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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 podlaskiego.  

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, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych, Policji, pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców szkolnych. 

W badaniach wzięli też udział członkowie i członkinie organizacji pozarządowych, pracownicy 

Powiatowych Urzędów Pracy, Gminnych Ośrodków Kultury, kuratorzy sądowi, animatorzy, 

koordynatorzy rodzin zastępczych oraz radni i włodarze gmin. 

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: 

 Identyfikacja barier wpływających na pomoc osobom/rodzinom w gminie/powiecie, 
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 Wzajemne oczekiwania wobec zadań i kompetencji przedstawicieli podmiotów 

działających na terenie gminy/powiatu, 

 Organizacja kooperacji na rzecz efektywnego pomagania, 

 Weryfikacja wiedzy na temat kompetencji i wzajemnych usług. 

 

Nota metodologiczna 
 

Badanie zostało przeprowadzone 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 podlaskiego: 

 Kobylin-Borzymy (10 respondentów), 

 Kolno (8 respondentów), 

 Korycin (9 respondentów), 

 Narewka (14 respondentów), 

 Nowinka (8 respondentów), 

 Piątnica (10 respondentów), 

 Szudziałowo (9 respondentów), 

 Wysokie Mazowieckie (10 respondentów). 
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Łącznie w badaniach fokusowych wzięło udział 78 przedstawicieli instytucji pomocowych 

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

terenie województwa podlaskiego. 

Identyfikacja barier wpływających na pomoc 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, starzeniem się społeczeństwa oraz niewydolnością wychowawczą 

rodzin. Te główne problemy często są ze sobą ściśle powiązane i w wielu wypadkach 

wzajemnie się przenikają.  

Związek pomiędzy uzależnieniem od alkoholu i przemocą w rodzinie wydaje się być 

nierozerwalny. Dodatkowo, problem przemocy wiąże się z trudną sytuacją kobiet w małych 

społecznościach wiejskich. Brak edukacji, perspektyw, pozytywnych wzorców oraz realnej 

pomocy powoduje, że kobiety doświadczające przemocy rzadko próbują wydostać się 

z trudnej sytuacji. 

Uświadamianie i edukacja ofiar przemocy. Powiedzmy, kobieta jest bita 

od zawsze. Nie wie, że może być inaczej. Nawet, jeżeli piorun strzeli i ona 

zgłosi to na Policji, to później wycofa, bo nie ma tego systemu obrony. 

(Piątnica) 

Ja uważam, że (...) alkoholizm to jest największy problem, moim zdaniem, 

to najtrudniejsze. 

(Nowinka) 

Niepełnosprawność i starzenie się społeczności lokalnych związane z wyludnieniem 

obszarów wiejskich, jest to kolejny poważny problem na Podlasiu. 
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Starzenie się społeczeństwa. (…) Dużo niepełnosprawnych. To może się 

zawierać też w tym pierwszym, bo im osoby są starsze, tym są bardziej 

niepełnosprawne. Ale generalnie, niepełnosprawność. 

(Narewka) 

Kolejne obserwowane przez badanych zjawisko, będące przyczyną dalszych problemów 

społecznych, to emigracja. Mieszkańcy opuszczają mniejsze miejscowości w poszukiwaniu 

pracy lub edukacji, także za granicę, co powoduje, że obszary wiejskie w powiecie się 

wyludniają. 

- Przybywa nam ludzi starszych, niestety na naszym terenie. I to też jest taki 

problem.  

- To znaczy ich nie przybywa, tylko młodych nie ma, na tej zasadzie.  

- Nasze społeczeństwo się starzeje, może tak. 

- Młodzi wyjeżdżają za granicę. 

(Kobylin-Borzymy) 

Wyjazdy mieszkańców przekładają się bezpośrednio na wzrastający problem starzenia się 

lokalnych społeczności i konieczność zapewnienia opieki nad samotnymi osobami 

w podeszłym wieku. 

- Generalnie jest taka tendencja, że coraz więcej postrzegam tych ludzi 

starszych.  

- Samotnych bez rodziny?  

- Tak, bo rodzina wyjeżdża i to już wyjeżdżają całe rodziny. Gmina się 

w ogóle starzeje.  

(Kolno) 
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Osoby starsze, bo tam na wsiach są rodziny wielopokoleniowe, zostają 

same 

i teraz zaczyna być taki problem, że nie ma kto się opiekować osobami 

starszymi. Występują do nas, czy można skierować do domu pomocy 

społecznej osoby. Zaczyna być problem opieki osób starszych. 

(Wysokie Mazowieckie) 

Wsie oddalone od skupisk miejskich, na przykład w gminach Narewka, Nowinka czy Wysokie 

Mazowieckie, borykają się również z poważnymi niedogodnościami komunikacyjnymi. 

Odległości, bo tutaj nie jest tak jak w mieście, czy innych miejscowościach, 

że ludzie mieszkają przy drodze, tu są tzw. kolonie, są to bardzo odległe 

miejsca, niekiedy w lesie i dostanie się do nich, dojazd. (…) To warto 

podkreślić, w gminie miejskiej [Hajnówka posiada lepszą komunikację], 

natomiast pozostałe nasze gminy są rozległe terytorialnie, a tam nic nie 

dojeżdża. 

(Narewka) 

Oferty są głównie w Augustowie i Suwałkach. Trudno dojechać. I nikt z nich 

nie korzysta. 

(Nowinka) 

Autobusy nie dojeżdżają do poszczególnych wsi z miejscowości ościennych. Szczególnie 

wyraźnie jest to odczuwalne w czasie przerw wakacyjnych. Jest to o tyle istotne i wpływające 

na działania instytucji pomocowych, że na przykład w gminie Nowinka, Gminny Ośrodek 

Kultury ma atrakcyjną ofertę dla dzieci w czasie wakacji. 

Tam prawie w ogóle nie jeżdżą, zwłaszcza, że to są miejscowości, gdzie 

na przykład w wakacje nie dojeżdża żaden autobus. Wtedy, kiedy jest 

największa potrzeba. GOK ma dobrą ofertę przecież. 

 (Nowinka) 
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Też trudności komunikacyjne. Dojazdy. W miejscowości autobus nie chodzi. 

(Wysokie Mazowieckie) 

 

Ważnymi, wspominanymi przez respondentów problemami, często bezpośrednio 

wynikającymi z uzależnień, są: bierność, brak edukacji i – będące zazwyczaj wynikiem 

powyższych - problemy niewydolności wychowawczej w rodzinach. 

Dużo jest rodzin takich niewydolnych wychowawczo. Takich właśnie 

z alkoholizmem, czy z innymi patologiami, ale takich po prostu 

niewykształconych ludzi, z niską świadomością.  

(Narewka) 

Rodzicom niewydolnym wychowawczo można by pomóc, zapewniając wsparcie specjalistów. 

Problemem okazuje się brak odpowiednio przygotowanych osób lub konieczność dojazdu 

do oddalonych ośrodków, co z kolei wiąże się z kosztami transportu. Ubogich rodzin nie stać 

na korzystanie z prywatnej, płatnej, specjalistycznej opieki. Problem braku pracy, środków 

finansowych i wynikające z tego trudności wychowawcze wzajemnie się przenikają.  

Niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze u rodziców. Przy czym 

są trudności w dostępie do specjalistów. Do psychologa, do terapeuty. 

Ponieważ jest to ten Białystok, a w Białymstoku ta oferta też jest zawężona 

bardzo, głównie dla mieszkańców Białegostoku. Więc my mamy mało tych 

specjalistów. I żeby uzyskać taką pomoc najszybciej, czy psychiczną, czy 

psychologiczną, to rodzic musi prywatnie i musi za to płacić. A tu niestety 

bezrobocie, ubóstwo i niskie płace na tym terenie i tutaj takie błędne koło 

powstaje. I trudno jest pomóc tym rodzinom często. 

(Szudziałowo) 

Brak edukacji i świadomości oraz wyuczona bierność w środowiskach wiejskich są – w opinii 

badanych - przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
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To wygląda w ten sposób, że niektóre osoby mają złe wzorce przekazywane 

przez rodziców, ponieważ ci rodzice nie widzą takiej potrzeby, żeby 

to dziecko uczestniczyło w jakichś dodatkowych zajęciach, żeby się 

rozwijało. Myślę, że to też wynika z takiej bierności tych rodziców. Myślę, 

że tu się wpisuje ta niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. 

(Kolno) 

Bierność mieszkańców to problem bardzo często wskazywany przez badanych we wszystkich 

ośrodkach. Niechęć do podejmowania aktywności i apatia wynikają ich zdaniem 

z przeświadczenia o bezsensowności działań.  

Jest takie wycofanie społeczne. Nie chcą w ogóle uczestniczyć w jakichś 

różnych szkoleniach, wyjazdach. Czymkolwiek. Najlepiej siedzieć i nic nie 

robić. 

(Wysokie Mazowieckie) 

Niepełnosprawność to kolejny dotkliwy problem społeczny według badanych przedstawicieli 

instytucji pomocowych. W wielu wypadkach jest ona związana ze starzeniem się 

społeczności, jednak respondenci wskazywali nie tylko na niepełnosprawność fizyczną 

mieszkańców. Ważną grupą, która wymaga pomocy, są osoby niepełnosprawne 

intelektualnie, dla których bezrobocie czy brak możliwości uczestniczenia w innych 

aktywnościach jest istotnym czynnikiem izolującym i wykluczającym ze społeczeństwa. 

