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I. Instytucje reprezentowane przez uczestników w kontekście 

przeciwdziałania lokalnym problemom społecznym wpisującym się w 

wybrany do testowania typ problemu społecznego 

Uczestnikami sześciu zogniskowanych wywiadów grupowych byli przede wszystkim 

pracownicy instytucji pomocy społecznej szczebla powiatowego (PCPR) i gminnego (OPS). 

Ponadto w spotkaniach brali udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, publicznych 

służb zatrudnienia, policji, oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także – 

rzadziej – wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia oraz sektora ekonomii społecznej. O ile 

pracownicy instytucji pomocy społecznej obu szczebli administracji terytorialnej byli obecni 

na każdym z sześciu spotkań, to pozostałe instytucje nie były każdorazowo reprezentowane, 

zaś trzy ostatnie spośród wymienionych były reprezentowane najrzadziej. Część uczestników 

wywiadów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości wyrażała opinie, że instytucja ta nie 

odgrywa takiej roli w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy, jaka byłaby pożądana ze 

względu na jej znaczenie. 

II. Wybrany do testowania typ problemu społecznego 

Skład grupy uczestników każdego z sześciu spotkań został ustalony z uwzględnieniem 

specyfiki problemu społecznego przypisanego danej gminie w celu przetestowania Modelu 

Kooperacji. Instytucje mające za zadanie utworzenie Zespołów Kooperacji przeważnie 

decydowały się na wybór zagadnień opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkich 

przejawiających się w niewydolności rodzin w zakresie opieki nad dziećmi. Problem taki 

został wskazany przez Gminy Nur, Małkinia Górna, Stoczek oraz Wiązowna. 

- Wie Pani co, to tak – my tak myślimy sobie, że na terenie naszej gminy członkowie zespołu mogą 

jeszcze zgłaszać inne rodziny, prawda i będziemy wtedy diagnozować jaki [jest] taki wiodący. 

Natomiast myślimy o tym, żeby objąć tutaj… Na pierwszy plan wysuwają nam się rodziny, gdzie są 

problemy opiekuńczo-wychowawcze. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. Natomiast tak, z oceny 

zespołu pomocy społecznej wynikało, że główne problemy na terenie gminy to jest niepełnosprawność i 

bezrobocie, natomiast to jest też (…) najwięcej świadczeń z tego tytułu i ile my na przykład mamy 

rodzin, które są niewydolne wychowawczo, na przykład głównie to są rodziny, które są objęte 

asystentem, no i jeżeli mamy ich 15, tak, to skali tych świadczeń, które tam zostały przyznane, tam są 

wszystkie zasiłki, to wszystko, tego jest bardzo dużo. [FGI_2] 

- To znaczy tutaj akurat propozycja padła taka, żeby skupić się na problemach opiekuńczo-

wychowawczych, jeżeli chodzi akurat o tę gminę. [FGI_3] 
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- Tak i dochodzą nowe. Te problemy opiekuńczo-wychowawcze były, są i będą, no taka jest prawda. 

[FGI_3] 

- Nieporadność. [FGI_3] 

- Nieporadność, tak, niewydolność wychowawcza rodziców. [FGI_3] 

- Niewydolność wychowawcza, tak. [FGI_3] 

- Problemy opiekuńczo-wychowawcze. [FGI_6] 

Problemem społecznym wstępnie wybranym do testowania na terenie ich Gminy Radzanów, 

ponieważ jak dotychczas nie został on jeszcze ostatecznie wypracowany, jest kwestia 

uzależnienia nieletnich od Internetu oraz urządzeń elektronicznych. 

- Nie mamy jeszcze wypracowanego. [FGI_4] 

- Pomysł mamy na dzieci i młodzież zagrożone… uzależnione od Internetu, tutaj w tym kierunku byśmy 

może poszli. [FGI_4] 

- W skrócie Internetu, może chyba nawet ogólnie od urządzeń elektronicznych. [FGI_4] 

Odnosząc się do kwestii wyboru problemu do testowania na terenie Gminy Liw, jeden z 

uczestników wywiadu stwierdził, że wybór taki nie jest łatwy, ponieważ w Gminie 

odnotowywane są problemy społeczne o złożonym charakterze. Zatem poza samym 

wymienieniem takich problemów, jak bezrobocie, uzależnienia, przemoc domowa czy 

niezdolność rodzin do należytego pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, należy mieć 

na uwadze fakt, że problemy te wzajemnie się warunkują i wzmacniają. Jednak inni 

uczestnicy wskazali, że problemem, który został wybrany do testowania modelu, jest 

uzależnienie od alkoholu. 

- Znaczy, my chyba jeszcze nie skupiliśmy się typowo na jakimś jednym problemie, ponieważ w naszej 

gminie są rodziny dosyć złożone i ta problemowość jest naprawdę różnorodna. Natomiast my, którzy tu 

się spotykamy, to jest powtarzające się problemy, czyli bezrobocie, problemy opiekuńczo-

wychowawcze, czy przemoc w rodzinie i uzależnienia. To są tak naprawdę najczęstsze problemy, gdzieś 

tam ze sobą, tak, występujące w rodzinach. I dlatego jesteśmy wszyscy razem. [FGI_5] 

- Uzależnienia. (…) Od alkoholu. [FGI_5] 

- Głównie alkoholu. [FGI_5] 

Celem podejmowanych działań – jak było to niekiedy podkreślane – jest przede wszystkim 

wypracowanie procedur i sposobów współpracy międzyinstytucjonalnej, które byłyby 

ukierunkowane na usprawnienie pracy podejmowanej na rzecz rozwiązywania problemów 

czy przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom. 
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- Procedury i sposoby współpracy instytucji, które mają czuwać nad tym właśnie prawidłowym 

kształtowaniem się, prawda, zachowań społecznych, głównie chodzi o rodzinę, tak, która jest tym 

podstawowym podmiotem wszelkich powodzeń, ale też i niepowodzeń, którymi tu w szczególności 

chcemy się zajmować. [FGI_6] 

III. Poziom przygotowania instytucji do pełnienia ról w ramach Modelu 

Kooperacji 

Uczestnicy części wywiadów zogniskowanych przyznali, że znają założenia Modelu Kooperacji 

jedynie na bardzo ogólnym poziomie. Wynika to z faktu, że – jak twierdzą – bardzo niewiele 

czasu upłynęło od ich pierwszego kontaktu z ideą Zespołów Kooperacji. Zatem oceniając 

poziom przygotowania gminnych instytucji do pełnienia ról w ramach Modelu Kooperacji 

uczestnicy tych wywiadów zastrzegali, że znajdują się na wstępnym etapie wdrażania się w 

związane z Kooperacją zadania, więc jest to zbyt wczesny moment na ocenę poziomu 

przygotowania do pełnienia ról. 

