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Wstęp  

Prezentowany raport jest materiałem pomocniczym w I etapie projektu pn. „Liderzy 

kooperacji” realizowanego obecnie w 8 gminach województwa lubelskiego1. 

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych 

istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich 

na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 

podlaskiego i świętokrzyskiego.  

Skuteczna realizacja celu projektu wpłynie na: włączenie zasobów różnych sektorów tj. 

edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w 

kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji, wzrost 

wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej 

kooperacji, wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, 

profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, 

opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób, 

rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych 

społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i 

rodzin.  

Cel może zostać osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu 

kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych 

polityk sektorowych dla gmin wiejskich.  

Projekt z pewnością przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk 

sektorowych, wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie 

aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji. 

Głównym celem badań fokusowych2 w 2018 r. było zdiagnozowanie zarówno potrzeb, 

potencjału jak i barier w rozwoju współpracy. Na podstawie informacji zebranych od 

                                                           
1 W każdej z gmin uczestnikiem projektu jest także miejscowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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przedstawicieli różnych podmiotów pomocy społecznej i sektorowych, działających na rzecz 

osób i rodzin wykluczonych społecznie opracowane zostały wnioski do tworzenia Modelu 

Kooperacji. FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe, prowadzone były w grupie celowo 

dobranych osób. Prowadzone przez moderatora, umożliwiały nie tylko skonfrontowanie 

opinii poszczególnych uczestników badań, ale przede wszystkim głębsze zrozumienie badanej 

problematyki.  

I Charakterystyka badanych gmin i badanych respondentów 

W badaniach fokusowych wzięli udział respondenci reprezentujący 8 gmin: 

1) Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim; 

2) Wólka w powiecie lubelskim;  

3) Konopnica w powiecie lubelskim;  

4) Spiczyn w powiecie łęczyńskim;  

5) Cyców w powiecie łęczyńskim;  

6) Leśniowice w powiecie chełmskim;  

7) Wąwolnica w powiecie puławskim;  

8) Trawniki w powiecie świdnickim. 

1. Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne badanych gmin 

Poszczególne gminy są bardzo zróżnicowane pod względem głównych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych, co niewątpliwie wpływa na ich możliwości realizowania aktywnej 

i skutecznej polityki społecznej na rzecz osób ubogich i wykluczonych. Podstawowe 

wskaźniki zamieszczono w tabeli poniżej.  

Lp. Gmina Liczba 

mieszkańców 

(stan na 31 

grudnia 2016 

r.) 

Odsetek 

mieszkańców 

objętych 

środowiskową 

pomocą 

społeczną 

(2016 r.) 

Wydatki na 

pomoc 

społeczną i 

pozostałe 

zadania w 

zakresie 

polityki 

społecznej 

(2016 r.) 

[tys. PLN] 

Szacowana 

liczba osób 

objętych 

środowiskową 

pomocą 

społeczną 

Średnie 

wydatki na 

osobę objętą 

środowiskową 

pomocą 

społeczną 

1 Tomaszów 

Lubelski 

11 379 6,6% 12 991,8 751 17,299 

                                                                                                                                                                                     
2 Były to tzw. zogniskowane wywiady grupowe moderowane przez badacza, w których respondentami byli 

przedstawiciele instytucji edukacyjnych, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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2 Wólka 11 795 4,7% 11 888,2 554 21,445 

3 Konopnica 13 441 3,6% 13 632,8 484 28,174 

4 Spiczyn 5 650 10,3% 6 513,0 582 11,192 

5 Cyców 7 951 6,4% 9 536,8 509 18,741 

6 Leśniowice 3 707 19,9% 5 732,8 738 7,771 

7 Wąwolnica 4 764 7,3% 5 124,4 348 14,735 

8 Trawniki 9 023 8,7% 10 466,3 785 13,333 

*Źródło przeliczenia własne na podstawie danych GUS w Lublinie3 

Trzy gminy można sklasyfikować jako duże (o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 

tys. mieszkańców)4. Są to gminy: Konopnica, Wólka i Tomaszów Lubelski. Trzy kolejne 

gminy sklasyfikowano, jako średniej wielkości (od 5 do 10 tys. mieszkańców): Trawniki, 

Cyców i Spiczyn. Natomiast 2 pozostałe gminy maja poniżej 5 tys. mieszkańców. Są to tzw. 

gminy małe: Wąwolnica i Leśniowice. 

Drugim wskaźnikiem jest odsetek mieszkańców objętych środowiskową pomocą 

społeczną. Pod tym względem zdecydowanie niższe wskaźniki dotyczą gmin największych. 

W gminie Konopnica odsetek ten wyniósł w 2016 r. jedynie 3,6% ogółu mieszkańców, w 

Wólce było to 4,7%, a w Cycowie i Tomaszowie Lubelskim odpowiednio 6,4% i 6,6%. Na 

przeciwnym biegunie znalazły się gminy: Leśniowice z odsetkiem równym 19,9% i Spiczyn z 

odsetkiem 10,3%.  

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

w 2016 r. były najwyższe w gminach dużych. W Konopnicy wyniosły one 13,3 mln PLN, w 

Wólce wyniosły niemal 13 mln PLN, w Tomaszowie Lubelskim 11,9 mln PLN, a w 

Trawnikach 10,4 mln PLN. Dla porównania w małych gminach: Leśniowice i Wąwolnica 

było to odpowiednio 5,7 mln oraz 5,1 mln.  

Szacowana liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczną była zdecydowanie 

największa w Trawnikach (785 osób), Tomaszowie Lubelskim (751 osób) i w Leśniowicach 

(738 osób).  

Średnie wydatki na osobę objętą środowiskową pomocą społeczną były w 2016 r. 

najwyższe w Konopnicy, gdzie wyniosły ponad 28 tys. PLN na osobę. W Wólce było to 

                                                           
3 Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS: Lublin 2017, Gmina wiejska Tomaszów Lubelski; Gmina 

wiejska Wólka; Gmina wiejska Konopnica; Gmina wiejska Spiczyn; Gmina wiejska Cyców; Gmina wiejska 

Leśniowice; Gmina wiejska Wąwolnica; Gmina wiejska Trawniki. 
4 Społeczności lokalne, które są bardziej liczne mają z reguły o wiele wyższą dynamikę rozwoju, większe zasoby 

finansowe, kadrowe i infrastrukturalne.  



 

 

5 

niemal 21,5 tys. PLN, w Cycowie 18,7 tys., a w Tomaszowie Lubelskim 17,3 tys. PLN. 

Natomiast w Leśniowicach było to jedynie 7,7 tys. PLN na osobę.  

Powyższe wskaźniki wyraźnie pokazują sytuację społeczno-ekonomiczną 

poszczególnych gmin i związane z tym szanse na skuteczne realizowanie polityki społecznej. 

W zdecydowanie lepszej sytuacji są gminy duże, a w najgorszej gminy małe. Pod względem 

odsetka mieszkańców objętych środowiskową pomocą społeczną najtrudniejsza sytuacja 

występuje w gminach: Leśniowice i Spiczyn. Gminy Leśniowice i Spiczyn także 

zdecydowanie najmniej wydają na środowiskową pomoc społeczną. Dla porównania w 

gminie Konopnica wydatki na osobę są czterokrotnie wyższe niż w Leśniowicach. W 

konkluzji można stwierdzić, że te dwie małe gminy maja relatywnie najmniejszą szansę na 

realizowanie skutecznej polityki społecznej.  

2. Charakterystyka badanych respondentów 

W wywiadach, które zrealizowano w okresie od 10 do 28 września 2018 r. wzięło 

udział łącznie 55 respondentów z dziedzin: pomocy społecznej, edukacji, kultury, oświaty, 

organizacji pozarządowych i bezpieczeństwa publicznego. W każdej gminie w wywiadzie 

uczestniczył także pracownik miejscowego powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). 