Ale jest kwestia bardzo ważna, że osoby niepełnosprawne intelektualnie, 

bo o takiej niepełnosprawności mówię, po 24. roku życia nie mają miejsca 

niestety na ziemi. Nie mają gdzie się podziać. (…) Ani ZAZ-y, ani CIS-y, ani 

żadne inne, które mogłyby być przez nas stworzone, one po prostu nie 

odpowiadają dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 

(Narewka) 
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Jeżeli chodzi o niewydolność opiekuńczo – wychowawczą, to też jest często 

powiązane z niepełnosprawnością. (...) Osoby z niepełnosprawnością nie 

szukają pracy, nie aktywizują się tak chętnie, jak inne. 

 (Piątnica) 

O istotnym problemie związanym z niewydolnością wychowawczą rodziców, wspomniała 

jedna z badanych osób w gminie Kolno. Chodzi o „netoholizm” - zjawisko permanentnego 

spędzania czasu ze smartfonem, w Internecie. Problem ten dotyczy zarówno biernej 

młodzieży, jak i dorosłych, dla których wystarczającą aktywnością zdaje się być obcowanie 

z treściami dostępnymi online.  

Dzieci i rodzice również bardzo dużo czasu spędzają w Internecie, w sieci. 

(…) Ostatnio byłam na takim spotkaniu: dwie [osoby] siedziały i non stop 

patrzyły w telefon. Wyobrażacie sobie? Non stop siedzą i coś w tych 

telefonach grzebią. 

(Kolno) 

Powyższy problem ma coraz poważniejsze skutki. Brak jakichkolwiek zainteresowań, 

wykraczających poza internetowy świat, skutkować może wykluczeniem ze społeczności. 

Rozluźniają się więzi międzyludzkie, pojawiają się problemy wychowawcze, brak komunikacji 

między rodzicami a dziećmi, izolacja. Zdesperowani rodzice udają się po pomoc do szkół, 

wychowawców, ponieważ sami nie są w stanie sprostać zadaniom aktywnego rodzicielstwa.  

To nie chodzi o to, że szkoła sobie nie poradzi, tylko rodzice sobie już nie 

radzą z dziećmi i przychodzą, żeby szkoła rozwiązała problemy w domu. (...) 

Też mam takie przypadki, że mama przychodzi do szkoły i mówi, że 

pomóżcie, bo ja sobie nie radzę z synem. Syn ma naście lat i ona sobie już 

nie radzi. 

(Kolno) 

Najistotniejszymi zdiagnozowanymi problemami, z którymi borykają się pracownicy instytucji 

pomocowych w badanych podlaskich gminach, są problemy związane z alkoholizmem oraz 
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brakiem aktywności społecznej mieszkańców. Te drugie wynikają często z kłopotów 

infrastrukturalnych – brak jest dostatecznie rozwiniętej komunikacji z większymi ośrodkami 

miejskimi. Emigracja zarobkowa powoduje starzenie się społeczności, rozluźnienie więzów 

rodzinnych i kłopoty wychowawcze, związane z postępującą dysfunkcyjnością rodzin. 

Problemy zdrowotne – niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, wyuczona bierność oraz 

wynikająca z niej swoista roszczeniowość lub apatia - to wskazywane przez badanych główne 

bariery utrudniające skuteczne wsparcie rodzin potrzebujących. 

 

 

 

 

 

Trudności w przeciwdziałaniu zdiagnozowanym barierom 
 

Pracownicy instytucji pomocowych po wskazaniu najpilniejszych problemów występujących 

w ich gminach poproszeni zostali o ocenę skali i ewentualnych możliwości przeciwdziałania 

tym zjawiskom.  Moderator prosił o określenie, z którymi barierami dotyczącymi skutecznej 

pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem najtrudniej, a z którymi relatywnie łatwiej jest 

im poradzić sobie w codziennej pracy. Istotną kwestią okazała się możliwość finansowania 

działań pomocowych. Trudno było badanym wskazać te obszary problemowe, którym łatwiej 

bądź trudniej jest zaradzić. Respondenci twierdzili, że trudność w ich wyodrębnieniu polega 

przede wszystkim na wzajemnym przenikaniu się i funkcjonowaniu na zasadzie „naczyń 

połączonych” kłopotów wykluczonych rodzin.  

To wszystko się zapętla. Starzenie się społeczeństwa polega na tym, 

że młodzi wyjeżdżają za chlebem, za pracą, jakąś karierą. I komu tutaj robić 

w takim razie miejsca usługowe? To wszystko się zapętla. I alkoholizm, 

uzależnienie, wynika z pewnych frustracji. Ciężko powiedzieć, które 

najtrudniej, bo to się zazębia. 

(Narewka) 
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Bardzo trudno jest pomóc komuś, kto nie jest w stanie dostrzec własnego problemu lub jest 

na tyle niezaradny, że wsparcie finansowe nie jest dla niego de facto pomocą. Wyuczone 

bierność i bezradność są często efektem korzystania z finansowego wsparcia, świadczonego 

przez ośrodki pomocowe. Beneficjent nie widzi często konieczności podjęcia jakichkolwiek 

działań, mogących wpłynąć na poprawę jego sytuacji życiowej. 

 

 

Można wspomóc finansowo, można wspomóc informacyjnie klientów, ale 

jak sami nie zechcą, i właśnie to jest niezaradność życiowa. Są osoby, które 

pokoleniowo żyły z tego, co się dało, wskazało, powiedziało, jak mają robić, 

ale nic sami z siebie. Czasami tej niezaradności życiowej jest ciężko pomóc. 

(Wysokie Mazowieckie) 

Gdyby można było łatwo załatwić, to nie zgłaszalibyśmy, że to problem, 

więc myślę, że je wszystkie nie jest łatwo. (…) Rozwiązaniem nie jest, 

w chwili obecnej przynajmniej w tych regionach, nie powinno być 

problemem bezrobocie. (...) Nawet przy pobieraniu tego świadczenia, jeżeli 

pracuję na czarno. To i tak w niczym mu to nie przeszkadza. Ale to przez 

tą niezaradność życiową, bezradność, czy lenistwo, po prostu i tak nie 

pójdzie do pracy.  

(Kobylin-Borzymy) 

Bierność i bezradność to jeden z aspektów braku inicjatywy ze strony potencjalnych 

beneficjentów pomocy. Inną stroną tego problemu jest brak odpowiednich narzędzi 

do nakłonienia osoby chorej na alkoholizm do rozpoczęcia leczenia i wymuszenia na niej 

konsekwentnych działań w tym kierunku. Badani często wspominali, że ich podopieczni, 

wieloletni alkoholicy, doskonale zdają sobie sprawę, że pracownicy instytucji pomocowych 

są wobec nich bezradni i nic im nie mogą zrobić. W świetle obowiązujących przepisów, nikt 

nie może nikogo zmusić do podjęcia leczenia i próby wyjścia z nałogu. 
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Ale trudniej to jest, jeśli chodzi o uzależnienia. Ponieważ te osoby nie chcą 

nic robić. U nas w Polsce leczenie odwykowe to jest farsa jakaś. Z tą osobą 

[alkoholikiem] trudno jest pracować i te osoby, które były już tam wzywane 

na komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, czy do nas 

do ośrodka, to już wiedzą, że tak naprawdę tylko możemy sobie z nimi 

porozmawiać, i że nie mamy żadnych możliwości i żadnych sankcji, żeby coś 

im tam zrobić. To nawet nie przychodzi, nie fatyguje się. 

 (Szudziałowo) 

Problem przemocy w rodzinie alkoholowej i świadomości kobiet dotkniętych przemocą 

to kolejny temat, często pojawiający się w wypowiedziach respondentów. Badani wskazują, 

że nawet posiadając odpowiednie kompetencje i przy odpowiednich regulacjach prawnych, 

bardzo trudno jest skutecznie pomóc pokrzywdzonej osobie w sytuacji całkowitego 

przeświadczenia ofiary o kompletnej zależności od oprawcy. 

Powiedzmy sobie szczerze, że teraz Policja ma narzędzia i my też mamy 

narzędzia. I ja uważam, że to jest super, bo kiedyś tego nie było. (...) System 

działa, ale to, że ofiary przemocy nie chcą współpracować, to już jest coś 

zupełnie innego. (…) Nie jesteśmy w stanie nic zaradzić, poradzić na to, 

że kobieta nie ma woli, albo siły czasami, żeby coś zrobić w swoim życiu, 

które spędza z facetem pijącym i stosującym przemoc. Nie jesteśmy 

w stanie nic na to poradzić.  

(Nowinka) 

Alkoholizm to tak, jak przemoc. Jeżeli ta osoba nie będzie chciała zobaczyć 

swojego problemu, to ciężko jest z boku powiedzieć, że tam występuje 

problem i coś jest nie tak, bo wtedy my jesteśmy bardziej wrogami, niż 

partnerami do pomocy.  

(Wysokie Mazowieckie) 
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W gronie problemów dotyczących świadomości mieszkańców, pojawiły się również kłopoty 

natury społecznej, występujące w małych miejscowościach. Wskazywano nie tylko 

na trudności z identyfikacją na przykład choroby alkoholowej przez osoby na nią cierpiące, 

ale również na kwestię społecznej dezaprobaty i wstydu, który towarzyszy przyznaniu się 

do kłopotów domowych. 

Problem wstydu. Tego, co, na przykład, powiedzą sąsiedzi. Bo, na przykład, 

podczas interwencji [w sprawie] alkoholizmu, przemocy, często osoba nie 

chce pomocy, przyznać się do zaistniałego problemu, ze względu 

na to, co powiedzą sąsiedzi. Problem często tkwi w tym domu. Jest strach 

przed pokazaniem go na zewnątrz. Ta pomoc często jest odpychana przez 

to.  