- No w zasadzie teraz dopiero się z tym zapoznajemy, z całą ideą tego modelu. [FGI_1] 

- W zasadzie te rzeczy, które mamy przetestować, my dopiero poznajemy, tak? Więc tutaj trudno jest 

tak ocenić…[FGI_1] 

- Oczywiście my dopiero zaczynamy. [FGI_3] 

- To znaczy pierwsze porozumienia dotyczące współpracy w projekcie pomiędzy powiatem i 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i porozumienia dotyczące współpracy w projekcie pomiędzy 

powiatem i gminą na zasadzie już wyodrębnienia instytucji, które będą ściśle współpracowały w tym 

projekcie, czyli z ramienia powiatu PCPR i animator powiatowy plus radny powiatowy, z ramienia 

gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, animator gminny i radny z gminy. [FGI_3] 

- My jesteśmy nową gminą, która weszła dopiero w ten model. My nie braliśmy udziału w tym 

pierwszym modelu, więc dla nas wszystkich jest to nowa sytuacja, tak i wszyscy jesteśmy tu po to, żeby 

tego się nauczyć i czegoś dowiedzieć. I myślę, że wszyscy jesteśmy na tym samym etapie, bo tak 

naprawdę nie wiemy, co nas w tym projekcie czeka i z jakim skutkiem my ukończymy ten projekt, czy 

nam się uda osiągnąć to, co każdy dzisiaj może myśli sobie na temat tego projektu i tej całej 

współpracy, i tych zespołów, tak, partnerskich. [FGI_5] 

Skrajnym przypadkiem była sytuacja, gdy wywiad był pierwszą okazją do spotkania dla osób 

mających docelowo tworzyć Zespół Kooperacji. 

- Dzisiaj to jest nasze pierwsze spotkanie tak naprawdę w takim gronie, bo do tej pory to były tylko, no 

ja, jako tutaj animator powiedzmy, tak, kierownik ośrodka, ja do wszystkich dzwoniłam i prosiłam, 

zapraszałam do uczestnictwa w tym projekcie, żeby te dane instytucje się zgodziły. Przyszły, bardzo się 

cieszę, a teraz zobaczymy. [FGI_5] 

W innym wywiadzie w odniesieniu do kwestii przygotowania instytucji gminnych i 

powiatowych do pełnienia ról w ramach Modelu Kooperacji sformułowane zostało 
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zastrzeżenie, że wprawdzie współpraca ta jest dopiero inicjowana, lecz członkowie Zespołu 

wykazują wiele optymizmu wynikającego z wzajemnego wyrażania woli współpracy. 

- Zespół może nie, bo on dopiero się tworzy, tak, było to pierwsze spotkanie i ja jestem bardzo 

zadowolona po tym spotkaniu, w związku z tym, że władze gminy zaangażowały też ważne osoby w 

powiecie, słyszę, z Panią dyrektor mówimy jakby jednym głosem, w tym samym celu. [FGI_6] 

Wśród uczestników jednego z wywiadów z jednej strony pojawiły się głosy wyrażające 

nadzieję, że na terenie Gminy uda się z powodzeniem powołać Zespół Kooperacji, lecz 

wyrażane było również zdanie, że pracownicy instytucji inaczej sobie wyobrażali testowanie 

Modelu Kooperacji. Skala przedsięwzięcia okazało się większa, niż pierwotnie zakładano, a 

tym samym przedstawiciele instytucji zostali postawienie w obliczu trudniejszego zadania, 

niż początkowo zakładali. 

-Jesteśmy chyba czwarty, tak, piąty. Jesteśmy na etapie tworzenia PZK. Mamy nadzieję, że uda się 

stworzyć. [FGI_2] 

- To było w czerwcu, dwudziestego tam któregoś chyba, pierwszego, także troszeczkę takie 

zaskoczenie, bo tak może przejrzystość się tego zatarła, bo chyba ja też sama myślałam, że to 

troszeczkę inaczej będzie wyglądało, w sensie takim, że ta dowolność taka, że tam pieniążki będą, że 

załóżmy to nie będzie tak wyglądało, że ta praca w zespołach w taki sposób… Powiem szczerze, że 

może bardziej realnie może mi się wydawało, żeby to było przypisane, że jakaś rodzina konkretna, ja 

takie miałam przynajmniej wyobrażenia. Jest obserwacja na przykład tego od początku do końca, czy to 

jakiś efekt jest czy nie, a tu się okazuje, że to znaczy tak, no ja myślę sobie tak, że na pewno przy 

każdym projekcie gdzieś dokumentacja i w ogóle, ale jak się okazuje to bardzo dużo jest tego. [FGI_2] 

W trakcie jednego z wywiadów rozmówcy ocenili, że przedstawiciele instytucji w Gminie są 

dobrze przygotowani do pełnienia ról w ramach Modelu Kooperacji. Jednym z przytoczonych 

argumentów było stwierdzenie, że do pełnienia ról zostały już przypisane konkretne osoby. 

- Sto na sto. [FGI_4] 

- No jesteśmy na poziomie etapu drugiego, czyli wdrażanie, zapoznawanie się, tak? [FGI_4] 

- Wyłoniliśmy instytucje, wyłoniliśmy animatorów, wyłoniliśmy ludzi, spotykamy się z panią. [FGI_4] 

W gminach, w odniesieniu do których uznawano, że jest zbyt wcześnie na ocenę poziomu 

przygotowania do pełnienia ról w ramach Modelu, odrębną kwestią były natomiast 

dotychczasowe doświadczenia związane ze współpracą międzyinstytucjonalną, która 

przebiegała dotychczas poza formalnymi ramami Modelu Kooperacji. Współpraca taka jest 

oceniana pozytywnie oraz – jak twierdzą rozmówcy – przynosiła ona niejednokrotnie 

pozytywne efekty. 
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- No na pewno ze strony pracownika socjalnego, gdzie dostaje wsparcie, tak, jeśli mam problem, z 

którym sobie nie radzę, wtedy wiem, że zawsze mogę się zgłosić do pracownika socjalnego czy do 

kierownika swojego i wspólnie razem rozwiązujemy ten problem. Co dla mnie też jest ważne, tak, że nie 

zostaję sama z tym wszystkim. No i też również wymiana różnych informacji z pracownikiem socjalnym, 

z kierownikiem. Wymiana też różnych spostrzeżeń dotyczących rodziny. Tutaj z Panią Izą mamy… Pani 

Iza jest kuratorem rodziny, której ja jestem asystentem, więc razem jeździmy w teren, to też jest duże 

wsparcie. Razem się wymieniamy doświadczeniami. Więc uważam, że to też jest taka mocna strona. 

[FGI_5] 

IV. Instytucje gminy i powiatu jako partnerzy w ramach Modelu Kooperacji 

Uczestnicy wywiadu podkreślali, że o specyfice kooperacji w ich Gminie przesądza przede 

wszystkim to, że przedstawiciele instytucji i mieszkańcy znają się nawzajem. Fakt ten pociąga 

za sobą szereg pozytywnych następstw: budowane są relacje oparte na zaufaniu, a lokalne 

problemy i wyzwania są dobrze rozpoznane. Małe środowisko sprawia, że wykonując swoje 

obowiązki, pracownicy zyskują wiele sposobności do poznawania się nawzajem, nawet jeśli 

działania danego rodzaju nie są ukierunkowywane na osiągniecie takie rezultatu. 

- […] bo my budzimy zaufanie u tych naszych tutaj mieszkańców i łatwiej się jest się z nimi wtedy 

porozumieć. [FGI_1] 

- Tak jak ja już też wcześniej powiedziałam, że jeśli jest taka sytuacja właśnie, no to gdzieś ta wymiana, 

jeśli nawet wątpliwości czy jakichś problemów, to my potrafimy do siebie nawet telefonicznie dzwonić i 

niekoniecznie jakby załatwiać urzędowo sprawy, tylko potrafimy w jakiś sposób taki bezpośredni gdzieś 

tam zgłaszać, pytać i w ogóle, to jest jedna sprawa, ale to tak jakby chyba bardziej taki czynnik ludzki 

tutaj. Natomiast tych mocy takich urzędowo, no to tak jak wcześniej wspomniałam, ta nasza poradnia 

rodzinna, no musi dużo rzeczy, że tak powiem wykonywać, no i to… [FGI_2] 

Ważna jest również w tym kontekście sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi 

instytucjami. 