Jet to istotne, ponieważ PCPR dysponują lepszym niż gminy zapleczem kadrowym (np. 

etatowymi prawnikami). Samo zaangażowanie się PCPR w projekt pn. „Liderzy kooperacji” 

znacznie podnosi szanse na sukces realizowanego projektu. 

Celem wywiadu była diagnoza szeregu zjawisk społecznych związanych z kooperacją 

na rzecz niwelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W ramach tej diagnozy 

zrealizowano 8 wywiadów w gminach i sporządzono 8 cząstkowych raportów z badań. 

Niniejszy raport jest próbą syntezy najważniejszych wniosków wypływających  

z nadmienionych raportów cząstkowych. 

II. Założenia metodologiczne badania 

1. Cele badawcze 

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lublinie (ROPS), a współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w 
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projekcie pn. „Liderzy kooperacji”5. Projekt w województwie lubelskim jest realizowany w 8 

gminach m.in. w gminie Wąwolnica.   

Celem badania były: 

1) Analiza potrzeb i oczekiwań instytucji gminnych w zakresie możliwości kooperacji na 

rzecz rodzin;  

2) Identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim; 

3) Analiza zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych 

sektorów(edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

sportu i rekreacji). 

Badanie realizowane w „I Kamieniu Milowym” (w 2018 r.) ma na celu przede 

wszystkim zebranie informacji nt. poziomu przygotowania do wdrażania modelu. Ponadto 

przeprowadzone badanie umożliwiło realizację następujących celów: 

1) Analiza poziomu przygotowania podmiotów do wdrażania modelu kooperacji;  

2) Analiza oczekiwań dotyczących współpracy podmiotów w modelu kooperacji;  

3) Analiza możliwości wdrożenia modelu kooperacji na rzecz rodzin/osób z określonym 

typem trudności (określonym, wybranym do testowania problemem w gminie);  

4) Analiza sposobu wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z modelu kooperacji;  

5) Identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim na rzecz 

rodzin/osób przeżywających trudności;  

6) Analiza zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych 

sektorów działających na rzecz rodzin. 

2. Założenia metodologiczne diagnozy 

W założeniach metodologicznych ustalono dwa kluczowe parametry diagnostyczne: 

1) Stopień kooperacji (czyli stan obecny), 

2) Potencjał kooperacji (czyli stan możliwy do osiągnięcia) przy zaangażowaniu 

badanych instytucji i ich przedstawicieli, a także przy zastosowaniu odpowiedniej 

organizacji działania. 

                                                           
5 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II- efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 
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W diagnozie posłużono się zestawem wskaźników zawartych w tabeli poniżej. 

Kryteria Wskaźniki wysokiego stopnia 

kooperacji 

Wskaźniki niskiego stopnia 

kooperacji 

1.Komunikowanie się między 

przedstawicielami instytucji 

Zarówno formalne, jak i 

nieformalne 

Wyłącznie formalne 

2. Procedura diagnozowania 

problemów  

W pierwszym rzędzie diagnoza 

konkretnego problemu, a w 

drugim ustalenie procedur 

Skupianie się wyłącznie na 

procedurach 

3. Sieć współpracy6 Rozbudowana/gęsta (tzn. 

współpraca wielu instytucji przy 

rozwiązywaniu wielu problemów) 

Prosta (współpraca tylko 

niektórych instytucji i tylko przy 

rozwiązywaniu niektórych 

problemów.  

4. Zgodność działania Ustalanie zgodnych interpretacji i 

zgodnych sposobów działania 

przez wszystkie instytucje 

Oddzielne (niekiedy sprzeczne) 

interpretacje i sposoby działania 

instytucji 

5. Zaangażowanie instytucji Wyrażona chęć (często poparta 

konkretnymi przykładami 

współpracy) 

Brak chęci (przykładów) 

współpracy 

Źródło: opracowanie własne 

Na końcu niniejszego raportu zaprezentowano wyniki diagnozy wszystkich badanych 

gmin. 

III Wnioski z badań 

1. Ubóstwo  

Pierwszym diagnozowanym zjawiskiem było ubóstwo i wykluczenie społeczne 

mieszkańców badanych gmin. 

Badani respondenci na problem ubóstwa zapatrują się co najmniej z trzech perspektyw. 

Pierwszą z nich jest kryterium dochodowe zawarte w aktach prawnych. Przyjęto, że stan 

ubóstwa dotyka osoby lub rodziny, których miesięczne dochody na członka rodziny nie 

przekraczają 643 PLN. Kryterium to spotkało się z powszechną krytyką respondentów, 

ponieważ w niewielkim tylko stopniu obrazuje ono zjawisko ubóstwa. Biorąc pod uwagę, że 

w skład dochodów nie wlicza się część zasiłków w tym środki z programu 500+ dochody 

osób  

i rodzin nie zawsze świadczą o ubóstwie. Dodając jeszcze do tego szereg zjawisk, jak np. 

„bezrobocie pozorne”, które polega na pracy bez umowy lub samotne macierzyństwo i 

związane z tym wsparcie alimentacyjne osoby sklasyfikowane jako ubogie wg. kryterium 

                                                           
6 Sieć współpracy to zbiór instytucji często lub zawsze współpracujących ze sobą. W sieci wyróżniamy: 

instytucję centralną, która inicjuje współpracę i instytucje peryferyjne, które przystępują do działań 

zainicjowanych przez instytucje centralną.  
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dochodowego nierzadko osiągają dochody większe od osób pracujących na pełnych etatach. 

W skrajnych przypadkach dochody osób „pozornie bezrobotnych” lub samotnych matek 

zostały przez badanych respondentów oszacowane na kwoty rzędu 7 do 8 tys. PLN. 

Możemy mówić i o ubóstwie ukrytym. Bo jeżeli patrzymy z punktu widzenia pomocy 

społecznej, to ludzie przychodzą i mówią, są zarejestrowani w urzędzie pracy, nie mają 

dochodu, wykazują, piszą oświadczenia, że nie mają dochodu, a pracują dorywczo i (…) mają 

się lepiej niż my, osoby pracujące. 

(Pracownik ds. pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina Konopnica) 

Co istotne, poszczególne gminy mają świadomość nieadekwatności kryterium 

dochodowego w orzekaniu ubóstwa i stosują kryteria dodatkowe. 

Ubóstwo nie kwalifikuje do uzyskania pomocy, bo oprócz tego ubóstwa musi być wskazany 

jeszcze taki czynnik jak bezrobocie czy niepełnosprawność, co będzie sugerowało, że jest 

powód tego ubóstwa. W momencie, kiedy idziemy na wywiad, i ustalamy, że jedyną 

przesłanką do udzielenia pomocy jest ubóstwo, czyli osoba nie jest zarejestrowana w urzędzie 

pracy, (…) nie wykorzystuje swoich możliwości pod względem takim, żeby była 

zarejestrowana, była osobą w rejestrze, która poszukuje tej pracy, nie posiada orzeczenia o 

niepełnosprawności, czyli nie ma jakichś tam problemów zdrowotnych dyskwalifikujących 

podjęcie pracy, i kolejne jakieś przesłanki, które nie są u takiej osoby do ustalenia powoduje 

to, że nie możemy przyznać pomocy. 

(Pracownik pomocy społecznej - Gmina Wólka) 

Inne kryterium zastosowano w gminie Trawniki, gdzie zasiłki socjalne nie są 

wypłacane w okresie letnim, gdy istnieje sporo możliwości podjęcia prac sezonowych (np. w 

sadownictwie). W Trawnikach ponadto często zamiast środków pieniężnych przekazuje się 

osobom ubogim środki materialne (np. ubrania). 