(Wysokie Mazowieckie) 

Z podobnym problemem ostracyzmu społecznego spotykają się mieszkańcy, którym 

potrzebne jest wsparcie psychologiczne czy psychiatryczne. Przedstawiciele szkół wyraźnie 

wskazują, że pewne problemy z uczniami można byłoby przezwyciężyć dzięki wsparciu 

psychologa, jednak nadal wizyta i konsultacja u psychologa (szczególnie w małych 

społecznościach wiejskich) postrzegana jest jako coś, czego należy się wstydzić i unikać.  

Panują takie stereotypy dotyczące właśnie pomocy, czy psychiatrycznej czy 

psychologicznej, w szczególności środowiskach takich wiejskich, że to się 

wydaje takim napiętnowaniem i takim czymś naprawdę bardzo 

niewłaściwym u części rodziców. Negatywnie jest to postrzegane. Od razu 

na starcie jest bariera. (...) I rodzic też nie przyjdzie do szkoły, czy 

do lekarza. Bo wiadomo, jest to mała miejscowość. i jak ktoś zobaczy, 

że chodzi do pani psycholog codziennie, czy do psychiatry, to jest 

napiętnowany. A do miasta nie pojadą, bo to koszt, to trzeba wizytę 

umówić. 

 (Szudziałowo) 
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Chociaż niektóre osoby wolą jechać dalej, bo wtedy nikt nie zna takiej 

osoby, a na terenie gminy, to wiadomo, zaraz jakieś tam plotki, bo ta pani 

poszła do psychologa, coś się dzieje w rodzinie. Więc wolą może czasami 

nawet jechać dalej. 

(Kobylin-Borzymy) 

W zależności od gminy, zdania są podzielone w związku z barierami, którym łatwiej lub 

trudniej zaradzić. Respondentka z gminy Kolno stwierdziła, że posiadając odpowiednie środki 

finansowe można by skutecznie pomóc osobom starszym i samotnym.  

Zauważam samotność osób starszych bez rodziny. W tym obszarze, mając 

środki zewnętrzne, można byłoby działania uskutecznić i jakoś pomóc. 

To jest w miarę taki temat rozwijający się, ale już można doraźnie coś 

zadziałać. 

 (Kolno) 

Podobnie twierdzą badani z gminy Szudziałowo, gdzie uruchomiono już działania pomocowe 

dla osób starszych. 

W miarę łatwo udaje nam się poprawić sytuację osób starszych. 

Bo dotychczas nie było u nas usług opiekuńczych. A teraz udało nam się 

znaleźć panią, która zgodziła się je wykonywać. Oprócz tego wydajemy 

te skierowania dotyczące żywności dla tych emerytów. 

 (Szudziałowo) 

Respondenci wskazują, że wraz z napływem środków finansowych do dyspozycji, 

stosunkowo skutecznie można również powstrzymać ubóstwo. 

 

A mamy wpływ na ubóstwo, bo przyjdzie dana osoba, dajemy zasiłek. 

 (Kobylin-Borzymy) 
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W kilku badanych gminach, pracownicy instytucji pomocowych narzekają, że brakuje 

im pracowników. Mają przyznane wakaty, środki finansowe (choć przyznają, 

że wynagrodzenia są niskie), natomiast nie ma chętnych do pracy. Przyczyną są określone 

w ustawie, konkretne wymagania do spełnienia przez kandydatów na te stanowiska. Brak 

rąk do pracy – to jeden z problemów wskazywanych przez badanych. 

Ja nawet osobiście potrzebuję pracownika socjalnego. (…) U mnie zwolniło 

się stanowisko, więc bardzo chętnie. Ale kryteria trzeba spełnić. Nie 

oszukujmy się. 

 (Korycin) 

Jednocześnie badani podkreślają, że innym wymienianym problemom jest zdecydowanie 

trudniej zaradzić ad-hoc. Wymagają one długotrwałego wysiłku, nakładów finansowych oraz 

wielotorowych działań aktywizujących osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem. 

Natomiast te wszystkie pozostałe problemy, to są piekielnie długotrwałe 

i dużo rzeczy [należy] zrobić, żeby cokolwiek zmienić. Włączając programy 

profilaktyczne, jedyna możliwość. Włączanie, włączanie, włączanie. 

Efektywność gdzieś tam na koniec, (...) a robić cokolwiek w kierunku 

profilaktyki. 

 (Kolno) 

Nie, to nie ma tak, że łatwo jest znaleźć środek i mamy rozwiązanie na 

każdy z problemów. One wszystkie są złożone, powiązane, i ta pomoc musi 

być długofalowa i z różnych źródeł. Długofalowa. 

 (Wysokie Mazowieckie) 

Wśród problemów, którym bardzo trudno jest zaradzić, są starzejące się społeczeństwo, 

wzrost liczby osób niepełnosprawnych i braki finansowe, które uniemożliwiają pomoc tym 

osobom. 
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Wpływu nie mamy też na starzejące się społeczeństwo. Wieku nikomu nie 

cofniemy. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Niepełnosprawność niestety rośnie. (...) 15% więcej w stosunku do tej liczby 

wśród mieszkańców powiatu. Ma to tendencje wzrostowe, (…) była podana 

statystyka, ile otrzymaliśmy legitymacji dla niepełnosprawnych za miesiąc 

lipiec - Grajewo 6, my 33. Bielsk, nasz sąsiad, 14. Siemiatycze chyba 11. 

My dwa razy więcej. Ilość środków, które mamy na wspieranie osób 

niepełnosprawnych, te tak zwane PFRON-owskie środki, to ich jest za mało. 

 (Narewka) 

Obiektywne, wcześniej wspominane problemy natury infrastrukturalnej, również wskazano 

jako te, które wydają się być najtrudniejszymi do zniwelowania. 

No u nas jest jeszcze ten problem z dostępem jednak do różnych instytucji. 

Zwłaszcza właśnie dla tych osób niepełnosprawnych i starszych. Często 

to jest ten problem, że rodziny nie są w stanie ich dowieźć. Albo nie chcą 

dowieźć. Bo to najczęściej w ten sposób działa. A na terenie gminy nie 

wszystko funkcjonuje. Nie mamy jakichś instytucji, jest GOK, ale jak ktoś 

chce więcej, to trzeba jechać do Augustowa, albo do Suwałk. To są już 

kilometry. Autobusy nie zawsze jeżdżą, trzeba do nich dojść. To jest 

problem, właśnie tego dostępu nie ma. 

 (Nowinka) 

Problem z dojazdem, komunikacją, szczególnie w rozległych terytorialnie gminach, również 

uniemożliwia skuteczną pomoc. Bezrobotni, którzy mogliby być aktywizowani, nie mają 

możliwości dostać się do ewentualnej, proponowanej przez urząd, pracy. 

Nie mam środków do zmuszenia go, nawet jeżeli chcemy powiedzmy 

zmusić kogoś, żeby wysłać go do pracy, czy na staż. Bo nie ma jak dojechać, 



 

17 
 

podaje jako powód. Bo jeżeli taka osoba przedstawi, że nie ma samochodu, 

nie ma prawa jazdy, to nie dojedzie, bo autobusów też nie ma. 

(Szudziałowo) 

W świetle zebranych informacji, wszystkie badane gminy łączy kilka głównych problemów, 

związanych z kwestią pomocy mieszkańcom. Są 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, jak 

również braki finansowe, które mogłyby zarówno doraźnie, jak i długofalowo skutecznie 

pomóc rodzinom potrzebującym wsparcia w badanych gminach. Niebagatelne znaczenie ma 

również izolacja małych ośrodków wiejskich, które borykają się z problemami 

komunikacyjnymi. 
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Rodzaje podejmowanych działań oraz główne bariery utrudniające skuteczną pomoc 
 

W obliczu problemów, na które napotykają pracownicy instytucji pomocowych, ważną 

kwestią są realizowane praktyki, działania i sposoby radzenia sobie z najważniejszymi 

problemami na co dzień. 

W zależności od gminy, jej zasobów (zarówno kadrowych, jak i finansowych) oraz głównych, 

palących problemów na danym terenie, działania podejmowane przez instytucje 

są zróżnicowane. Na przykład w gminie Narewka podczas wakacji dzieci, które nigdzie nie 

wyjeżdżają, mają zapewnioną wakacyjną rozrywkę. 

Na przykład u nas, w kulturze, mamy przez wakacje projekt „Bezpieczne 

wakacje”. 

I spotkanie dzieci i młodzieży z psychologiem. Pokazanie im jakichś form 

rozrywki. Zajęcia zorganizowane, żeby pokazać jak można spędzić czas.  

(Narewka)  

Gmina Szudziałowo stara się wesprzeć osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz 

rodziny dysfunkcyjne, organizując dla nich spotkania i inne formy spędzania aktywnie czasu 

wolnego. 

Ośrodek kultury organizuje konkurs „Stop przemocy”. Robimy również 

spotkanie ekumeniczne, opłatkowe, dla osób starszych, samotnych. Jest 

jeszcze „Baw się razem z nami” - tam z kolei osoby niepełnosprawne 

przyjeżdżają. Szkoła w Babikach dzień rodziny organizuje i dużo jest też 

organizowanych takich różnych festynów, żeby tą społeczność też ruszyć 

i jakiś tam czas wolny zorganizować, i też pokazać, że można się w inny 

sposób bawić i być ze swoimi dziećmi i ze swoją rodziną.  

(Szudziałowo) 

Inne gminy realizują celową pomoc finansową, organizują wsparcie materialne, rzeczowe 

i angażują się w realizowane projekty pomocowe. Jednocześnie badani podkreślają, że jest 
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im bardzo ciężko efektywnie działać długofalowo bez odpowiedniego zaangażowania 

ze strony beneficjentów.  

Ale jak ktoś przyjdzie złożyć wniosek, to pomagamy w formie zasiłku 

kasowego, w formie zasiłku celowego, przynajmniej te formy pomocy. 