- Przepływ informacji mamy też dobry. [FGI_1] 

- Znaczy, my zawsze mieliśmy taką bardzo dobrą współprace, natomiast ten (…) myślę, że jeszcze nas 

bardziej do siebie zbliżył, no bo my się bardzo szanujemy i doceniamy te, my przynajmniej (…), że jakby 

ich podział zaangażowania, kompetencji, takiej wiary w różne rzeczy, organizacji bardzo wysoki, więc 

my ich cenimy, my ich lubimy. W związku z tym jak mamy jakieś tematy, jakieś sprawy, to mamy taką 

potrzebę z nimi coś przegadać, jakoś się dowiedzieć i tak dalej. I też mamy taką otwartą komunikację, 

że możemy sobie powiedzieć, co byśmy jeszcze od siebie chcieli i to nie burzy naszych jakichś takich 

relacji. [FGI_6] 

W części wywiadów w kontekście sprawnej współpracy miedzy instytucjami podkreśla się 

rolę lokalnej policji. W problemy, z jakimi konfrontują się pracownicy instytucji powołanych 

do ich rozwiązywania, sprawiałaby, niejednokrotnie wpisują się zdarzenia, które powodują, 
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że urzędnicy muszą stawać w obliczu pewnych zagrożeń czy też spotykają się z oporem, 

którego nie są w stanie samodzielnie przełamać. Sprawna komunikacja z policją, a następnie 

podejmowanie przez jej funkcjonariuszy sprawnych działań sprawiają, że trudności te są 

niezwłocznie rozwiązywane. 

- Jeżeli mamy środowisko, gdzie boimy się jechać albo wiemy, że jest sporo psów i same nie wejdziemy, 

to nie ma czegoś takiego, że piszemy pismo do komendanta, jak to kiedyś bywało, że prosimy o asystę, 

tyko dzwonimy – masz dyżur? To chodź się przejedziemy. [FGI_2] 

- Chciałem tylko podpisać się pod tym, że rewelacyjna współpraca z policją jest. [FGI_2] 

- Na tym, że ja znam z imienia i… z imienia po prostu znam, dzwonię, nie muszę tylko na komórkę 

dzwonię bezpośrednio, jest taki problem, przyjeżdża [policjant]. I rozwiązujemy. [FGI_2] 

Odnosząc się natomiast do kwestii potencjału instytucji do podejmowania współpracy 

uczestnicy wywiadu podkreślali, że współpraca pomiędzy instytucjami już od dłuższego czasu 

miała miejsce, choć nie była ona ujęta w sformalizowane ramy. Akcentowano również fakt, 

że wśród przedstawicieli instytucji jest wyraźna wola zacieśniania takie współpracy. 

- Tak. I wiedzieć z kim możemy, tak. Że jednak to ta współpraca, no tak naprawdę bardzo się 

rozszerzyła, mimo że my i tak współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować. 

Natomiast to przybrało zupełnie inną formę teraz. [FGI_3] 

- Znaczy, bo (…) bo ta forma będzie w pełni, znaczy mamy taką nadzieję, tak? I projekt ma do tego 

dążyć, żeby była to taka bardziej sformalizowana forma współpracy, a nie tylko na zasadzie wymiany 

informacji pomiędzy nami, tak? Bo ona i tak, i tak była, ale w tej chwili ma szansę być bardziej 

sformalizowana i być może też wtedy bardziej skuteczna. [FGI_3] 

- Chęć do współpracy. [FGI_3] 

- Z panią dyrektor PCPR-u jakby uzgadniałyśmy wspólne działanie i no poniekąd model kooperacji 

wskazuje osoby, które powinny być zaanga… wskazuje w każdym razie instytucjonalne… instytucje, o, 

może tak, instytucje, które mogłyby. Bo brakuje nam jeszcze dzisiaj naszego dzielnicowego. [FGI_4] 

Mając na uwadze fakt, że jak dotychczas współpraca instytucji gminnych i powiatowych 

przebiegała pomyślnie, wśród rozmówców pojawiają się głosy, że tworzenie specjalnego 

Zespołu Kooperacji powołanego do tego celu jest jedynie formalnym krokiem w stosunku do 

tego, co już zostało osiągnięte. Choć należy podkreślić, że wychodząc z tego punktu widzenia, 

wypowiadające się osoby nie kwestionują zasadności tworzenia formalnych ram współpracy. 

- Ja wiem, tylko ja patrzę pod tym kątem, czy nam potrzebny właśnie do tego jest zespół, czy wystarczy 

nam współpraca jak wyglądała do tej pory, czyli że i tak… [FGI_5] 

- Ale to tak jak powiedziałaś, musimy się… właśnie zobaczymy, tak, czy potrzebny nam jest zespół, czy 

wystarczy nam to, co i tak do tej pory robiliśmy. [FGI_5] 
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W kategoriach atutu był też ujmowany fakt, że do współpracy między instytucjami zostaną 

włączone osoby prezentujące różnorodne perspektywy i doświadczenia. 

- Ale właśnie dlatego, że każdy z nas inaczej trochę spojrzy, inaczej jakby… Znaczy, nie to, że inaczej 

może zdiagnozuje, ale co innego wyciągnie z tej rodzinnej… Zebrać do kupy, to masz wtedy… [FGI_5] 

V. Zasoby i mocne strony powiatu 

Powiatowe instytucje zajmujące się pomocą społeczną oraz instytucje samorządu szczebla 

powiatowego były bez zastrzeżeń rozmówców postrzegane jako ważne filary kooperacji na 

rzecz rozwiazywania problemów społecznych w gminach wiejskich. Wątpliwości budziło 

jednak pełnienie tej roli przez placówki służby zdrowia i ich pracowników. W jednym z 

wątków dyskusji uczestnicy wywiadu poruszyli kwestię kontraktowania usług, czyli 

rozwiązania, na którym bazuje niekiedy służba zdrowia. Świadczenie usług zdrowotnych 

przez prywatne firmy rodzi trudność w rozszerzeniu modelu kooperacji na te podmioty. 

- Ale pielęgniarka jest w zespole interdyscyplinarnym, ale bardzo rzadko przychodzą. (…) No bo tutaj w 

ośrodku pracuje ich zaledwie dwie i… (…), ale to jest no prywatna firma, która tam ten Ośrodek 

obsługuje, więc ciężko tak wystąpić do tej jednostki, żeby wydelegowała kogoś tutaj do nas…[FGI_1] 

Jednak największą dozę krytycyzmu uczestnicy wywiadów wyrazili w odniesieniu do organów 

wymiaru sprawiedliwości. Sądy oraz kuratorzy sądowi – zdaniem rozmówców – nie wykazują 

woli współpracy w ramach koordynowania działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych oraz – za sprawą stosowanych przez siebie procedur – opóźniają lub utrudniają 

bieżące działania powiatowych i gminnych instytucji powołanych do rozwiązywania 

problemów społecznych lub zapobiegania im. 