Drugim, najczęściej stosowanym kryterium identyfikacji ubóstwa są tzw. 

rozporoszone (niekontrolowane7) obserwacje oraz osobiste spotkania z osobami ubogimi. 

                                                           
7 Obserwacje wielu powiązanych ze sobą zjawisk w długim okresie czasu bez stosowania dokumentacji 

metodologicznej (np., karty obserwacji). Por. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w 

naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka, 2001, rozdział 9. 
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Kryterium to w opinii badanych przedstawicieli instytucji jest zdecydowanie bardziej 

obiektywne od kryterium dochodowego.  

Przejawów ubóstwa (rozumianego, jako inne zjawisko niż ustawowy próg 

dochodowy) jest wiele. Respondenci najczęściej wskazywali jednak: 

1) Brak umiejętności gospodarowania własnymi zasobami; 

2) Życie „ponad stan”; 

3) Wyuczoną bezradność; 

4) Ciężka choroba; 

5) Nieumiejętność bądź niechęć do przyjęcia pomocy; 

6) Niepełnosprawność; 

7) Uzależnienia (np. alkoholizm). 

W zależności od kryterium uznania danej osoby czy rodziny za ubogą badane gminy 

stosują rozmaite środki pomocowe. Najczęściej są to działania na rzecz leczenia 

odwykowego, działania na rzecz integracji społeczności, a rzadziej wspieranie aktywizacji 

zawodowej. 

2. Wykluczenie społeczne 

Wykluczenie społeczne jest najczęściej rozumiane, jako swoiste „odseparowanie” 

osoby lub rodziny od życia rodzinnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego.  

W badanych gminach wykluczenie społeczne najczęściej dotyka seniorów, którzy są 

porzucani przez własne dzieci realizujące karierę zawodową w innym mieście. W skrajnych 

przypadkach seniorzy utrzymują ze swoich niskich emerytur dorosłe dzieci, które są 

uzależnione od alkoholu, nie pracują i nie poszukują pracy. 

Do innych kategorii wykluczonych społecznie badani respondenci zaliczyli m.in. 

osoby chore (w tym chore psychicznie), osoby samotne lub osamotnione, ofiary przemocy i 

dzieci  

z rodzin patologicznych.  

Co istotne, wykluczenie społeczne jest zjawiskiem względnie trwałym. Wpływa na to 

głównie mentalność mieszkańców badanych wsi. Ta mentalność znacznie utrudnia osobie 

samotnej czy ofierze przemocy zgłosić się po pomoc do odpowiednich instytucji, a często w 
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momencie interwencji ofiary przemocy odwołują swoje oskarżenia - chronią tym samym 

członków rodziny. Mentalność osób wykluczonych społecznie łączy się także ze wstydem 

związanym z potencjalnym zgłoszeniem się po pomoc. Osoby te, które zostały wychowane w 

wysokim etosie pracy, wstydzą się lub po prostu nie chcą korzystać z pomocy. 

 Problem mentalności dotyczy również sąsiadów i krewnych osób wykluczonych 

społecznie. W badanych wsiach panuje wysoki stopień kontroli społecznej, który często 

przeradza się w zawiść, zazdrość i nietolerancję. Co ważne, cechy te są przekazywane z 

pokolenia na pokolenie i akty nietolerancji uczniów w szkołach, które są skierowane w stronę 

niepełnosprawnych kolegów nie spotykają się z reakcją rodziców.  

Dzieci moim zdaniem przekładają postawę swoich rodziców, bo jeżeli jest komunikat ze 

strony szkoły, że dziecko funkcjonuje nie tak, że na przykład obraża, dokucza koledze, który 

jest niepełnosprawny i rodzic na taki komunikat nie reaguje, to dla mnie jego postawa jest 

podobna. Jest w porządku, nic się nie dzieje, że dziecko źle się zachowuje. 

(Pracownik szkoły, wychowawca - Gmina Wąwolnica) 

Trzecim aspektem mentalnym jest wykorzystywanie osób najstarszych. Ich dorosłe 

dzieci często oddają im pod opiekę wnuki, a dzieci uzależnione od alkoholu – zabierają 

pieniądze. 

Często podkreślanym przejawem niedostosowania społecznego jest brak umiejętności 

gospodarowania własnymi zasobami. Część osób, które wcale nie mają najniższych 

dochodów wydaje je na rzeczy zbędne. Wymownym przykładem są matki, które środki z 

programu 500+ zamiast na potrzeby dzieci przeznaczają na kolejne smartfony. 

Jeżeli na przykład każemy kupić dzieciom ubranie, albo kupić biurko dla dziecka, a rodzic na 

przykład widzi potrzebę kupienia sobie kolejnego telefonu. (…) Tak często zmieniają telefony.  

Dostają 500+ i kupują dziecku za 600 złotych telefon, resztę biorą na raty. Bo taka matka 

uważa, że to jest ważniejsze, niż kupienie dziecku butów, ubrań, książek i czegoś jeszcze 

innego. 

(Pracownik instytucji pomocy społecznej - Gmina Leśniowice) 

Główne przejawy ubóstwa i wykluczenia społecznego w badanych gminach zawiera 
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tabela zamieszczona poniżej.  

Gmina Przejawy ubóstwa Przejawy wykluczenia społecznego 

Tomaszów 

Lubelski 

1) Samotność 

2) Alkoholizm 

3) Bezdomność 

 

1) Uzależnienie od alkoholu, 

2) Niepełnosprawność 

3) Rodziny dzieci z pieczy zastępczej, 

4) Ciężkie choroby 

5) Bezrobocie 

6) Niskie emerytury tzw. rolnicze 

 

Wólka 1) Niepełnosprawność; 

2) Ciężka choroba; 

3) Brak zaradności życiowej 

4) Uzależnienia 

1) Ciężkie choroby; 

2) Uzależnienia;  

a. Brak aktywności 

zawodowej (wyuczona 

bezradność) 

Konopnica 1) Problem alkoholowy 

2) Bezrobocie 

3) Brak środków finansowych na 

zapewnienie godnych 

warunków życia (nin. niskie 

emerytury) 

4) Starość (sędziwy wiek) 

5) Zły stan zdrowia członka 

rodziny 

6) Choroby psychiczne 

7) Niepełnosprawność 

8) Brak zaradności życiowej 

1) Problem alkoholowy 

2) Bezrobocie 

3) Brak środków finansowych na 

zapewnienie godnych warunków 

życia (nin. niskie emerytury) 

4) Starość (sędziwy wiek) 

5) Zły stan zdrowia członka rodziny 

6) Choroby psychiczne 

7) Niepełnosprawność 

8) Brak zaradności życiowej 

Spiczyn 1) Alkoholizm, 

2) Narkomania, 

3) Ciężka choroba w rodzinie, 

4) Niepełnosprawność, 

5) Bezrobocie,  

6) Starość i związana z tym 

przemoc ze strony dorosłych 

dzieci 

7) Alkoholizm, 

8) Narkomania, 

9) Ciężka choroba w rodzinie, 

10) Niepełnosprawność, 

11) Bezrobocie,  

1) Starość i związana z tym przemoc 

ze strony dorosłych dzieci 

Cyców 1) Seniorzy (osoby wskutek 

różnych przyczyn 

„wyizolowane ze 

społeczeństwa” i samotne); 

2) Osoby ciężko chore (np. chore 

psychicznie). 

3) Starszy wiek i towarzyszące mu 

„wyizolowanie się” z życia 

społecznego; 

4) Brak chęci korzystania z pomocy 

instytucji; 

5) Alkoholizm; 

6) Syndrom wyuczonej bezradności; 

7) Pasywność zawodowa wynikająca 

z wysokich kwot udzielanych w 

ramach pomocy społecznej; 

8) Przemoc w rodzinach. 
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Leśniowice 1) Brak zaradności życiowej; 

2) Ubóstwo i niedostosowanie 

społeczne wywołane brakiem 

kompetencji i zaradności 

życiowej; 

3) Ubóstwo wielopokoleniowe; 

4) Brak pracy w gminie (brak 

chęci do podejmowania pracy 

poza miejscem zamieszkania); 

5) Bezrobocie pozorne 

(dotyczące osób pracujących 

w szarej strefie); 

6) Alkoholizm. 