Bo co możemy więcej zrobić? Kłócić się z nimi?  

(Kobylin-Borzymy) 

Gminy Kolno oraz Nowinka na tym polu, przynajmniej według badanych, wykazują się dużą 

aktywnością. Realizowane są w tych gminach kompleksowe projekty wspierające 

i aktywizujące osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz organizowane jest 

specjalistyczne wsparcie psychologiczne oraz prawne. 

Corocznie są realizowane programy dotyczące wsparcia osób zagrożonych 

i wykluczonych społecznie, a jeżeli chodzi o seniorów, to otwierane 

są od 1 września trzy Kluby Seniora w ramach projektu unijnego. (…) 

Co roku są organizowane instrumenty wsparcia, i to zazwyczaj 

kompleksowo, czyli zaczynamy od psychologa, doradcy zawodowego, 

szkoleń zawodowych, ale jest też pośrednictwo pracy i wyszukiwanie pracy 

dla tych osób. Założeniem tych projektów nie jest to, żeby te osoby od razu 

znalazły pracę, ale sukcesem tego projektu jest to, że te osoby włączą się 

w ogóle w życie społeczne i włączą się do życia. Co roku mamy taką 

sytuację, że mamy kilkanaście osób objętych wsparciem i myślę, że są dość 

zadowolone, bo oprócz tego, że aktywizujemy te osoby, to jeszcze 

udzielamy wsparcia tak zwanemu otoczeniu, czyli w tym środowisku, 

w którym te osoby się znajdują. 

 (Kolno) 

Mamy punkt konsultacyjny, gdzie mamy terapeutę do spraw uzależnień, 

który niestety jest tylko dwa razy w miesiącu. Ale mamy też psychologa dla 

mieszkańców gminy za darmo, to zawsze polecam, bo pani się specjalizuje 

zarówno w osobach dorosłych, jak i w dzieciach. Więc tam można przyjść 
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niemalże z każdym problemem. I z tego co wiem, sporo osób z jego usług 

korzysta. No i prawnik jest jeszcze. (…) Jest Klub Aktywnych Kobiet przecież, 

gdzie przychodzą starsze panie, rozmawiają, wymieniają przepisy między 

sobą. 

 (Nowinka)  

W innych gminach respondenci mówili dość ogólnie i enigmatycznie o realnym wsparciu 

i konkretnych działaniach. Wspominali o realizowanych projektach, ale bez szczegółów 

i większego zaangażowania.  

My, jako urząd pracy, realizujemy projekty unijne w ramach działań. Z ich 

założeń wynika, że aktywizujemy osoby, które są w grupach ryzyka. Czyli 

też osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach, wykształceniu, tutaj z racji realizacji też tych działań, 

w ramach tych projektów pozakonkursowych narzuconych. Także, staramy 

się w całym powiecie sukcesywnie, z pracodawcami, z gminami, żeby 

te osoby tymi działaniami objąć. 

 (Narewka) 

Badani wskazywali również na problemy natury prawnej – niemożność przeprowadzenia 

konkretnych działań, ponieważ procedury i przepisy są tak skonstruowane, że uniemożliwiają 

wyjście poza schemat celowej pomocy finansowej. Badani mówili o mniej formalnej drodze 

komunikacji między instytucjami (rozumianymi jako szczebel kierowniczy organizacji) 

i pracownikami tych instytucji. Wiele działań doraźnych odbywa się poprzez osobiste 

i indywidualne kontakty. 

Znamy się, dzwonimy do siebie i rozmawiamy, jak można by było komuś 

w jakiejś sytuacji pomóc. Nie zawsze może pomóc PCPR. Jest pani Ala, 

dzwonimy do pani Ali. Są Ośrodki Pomocy Społecznej, dzwonimy do nich. 

Ja myślę, że między sobą też. (…) Coraz więcej zadań przychodzi. Kierownicy 

ośrodków pomocy społecznej pracują na 18 ustawach. Nie sposób jest znać 

dogłębnie całą ustawę i przepisy. Podstawowe, jak i pokrewne, które też 
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trzeba znać. Więc zainicjowałam cykliczne spotkania kierowników 

ośrodków pomocy społecznej. 

 (Wysokie Mazowieckie) 

Mówi się o przymusowym leczeniu. Nawet, jeżeli zostanie ta osoba tam 

zawieziona, to lekarz sam się pyta, czy pan zostaje, czy nie? Nie. 

To do widzenia. Bo nie wyraził zgody. Procedura została wykonana, ale 

bez żadnego efektu. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Dodatkowo, po raz kolejny pojawiały się informacje o niechęci potencjalnych beneficjentów 

oraz - co zdaje się być bardzo ważne - o braku zaangażowania samych pracowników 

instytucji pomocowych. Dotyczyło to oczywiście „innych gmin” (niż reprezentowane 

na spotkaniu), ale nawet pojedynczy głos w tej kwestii nie powinien być bagatelizowany. 

Brak zaangażowania i empatii pracowników instytucji pomocowych to - jeśli okazałoby się, 

że nie jest pojedynczym incydentalnym zachowaniem - bardzo poważny problem. 

Ale myślę, że to też chodzi o chęć pracy ludzi, którzy pracują w danej 

instytucji. (...) Zachodzę do innej gminy i ściana. Tłumaczę, że ludzie 

przychodzą do mojej gminy, żeby im pomóc, a ja nie mogę bez Pani czegoś 

tam. Nie. Ciężkie to, trudne i zarazem bardzo bolesne. Pamiętam, 

że próbowałam pomóc pani, która miała dziecko niepełnosprawne, 

w utworzeniu klasy integracyjnej. Co się okazało, że ta klasa nie powstała 

tylko dlatego, że wnuczka, czy wnuczek pani z opieki społecznej też szedł 

do I klasy. Ta pani sobie nie wyobrażała, żeby jej wnuczek był w klasie 

z kimś takim. Pan to sobie wyobraża? I nie powstała ta klasa.  

 (Wysokie Mazowieckie) 

Z jednej strony nieformalne kontakty, wzajemna znajomość między ludźmi w małych 

ośrodkach, pomagają w rozwiązywaniu niektórych problemów, z drugiej zaś właśnie 
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hermetyczne środowiska coraz bardziej zacieśniają się i izolują. Często brakuje empatii, 

otwartości i zwykłych chęci do pomocy. 

Problemy dotyczące aspektów prawnych, szybkości wymiany informacji oraz trudnych 

i długotrwałych procedur obowiązujących pracowników instytucji pomocowych niekiedy 

paraliżują ich działania. Są jednak sytuacje, w których niezbędna jest indywidualna inicjatywa 

oraz niekiedy działania na pograniczu obowiązujących procedur, aby sprawy niecierpiące 

zwłoki rozwiązać. Badani, choć niechętnie, przyznawali, że czasem zdarza im się działać 

nieformalnie. Podkreślali z całą stanowczością, że kwestie długotrwałych, hamujących 

działania procedur należy jak najszybciej zmienić.  

Bo jeżeli chcemy szybko, to my według RODO nie możemy szybko. Miesiąc 

czasu poczekajcie, a ta osoba nie poczeka. Ona ma dzisiaj problem, 

i ja muszę go szybko rozwiązać. Moglibyśmy mieć te możliwości, ale musi 

wpłynąć wniosek, pieczątki, czy zgadzają się dane. Decyzja w miarę 

możliwości szybko, aby pomóc. (…) Uważam, że coś z tym trzeba zrobić 

i co my z tym zrobimy. (…) Zewsząd są pisma. Z Policji, z urzędów. Wtedy 

można coś wskórać. Ja zawsze powtarzam, że ja się wytłumaczę z RODO, 

ale jak mi dziecko umrze, to się nie wytłumaczę z tego. Pracuję dalej, nie 

martwię się. Wiem, że to nie jest dobrze, bo czasami jest „tak i tak” 

i dostałbym po uszach, ale jakoś się z tego wytłumaczę. Będę miał naganę, 

ale jak dziecko umrze – to będzie problem. 

 (Piątnica) 

Nieformalna współpraca umożliwiająca efektywne działania to domena małych ośrodków, 

w których na podstawie wzajemnego zaufania między urzędnikami można załatwić coś 

szybko i skutecznie. 

Tutaj jest jeszcze ta kwestia, że mniejsze miasto Łomża i tam było tak, że: 

„Jest problem, dobra, rozwiązujemy, prześlę ci to faksem, pismo potem, ale 

najpierw robimy to, co jest pilne”. 

 (Piątnica) 
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Jednocześnie inni badani wskazują, że ważne są dla nich klarowne wytyczne. Działania 

spontaniczne, bez umocowania prawnego czy konkretnych instrukcji, utrudniają im pracę.

    

Brak procedur. Mnie brakuje przełożenia, że jak do mnie przychodzi 

człowiek z problemem, to ja powinnam mieć obowiązek, wytyczną, 

wskazówkę, że mam tego człowieka z punktu widzenia prawa, przesłać 

do innej instytucji. Ale to, czy ja to zrobię, czy nie zrobię, wynika z mojego 

widzimisię. Czy uważam za stosowne bądź nie. Ta diagnoza może być 

błędna, jak ktoś się do mnie zgłasza. Ta diagnoza powinna być 

kompatybilna nie tylko, że jak człowiek ma taki a nie inny profil i skorzysta 

z pomocy społecznej, to ja mogę go skierować na taki czy inny program. 

Tylko generalnie, jak ma problem i zgłasza się do doradcy zawodowego 

i my to diagnozujemy, to ja mam obowiązek skierować go do instytucji, 

takiej która mu pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Dla mnie tutaj jest 

taki zgrzyt.  