- Sąd, bo nie mamy kuratora w zespole. [FGI_1] 

- [Z sądu] nie ma odzewu. [FGI_1] 

- Odzewu na przykład na to zaproszenie do zespołu. [FGI_1] 

- Ale w ogóle komunikacja z kuratorami jest bardzo…[FGI_1] 

- Słaba. [FGI_1] 

- Tak bywa. No niestety [śmiech] ja osobiście spotykam się z tym, że wielokrotnie moje pisma 

kierowane do sądu o udzielenie jakiejś odpowiedzi na pytanie pozostaje bez echa. Natomiast sąd 

czasami kieruje do nas prośby o udzielenie informacji w ciągu 2-3 dni i my musimy to wykonać. Dlatego 

ta współpraca jest o tyle ciężka, bo my mamy też swoje przepisy, na podstawie których mamy prawo 

występować o udzielanie pewnych informacji. [FGI_1] 

- (…) są właśnie instytucje, które faktycznie współpracują, bo to też trzeba zaznaczyć, że (…) też nie 

wszyscy dotarli może, tak, nie ze wszystkich instytucji, które były zapraszane, bo na przykład z sądu 
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nikogo nie ma. (…) mamy współpracować, to my tutaj na przykład, jeżeli chodzi o współpracę z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR, Urząd Pracy czy Policja. Ale tutaj, jeżeli chodzi o sąd, no 

to naprawdę tutaj wszyscy mamy pewne taki, no większe oczekiwania, co do współpracy. [FGI_2] 

Rozmówcy rozważając kwestię zasobów instytucji położonych na terenie powiatu wyraźnie 

akcentowali fakt, że poważnym ograniczeniem w ramach systemu rozwiązywania istotnych 

problemów społecznych jest brak psychologów i psychoterapeutów w systemie oświaty i 

instytucji pomocy społecznej. 

- Albo do tego, żeby nie wiem, zastąpić nieobecnego nauczyciela na lekcji. Po prostu to jest jakaś kpina. 

I jeżeli mamy pracować z rodziną, nie wiem, czy (…) obejmować asystentem, to bez pomocy 

psychologicznej to my stoimy w miejscu. I w momencie takim, jeżeli  do poradni rodzinnej, gdzie jest 

psycholog, który nie ma nieograniczonych zasobów czasowych i on dziennie, żeby udzielić realnie 

pomocy, to on musiałby tak naprawdę rodzinę mieć, z raz w tygodniu tę rodzinę u siebie, tak, żeby ta 

pomoc systematyczna miała jakiś sens. No to wtedy, jeżeli (…) taka jest potrzeba, to jest jeden 

psycholog w poradni rodzinnej, który obserwuje cały powiat. [FGI_2] 

Rozważając kwestię mocnych stron instytucji na szczeblu powiatowym, objęte badaniem 

osoby wskazały, że o powodzeniu podejmowanych działań przesądzają osobiste relacje 

pomiędzy pracownikami różnych instytucji. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne 

działanie. 

- Tak. To znaczy no ja też tak mogę tylko tutaj potwierdzić, że współpraca bardzo się dobrze układa. 

Tutaj ja tak patrzę na koleżankę, że niejednokrotnie, na gorąco, gdzieś jestem w terenie, prawda? I 

mam problem, gdzie rodzina – matka, ojciec – chcą się zgłosić do psychologa i jak najszybciej. Więc 

wykonuję telefon do koleżanki i koleżanka, tak jak powiedziała, za dzień, za dwa już jest wizyta, podaje 

mi termin i ja już na bieżąco, będąc w terenie, podaję tej osobie, że mogą dojechać, tak? Mogą się 

zgłosić. Także… [FGI_3] 

Przedstawiciele instytucji gminnych pozytywnie oceniają współpracę z osobami 

reprezentującymi instytucje szczebla powiatowego, lecz zaznaczają, że kontakt między nimi 

jest słabszy, niż ma to miejsce w przypadku relacji pomiędzy instytucjami szczebla gminnego. 

- No z powiatem ja tam może mniejszy mam kontakt, ale no uważam, że dobrze. [FGI_4] 

- No nachodzi taka myśl, że jakby łatwiej jest osobie, która bezpośrednio jest, że tak powiem, na tym 

terenie, tak? [FGI_4] 

Wśród rozmówców pojawiły się głosy, że o znaczeniu instytucji powiatowych w kwestii 

rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych przesądza przede wszystkim potencjał 

finansowy danego powiatu. 
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- Więc to tak naprawdę w różnych częściach tutaj naszego województwa też różnie są rozwiązywane te 

same problemy, tak? Ale niewątpliwie taką rzeczą najbardziej tutaj ważną jest stan konta tego powiatu 

czy gminy. [FGI_4] 

- Tak, finanse, ile możemy przeznaczyć na pomaganie i to nie w sensie tam finansowym, że damy 

zasiłek nie w wysokości 100 złotych, tylko 300 złotych, bo to jest mniej istotne, natomiast rzeczywiście 

wsparcie tych osób takim… po prostu psychoterapia, szeroko pojętym, bo… [FGI_4] 

Mocną stroną instytucji powiatowych w ocenie rozmówców są ich wszelkiego rodzaju zasoby 

– zarówno kadrowe, jak i finansowe – bez których gminy wchodzące w skład powiatu nie 

byłyby należycie w stanie wykonać szeregu zadań. 

- Tylko mówię, tutaj, jako ten członek zespołu interdyscyplinarnego, no ale też jakby dzieci 

diagnozujemy, które tutaj czy asystent, czy pracownik stwierdzi, że jest taka potrzeba. No z PCPR-em 

(…) współpracujemy, tak jak już wspomniałam, (…) nie mamy prawnika, więc korzystamy z ich 

wsparcia. [FGI_5] 

- No mocne strony to też zasoby finansowe, bo jakby w powiecie, powiat ma taki wymiar ponadgminny 

i w powiecie są po prostu ulokowane środki. (…) No jest możliwość poprzez urząd realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych. To ma taki wymiar ponadgminny. No i oczywiście też tak w 

skali makro, bo są pewne problemy, zdiagnozowane na poziomie powiatowym. Aczkolwiek one 

wynikają ze specyfiki poszczególnych gmin. Ale to o czym [imię osoby] mówiła, rzeczywiście gmina Liw 

jest specyficzna, bo jest w sercu powiatu, okala stolicę powiatu i wiele osób szuka pracy w Węgrowie, 

tak, bo jako dużym ośrodku. (…) [FGI_5] 

Powiat otwocki jest w trakcie wywiadu charakteryzowany jako prezentujący się bardzo 

korzystnie pod względem obecności sprawnych instytucji publicznych oraz rozwiniętych 

sektorów organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Realizowanych jest wiele 

projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Ponadto 

na tle pozostałych wywiadów zogniskowanych podkreślić należy fakt, że przedstawiciele 

instytucji z terenu powiatu nie sygnalizują problemów związanych z brakiem dostępu do 

usług wykwalifikowanych psychologów czy psychoterapeutów. Co więcej, zapewnianie takiej 

opieki jest wskazywane jako jeden z sukcesów podejmowanych jak dotychczas działań. 