1) Brak zaradności życiowej; 

2) Ubóstwo i niedostosowanie 

społeczne wywołane brakiem 

kompetencji i zaradności życiowej; 

3) Ubóstwo wielopokoleniowe; 

4) Brak pracy w gminie (brak chęci do 

podejmowania pracy poza 

miejscem zamieszkania); 

5) Bezrobocie pozorne (dotyczące 

osób pracujących w szarej strefie); 

6) Alkoholizm. 

Wąwolnica 1) Brak umiejętności 

gospodarowania własnymi 

zasobami, 

2) Życie ponad stan, 

3) Wyuczona bezradność8, 

4) Nieumiejętność bądź niechęć 

do przyjęcia pomocy, 

5) Niepełnosprawność, 

6) Uzależnienia (np. alkoholizm) 

1) Niepełnosprawność i towarzysząca 

jej nietolerancja 

2) Problem alkoholizmu 

3) Bezrobocie 

 

Trawniki 1) Niezaspokojone, niezbędne 

potrzeby finansowe lub 

materialne 

2) Poczucie wstydu związane z 

otrzymywaniem pomocy 

3) Uzależnienia i bezdomność 

4) Ubóstwo dziedziczone 

5) Nieadekwatne wykształcenie 

lub brak wykształcenia 

1) Alkoholizm 

2) Bezrobocie 

3) Brak umiejętności 

wychowawczych (wydawanie 

pomocy przeznaczonej na żywienie 

dzieci na inne cele);  

4) Wyuczona bezradność wynikającą 

z długotrwałego bezrobocia. 

 

 Analiza danych zbiorczych zawartych w powyższej tabeli wyraźnie wskazuje, że 

przejawy ubóstwa i wykluczenia społecznego często są identyczne w poszczególnych 

badanych gminach. Należą do nich: alkoholizm i inne uzależnienia, starość, osamotnienie, 

postawy bierne i roszczeniowe, choroby i niepełnosprawność, ubóstwo finansowe. Świadczy 

to o szeregu problemów, które należałoby rozwiązać systemowo z poziomu programów 

krajowych i polityki UE9.  

Bariery zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego badani respondenci podzielili 

na trzy kategorie (wynikające ze źródeł tych barier). 

                                                           
8 Postawa wynikająca z wieloletniej pasywności. Polega na braku inicjatywy i wiary w powodzenia 

podejmowanych przedsięwzięć.  
9 Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 

17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020; 3. 

Bariery zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 



 

 

13 

Pierwszą i najczęściej wskazywaną kategorią są problemy powodowane przez same 

osoby wykluczone społecznie. Często są one bierne, wycofane i nie wierzą w sens 

aktywizacji. Do tych symptomów dochodzi jeszcze wstyd związany z sięganiem po pomoc.  

Widzę starszych ludzi, w wieku tam moich teściów. (…) Ci ludzie, oni by wstydzili się przyjść 

do opieki, żebrać o jakieś dodatki, mają pewne zasady. 

(Pracownik oświaty - Gmina Leśniowice) 

 Osoby te nie chcą brać udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych 

specjalnie dla nich (np. „Dni seniora”). Z różnych powodów nie biorą także udziału w 

imprezach kulturalnych.  

Podam wam przykład, organizujemy wyjazd do teatru. Pani wójt daje na transport, 

organizujemy wszystko, spinamy. Seniorzy mają tylko opłacić, bilet ze zniżką dla seniora 12 

złotych. I jedna pani mówi, o nie, to ja wykupię cegiełkę w radio, już nie będę mówiła, bo 

znamy wszyscy to radio. I ona nie pojedzie, ona się nie złoży, bo ona musi cegiełkę w tym 

miesiącu w radiu wykupić.  

(Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - Gmina Tomaszów Lubelski) 

Inna grupa osób wykluczonych społecznie nie sięga po pomoc instytucjonalną, 

ponieważ niejako „przyzwyczaiła się” do swojego położenia.  

To jest kwestia przyzwyczajenia, człowiek się po prostu przyzwyczaja do pewnych rzeczy i jak 

już coś zna, to tak jakby się z tym identyfikuje i to się staje częścią jego samego, tak, że nie 

widzi potrzeby zmiany na przykład, albo zaingerowania. 

(Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - Gmina Konopnica) 

Drugie źródło barier zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego leży w samych 

instytucjach publicznych, a w zasadzie w ograniczeniach prawnych ich funkcjonowania. 

Praktycznie nie istnieją uprawnienia do rozwiązywania problemów społecznych. Jednostka 

organizuje cele statutowe, te, które ma narzucone ustawowo i też statutowo. 

(Starszy specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Gmina Tomaszów Lubelski) 

Trzecie źródło barier, to brak koordynacji pomiędzy instytucjami, a niekiedy wręcz 

sabotowanie prac poszczególnych instytucji szczególnie przez sąd. 
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Mieliśmy taką sytuację, że na przykład dziecko zostało rodzinie odebrane. Później trafiły do 

sądu opinie biegłych o rodzinie. Wszystkie były negatywne, a sąd zwrócił dzieci rodzinie. 

(Pielęgniarka środowiskowa - Gmina Trawniki) 

4. Sposoby przeciwdziałania problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego 

W ramach przeciwdziałania problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego badani 

respondenci najczęściej: 

1) Zbierają informacje o każdym indywidualnym przypadku (diagnozują); 

2) Ustalają możliwe środki i niezbędne zasoby pomocy lub interwencji; 

3) Ustalają plany działania z innymi instytucjami; 

4) Podejmują interwencje lub inne działania. 

Kluczowym elementem w przypadku każdego działania z obszaru pomocy społecznej 

jest właściwa diagnoza zjawiska, ponieważ tylko wtedy ewentualna pomoc lub interwencja 

będzie pożyteczna, skuteczna i właściwie zaadresowana. 

Informacje są zbierane w formie: rozmów z osobami zainteresowanymi pomocą lub 

interwencją, wywiadów środowiskowych, analizy dokumentacji, badań społecznych (np. 

sondaży ankietowych).  

No po pierwsze informacja. Zbieramy informację, sprawdzamy tę informację, po czym 

działamy wszystkimi swoimi możliwymi środkami. (Prowadzimy - red.) długie rozmowy 

namawiania. 

(Pielęgniarka środowiskowa - Gmina Trawniki) 

Część informacji jest przekazywana przez sąsiadów, ale nie rodziny (sic!) osób ubogich 

lub wykluczonych.  

Mniejsze jest prawdopodobieństwo, że to będzie ktoś z tej rodziny, która funkcjonuje w takim 

patologicznym, dysfunkcjonalnym schemacie, niż to, że zaingeruje ta osoba trzecia, typu 

sąsiad. 

(Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - Gmina Konopnica)  

Ustalanie niezbędnych środków lub zasobów potrzebnych do pomocy lub interwencji 

polega na sprawdzeniu stanu prawnego i uzyskaniu informacji o dostępności tych środków. 
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Warto podkreślić, że często mimo spełniania warunków formalnych osoba niedostosowana 

społecznie nie otrzymuje pomocy – właśnie z powodu braku środków. 

Przykład: dostaję pismo z sądu, mam skierować osobę stosującą przemoc na przymusowy 

jakiś program dla sprawców przemocy, program korekcyjno-edukacyjny. I szukajcie sobie 

sami gdzie to jest, w ogóle, kto to realizuje. (…) Zadzwoniłam do centrum interwencji 

kryzysowej, oni mówią, że tak oni są jednostką do tego najbardziej powołaną, ale nie robią 

tego, bo nie mają środków. Wpisują tylko na listę oczekujących osób. 