(Piątnica) 

Nieformalne kontakty oraz niekiedy działania na granicy prawa są według badanych bardzo 

niebezpieczne. Badani obawiają się w świetle obowiązujących przepisów, ustaw i regulacji 

(np. RODO), że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za nieformalne kontakty i działania. 

Teraz jak jest to RODO, to się zastanawiamy, co możemy, czy 

ja o niektórych sprawach mogę powiedzieć, bo mam wątpliwości, bo zaraz 

mi klient przyjdzie i napisze taką skargę. A później trzeba się tłumaczyć, 

więc trzeba dobrze przemyśleć, czy na pewno mogę zadzwonić. Czyli nas 

trochę ogranicza prawo w momencie ochrony danych osobowych, jeśli 

chodzi o to RODO szczególnie teraz. 

(Szudziałowo) 

Główne bariery dla działań pomocowych to niechęć potencjalnych beneficjentów lub ich 

rodzin wobec oferowanych im form pomocy, nieskuteczność procedur (lub ich zupełny brak), 



 

24 
 

a także niewystarczające zaangażowanie pracowników instytucji świadczących pomoc 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Problem stanowią również przepisy, które 

utrudniają szybkie działanie lub - będąc niejasnymi dla pracowników instytucji pomocowych - 

wstrzymują ich działania z obawy o naruszenie prawa i własne bezpieczeństwo.  

Aktualne działania instytucji pomocowych to przede wszystkim doraźna pomoc finansowa, 

realizacja projektów aktywizujących, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wsparcie 

przy zakładaniu kół zainteresowań oraz świadczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej 

i doradczej. 

 
 

Współpraca podmiotów i instytucji świadczących pomoc osobom zagrożonym 

wykluczeniem 
 

Kolejnym ważnym zagadnieniem, poruszonym podczas badania, była kwestia wzajemnej 

współpracy podmiotów zaangażowanych w działania pomocowe na terenie podlaskich gmin. 

Ten aspekt częściowo był poruszany wcześniej, gdy mowa była o trudnościach 

we współpracy w poszczególnych gminach. Zaangażowanie pracowników poszczególnych 

instytucji oraz znajomość wzajemnych kompetencji urzędów wydaje się być kluczowe dla 

płynnej i skutecznej kooperacji. 

W niektórych z badanych gmin (szczególnie tam, gdzie pracownicy znają się nawzajem 

i darzą sympatią), współpraca przebiega bez większych zakłóceń. Istotną rolę odgrywa 

tu czynnik ludzki i chęci pracowników instytucji pomocowych do działania.  

U nas jest świetna współpraca z naszym dzielnicowym. Mamy naprawdę 

dobrego dzielnicowego. Partner, z którym on jeździ, też jest zaangażowany 

w sprawy naszej gminy, chociaż jest dzielnicowym w gminie Płaska. Ale też 

się angażuje tutaj i chłopaki naprawdę robią świetną robotę. I nie ma takiej 

sytuacji, żeby mi odmówili pomocy. Zwykły wywiad, czy ja nie mogę gdzieś 

w weekend pójść, to oni pójdą. Oni robią trochę naszą robotę. 

 (Nowinka) 
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To są bardzo częste kontakty i współpraca też bardzo zacieśniona. Nie tylko 

w naszej gminie, bo tu w powiecie w związku z realizacją tego programu 

przeciwdziałania przemocy i funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego. 

Tutaj prawie nie ma tygodnia bez spotkania jakiegoś grupy roboczej 

i kontaktów, podejście jest fajne. 

 (Kolno) 

Najczęstszymi formami współpracy jest wzajemna wymiana informacji, komplementarność 

kompetencji pomiędzy różnorakimi instytucjami oraz doradztwo i konsultacje w konkretnych 

sprawach. Najbardziej zacieśniona współpraca jest w wielu gminach między PCPR, GOPS, 

szkołami oraz Policją. To wynika wprost z zadań nakładanych na te instytucje i przenikania się 

problemów, z którymi ich pracownicy się spotykają. 

- [Współpracujemy] Z ośrodkiem zdrowia, ze szkołą, z PCPR. 

- Z Policją. 

- Jak szukamy kontaktu do psychologa, czy tak dalej, to pierwszy kontakt 

jest właśnie do pani dyrektor. Z Policją chyba też najwięcej, bo mamy 

wspólne rodziny, które są objęte tą pomocą. Ze szkołą, bo też mamy 

rodziny, gdzie jak jest problem, występuje w tej rodzinie problem odnośnie 

dzieci, to jest właśnie pani pedagog. W ten sposób wygląda nasza 

współpraca. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Zespoły interdyscyplinarne współpracują również z sądami, kuratorami sądowymi i organami 

ścigania. Nie zawsze jednak, jak wspomina jedna z osób w gminie Narewka, ta współpraca 

jest produktywna. Wini za to przede wszystkim nadmiar obowiązków pracowników, 

rozmywanie się kompetencji poszczególnych instytucji oraz brak skoordynowanych 

wspólnych działań. 

Sąd. Z sądem jesteśmy zobowiązani współpracować i to powinna być 

współpraca lepsza. Ale też to nie nasze decyzje i nie my narzucamy pewne 
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kwestie sądom. (…) Jakby sąd mógłby zebrać te wszystkie instytucje 

i zapewnić tą współpracę. Żeby to się gdzieś wszystko nie rozpłynęło. Każdy 

z nas, z instytucji, stara się współpracować z sobą. Ale każdy ma inne 

zadanie, każdy ma co innego jeżeli chodzi o pomoc. (...) Ciężko jest później 

to wszystko połączyć, żeby zrobić jakąś diagnozę.  

(Narewka) 

Wzajemna znajomość, współpraca nieformalna oraz zaufanie, którym pracownicy, ale też 

i ich zwierzchnicy darzą się nawzajem, sprzyjają wielotorowej współpracy między osobami 

zajmującymi się działaniami pomocowymi w badanych gminach. 

W związku z tym, że się znamy, ta współpraca jest bardziej podmiotowa 

i skuteczna. W większych aglomeracjach, skupiskach, jest bardziej 

przedmiot i terminy się wydłużają. A tutaj jest szybkie działanie. Mamy 

dobrych szefów. Nie mamy tych barier. Ufają nam w naszej pracy. 

 (Wysokie Mazowieckie) 

Badani zgłaszali jednocześnie chęć organizacji spotkań pracowników z różnych instytucji 

pomocowych. Na przykład w gminie Piątnica nie wszyscy znali się osobiście i spotkania 

w ramach realizowanego badania dały im możliwość poznania. Cykliczne spotkania 

pozwoliłyby wypracować wspólne stanowisko wobec skomplikowanych kwestii dotyczących 

pomocy społecznej. Do zespołu powinni zostać włączeni przedstawiciele różnych instytucji, 

w tym Kościoła katolickiego. 

Myślę, że takie systematyczne spotkania, w sensie raz na kwartał, czy 

w jakimś innym odstępie czasu – dla przedstawicieli jednostek takich, jak 

nasze, plus właśnie ktoś, że szkoły. Plus ktoś ze służby zdrowia. Myślę, 

że ten przedstawiciel Kościoła też byłby dużym wsparciem. 

(Piątnica) 

Myślę, że fajnie byłoby zrobić takie spotkania raz na jakiś czas. 
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 (Wysokie Mazowieckie) 

Ogólna ocena współpracy instytucji pomocowych zazwyczaj wypada dobrze i nie ma 

tu szczególnych problemów czy barier międzyludzkich. Problematyczne okazują się być 

natomiast kwestie finansowe oraz personalne. 

Tutaj jest tak, że żadnych barier nie ma, przynajmniej jeśli chodzi 

o współpracę. Jeżeli tylko osoba na danym stanowisku może coś w danej 

sprawie zrobić, to robi. Barier nie ma. Tylko że są ograniczenia finansowe. 

Specjalistów brak.  

(Szudziałowo) 

Jednym poruszonych – w zasadzie na marginesie - aspektów współpracy między instytucjami 

był w gminie Nowinka problem obowiązujących przepisów, z którymi borykają się 

pracownicy. Wspomniano ustawę o zdrowiu psychicznym, która „wiąże ręce” instytucjom 

pomocowym i nie pozwala pomóc osobie cierpiącej. 

Jako słaba strona, zawsze i wszędzie, ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego. To, w jaki sposób ona jest skomponowana, to, jakie ona daje 

efekty, to, że chorego psychicznie nie można skierować. To jest robienie 

z chorych psychicznie świętych krów, że tak brzydko powiem. (…) Coś jest 

nie dograne, bo ta ustawa po prostu nie działa. (…) Bo to jest ze szkodą dla 

nich, powiedzmy sobie szczerze. 

 (Nowinka) 

Najważniejszymi aspektami współpracy między podmiotami działającymi w obszarze pomocy 

społecznej jest wzajemna chęć pomocy i wspólne, skoordynowane działania. Niebagatelne 

znaczenie ma kameralność środowiska i kontakty nieformalne, które - w obliczu 

długotrwałych procedur i problemów związanych z różnorakimi przepisami - ułatwiają 

skuteczne niesienie pomocy potrzebującym rodzinom. Ta współpraca w większości gmin 

przebiega poprawnie. Istnieją jednak pewne wyjątki. Najczęściej spowodowane są one 
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indywidualnymi animozjami międzyludzkimi. Badani mówili o „innych gminach” i własnych 

obserwacjach, które dotyczą środowisk sąsiedzkich.  

Tam akurat się nie dogadują. Powiat nie dogaduje się z urzędem miasta, 

gmina się nie dogaduje z nikim. Tak jest, niestety. Taka jest prawda. 