- W związku z tym powiat otwocki jest powiatem, który jest o dużym nasileniu instytucji usług 

społecznych, socjalnych. Mamy placówki całodobowe i [dziennego pobytu], mamy domy pomocy 

społecznej wszystkich typów. Mamy domy dziecka już zreformowane zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w postaci trzech czternastoosobowych domów dla dzieci. Mamy 

bardzo dużą placówkę na Wisieckiego, gdzie jest i dom dziennego pobytu dla osób starszych i klub 

seniora, i centrum wolontariatu, i ośrodek sportu dla niepełnosprawnych, i taki ośrodek usług 

lokalnych. Mamy trzy warsztaty terapii zajęciowej, prowadzone przez stowarzyszenie. Mamy centrum 

interwencji kryzysowej, duży bogaty program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizujemy cztery 

unijne projekty w tej chwili. (…) Duże pieniądze, duże nasycenie. No w naszym powiecie tak historycznie 

jest dużo, tych usług społecznych było zawsze dużo. Dla Warszawy. Kiedyś mieliśmy nawet dom 
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kombatanta, teraz mamy dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dużo takich różnych 

inicjatyw, pomysłów, projektów. [FGI_6] 

VI. Zasoby i mocne strony gminy 

Głównym zasobem instytucji gminnych w kontekście tworzonego Modelu są w ocenie 

uczestników wywiadów różnorodne zasoby wiedzy i doświadczeń, jakie posiadają 

przedstawiciele poszczególnych instytucji. 

- [Instytucje gminne do Modelu wnoszą] Przede wszystkim wiedzę swoją. [FGI_1] 

- Doświadczenie każdego z osobna. [FGI_1] 

- Każdy na pewno jakieś swoje pomysły co do formy pomocy, bo wiadomo, każdy ma inne, każdy ma 

jakiś inny pomysł, jakieś spostrzeżenia też. [FGI_1] 

- Na… powiem o gminie, no my ze swojej strony, jako gmina, hm… [pauza] My mamy, jako mocną 

stronę, mogę powiedzieć, że mamy ludzi. Mamy ludzi, mamy otwarte głowy, mamy chęć do współpracy 

i jako instytucje. I taki został stworzony zespół, właśnie stworzony z przyzwoitych ludzi, którzy mają 

jeszcze jakieś pomysły i… [FGI_4] 

- No jeśli chodzi o gminę, ta współpraca, jeśli chodzi z mojej strony, ja już jestem 16 lat w samorządzie, 

układa się dobrze, dobrze się współpracuje. Jeśli jest jakaś tam potrzeba, tak jak ja mówię, od strony 

sołtys i tutaj, to bardzo dobrze, tak? No i chyba dlatego pani tutaj kierownik zwróciła się tutaj do mnie, 

żeby współpraca dalej jakoś tam trwała. [FGI_4] 

W kontekście problemu testowanego na terenie Gminy pewne instytucje – z racji celów, dla 

których zostały powołane – stanowią fundament sieci instytucji na terenie gminy. Instytucją 

taką jest szkoła, która z uwagi na fakt organizowania czasu dzieciom gromadzi bardzo wiele 

informacji na ich temat oraz na temat ich otoczenia społecznego. 

- Szkoła, myślę, że wykształconą kadrę, różnych specjalistów. No i oczywiście doświadczonych 

specjalistów do pracy, no przede wszystkim z dziećmi, ale pośrednio poprzez również i dotarcie do tych 

rodzin tych dzieci. I to na pewno ta wieloletnia współpraca, która… przecież szkoła to nie jest tylko rok, 

ale ileś tam lat, jakby to będzie procentowało. [FGI_1] 

Również w odniesieniu do terenu Gminy Małkinia Górna wskazywany był problem braku 

psychologów zatrudnianych przez placówki oświatowe. 

- (…), ale chodzi o to, że gdzieś tam od długiego czasu zauważamy, że jeżeli tej pomocy na terenie 

szkoły nie ma, psychologicznej, no mówię, pedagodzy w szkołach są. Ile u nas szkół jest w gminie, w 

każdej jest pedagog. I są… jest jeden pedagog, który robi robotę i psychologa, i pedagoga, i robi… 

[FGI_2] 

Zaangażowanie policji w międzyinstytucjonalną współpracę było przywoływane jako czynnik 

przesądzający o sprawnym współdziałaniu instytucji na poziomie gminy. 



 

Strona 13 z 48 
 

- Formy współpracy takie osobiste. Przychodzi na przykład policjant, bo jeżeli my mielibyśmy nawet, nie 

wiem, nawet czy dzwonić i pewne rzeczy przekazywać sobie, to z tego co ja tu obserwuję, przyjdzie na 

przykład policjant, on usiądzie, on się też czuje tutaj… To takie dwa konkretne przykłady. Przyjdzie ten 

policjant, on się tutaj czuje też (…). My śmiałość z różnymi problemami do nich się zwrócić, podpytać o 

różne rzeczy i my nie mamy w ogóle tutaj żadnych oporów. I tutaj naprawdę (…) dobrą współpracę. My 

się też… [FGI_2] 

- Znaczy generalnie nie ma czegoś takiego, że ja muszę wystosować jakieś pismo. Dla mnie to jest 

dobre. Mam problem, pytam się o dyżur, kiedy dzielnicowy na dyżurze i on mówi: słuchaj, będę w 

terenie, zajrzę, przeprowadzę taką rozmowę. Oni to nazywają dyscyplinującą? [FGI_3] 

- A ja z kolei w punkcie konsultacyjnym słyszę, że jaka jest taka właśnie dobra rola tutaj pana naszego 

dzielnicowego, tak? Jaki ma wpływ na to, że ta osoba, która się znajduje u mnie, mówi: jak dobrze, że 

był, ile on zrobił, ile on mógł pomóc, tak? Więc to jest też plus właśnie tego. [FGI_3] 

- No z policją też kwestia, też są trudności, ponieważ oni są bardzo mocno obciążeni. Tam jest rozkaz, 

który trzeba wykonać, tak? Nie ma dyskusji. (…) Więc w poprzedniej edycji mieliśmy taką sytuację, że 

na spotkania ciągle przychodził ktoś inny, więc to nie ma żadnej pracy w takiej sytuacji, tak? [FGI_4] 

- Ogólnie ta współpraca naszym zdaniem, jako pracowników ośrodka układa się dobrze, czy z policją, 

bo tu zawsze możemy liczyć na wsparcie dzielnicowych. Jak nie ma dzielnicowych to mamy wsparcie 

oczywiście też innych policjantów, wspólnie również inne działania profilaktyczne do seniorów też 

robimy. Czy z Poradnią tu z Panią [imię] tak samo, Pani [imię] jest też u nas w zespole 

interdyscyplinarnym, więc też ta wymiana jest na bieżąco informacji, wspólne wyjazdy w teren w 

poradni, jak trzeba nam coś ustalić to tak samo jest to szybko, na cito. [śmiech] [FGI_5] 

W ocenie uczestników wywiadów mocną stroną współpracy na szczeblu gminy są relacje 

oparte na osobistej znajomości osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych. 

- Ja uważam, że na ludziach, bo tu są ludzie, którzy chcą pracować. [FGI_3] 

- I komunikacja. [FGI_3] 

- Wzajemna pomoc, [gdy] jest [coś] do zrobienia, tak. [FGI_3] 

- Znamy się z widzenia. [FGI_5] 

- Znamy się z widzenia, ale znamy też swoje zadania, wiemy czego możemy się spodziewać, że tutaj 

możemy znaleźć taką pomoc, tutaj taką, tutaj taką, tak. Z jednej strony, tak jak było już mówione, z 

jednej strony to są dobre takie te nasze odczucia, a z drugiej strony też na pewno one mogą być, na 

przykład dla samych rodzin, niekoniecznie pozytywne, tak. No bo wiadomo, że rodzinę można znać z tej 

lepszej czy z tej gorszej strony, nie każdy sobie może życzyć tego, (…). Ale to w jakiś sposób pozytywne 

jest to, że my się znamy. [FGI_5] 

Rozpatrując mocne strony Gminy Wiązowna w kontekście podejmowanych działań na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, uczestnicy wywiadu wskazują na spektrum usług 

społecznych, które są zapewniane na jej terenie. Obok przedsięwzięć realizowanych przez 
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instytucje publiczne wymienia się również w tym kontekście działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe. 