(Pracownik szkoły - Gmina Konopnica) 

Wiele działań wspomagających osoby ubogie lub wykluczone społecznie wymaga 

współdziałania, co najmniej kilku instytucji. Taki podział pracy funkcjonuje np. w 

specjalnych komisjach ds. zwalczania alkoholizmu. Warto jednak dodać, że mimo 

zaangażowania wielu instytucji problem nie zawsze zostaje rozwiązany. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (jest bardzo złożone - red.). Rodzina wychodzi z problemem, 

zgłasza tę osobę na komisję, komisja się składa, dajmy na to, z 6 osób. Do tego grona dołącza 

jeszcze koordynator, który przyjmuje taki wniosek, to jest jedna osoba. Później kierujemy 

sprawę do sądu. Powoływany jest biegły, czyli jest już 8 osób. Sprawa idzie do sądu, jest już 

skład, no to 10 osób. (…) Później już zapada wyrok, gdzieś po półtora roku, jest powołany 

kurator sądowy, czyli już jedenasta osoba. Osoba, policjanta daje nam 12 osób. Później 

doprowadzają osobę uzależnioną na leczenie, gdzie lekarz pyta się na izbie, czy pan czy pani 

wyraża zgodę na leczenie, a osoba mówi nie. Ja nie wyrażam zgody. I praca całego zespołu 

12-14 osób idzie na marne. 

(Pracownik ds. pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina Konopnica) 

W świetle wyników zrealizowanych badań, respondenci deklarują, że  znają możliwości 

i uprawnienia innych instytucji. Jednak w praktyce znajomość ta jest niewystarczająca. W 

wielu przypadkach przedstawiciele różnych instytucji wydają sprzeczne decyzje w tej samej 

sprawie. 

Podejmowanie interwencji lub innych działań jest bardzo złożoną procedurą. Musi być 

ono uzasadnione prawnie. Musi się także zebrać zespół ekspertów uprawnionych do np. 
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interwencji: pracownik pomocy społecznej, lekarz, kurator sądowy, policjant itd. 

W ramach przeciwdziałania problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego 

poszczególne instytucje prowadzą także działania samodzielnie. Wzorcowym przykładem 

takich działań jest gmina Wąwolnica.  

Szkoła prowadzi swoisty „monitoring” zachowań i sytuacji uczniów, a zauważone 

problemy zgłasza do Ośródka Pomocy Społecznej.  

Z naszej perspektywy, jeśli widzimy, że coś jest nie tak, to albo zgłaszamy to do Ośrodka 

Pomocy Społecznej, albo do ośrodka zdrowia, a zdarza się, że jedziemy po pracy 

bezpośrednio. 

(Pracownik szkoły, wychowawca - Gmina Wąwolnica) 

Przedstawiciele PCPR, którzy tworzą strategię rozwiazywania problemów społecznych 

konsultują swoje pomysły i rozwiązania ze wszystkimi możliwymi instytucjami lokalnymi. 

Za tym idą też działania konkretnej strategii, oczywiście wiele instytucji bierze w tym udział. 

Są konsultacje społeczne, różnych organizacji pozarządowych, instytucji. 

(Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - Gmina Wąwolnica) 

Kurator sądowy prowadzi bezpośrednie rozmowy z osobami wymagającymi 

interwencji. Wpływa na ich postepowanie, a w razie oporu z ich strony kieruje sprawę do 

sądu. 

Jest to praca na przykład w ramach nadzorów, więc tutaj są konkretne oddziaływania. Są to 

rozmowy z osobami (wymagającymi wsparcia - red.), kierowanie ich do poszczególnych 

miejsc, czasami obligowanie do tego, tak, że mają gdzieś pójść czy zwracanie się na przykład 

do sądu o to, żeby sąd nałożył zobowiązanie na taką osobę. Jeżeli już widzimy taki totalny 

opór, tak, że nie będzie współpracowała z asystentem, sąd może nałożyć zobowiązanie. 

(Kurator Sądowy, Sąd Rejonowy w Puławach - Gmina Wąwolnica) 

Wiele cennych inicjatyw i działań realizują organizacje pozarządowe. Działania te 

skupiają się głównie na integrowaniu osób wykluczonych społecznie ze środowiskiem 

społecznym. 

Jako stowarzyszenie staramy się wprowadzać integrację społeczną. Aktywizujemy naszych 

uczestników. Wdrażamy ich w życie społeczne, zabieramy ich do teatrów, organizujemy 
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szkolenia dla rodziców osób niepełnosprawnych i piszemy programy. 

(Terapeuta Zajęciowy z organizacji pozarządowej - Gmina Wąwolnica)  

Ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzi działania wśród swoich wychowanków.  

Realizujemy projekty socjalne tutaj na terenie ośrodka, tak, że i dla grupy i w sposób 

indywidualny. No bezpośrednio wchodzimy w środowisko. 

(Pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Gmina Wąwolnica) 

Sposoby przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu są zazwyczaj w pełni 

formalne i zgodne z wieloletnią praktyką działania instytucji. Brakuje natomiast rozwiązań 

innowacyjnych, interdyscyplinarnych i międzypodmiotowych. Badane gminy z reguły nie 

prowadzą monitoringu zjawisk. Ich działania ograniczają się do interwencji. Działania 

prewencyjne realizują niemal wyłącznie placówki oświatowe. Wydaje się, że wdrożenie 

rozwiązań innowacyjnych i prewencyjnych w działaniach zespołów projektowych, a 

pośrednio do instytucji jest podstawowym warunkiem sukcesu projektu „Liderzy kooperacji”. 

5. Kooperacja pomiędzy instytucjami 

Na terenie wszystkich badanych gmin działają formalne i nieformalne sieci 

współpracy pomiędzy instytucjami. Co ważne, centralną rolę w tych sieciach odgrywają 

przeważnie szkoły, jako instytucje inicjujące współpracę oraz Ośrodki Pomocy Społecznej, 

jako instytucje niejako kumulujące wszystkie działania. 

Sieci działania w poszczególnych gminach są następujące zamieszczono w tabeli 

poniżej. 

Gmina Sieci współpracy/kooperacji
10  

 

Tomaszów 

Lubelski 

 

W sieci współpracy instytucjonalnej centralną pozycję zajmuje Urząd Gminy W 

Tomaszowie Lubelskim. 

1) Urząd gminy skupia działania wszystkich instytucji: Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia, Gminnego Ośrodka Kultury w 

Tomaszowie Lubelskim; 

2) Zespół interdyscyplinarny współpracuje z urzędem gminy, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS), organizacjami pozarządowymi i 

społecznikami; 

3) Szkoły współpracują z urzędem gminy i GOPS w Tomaszowie Lubelskim. 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) współpracuje z Ośrodkiem 

Wsparcia, zespołem interdyscyplinarnym, GOPS i policją. 

Na terenie powiatu źle oceniono współpracę z sądem rejonowym, powiatowym 

                                                           
10 Konkretne przykłady zostały opisane w rozdziale 6. 
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urzędem pracy oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie 

Lubelskim. 

Wólka  Stała współpraca w gminie Wólka przebiega pomiędzy: 

1) Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

2) Ośrodkiem Monar i Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

3) Policją i Ośrodkiem Monar; 

4) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który współpracuje ze szkołami; 

Organizacją pozarządową a „wszystkimi możliwymi instytucjami” publicznymi i 

pozarządowymi 
Konopnica W sieci współpracy między instytucjonalnej: 

1) Policja współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i sądem rejonowym, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze szkołami, ośrodkiem zdrowia 

policją i sądem rejonowym. 