 (Nowinka)  

Właśnie kameralność środowiska ma wpływ na istniejące zgrzyty we współpracy. Prywatne 

niesnaski i wzajemna niechęć pracowników różnych instytucji powoduje czasami znaczne 

utrudnienia w kooperacji. Działania, które można byłoby zorganizować bez zbędnych 

formalności, nabierają cech dużej wagi, a osobiste niechęci poszczególnych pracowników 

wpływają na zmniejszenie skuteczności pomocy.  

 

Wykorzystanie aktualnych zasobów lokalnych do kooperacji 
 

Kolejna część wywiadu pogłębionego dotyczyła opinii badanych na temat możliwości 

wykorzystania posiadanych aktualnie zasobów do kooperacji. Respondenci proszeni byli, 

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

szczególnie ściśle, by 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 myślę, że z punktu widzenia każdego z nas inne będą priorytetami. 

Reprezentujemy inne instytucje. 

 (Piątnica) 
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Badani wskazywali zazwyczaj jako niezbędne w skutecznym modelu współpracy Policję i sądy 

(często jako jeden organ, ze względu na duże uprawnienia i „moc sprawczą” tych instytucji), 

jednak zaznaczając, że to ostateczność. Podkreślali, że niestety często współpracują z tymi 

organami władzy. 

- Dla nas to jest też ostateczność. Dążymy do normalnego rozwiązania 

problemu, a Policja to ostateczność. Chociaż współpracujemy.  

- Tak, bo współpracujemy i zaznaczyłam Policję. Wiem, że to jest 

ostateczność. Ale jest Policja, sądy, przedszkola, szkoły, gminne ośrodki, 

centra pomocy. 

 (Wysokie Mazowieckie) 

W kilku badanych gminach, na przykład w gminie Narewka, respondenci skupili się 

na brakach w funkcjonowaniu danych instytucji. Chcieliby, aby pewne ośrodki zaczęły działać 

na ich terenie.  

Nie ma u nas CIS, klubów integracji społecznej, ZAZ. Ale chciałoby się, żeby 

one były, żeby współpracować, kontynuować następne działania, 

wypuszczać naszych absolwentów w kolejne pewne ręce. 

 (Narewka) 

W gminie Piątnica, przedstawicielka Urzędu Pracy wskazała, że istotną instytucją związaną 

z napływem cudzoziemców, jest straż graniczna. Straż graniczna miałaby za zadanie wspierać 

pracowników instytucji pomocowych w ich kontaktach z cudzoziemcami, zwłaszcza 

w aspekcie podejmowania przez nich zatrudnienia.  

Ważna dla mnie jest straż graniczna. Dlatego, że my w tej chwili 

obsługujemy zatrudnienie cudzoziemców, wydajemy zezwolenia na pracę. 

Okresowo, tymczasowo, to się rożni. Rejestrujemy oświadczenia 

cudzoziemca. 

 (Piątnica) 
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Dla przedstawicieli małych społeczności lokalnych, istotną rolę w rozpoznawaniu problemów 

społecznych pełni parafia i jej proboszcz. O tej instytucji wspominali badani w gminie 

Korycin, argumentując, że często osoby potrzebujące pomocy korzystają ze wsparcia, 

również finansowego, Kościoła katolickiego. 

Instytucje kościelne też mają na naszym terenie duże znaczenie. Mamy 

dwie parafie, z którymi możemy dużo rzeczy uzgodnić, pomoc świadczyć. 

(...) Czy te paczki świąteczne. (...) Też, jak potrzebowaliśmy pieniędzy, to też 

kościół dawał pieniądze. Czasami na opał. Co my własnym sumptem nie 

możemy załatwić, dzwonimy do księdza i ksiądz zawsze z caritasowskich 

środków jak najbardziej.  

(Korycin) 

Badani wyodrębniając kluczowe instytucje argumentowali, że powinny one współpracować 

najsprawniej i najlepiej, uzupełniając się nawzajem w kompetencjach. Jeśli wymieniane 

najczęściej instytucje będą dobrze funkcjonować samodzielnie i we współpracy wzajemnej, 

to pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem może być bardziej skuteczna. 

Policja, sąd, szkoły, ośrodek zdrowia, organizacje pozarządowe, GOPS-y. 

(…) Między tymi instytucjami powinien być przepływ informacji i wtedy jest 

skuteczniejsza pomoc. Tak jak tutaj było mówione, że łatwiej jest rozwiązać 

problem, jak jest ta współpraca. A tutaj, poprzez te instytucje, można 

podsyłać, pomagać, kierować do tych pozostałych, innych, których jest 

tutaj bardzo dużo wymienionych. 

 (Nowinka) 

Reasumując, kluczowym zasobem, potencjalnie zapewniającym dobrą współpracę między 

instytucjami i niesienie efektywnej pomocy są Policja i sądy. Ze względu na duże posiadane 

uprawnienia oraz środki umożliwiające egzekwowanie konkretnych działań, są one 

niezbędne do wspierania innych instytucji. Ważką rolę w lokalnych społecznościach pełni 

również Kościół katolicki. Wspiera on instytucje państwowe zarówno merytorycznie, jak 

i materialnie. 
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Diagnoza zasobów, kompetencji i zadań instytucji świadczących pomoc 
 

Podczas omawiania możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej, bardzo często pojawiały 

się aspekty poruszane w kolejnej części badania – mianowicie diagnoza dostępnych 

zasobów. Problem niedoborów kadrowych, spadku motywacji pracowników, zbyt niskich 

budżetów zarówno na udzielanie realnej pomocy potrzebującym, jak i możliwości 

motywowania pracowników wzrostem wynagrodzeń lub premiowania aktywności. Istotną 

kwestią jest również zaangażowanie pracowników i swoista misja, którą wykonują. 

Jest to też kwestia aktywności tych, którzy tam pracują, ich chęci do tej 

pracy. To jest akurat w pomocy społecznej, o której rozmawiamy, 

potrzebne i powinno być chyba jednym z głównych czynników. 

(Kobylin-Borzymy) 

Dodatkowo sukcesywne zwiększanie zakresu obowiązków, jak również coraz większa ilość 

koniecznej do wypełnienia dokumentacji zabierają pracownikom instytucji pomocowych 

czas, który mogliby wykorzystać na realną pomoc potrzebującym. 

Ja myślę, że zasoby słabną. Ponieważ coraz więcej zadań na jednostki 

schodzi. Zadań takich, które wymagają dużo czynności biurokratycznych, 

a nie koniecznych działań. 

(Kolno) 

Pracownikom brakuje – według ich deklaracji - czasu na działania pomocowe we wszystkich 

niemalże badanych gminach. 

Mogłoby pracować więcej ludzi. Jesteśmy obłożeni dodatkowymi rzeczami, 

przede wszystkim papierami. To tak jakby nas ogranicza. Mnie już zaczyna 

brakować czasu na te zadania, które ja mam.  

(Wysokie Mazowieckie) 
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Pracownicy socjalni, zamiast działać w terenie, to w najbardziej napiętym  ze względu 

na harmonogram dotyczący wymaganych formalności czasie wspierają pracowników 

biurowych, którzy mają coraz więcej zadań, a coraz mniej czasu na ich wykonanie.  

Jest teraz okres zasiłkowy i niestety, pracownik socjalny, który nie 

powinien, ale też pomaga, przyjmuje wniosek, czy na 500+, czy na Dobry 

Start. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Wymogi wobec pracowników zwiększają się, a ich weryfikacja dokonywana jest za pomocą 

statystyk zrealizowanych działań. W niektórych wypadkach działania te są zbliżone do fikcji 

po to, aby wypełnić założone normy. 

Ministerstwo zaczyna tworzyć statystykę. Głupota. Naginanie wszystkiego. 

Pod statystykę się robi wywiady, sprawozdania. Wszystko. Zawsze jest 

jakieś nowe sprawozdanie. Ktoś wypadnie, znowu sprawozdanie, jedno 

goni drugie. Biurokracja - największa głupota. Nie pochylamy się nad 

człowiekiem, tylko nad papierem. 

 (Piątnica) 

Ważnym i częstym elementem demotywującym do podjęcia pracy, przede wszystkim 

rodziców rodzin wielodzietnych, jest aktualny system finansowego wsparcia rodzin.  

Jak jest 500+, żeby była chociaż jedna osoba pracująca w rodzinie. (…) 

A nie, dwie osoby niepracujące, bo oni przyjdą i powiedzą, że im się nie 

opłaca pracować, bo dostaną 500+ na te wszystkie dzieci. A mówią tak 

wprost. 

 (Nowinka) 

Niedobory kadrowe, niskie wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz system finansowej 

pomocy osobom bezrobotnym, to według badanych duży problem, wpływający na brak 

motywacji podopiecznych instytucji pomocowych do podjęcia pracy. Pracownicy instytucji 
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pomocowych przyznają, że mają trudności z przekonaniem beneficjentów do podjęcia 

zatrudnienia ze względu na własną, nienajlepszą sytuację materialną. 

Spada też nasza efektywność. Ja chodzę jako pracownik socjalny 

do rodziny, która ma dzieci. Ja rozumiem, że oni mają wydatki, ale jak ja ich 

zmotywuję? Widzę, że jest oferta pracy, informuję o tym, oni mówią, że nie 

pójdą. Ja mówię, że proszę pana, ja zaczynam w jednym urzędzie 

od najniższej krajowej trzeci raz i dojeżdżam. Muszę utrzymać też rodzinę, 

ale pracuję.  

(Piątnica) 

W kwestii zasobów kadrowych, kompetencyjnych czy finansowych, gminy borykają się 

z większymi lub mniejszymi problemami. Pojawiły się również głosy, jak choćby podczas 

badania w gminie Narewka, że brakuje punktu informacyjnego - miejsca lub instytucji, gdzie 

w sposób kompleksowy można uzyskać szereg informacji dotyczących oferowanego przez 

instytucje wsparcia. 