- Ja generalnie jak mówię o tym (…), jak wygląda polityka społeczna kierowana do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na terenie gminy, to odnoszę się do grup osób, którym pomagamy, 

wspieramy, tak, grupa osób niepełnosprawnych. No gdzieś ośrodek jest tak, trochę tak nieoficjalnie 

przypisujemy sobie rolę koordynatora i takiego kreatora polityki związanej z pomaganiem. I teraz tak, 

jeżeli jest grupa osób niepełnosprawnych, to na terenie gminy, jakie ona może… z jakich usług może 

skorzystać, gdzie my też w tym uczestniczymy. No to po pierwsze (…) warsztaty terapii zajęciowej, 

środowiskowy dom samopomocy dla osób chorujących psychicznie. Mamy klub dla dzieci z 

problemami… z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ale też dzieci takich 

niedostosowanych (…). Prowadzi to stowarzyszenie. [FGI_6] 

VII. Ryzyka związane z włączaniem do współpracy przedstawicieli instytucji 

powiatowych i gminnych: występowanie sprzecznych interesów instytucji, 

barier prawnych 

Rozmówcy poświęcali wiele uwagi na omówienie problemów implikowanych przez brak 

dostatecznej pomocy psychologicznej na poziomie gminy. Nieletnim w obliczu traum czy 

problemów rodzinnych, których nie udaje się przezwyciężyć, nie jest zapewniana fachowa 

pomoc, co w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do zachowań suicydalnych. 

- Problem dotyczy tego, że to co już jest od dawna w Warszawie, bo ja akurat pracowałem 30 lat w 

Warszawie i powiem to co już jest od dawna w Warszawie, to zaczyna się pojawiać u nas, a mianowicie 

dziecko w takiej sytuacji traumatycznej typu zachowania suicydalne, czyli zmierzające do jakiegoś 

samobójstwa, jest pozostawione, ponieważ poradnia jakby niekoniecznie jest do takich przypadków. 

Dlaczego? Dlatego że chociażby nie mamy psychiatrów, że w takich momentach na przykład trzeba 

podać jakieś leki. [FGI_2] 

Pracownicy socjalni i urzędnicy doraźnie próbowali rozwiązywać ten problem kierując 

nieletnich na wizyty u psychiatrów, lecz działania to często nie pociągało za sobą pożądanych 

następstw. Lekarze psychiatrzy nie diagnozowali u osób do nich skierowanych tych 

problemów, jakie pracownik socjalny czy inny pracownik instytucji zdiagnozował poprzez 

pracę w środowisku społecznym. Brak psychologów i psychoterapeutów na poziomie 

gminnym rodzi więc niebezpieczną próżnię. Natomiast na poziomie powiatu można dostrzec 

problem przeciążenia pracą psychiatrów dziecięcych, które sprawia, że czas oczekiwania na 

uzyskanie ich pomocy jest zbyt długi w przypadku zaistnienia tak dramatycznych 

okoliczności, jak próba samobójcza. 

- To jest po prostu do tego stopnia, że ja wysyłałem wielokrotnie dzieci gdzieś tam do psychiatry i się 

kończyło na tym, że interweniowałem telefonicznie, żeby psychiatra przyjął, dzieci zostały odsyłane, 
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które się cięły w szpitalu psychiatrycznym, tak. One się cięły i zostały odsyłane z tego szpitala, po prostu 

bez żadnej opieki. W tej chwili skutkuje to tym, o tym się nie mówi, że jest duża liczba wzrastająca 

samobójstw. I to ja widzę, że do nas też zaczyna te dzieci właśnie w trudnych sytuacjach suicydalnych i 

tu ubolewamy, bo nie ma psychiatry dziecięcego. [FGI_2] 

- Oczywiście. Mówiliśmy o przeciążeniu rodzin, jest ryzyko. Jeśli na terenie powiatu mamy Zagórze, czyli 

szpital neuropsychiatryczny dla dzieci, gdzie okres oczekiwania dla dziecka po próbie samobójczej w tej 

chwili jest 6 miesięcy, no to to jest ogromne zagrożenie. I jeśli mamy taki trudny dostęp do psychiatrów 

dziecięcych, no to to jest ogromne zagrożenie, bo to jest zagrożenie na granicy zdrowia i życia. [FGI_6] 

Poza opisywanymi w trakcie części wywiadów trudnościami we współpracy instytucji z 

wymiarem sprawiedliwości i służbą zdrowia, wymienia się też obiektywne bariery 

utrudniające współpracę instytucji gminnych i powiatowych, jak choćby barierę wynikającą z 

czynnika geograficznego. Miasta powiatowe oraz ważniejsze ośrodki województwa są 

niekiedy położone w znacznej odległości od obszaru gminy wiejskiej. 

- Czas trwania tego, no i ta odległość, no niestety tutaj Ostrów, Ostrołęka, czasami jeszcze dalej trzeba, 

to tu w tych kilometrach to troszeczkę jest, jakby nie było. [FGI_1] 

W pewnych sytuacjach pożądane rozwiązanie problemu rodzin czy osób może być trudne do 

zastosowania ze względu na czynniki proceduralne. Rozmówcy problem ten wiązali zwłaszcza 

z możliwością niesienia pomocy niesamodzielnym osobom w podeszłym wieku, które się do 

takiej pomocy nie kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe. Obowiązujące przepisy 

znacznie utrudniają wspieranie takich osób za sprawą stosowanych kryteriów przyznawania 

świadczeń oraz zawężenie puli osób, które mogłyby pełnić funkcje opiekuńcze. 

- Tak, kryterium… Są też… wiele osób pyta na przykład o pomoc finansową, w sensie w ramach opieki 

nad rodzicami. I tu też są takie bariery oprócz kryterium, tak zasada, że nie może to być (…) ktoś dalszy 

z rodziny, tylko musi być na przykład córka, ktoś w linii prostej spokrewniony. A zdarza się tak, że taka 

osoba starsza nie ma takiej osoby, nie ma rodziny na przykład już. [FGI_1] 

- No to też jeszcze właśnie, że tak jakby świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu, bo o ile 

składa na przykład do nas wniosek osoba, która ma to świadczenie, a my go nie wliczamy i ona się 

kwalifikuje do naszej pomocy, a osoba starsza, która już nie ma na przykład możliwości w żaden sposób 

dorobienia sobie i nie ma żadnego dodatkowego dochodu…[FGI_1] 

- A ja myślę, że ta sama sucha litera prawa czasami nas ogranicza, prawda? Bo można by było zrobić 

odrobinę więcej, a nie możemy, a nie możemy, żeby też nam ktoś nie zarzucił, jak gdyby wykroczenia, 

bo też nam… [FGI_3] 

- To znaczy ja na przykład myślę chociażby o przyznawaniu świadczeń, prawda? No bo, no mówię, 

jednak kryteria dochodowe są nieubłagane, tak? W wielu przypadkach. Mamy starzejące się 

społeczeństwo, tak? I wiele osób, tych w podeszłym wieku chociażby, nie może skorzystać ze świadczeń, 

bo po prostu gdzieś tam ten… (…)Tak, przekracza ten próg dochodowy, a my sami zdajemy sobie 

sprawę tutaj i [imię przedstawiciela instytucji], i chyba każdy GOPS zdaje sobie sprawę z tego, że jednak 

no to ubóstwo wśród tej grupy społecznej jest naprawdę dosyć duże, a no też, no to… [FGI_3] 
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Na skuteczność i efektywność współpracy ujemnie może wpływać również nadmierna 

biurokratyzacja procedur urzędowych. Rozmówcy wskazali w tym kontekście Rozporządzenie 

Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które sprawia, że albo część działań nie może zostać 

podjęta w prostu sposób, albo decyzjom ich podjęciu towarzyszą obawy związane ze 

zgodnością z obowiązującymi przepisami w zakresie przesyłania i przetwarzania danych 

osobowych. 