3) Żadna z badanych instytucji nie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Spiczyn W sieci współpracy międzyinstytucjonalnej: 

1) GOPS współpracuje z policją, szkołami, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinne w Łęcznej, 

2) Szkoły współpracują ze wszystkimi instytucjami pomocy społecznej na 

terenie gminy, 

3) Policja współpracuje w GOPS, szkołami i ośrodkiem zdrowia. 

Cyców W sieci współpracy międzyinstytucjonalnej: 

1) GOPS, jako instytucja prowadząca Międzyinstytucjonalny Zespół ds. 

Problemów Alkoholowych współpracuje z policją, szkołami, Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej; 

2) Szkoły współpracują ze wszystkimi instytucjami świadczącymi wsparcie dla 

młodzieży, jak również dla dorosłych (Współpracują z poradnią 

psychologiczną, GOPS rodzicami); 

3) Policja współpracuje w GOPS i PCPR. 
Leśniowice Sieć kooperacji w gminie jest, zatem bardzo rzadka. 

1) PCPR współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i rodzinami 

pełniącymi pieczę zastępczą; 

2) Szkoły współpracują z organizacjami pozarządowymi i organizacjami 

nieformalnymi i pozarządowymi (np. kołami gospodyń wiejskich, ochotniczą 

strażą pożarną i klubami sportowymi). 

Poważnym problemem z punktu widzenia funkcjonowania gminy i jej działań 

podejmowanych na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego jest znikoma 

współpraca gminnych instytucji z policją. 

Wąwolnica W sieci kooperacji: 

1) Szkoła współpracuje z: rodzicami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Wąwolniccy (GOPS), organizacjami pozarządowymi; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Puławach kooperuje z: 

GOPS, sądem rejonowym, kuratorem sądowym, policją i ośrodkiem zdrowia; 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z: PCPR, szkołami, 

ośrodkiem zdrowia i policją. 

Do poszczególnych działań zapraszane są ponadto inne instytucje, jak parafie, 

ośrodki kultury, sportu i rekreacji. 
Trawniki W sieci współpracy: 

1) Urząd Gminy w Trawnikach współpracuje z PCPR, ośrodkiem zdrowia, 

sądem i policją; 

2) Szkoły współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami 

pozarządowymi. 
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6. Bariery kooperacji między instytucjami  

Bariery kooperacji międzyinstytucjonalnej w badanych gminach najczęściej mają 

swoje źródła w: 

1) Zróżnicowaniu uprawnień i obowiązków poszczególnych instytucji; 

2) Nadmiernej biurokracji; 

3) Zbyt formalnych relacjach; 

4) Dyfuzji odpowiedzialności, 

5) Braku środków finansowych i kadr; 

6) Braku lidera projektu kooperacji. 

Zróżnicowanie uprawnień i obowiązków poszczególnych instytucji utrudnia współpracę 

i uniemożliwia podejmowanie decyzji przez pojedyncze instytucje. Konieczna jest 

współpraca, która funkcjonuje tylko w niektórych dziedzinach (np. rozwiazywanie 

problemów alkoholowych). 

Mamy małe uprawnienia. Praktycznie nie istnieją, do rozwiązywania problemów społecznych, 

prawda. Jednostka organizuje cele statutowe, te, które ma narzucone ustawowo i też 

statutowo. (Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Gmina Tomaszów Lubelski) 

Problem nadmiernej biurokracji dotyczy praktycznie wszystkich instytucji. Nadmierna 

biurokracja niekiedy uniemożliwia zawiązywanie działań międzyinstytucjonalnych. 

Potrzebny jest statut, podstawy prawne i wyraźny rozdział kompetencji. Biurokracja utrudnia 

także funkcjonowanie każdej z instytucji z osobna.  

Administracja to jest, mówię, masakra. Uważam, że pracownik pomocy społecznej nie 

powinien się administracją zajmować. Niech to robi osoba, która skończyła administrację. Ja 

powinnam działać w terenie. 

(Pracownik ds. pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina 

Trawniki) 

Zbyt formalne relacje, z jednej strony stanowią „gwarancję bezpieczeństwa” dla 

pracownika instytucji (nie naruszy on procedur). Z drugiej jednak strony bardzo opóźniają 

rozwiązywanie problemów. Niekiedy dochodzi do osobliwych sytuacji, w których pracownik 

jednej instytucji wysyła dokument listem poleconym do innej instytucji, która ma siedzibę w 

sąsiednim pokoju tego samego budynku. 
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W zgodnej opinii badanych ekspertów relacje nieformalne zdecydowanie ułatwiłyby 

obieg informacji i przyspieszyły rozwiązanie problemów społecznych.  

Faktycznie nie znamy się. Jeżeli instytucja dzwoni do instytucji, no to jest jakaś taka blokada 

na tą współpracę. Bo jednak to zawsze jest tak, że oczywiście działamy w granicach prawa.  

Jak się znamy i ufamy, to inaczej do tej granicy podchodzimy. 

(Pracownik ds. pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina Spiczyn)

  

Zjawisko dyfuzji odpowiedzialności polega na przerzucaniu problemu, decyzji i 

związanej z tym odpowiedzialności z jednej instytucji na drugą. Wynika to bezpośrednio z 

braków kadrowych i braku czasu.  

Jeżeli patrzeć na ten zespół interdyscyplinarny, to po prostu nie ma współpracy. Tylko, 

pracownicy socjalni zostają. Bo policja nie ma czasu ze względu na kadry, bo mamy jednego 

dzielnicowego na 13 tysięcy, 13,5 tysiąca, prawie 14 tysięcy mieszkańców. Jeden dzielnicowy 

jest, więc on wiadomo, mając swoje obowiązki zawodowe, nie jest w stanie przyjść na zespół, 

który zespół powinien, odbywać się raz w tygodniu, a faktycznie powinien odbyć się 2-3 razy 

w tygodniu, bo zjawisko przemocy się nasila w gminie. 

(Pracownik ds. pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Gmina 

Konopnica) 

Ostatnią spośród najczęściej wymienianych barier kooperacji jest brak lidera takiej 

kooperacji.  

Lider, pełnomocnik jakiś, do którego można wykonywać telefony jak są na przykład problemy, 

tak. Że jak nie wpada mi do głowy, że pani z fundacji może mi to załatwić, to dzwonię do 

kogoś, mam taki i taki inny problem, a tam wiadomo właśnie gdzie, kto, co i jak. 

(Pracownik ds. polityki społecznej w urzędzie gminy - Gmina Wólka) 

7. Model kooperacji 

W badanych gminach nie opracowano jeszcze skutecznego modelu kooperacji. 

Stosunkowo najlepiej funkcjonuje on w gminach Cyców, Tomaszów Lubelski i Trawniki, 

gdzie instytucje gminne współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu wielu problemów. Bardzo 
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dobrze układa się również współpraca z PCPR, które w nadmienionych gminach wysyłają 

swoich specjalistów do poszczególnych miejscowości. Podobnie zresztą postępują gminne 

ośrodki pomocy społecznej (GOPS). Dzięki temu osoby ubogie i wykluczone mają dostęp do 

specjalistów w miejscu swojego zamieszkania.  

Przedstawiciele instytucji wskazanych powyżej z powyższych gmin znają się 

osobiście (mówią do siebie po imieniu), co świadczy o tym, że łączą ich długoletnie relacje 

służbowe. Powoływane zespoły interdyscyplinarne oraz korzystanie z doświadczeń 

zagranicznych, jak np. wizyty studyjne w Hiszpanii i w Holandii świadczą o wysokim stopniu 

profesjonalizmu pracowników pomocy społecznej oraz kierowników instytucji.  