Nie ma takiego jednego punktu, gdzie taki rodzic, czy taka osoba, która 

potrzebuje pomocy, mogłaby się znaleźć w jednym punkcie, który 

by poinformował gdzie ma iść dalej taki potrzebujący, żeby ten 

potrzebujący nie chodził po wszystkich punktach i nie pytał, czy ja mogę 

tu swoją sprawę załatwić, a może tutaj pójdę następnego dnia? (…) Taki 

informator, gdzie wysłać tego potrzebującego, czy do PCPR, czy do naszego 

ośrodka, czy do poradni, czy do urzędu pracy, czy na Policję. 

 (Narewka) 

Pracownicy z dużą obawą wypowiadali się na temat zwiększających się obszarów, które 

muszą objąć pomocą. W gminie Kobylin-Borzymy jeden z respondentów powiedział 

o problemie, który niebawem pojawi się w związku z nastaniem okresu jesienno-zimowego. 

Chodzi o kwestie dotyczące smogu, palenia w piecach i związanych z tym potencjalnych 

obowiązkach pracowników instytucji pomocowych. 
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Urząd Wojewódzki zaprosił nas na szkolenie dotyczące czystego powietrza. 

Czy to naprawdę ma już do pracowników socjalnych też należeć? Może 

będziemy jeszcze maski rozprowadzać? Albo czujniki czadu? Tak kiedyś 

było. Przecież pracownik socjalny jeździł z osobą, która montowała te 

czujniki czadu.  

(Kobylin-Borzymy) 

Jednocześnie respondenci z tej samej gminy twierdzą, że na przykład zadania i kompetencje 

stawiane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w ich gminie są adekwatne zarówno 

do potrzeb, jak i możliwości. W tej instytucji w tej grupie badanych nie stwierdzono istnienia 

dodatkowych potrzeb czy uchybień. Inni przedstawiciele instytucji pomocowych w tej grupie 

również potwierdzają, że raczej radzą sobie z narzuconymi zadaniami.  

Ja myślę, że te zadania, które są zlecone do PCPR-u, to są takie adekwatne. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Wyjątkiem w tej grupie mogą być szkoła oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym 

wypadku brakuje w kadrze specjalisty psychologa, w drugim zaś pracownikom sukcesywnie 

i w dość szybkim tempie zwiększa się zakres obowiązków i zadań do wykonania. 

- W OPS-ie coraz więcej tych zadań dochodzi. (...) Co roku wchodzą jakieś 

nowe zadania, które trzeba wykonywać. 

- W naszej szkole nie ma zatrudnionego psychologa. To nad tym 

ubolewamy, bo często też takie problemy natury psychologicznej muszę 

rozwiązywać. 

 (Kobylin-Borzymy) 

Także w innych badanych gminach problem konieczności wypełniania dokumentacji oraz 

nadmiaru pracy administracyjnej stanowi duży kłopot dla pracowników socjalnych, których 

energia 

i kompetencje powinny, według badanych, być wykorzystywane do pracy w terenie. 
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Co ma wspólnego tak naprawdę, pracownik socjalny ze sprawozdaniem? 

(…) Wiadomo, że tu chodzi o pieniądze. Pracownik jest od przyjęcia 

wniosku, wydania decyzji i pomocy. 

 (Piątnica) 

Nie mamy czasu na dodatkowe działania, jesteśmy tak dokumentacją 

zarzuceni. (…) Dokumentacja leży, ona musi być zrobiona i nikt nas nie 

wyręczy.  

(Narewka) 

Zanim jest ta rzeczywista pomoc, to najpierw tworzymy plany, papiery, 

i tak dalej. Jednak, jak się współpracuje na co dzień z dzieckiem, 

to naprawdę my znamy możliwości i wiemy, jak z tym dzieckiem 

współpracować. Plany, plany, plany, w kółko opisywanie i ciągle to samo. 

Gdzie później piszemy opinię psychologiczną do poradni. To dziecko 

zajeżdża do poradni z naszą opinią pedagogiczną, żeby później znowu 

przeczytać to samo, a niekiedy przepisane. Po co to? Biurokracja jest 

straszna.  

(Szudziałowo) 

Biurokracja i praca z dokumentacją wywołuje coraz większą frustrację wśród badanych 

pracowników instytucji pomocowych. Niektórzy mówią wprost, że mają tego rodzaju pracy 

ponad siły i możliwości. 

- Ale to nie jest na 100%, to nie jest na cały gwizdek. Bo wiadomo, że nas 

rozliczą i trzeba coś tam zrobić. Mowa była cały czas w polityce społecznej, 

żeby odbiurokratyzować. Nie wiem, co to słowo znaczy, bo z roku na rok 

jestem dołowana, bo mam coraz więcej papierologii, zadań, sprawozdań. 

To się robi chore, nienormalne, mówię, tylko zamknąć drzwi i wyjść. (…) 

- Ja już 10 lat temu robiłam badania, że 20% czasu poświęcam jako 

specjalista do pracy w środowisku, a 80% na biurokrację. 
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 (Kolno) 

Braki kadrowe i finansowe doskwierają badanym praktycznie w każdej gminie. Wydłużający 

się czas oczekiwania na specjalistyczne badanie skutecznie blokuje możliwość wsparcia 

potrzebujących z terenu danej gminy czy powiatu. Rozwiązaniem mogłoby być powołanie 

Centrum Interwencji Kryzysowej (wspomniane w gminie Wysokie Mazowieckie), które 

mogłoby na bieżąco przyjmować najpilniejsze zgłoszenia od potrzebujących. 

- My jesteśmy poradnią powiatową. (…) W momencie, kiedy jest 

interwencja i prośba o pomoc psychologa, on musi odwołać badanie, jak 

rodzice jadą na przykład 30 km do nas, albo terapię, gdzie ktoś czeka 

dłuższy czas i [jest] złość, pretensja, a dlaczego odmówiliśmy tej interwencji 

oraz tej rodzinie. 

- I niestety kolejki wydłużają się do 2, 3 miesięcy. (...) Ale gdyby w tym 

momencie był na przykład Ośrodek Interwencji Kryzysowej, już by troszkę 

odjął tych spraw dla siebie. A powinien być. Uważam, ze im wcześniej się 

gdzieś tam reaguje, na pewne zdarzenia i sytuacje, to gdzieś to owocuje 

w przyszłości.  

(Wysokie Mazowieckie) 

Również w gminie Kobylin-Borzymy badani zgłaszali brak specjalistycznych porad 

psychologicznych dla potrzebujących. Pojawił się pomysł, by w Poradni Alkoholowej 

zatrudnić specjalistę, ponieważ w całej gminie takich usług brakuje lub specjaliści, którzy 

są, mogą świadczyć usługi w ograniczonym zakresie.  

- To znaczy tutaj, w gminie Kobylin, nie ma tego punktu konsultacyjnego 

poprzez psychologa. (...)  

- My mamy, ale mamy mało godzin, bo są ograniczone środki finansowe, 

więc nie mamy aż tyle godzin, żeby zapewnić wszystkie potrzeby. Ludzie 

czekają dość długo na umówienie wizyty.  
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- Ja tak myślałam, żeby z tej „alkoholówki” zrobić taki punkt pomocy i tam 

zatrudnić właśnie psychologa. Żeby chociaż raz w miesiącu tam na te 2-3 

godziny był. W niektórych gminach na terenie powiatu są takie punkty, ale 

na terenie Kobylina, nie ma.  

(Kobylin-Borzymy) 

Badani wskazują, że praca socjalna, wsparcie potrzebujących powinno opierać się 

na dokładnym zbadaniu potrzeb, opiece nad beneficjentami i możliwie jak największym 

zbliżeniu się do danego człowieka czy rodziny. Twierdzą, że system pomocy należy 

skorygować, ponieważ aktualnie realizowane zadania i obowiązki zabierają czas, który 

poświęcić należałoby beneficjentom.  

A mnie uczono pracy socjalnej, według idei pracy, gdzie człowiek jest 

najważniejszy i jest istotą, której trzeba poświęcić dużo uwagi. A ten 

człowiek coraz bardziej i bardziej oddala się od ośrodków. Kto tu jest 

winny? Na pewno system. Reforma jest, narzędzia się wypracowuje, 

techniki, tak, ale to trzeba uzdrowić od środka ten system. My się tak 

daleko oddaliliśmy teraz od tego człowieka, że trzeba się zastanowić jak 

go wziąć i z powrotem do niego wrócić. 

(Kolno)  

 

Przykłady dobrych praktyk 
 

Pomimo dużych trudności, z którymi borykają się przedstawiciele badanych instytucji 

pomocowych, istnieją inicjatywy pozwalające na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. 

Gminy przystępują do realizowanych projektów regionalnych, zakładających wzajemną 

wymianę doświadczeń, pomoc międzyinstytucjonalną i szerokie wsparcie w zakresie 

zwiększania kompetencji pracowników. Jeden z badanych w gminie Kolno ogólnie wspomniał 

o zaangażowaniu w tego typu inicjatywę. 
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Między innymi teraz w perspektywie jest projekt, i tam też przewidzieliśmy 

też taką radę ekspertów. Spotkania grupy sterującej. Takie inicjatywy, gdzie 

jest instytucja, czy miejsce do wymiany doświadczeń, to jest odpowiedź 

na to, czy robimy to. Robimy to w swoim zakresie administracyjnym 

i geograficznym, ale ja jestem za tym, żeby były takie miejsca, gdzie można 

wymienić się doświadczeniami, mówić, co się w gminie dzieje. 