- Znaczy, ja myślę, że ryzykiem jest to, co wcześniej było powiedziane, to RODO, tak. Ono gdzieś tam 

zawsze z tyłu głowy… [FGI_5] 

- Znaczy, że gdzieś tam może się pojawić, prawda, natomiast mówię, nie jest to wiodące jakieś ryzyko, 

ale gdzieś tam jakieś tam zawsze ono jest. I faktycznie te regulacje prawne, czyli coś, co nas może 

ogranicza [niezrozumiałe 00:33:30] zadań. [FGI_5] 

Zdaniem uczestników wywiadów współdziałanie zbyt dużej liczby instytucji może przynieść 

paradoksalny efekt w postaci obniżenia skuteczności podejmowanych interwencji. Ich 

doświadczenia wskazują, że osoby dotknięte problemami społecznymi mogą w takich 

sytuacjach czuć się przytłoczone czy przestraszone i w konsekwencji odmówić angażowania 

się w jakiekolwiek działania do nich kierowane. W celu uniknięcia niepożądanych efektów 

uwarunkowanych tym czynnikiem ważne jest, by poszczególne zadania nie powodowały 

nadmiernej aktywności instytucji w przestrzeni, w której funkcjonuje rodzina czy osoba 

objęta wsparciem. Zatem właściwy podział ról wydaje się być w tym kontekście kwestią 

kluczową. 

- Możliwości, zasoby, natomiast też nie wiemy, jak to odbiorą… jak odbierze rodzina, osoba, tak? Bo 

znowu mamy rodzinę, siedzi sobie tutaj i tyle instytucji jak za nią się weźmie, to rodzina może 

zrezygnować. Tego się na przykład obawiam. (…) Tak, że ucieknie, przestraszy się, że kolejna… (…) że 

kolejne instytucje zaczynają ingerować w jej życie. Tego się na przykład obawiam. [FGI_3] 

- O ten model, tak. Że za dużo znowu, bo jest… w jednej rodzinie mamy asystenta, jest pracownik 

socjalny, jest kurator i jest pedagog. Cztery instytucje. (…) I jeszcze dołożę poradnię, no bo pasowałoby 

dziecko wysłać, dołożę jeszcze lekarza, bo jednak badania są kontrolne nie robione i jeszcze dołożę 

mediatora czy tam, nie wiem, do punktu panią, rodzinę czy tam, tak, wyślę, no to jest siedem instytucji, 

które tak naprawdę zajmuje się jedną rodziną. Boję się, że to może po prostu rodzinę w pewnym 

momencie wystraszyć. [FGI_3] 

- Bo tu chodzi o to, żeby poszła jedna osoba do tej rodziny czy dwie, powiedzmy, i powiedziała jej tak: 

bo my ze szkoły to to, z rady to to, z pomocy społecznej to to, asystent to tamto, służba zdrowia coś, 

rada powiatu coś, PCPR coś i przyjdą tylko dwie osoby. Przedstawi propozycje, a nie przyjdzie PCPR, 

potem przyjdzie radna powiatowa, potem przyjdzie służba zdrowia, potem asystent i po prostu ta 

rodzina jest zadeptana i mówią: wynocha. [FGI_4] 
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- Myślę, że też fajnie będziemy wszyscy razem pracować na rzecz jakiejś… połączymy te nasze 

kompetencje na rzecz na przykład konkretnej rodziny, bo wtedy możemy więcej osiągnąć tak 

naprawdę. Bo jeżeli każdy będzie ze swojej strony czymś bombardował tę rodzinę w ogóle w pewny 

sposób, to oni mogą się zniechęcać. A jak będziemy wspólnie usiłować jakieś… [FGI_4] 

- Ale chyba rozbudowanie takich dużych zespołów, to też się mija z celem. [FGI_5] 

- Ja też jestem tego zdania, że zaprosić tutaj nie wiadomo, ile instytucji, a tak naprawdę też nie wiedząc 

w jakim celu one by miały być w tym zespole… [FGI_5] 

VIII. Trzon Zespołu Kooperacji 

Uczestnicy części wywiadów nie czuli się gotowi do sprecyzowania trzonu Zespołu 

Kooperacji, który byłby pożądany z uwagi na cele podejmowania międzyinstytucjonalnej 

współpracy. Było to w znacznej mierze podyktowane faktem, że problematyka Modelu 

Kooperacji znana jest tym rozmówcom jedynie na poziomie ogólnych założeń. 

B: Czy państwa zdaniem to jest… czy taki dobór instytucji gwarantuje realizację wszystkich zadań? Czy 

coś można by było tutaj jeszcze ewentualnie zmienić? Na tym etapie, na którym państwo są, no bo 

wiem, że te…[FGI_1] 

- Ciężko powiedzieć…[FGI_1] 

- Ciężko ocenić raczej. [FGI_1] 

- Nie mamy takiego punktu odniesienia jakby…[FGI_1] 

- Tego typu wniosek, to już tak w połowie albo pod koniec, myślę, można wnioskować, bo na razie, 

to…[FGI_1] 

W opinii rozmówców, których cechował wyższy poziom wiedzy i świadomości w zakresie 

Modelu, trzon Zespołu Kooperacji poza przedstawicielami instytucji pomocy społecznej 

powinny stanowić również osoby reprezentujące lokalną służbę zdrowia, system oświaty, 

samorząd terytorialny, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, policję, publiczne służby 

zatrudnienia oraz wymiar sprawiedliwości. Wobec tej ostatniej instytucji formułowane są 

zastrzeżenia w odniesieniu do dotychczasowej współpracy, więc w obliczu tworzenia 

sformalizowanych ram międzyinstytucjonalnej współpracy wyrażane są nadzieje na 

usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami gminnych instytucji a przedstawicielami 

wymiaru sprawiedliwości. 