Na wyróżnienie zasługuje (w gminach Cyców, Trawniki, Konopnica i Tomaszów 

Lubelski) przede wszystkim postawa przedstawicieli instytucji, którzy najpierw definiują 

konkretny problem społeczny, a dopiero w drugiej kolejności poszukują skutecznych 

procedur mogących rozwiązać ten problem. Świadczy to o tym, że działają oni na pożytek 

mieszkańców, a nie na rzecz „realizacji procedur”. 

W pozostałych badanych gminach trwają intensywne działania mające na celu 

wypracowanie takiego modelu.  

W gminie Spiczyn dąży się do wypracowania modelu pozwalającego przyspieszyć 

podejmowanie decyzji i zniwelować konkretny problem niejako „w zarodku”. 

Właśnie w tym przepływie (informacji jest problem - red.). Może czasami my za późno mamy 

pewne informacje, że już coś się zadziało. Zaczyna coś się dziać w szkole, to się przenosi na 

grunt rodziny. (…) My dowiadujemy się już po jakimś czasie, kiedy już musimy naprawdę 

ostro reagować, a pewien problem podejrzewam dałoby się rozwiązać na poziomie szkoły. 

(Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej – Gmina Spiczyn) 

Dotychczasowy model kooperacji w gminie Konopnica opierał się w większości 

przypadków na wspólnym realizowaniu projektów specjalnych (pozastatutowych)11 (głównie 

projektów europejskich) oraz na podejściu systemowym do wspierania rodzin.  

W gminie Wólka model współpracy zdaniem respondentów powinien polegać m.in. na 

ciągłych spotkaniach oraz wzajemnym informowaniu się o podejmowanych inicjatywach.  

                                                           
11 Projekt specjalny jest działaniem pozastatutowym, najczęściej finansowanych ze środków zewnętrznych 

pozyskiwanych w procedurze konkursowej. 
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Rozpowszechnianie tych informacji w swoich środowiskach, bo jeśli ja dostanę informację o 

jakimś szkoleniu, i będę ją rozpowszechniał, a nie rzucę ją do szuflady, no to wtedy będzie 

miało to sens. 

(Pracownik pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej – Gmina Wólka) 

W gminie Konopnica postulatem respondentów skierowanych na stworzenie 

skutecznego modelu kooperacji jest ścisły podział obowiązków pomiędzy poszczególne 

instytucje. 

Otwartość większa na innych współpracowników z innych instytucji. Bo ja bym chciała 

wiedzieć, co możemy zrobić, chciałabym, żeby ktoś nam tę wiedzę przekazał. 

(Potrzebne są - red.) Jakieś wytyczne, na przykład jak mam dzwonić do sądu, to gdzie 

dokładnie, numer telefonu, do kogo, imię i nazwisko, baza jakaś taka, jakaś ścieżka, ślad, 

pokazanie, w którą stronę. 

(Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – Gmina Konopnica) 

W gminie Wąwolnica przedstawiciele badanych instytucji są bardzo zainteresowani 

wypracowaniem skutecznego modelu kooperacji. Ich zdaniem należy podjąć szereg działań 

integrujących. 

Należy przybliżać współpracę między instytucjami, na przykład poprzez organizowanie 

jakichś konferencji, czy spotkań, bliżej, lepiej się poznajemy. 

(Kurator Sądowy, Sąd Rejonowy w Puławach – Gmina Wąwolnica) 

8. Wymiana zasobów 

Wszyscy badani respondenci są skłonni wymieniać lub wspólnie korzystać z zasobów 

swoich gmin: 

1) Intelektualnych); 

2) Prawnych i prawniczych; 

3) Lokalowych (np. pomieszczenia szkolne. 

Największe znaczenie ma wspólne korzystanie z zasobów intelektualnych. Każda z 

instytucji w badanych gminach dysponuje doświadczonym i bardzo dobrze wykształconym 

personelem. Wymiana wiedzy, poglądów i opinii pozwoliłaby na lepsze zrozumienie danego 

problemu i opracowanie skuteczniejszych sposobów jego rozwiązywania. 

Powinniśmy wykorzystywać nasze kompetencje intelektualne. Tak, jak idziemy na spotkanie 
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jakieś i się dzielimy wiedzą. 

(Pracownik szkoły, wychowawca - Gmina Wąwolnica) 

Ważnym zasobem jest pomoc w zakresie stosowania prawa i udostępnianie 

prawników. Obecnie są oni etatowymi pracownikami jedynie w PCPR, ale w niektórych 

gminach (np. w Cycowie czy Trawnikach) udzielają porad prawnych zarówno osobom 

fizycznym, jak i instytucjom.  

Udostępnianie lokali na rzecz spotkań zespołów roboczych zadeklarowano w każdej z 

badanych gmin. Najczęściej z taką inicjatywą wychodziły szkoły. 

9. Diagnoza stanu i potencjału kooperacji międzyinstytucjonalnej w badanych gminach 

– rekomendacje do przyszłych działań 

W założeniu metodologicznym badań założono dwa kluczowe parametry 

diagnostyczne: 

1) Stopień kooperacji (czyli stan obecny), 

2) Potencjał kooperacji, (czyli stan możliwy do osiągnięcia) przy zaangażowaniu 

badanych instytucji i ich przedstawicieli, a także przy zastosowaniu odpowiedniej 

organizacji działania. 

Obydwa parametry oszacowano na podstawie zebranych analiz kluczowych 

wskaźników (zawartych w rozdziale II). Zamieszczono je w tabeli poniżej. 

Gmina Stopień kooperacji 

międzyinstytucjonalnej 

Potencjał kooperacji 

międzyinstytucjonalnej i 

rekomendacje 
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Tomaszów Lubelski 

 

Umiarkowany: Instytucje 

współpracują na wielu polach. Badani 

respondenci znają się osobiście, 

realizuje się wiele wspólnych 

inicjatyw. 

Brakuje natomiast ścisłej współpracy z 

instytucjami powiatowymi (np. sąd 

rejonowy). Respondenci, mimo 

deklaracji o znajomości kompetencji 

innych instytucji faktycznie ich nie 

znają. 

Wysoki: Respondenci chętnie wzięli 

udział w projekcie, są otwarci na nowe 

rozwiązania, planują rozszerzenie 

składu zespołu projektowego. 

Konieczne do tego są jednak określone 

rozwiązania organizacyjne jak: 

1) Ustalenie reguł i powołanie 

lidera kooperacji na terenie 

gminy; 

2) Pomoc prawna; 

3) Wspólne diagnozowanie 

poszczególnych problemów 

społecznych (w tym ubóstwa 

i wykluczenia społecznego;. 

4) Utworzenie sprawnej sieci 

wymiany informacji i 

zasobów; 

5) Nawiązanie trwałej 

kooperacji z instytucjami 

powiatowymi (PUP, sąd 

rejonowy, Poradnia-

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Lublinie). 

Wólka  Niski: Wynika to z braków 

organizacyjnych, kadrowych i 

wypracowanych rozwiązań kooperacji. 

Problemem jest także opór mentalny 

osób niedostosowanych społecznie 

oraz nieadekwatne rozwiązania 

systemowe (prawne), które np. 

ograniczają interwencje ze względu na 

próg dochodowy gospodarstw 

domowych, a nie ze względu na 

faktyczne ubóstwo. 

Wysoki: Badana grupa, to osoby o 

bardzo wysokich kwalifikacjach oraz 

świeżym, krytycznym spojrzeniu na 

problem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Grupa ta wyraźnie 

sprecyzowała swoje oczekiwania, po 

których spełnieniu pomoc dla osób 

ubogich i niedostosowanych 

społecznie może być efektywna. 

Powyższe warunki to przede 

wszystkim:  

1) Wyłonienie 

lidera/koordynatora projektu,  

2) Wsparcie kadrowe, 

3) Ochrona prawna 

podejmowanych działań. 