I te doświadczenia dobre pobierać i wykorzystywać w danym miejscu. A nie 

tworzyć tego samego, skoro w innym miejscu można z tego skorzystać.  

(Kolno) 

Projekty integrujące, stwarzające platformę do wymiany doświadczeń i wprowadzania 

dobrych praktyk z innych ośrodków są, zdaniem badanych, bardzo pomocne 

w przełamywaniu barier i trudności na własnym terenie. Pracownicy chętnie czerpią wiedzę 

i korzystają z możliwości wdrożenia rozwiązań, które działają w innych gminach.  

Gminy realizują również programy rozprowadzania produktów żywnościowych wśród 

mieszkańców. 

Wchodzimy też w takie programy. Ostatnio mieliśmy taki program 

z Suwałk, pomoc żywnościowa, banki żywności. Przywozili do nas 

te artykuły, to żeśmy rozprowadzali. Ludzie przyjeżdżali i brali.  

(Kobylin-Borzymy) 

Jednocześnie badani nie znajdują w zasadzie uzasadnienia dla tworzenia nowych instytucji 

czy zawodów wspierających.  

Jeżeli będziemy wprowadzać więcej instytucji, które będą, że tak powiem 

prowadziły tego człowieka za rękę to też nie jest dobre. Niedługo 

za wszystkich będziemy robić wszystko. Trzeba w jakiś sposób motywować 

te osoby do samodzielnego działania. My staramy się współpracować 

w ramach instytucji, które są. Jak jakiś tam problem zaistnieje to trzeba 

zaradzić. 
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(Korycin)  

Badanym zależy bardziej na zmianach legislacyjnych, ułatwieniach zawieranych 

w rozporządzeniach i ustawach oraz zwiększeniu możliwości kadrowych, które mogłyby 

skuteczniej motywować osoby potrzebujące. 

Policja dowozi tego człowieka. Jest na tym oddziale, spotyka się na drugi 

dzień z terapeutą i mówi, że nie chce się leczyć, to terapeuta mówi 

„do widzenia”. Nie ważne, że sąd zobowiązał. Okres leczenia trwa dwa lata, 

bo tak przewidział ustawodawca. Dwa lata mijają na takich 

przepychankach. (…) My nic więcej zrobić nie możemy.  

(Szudziałowo) 

Zmiany w prawie, poszerzenie zasobów kadrowych i tym samym możliwość wykonywania 

pracy w terenie, są to ważne zmiany oczekiwane przez badanych. Duża ilość koniecznej, 

wymaganej przepisami, pracy związanej z dokumentacją, działaniami biurokratycznymi, przy 

niskich płacach pracowników instytucji pomocowych, skutecznie zniechęcają 

do podejmowania wyzwań oraz nie przekonują potencjalnych nowych pracowników 

do zasilania szeregów pracowników instytucji pomocowych. Braki kadrowe oraz brak czasu 

to bardzo częsty, wskazywany przez badanych problem, z którym muszą się mierzyć 

w codziennej pracy. 

 

Podsumowanie 
 

Zebrany materiał badawczy, uzyskany podczas badań fokusowych, w których brali udział 

przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą społeczną w gminach województwa 

podlaskiego, pozwala wysunąć szereg wniosków oraz rekomendacji, mogących pomóc 

podczas projektowania działań dotyczących tego sektora.  

 WNIOSEK - Większość przedstawicieli instytucji pomocowych zgodnie stwierdza, 

że najpilniej potrzebujące pomocy grupy na terenie gmin to osoby cierpiące 

na choroby alkoholowe oraz ich rodziny, które z tego powodu narażone są często 
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na przemoc domową  REKOMENDACJA – Należy zastanowić się nad zestawem 

działań, które angażując różne instytucje pomocowe, zapewniłyby opiekę osobom, 

które cierpią w wyniku takiej sytuacji, jednocześnie nie stawiałyby osób, do których 

skierowana jest pomoc w sytuacji konieczności spotykania się z różnymi osobami. 

Współpraca różnych instytucji nie powinna oznaczać dla osoby objętej wsparciem, 

że każda sprawa będzie wymagała kontaktu z inną osobą i przedstawianiem swojej 

sytuacji od początku. 

 WNIOSEK - Kolejną zagrożoną wykluczeniem grupą są samotne osoby starsze 

i niepełnosprawne, których liczba na terenach wiejskich sukcesywnie zwiększa się 

z powodu wzrastającego odpływu młodych ludzi do większych ośrodków miejskich 

lub poza granice kraju  REKOMENDACJA – Wydaje się, że osoby takie powinny być 

objęte szczególnym wsparciem zarówno instytucjonalnym, jak i osób prywatnych, 

które mogą być szczególnie przydatne w wyprowadzaniu takich osób ze stanu 

zagrożenia wykluczeniem społecznym. 

 WNIOSEK - Gminne ośrodki pomocowe oraz instytucje działające na terenach 

wiejskich w miarę możliwości próbują wypełniać swoją misję niesienia pomocy 

potrzebującym rodzinom. Często jednak borykają się z problemami 

infrastrukturalnymi – przede wszystkim brakiem komunikacji z odległymi 

miejscowościami w rozległych terytorialnie gminach  REKOMENDACJA – 

Niewątpliwie działania w sferze transportu nie są w zakresie instytucji pomocy 

społecznej, niemniej jednak należy się zastanowić nad kwestią wdrożenia przez 

władze gmin wiejskich publicznego transportu, który obsługiwałby wszystkie 

miejscowości w gminie, np. w postaci busów. 

 WNIOSEK - Wyraźne są również niedobory finansowe oraz kadrowe. Praca 

w instytucji świadczącej pomoc jest trudna, wymagająca i angażująca na tyle silnie, 

że potencjalni kandydaci, którzy muszą spełniać określone kryteria i wymogi, nie 

decydują się jej podjąć, mając świadomość relatywnie niskich zarobków  

REKOMENDACJA – W zakresie polityki kadrowej oraz wynagrodzenia nie ma dobrych 

rozwiązań, które nie angażowałyby dużych środków finansowych. Kwestia finansów 
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pozostaje w gestii władz gmin, niemniej jednak zwiększenie wynagrodzeń 

niewątpliwie pozytywnie wpłynęłoby na efektywność pracy oraz zwiększenie ilości 

chętnych do wykonywania tego trudnego zawodu. 

 WNIOSEK - Trudności w niesieniu skutecznej pomocy potrzebującym generowane 

są również przez niejednokrotnie nieadekwatne przepisy. Ustawy i regulacje nie dają 

odpowiednich narzędzi i środków pracownikom socjalnym, by skutecznie pomagać 

rodzinom, często nie zdającym sobie sprawy z problemu, w szczególności związanego 

z nałogami  REKOMENDACJA – Niezbędne są zmiany systemowe na poziomie 

rządowym, które pozwolą na uporządkowanie przepisów i dadzą pracownikom 

socjalnym odpowiednie narzędzia pracy. 

 WNIOSEK - Doraźna pomoc finansowa lub oferowane wsparcie materialne nie zawsze 

są adekwatnymi i skutecznymi sposobami walki z ubóstwem i trudnościami rodzin 

zagrożonych wykluczeniem. Rodziny dysfunkcyjne potrzebują kompleksowego, 

systemowego wsparcia wielu różnorakich instytucji lub specjalistów  

REKOMENDACJA - Rodziny powinny być objęte zarówno wsparciem finansowym, jak 

i motywacyjnym, psychologicznym czy doradczym, ponieważ często obserwowane 

przez badanych apatia, marazm i niechęć do działania nie wynikają wyłącznie 

z niskiego statusu finansowego. Niezbędna jest edukacja środowisk zagrożonych 

wykluczeniem, przede wszystkim pod względem otwartości i odrzucania nadal silnych 

uprzedzeń dotyczących porad psychologicznych.  

 WNIOSEK - 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 instytucji znają się 

prywatnie, zatem łatwiej im podejmować wspólne inicjatywy  REKOMENDACJA – 

Należy stworzyć rodzaj platformy, w ramach której będą organizowane spotkania 

osób zajmujących się różnymi kwestiami w zakresie pomocy społecznej. Spotkania 

takie służyłyby nie tylko wymianie doświadczeń, ale także zapoznaniu osób, które 

w przyszłości ze sobą będą być może współpracować. 



 

42 
 

 WNIOSEK - Silnie oddziałujące związki wyznaniowe i hierarchowie kościelni 

funkcjonujący jako autorytety lokalne mogliby włączać się aktywniej do współpracy 

z podmiotami świadczącymi pomoc, jednak już teraz stanowią oni wsparcie dla 

podmiotów publicznych  REKOMENDACJA – Należy zastanowić się nad 

mechanizmem włączenia instytucji kościelnych do bardziej aktywnej współpracy 

w zakresie pomocy społecznej. 

 WNIOSEK - Nie wszędzie natomiast pracownicy tych instytucji są w równej mierze 

zaangażowani i wykazują niezbędne chęci do współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Problemem obserwowanym przez niemal wszystkich badanych jest wypalenie 

zawodowe i zdarzający się brak wystarczającej empatii i zaangażowania samych 

pracowników socjalnych, co w dużej mierze wynika z nagromadzenia obowiązków 

związanych z wzrastającą biurokratyzacją i koniecznością spełnienia odgórnych 

wymogów  REKOMENDACJA - Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie środków na 

kompleksowe działania pomocowe, poprawa infrastruktury komunikacyjnej 

i wielowymiarowa edukacja środowisk wiejskich. Pożądana również byłaby poprawa 

warunków materialnych samych pracowników instytucji pomocowych oraz 

zwiększenie zasobów kadrowych w instytucjach pomocowych, wraz z rozluźnieniem 

wymogów dotyczących kompetencji potencjalnych kandydatów.  

 

 


