsztaty - 

mające na celu zwiększanie świadomości społecznej. W szerszej perspektywie jednak 



 

 

podkreślają, że ich praca ma często charakter interwencyjny, nie systemowy. W rozmowie            

o barierach w skutecznym niesieniu pomocy, badani koncentrują się jednoznacznie na 

postawach i przekonaniach potencjalnych beneficjentów, którzy nie chcą korzystać                         

z oferowanego wsparcia – nie dostrzegają przy tym, że instytucje, które reprezentują 

mogłyby pełnić istotną rolę podczas zmieniania tej mentalności. Jednocześnie uczestnicy 

badania przyznają, że zabiegają również o większą dostępność zasobów: zarówno w formie 

finansowej, jak i kadrowej (np. oferując pracę stażystom oraz zachęcając do współpracy 

lokalnych, aktywnych działaczy, którzy mogą zaoferować pomoc o charakterze 

wolicjonalnym, nieodpłatną). Pracownicy instytucji pomocowych mają bowiem świadomość, 

że ich działania byłyby skuteczniejsze, gdyby na problemy poszczególnych rodzin mogli 

poświęcić więcej czasu i uwagi. Badani podkreślają również, że jednym z ich zadań jest 

szerokie informowanie o działalności poszczególnych instytucji (jak PCPR i OIK), aby 

umożliwić jak najszerszemu gronu odbiorców uzyskanie informacji o dostępnych formach 

pomocy i specyfice działania poszczególnych instytucji. Zdjęcie z nich tego obowiązku jest 

kolejnym sposobem na umożliwienie pracownikom większego skupienia na rozwiązywaniu 

problemów społecznych     i wsparciu osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem.  

Uczestnicy badania podkreślają, że różnice pomiędzy dostępnością zasobów i możliwością 

efektywnego działania wynikają z lokalizacji gminy Według badanych na terenach wiejskich 

niesie się pomoc zdecydowanie trudniej niż w ośrodkach miejskich. Jest to związane z 

mniejszą anonimowością potencjalnych odbiorców, co zniechęca ich do korzystania z 

oferowanego wsparcia. Mniejsze gminy borykają się z trudnościami wynikającymi nie tylko z 

niechęci mieszkańców do korzystania z pomocy instytucjonalnej. Mają one również często 

problemy kadrowe - wykwalifikowani specjaliści nie chcą dojeżdżać do pracy za niewielkie 

stawki, a stali pracownicy poszczególnych instytucji są obciążeni zbyt dużą liczbą 

merytorycznych i biurokratycznych obowiązków. Mimo wysokich ocen dotyczących 

kwalifikacji i kompetencji współpracowników, badani są zdania, że tylko większe zasoby 



 

 

kadrowe i odciążenie poszczególnych osób może pozwolić na objęcie beneficjentów 

kompleksowym, efektywnym wsparciem. 

W toku badania postawiono również tezę, że wielu instytucjom brakuje narzędzi czy 

możliwości egzekwowania od beneficjentów wsparcia jakichkolwiek zmian w ich codziennym 

funkcjonowaniu. Co więcej, większość z tych ośrodków nie posiada odpowiednich 

instrumentów, aby zaktywizować osoby zdiagnozowane jako uciążliwe dla otoczenia czy 

negatywnie nastawione do współpracy z instytucjami pomocowymi. By poprawić ten stan 

rzeczy, należałoby pochylić się zatem nad istniejącymi rozwiązaniami prawnymi i zakresem 

kompetencji poszczególnych instytucji. 

Współpraca pomiędzy badanymi podmiotami wydaje się mieć bardzo dobry przebieg. Opiera 

się ona w dużej mierze na kontaktach nieformalnych. W małych społecznościach gminnych 

pracownicy poszczególnych podmiotów znają się, zatem łatwiej im podejmować wspólne 

inicjatywy. Na poziomie instytucjonalnym sytuacja przedstawia się gorzej. Respondenci 

przyznają, że nie mają pełnej wiedzy o kompetencjach innych instytucji oraz podejmowanych 

przez nich działaniach. Często brak jest również procedur, regulujących współdziałanie 

poszczególnych podmiotów w sytuacjach wymagających interwencji. Postulowano również, 

aby tworząc model współpracy, pochylić się nad propozycją zatrudnienia konkretnej osoby, 

mającej pełnić funkcję swego rodzaju łącznika pomiędzy instytucjami pomocowymi. Byłaby 

ona z jednej strony źródłem wiedzy o kompetencjach wszystkich organów, z drugiej zaś – w 

oparciu o odpowiednio zdefiniowane zasady – mogłaby koordynować ich działania. Zebranie 

wiedzy o dostępnych w danej gminie czy powiecie formach pomocy dla osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym mogłoby również pomóc w ich skutecznej promocji. 

Nie ma natomiast - w odczuciu badanych - potrzeby powoływania do życia kolejnej instytucji, 

która koordynowałaby współpracę jednostek już istniejących. 

Instytucje, które powinny najściślej współpracować ze sobą – bez których udziału 

powodzenie modelu współpracy jest zagrożone – to przede wszystkim te o dużej „mocy 



 

 

sprawczej”: Policja, sądy, służba kuratorska. Uczestnicy badania podkreślają także, że                    

w trzonie instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny się 

znaleźć podmioty stricte pomocowe: GOPS, PCPR oraz OIK. Nie powinno również zabraknąć 

kompetentnych osób mających wiedzę o rodzinach, będące w bezpośrednim kontakcie                  

z nimi. W przypadku dzieci będą to przede wszystkim pracownicy placówek oświatowych, 

natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, badani przyznają, że dużą wiedzę o lokalnych 

społecznościach mogą mieć osoby duchowne. 

Opinie zebrane od respondentów w toku realizowanych wywiadów wskazują, że problemy 

społeczne dotykające podkarpackie gminy są podobne. Istniejące obecnie instytucje 

pomocowe działają sprawnie, a osoby w nich pracujące są oceniane jako zaangażowane                 

i empatyczne. Jednocześnie mierzą się one z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do 

pierwszych zaliczają się: braki kadrowe, nadmiar obowiązków i trudności finansowe, a do 

drugich: niechęć potencjalnych beneficjentów do korzystania z oferowanego im wsparcia.         

W celu usprawnienia współpracy poszczególnych podmiotów, trzeba przede wszystkim 

umożliwić im płynną wymianę informacji – tak na poziomie formalnym (na przykład przez 

zatrudnionego do tego celu pracownika), jak i nieformalnym, zapraszając na spotkania 

dyskusyjne. Na poziomie ponadregionalnym, instytucje pomocowe dla zwiększenia 

efektywności potrzebują natomiast klarownych procedur dotyczących współpracy i 

kompetencji wzajemnie przenikających się, a także rozwiązań prawnych, umożliwiających im 

egzekwowanie od beneficjentów zachowań od nich oczekiwanych. 