Konopnica Niski: Przyczynia się do tego wiele 

czynników, jak m.in.: braki kadrowe, 

niechęć do współpracy wewnątrz 

instytucji, jak i pomiędzy instytucjami, 

brak rzetelnej diagnozy problemów 

społecznych. 

Umiarkowany: Po spełnieniu 

postulatów i pomysłów członków 

zespołu roboczego projektu „Liderzy 

kooperacji” potencjał ten może 

znacznie wzrosnąć. Warunkami 

koniecznymi tego wzrostu są: 

1) Skuteczniejsza wymiana 

informacji, 

2) Powołanie koordynatorów 

projektu, 

3) Częstsze spotkania członków 

zespołu roboczego. 
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Spiczyn Bardzo niski: Badane instytucje 

skupiają się głównie na realizowaniu 

własnych działań statutowych. Co 

więcej, niektóre działania np. policji 

dot. alkoholizmu są sabotowane przez 

ośrodek zdrowia. 

Umiarkowany: Istnieje silna wola 

przedstawicieli instytucji do 

nawiązywania trwałych kooperacji. 

Gmina potrzebuje: 

1) Wsparcia merytorycznego 

(prawnego)  

2) Usprawnienia komunikacji 

podmiejskiej. 

Cyców Wysoki: Badane instytucje 

współpracują ze sobą formalnie i 

nieformalnie rozwiązując problemy 

mieszkańców.  

Problemami do poprawy są w zasadzie 

wyłącznie zjawiska: 

1) Dyfuzji odpowiedzialności, 

czyli przerzucania 

problemów, które można 

rozwiązać wcześniej na 

ostatni element w „łańcuchu 

pomocy społecznej” czy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2) Ukrywanie poważnych 

problemów uczniów z rodzin 

patologicznych przez szkoły; 

3) Poprawa pracy ośrodka 

zdrowia w przypadku 

orzekania o celowości 

podjęcia przez alkoholika 

terapii. 

Bardzo wysoki: Gmina dysponuje 

dobrymi rozwiązaniami 

organizacyjnymi w zakresie pomocy 

społecznej i bardzo doświadczoną 

kadrą. Korzysta również ze 

sprawdzonych rozwiązań 

zagranicznych. Na obecnym etapie 

można jednoznacznie założyć, że 

gmina stanie się faktycznym „Liderem 

kooperacji” w województwie 

lubelskim. 

Leśniowice Bardzo niski: Przyczynia się do tego 

kilka czynników, jak m.in. 

1) Stereotypowe podejście do 

problemów ubóstwa i 

wykluczenia ze strony 

badanych specjalistów; 

2) Autorytarny styl zarządzania 

gminy przez wójta (kwestia 

ta wymaga dodatkowej 

obserwacji); 

3) Niski stopień współpracy 

między instytucjami i wiedzy 

o kompetencjach 

poszczególnych instytucji. 

Trudny do oszacowania: Wydaje się, 

że dopiero pierwsze działania 

interdyscyplinarnego zespołu „Liderzy 

kooperacji” wskażą na istniejący 

potencjał lub jego brak. 
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Wąwolnica Umiarkowany: Przedstawiciele 

instytucji współpracują niemal 

wyłącznie na drodze formalnej. 

Zdarzyły się również przypadki 

sabotowania działań jednej instytucji 

przez inną. 

Bardzo wysoki: Badani respondenci z 

nieukrywanym entuzjazmem 

przystąpili do programu „Liderzy 

kooperacji” i wiążą z nim wiele 

nadziei. Liczą oni na to, że dzięki 

zacieśnieniu i skoordynowaniu 

współpracy problemy ubogich i 

niedostosowanych społecznie 

mieszkańców gminy będą 

rozwiązywane szybciej i sprawniej. 

Trawniki Umiarkowany: Poszczególne 

instytucje wspomagają się, a w 

sytuacjach kryzysowych działają 

bardzo szybko i skutecznie. Wszystkie 

badane instytucje potrzebują wsparcia 

prawnego oraz kampanii 

informacyjnej skierowanej do 

społeczności lokalnej. Jest ona, 

zamknięta i nietolerancyjna. 

Wysoki:, Badani w celu uruchomienia 

skutecznego systemu kooperacji 

oczekują przede wszystkim: 

1) Wsparcia prawnego; 

2) Pełniejszej wymiany 

informacji pomiędzy 

instytucjami. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów cząstkowych 

Zakończenie 

Zaprezentowany report z badań miał na celu przybliżenie czytelnikom problematyki 

kooperacji międzypodmiotowej w 8 zróżnicowanych gminach województwa lubelskiego, z 

których każda ma swoją odrębną specyfikę oraz liczne problemy społeczne, z jakimi zmagają 

się przedstawiciele instytucji: pomocy społecznej, oświaty, kultury, policji, organizacji 

pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.  

Wspólnym mianownikiem dla badanych gmin jest uczestniczenie ich wraz z całym 

zapleczem instytucjonalnym w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”. Celem tego projektu jest 

eliminacja barier i nawiązanie skutecznej kooperacji na rzecz niwelowania problemów 

ubóstwa i wykluczenia społecznego.  Obydwa problemy kumulują w sobie obszerny zestaw 

innych poważnych kwestii: prawnych, organizacyjnych społecznych oraz kulturowych.  

Z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nieodłącznie związane są problemy: uzależnień, 

przemocy, chorób, niepełnosprawności, starości, osamotnienia, bezrobocia, wyuczonej 

bezradności roszczeniowości, nietolerancji itd. 

Zakres barier, które utrudniają sprawne współdziałanie jest bardzo szeroki. Jednak 

pewne przeszkody można wyeliminować w stosunkowo niedługim okresie czasu i przy 

nieznacznych kosztach, co przełoży się na szybkość i skuteczność podejmowanych działań. 
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Do takich barier należą:  

1) Zbyt formalne relacje miedzy przedstawicielami poszczególnych instytucji; 

2) Brak wiedzy o kompetencjach innych podmiotów; 

3) Brak zaufania między instytucjami; 

4) Skupianie się wyłącznie na własnych kompetencjach, 

5) Dyfuzja odpowiedzialności, czyli swoiste „przerzucanie” obowiązków na inne 

instytucje; 

6) Sabotowanie pracy innych instytucji. 

Zespoły projektowe w badanych gminach podjęły już część wyzwań związanych ze 

zniwelowaniem powyższych przeszkód. Dynamika podejmowanych działań jest jednak 

bardzo zróżnicowana. W gminach tzw. dużych (tj. pow. 10 tys. mieszkańców) przyjęto już 

szereg rozwiązań ułatwiających współpracę międzypodmiotową. Natomiast w gminach 

najmniejszych (poniżej 5 tys. mieszkańców), które borykają się z brakiem kadr, finansów i 

często pomysłów dotychczas wyrażono jedynie entuzjastyczne opinie nt. kooperacji.  

Wartym pokreślenia jest fakt, że poza nielicznymi wyjątkami przedstawiciele 

instytucji gminnych nie potrafili wskazać konkretnych przykładów współpracy, wspólnie 

realizowanych działań i ich rezultatów. Można założyć, że deklarowana współpraca ma 

charakter pozorny lub jest realizowana sporadycznie. Ponadto mimo pytań pogłębiających 

respondenci nie potrafili udzielić żadnej odpowiedzi na pytania o: dobre praktyki w zakresie 

współpracy, przyczyny/trudności w zakresie kooperacji oraz propozycje niwelowania tych 

trudności.  

Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest stworzenie mechanizmów faktycznej i trwałej 

współpracy. Biorąc pod uwagę wysoki stopień entuzjazmu większości indagowanych 

respondentów związanych z projektem badane gminy w dalszych jego etapach („Kamieniach 

Milowych”) wypracują systemy pozwalające im być faktycznymi liderami kooperacji. 

Systemy te w następnej kolejności będą implikowane do innych gmin województwa 

lubelskiego. 

  