- Przewodnicząca Komisji Zdrowia Powiatowa, Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, Pani [imię], 

to jest wytypowana przez zarząd powiatu, nasza radna i przewodnicząca. Jest Pani Dyrektor Oświaty 

Powiatowy i Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. [FGI_6] 

- Sąd. Generalnie to sędzia. (…), żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości. [FGI_6] 
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- Ja mam doświadczenia, bo my pracujemy z rodzinami, tak, pracownicy socjalnie, asystenci rodziny, 

chodzimy, bardzo dużo wiemy o tych rodzinach i jak już kierujemy sprawę do sądu czy piszemy pismo, 

to rzeczywiście jest to sytuacja, która jakby wymaga tej interwencji sądu. A to się dzieje tak, że my 

piszemy pismo, pismo czeka na kuratora, zanim kurator przyjedzie, no to się to wydłuża w czasie. A my 

piszemy z taką potrzebą szybkiej interwencji. Nawet łatwiejsze by było, gdyby można było 

porozmawiać w wyjątkowych sytuacjach z sędzia. [FGI_6] 

- Policja jeszcze miała. [FGI_3] 

Rozpatrując kwestię ustalenia trzonu Zespołu Kooperacji uczestnicy wywiadu uznali więc, że 

Zespół nie powinien być zbyt liczny, ponieważ po przekroczeniu pewnej liczby kooperujących 

instytucji współpraca taka może zacząć tracić na skuteczności i efektywności. 

- Niektóre osoby nie i niektóre instytucje też nie, bo nie realizują możliwości… no bo podpisanie umowy 

tylko po to, żeby było nie 7 instytucji, tylko 8 czy 10, no to sztuka dla sztuki jest bez sensu. I też budzi 

tam pewnie w tych instytucjach frustrację, że tam podpisałam, zobowiązałam się, a co oni będą chcieli. 

[FGI_4] 

Rozważając kwestię dookreślenia trzonu Zespołu Kooperacji rozmówcy odnosili się do 

potrzeb w kontekście diagnozowanych problemów. Jeśli zatem na terenie Gminy Liw Model 

Kooperacji ma być ukierunkowany na przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu jako 

elementowi wchodzącemu w skład wiązki problemów, to Zespół Kooperacji powinien 

składać się przede wszystkim z osób już obecnie zaangażowanych w pracę nad 

rozwiązywaniem tych problemów. 

- Nie, dlatego że jednak, no mówię, u nas te problemy skupiają się, jak już wcześniej powiedziałam, no 

to bezrobocie, ta niewydolność, te problemy opiekuńczo-wychowawcze właśnie, uzależnienia czy 

przemoc. Tu wszyscy jesteśmy z tych instytucji, z których te problemy też się przewijają i te same 

rodziny się przewijają. My jesteśmy tu niektórzy w podwójnych bądź potrójnych rolach, tak. Tak jak ja, 

ja jestem kierownikiem, jestem członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

zespołu interdyscyplinarnego. Tu koleżanka jest, tak, dyrektor poradni, ale jednocześnie to jest kurator 

społeczny, który też ma rodziny na naszym terenie. [FGI_5] 

IX. Oczekiwania dotyczące współpracy w ramach Zespołu 

Głównym oczekiwaniem rozmówców wobec wypracowywanego Modelu Kooperacji jest 

zbudowanie możliwie najtrwalszych sieci współpracy międzyinstytucjonalnej. Obecnie, 

chociaż pracownicy instytucji znają się nawzajem, podejmują działania niejako niezależnie od 

siebie. Potencjał tkwiący we współpracy polega więc na wypracowaniu mechanizmów 

rzeczywistego współdziałania, co bywa określane mianem przetarcia ścieżek. Ogólnym 

postulatem dotyczącym rozwijanych form współpracy międzyinstytucjonalnej jest 
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oczekiwanie, że przyczyni się ona do przyspieszenia procesów podejmowania decyzji, choć 

rozmówcy podkreślili, że już na obecnym etapie procesy te przebiegają sprawnie. 

- Wydaje mi się, że w przyszłości nawet jeżeli ten model nie zostanie wdrożony, to i tak nam to może 

ułatwić pracę, gdyż będziemy już mieli pewne jakieś ścieżki wypracowane, pewne rzeczy przetestowane 

też. Nawet jeżeli on formalnie nie wejdzie w życie, to nam to tak na co dzień ułatwi, bo będziemy 

wiedzieć, tak? [FGI_1] 

- I że mam nadzieję, że to w ten sposób też zaprocentuje, bo teraz no niby wiemy o swoim istnieniu, ale 

tak naprawdę, no jesteśmy obok siebie troszeczkę w pewnych tych kwestiach. [FGI_1] 

- (…) maksimum zaangażowania właśnie, żeby zrealizować główny cel, czyli pomóc tej rodzinie. [FGI_1] 

- Tak, która właśnie zaowocuje na tę przyszłość, bo tak jak właśnie, tak jak koleżanka powiedziała, że 

dzięki temu to ułatwi nam komunikację w przyszłości i to porozumienie między instytucjami. [FGI_1] 

- I szybciej będą podejmowane decyzje, czyli szybsze działanie, tak? [FGI_3] 

Rozmówcy, zapytani o oczekiwania dotyczące współpracy w ramach Zespołu Kooperacji, 

wyrazili stanowisko, że liczą, że działania koordynujące pracę różnych instytucji przyniosą 

skutek, na przykład w postaci powołania ośrodka interwencji kryzysowej, który jest obecnie 

w ich przekonaniu brakującym elementem systemu pomocy społecznej. Jednym z 

pożądanych aspektów działania ośrodka byłoby wielokrotnie wskazywane w trakcie wywiadu 

zogniskowanego powołanie dyżurów psychologów posiadających kwalifikacje pozwalające 

na niesienie pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych czy szczególnie trudnych. 

- A mianowicie ostatnio żeśmy rozmawiali, było spotkanie z policją i to co Pani powiedziała, to się 

podpisywało, że brakuje, bo nie ma ośrodka interwencji kryzysowej. I na taki duży powiat uważam, że 

to jest ogromny minus, tak, bo by odciążył też pracę powiedzmy i OPS-ów i naszą również. Pomysł jest 

taki, że chcemy taki, nie wiem, na razie to jest w sferze marzeń, ale żeby był taki zespół, coś na kształt 

linii takiej dla dzieci w kryzysie, czy dla rodzin w kryzysie, gdzie byłby dyżur psychologa poradni, gdzie 

byłby dyżur policjanta, znaczy gdzieś tam na komendzie by to było i po prostu ten interdyscyplinarny 

taki właśnie, coś na wzór… (…) Coś na wzór ośrodka interwencji kryzysowej. To jest w naszym powiecie 

bardzo potrzebne. [FGI_2] 

W trakcie części wywiadów zogniskowanych rozmówcy podkreślali, że pożądanym efektem 

formalizowania współpracy międzyinstytucjonalnej powinno być zapewnienie obecności 

wykwalifikowanego psychologa lub psychoterapeuty na poziomie gminy. 

- Ale ja już teraz widzę, że jest potrzeba tu psychologa, więc punkt konsultacyjny od września będzie w 

Stoczku. [FGI_3] 

- A potem, jeżeli uda się nawiązać współpracę i okaże się, że możemy jakieś tu środki wyasygnować, 

żebyśmy mieli tego psychoterapeutę i żeby pociągnąć dalej ten temat. No ale myślę, że to jest pieśń 

przyszłości i to… [FGI_4] 

- To, co mówiliśmy, że po prostu psycholog, tak? [FGI_4] 
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Uczestnicy wywiadu wyrazili nadzieję, że dzięki rozwojowi Modelu Kooperacji znajdą oni 

sposobność do nabycia pożądanych kompetencji. W odniesieniu do wybranego w Gminie 

problemu społecznego pożądane byłoby rozwinięcie umiejętności w zakresie negocjacji, 

mediacji czy ogólnie postępowania wobec osób dotkniętych formą psychicznego 

uzależnienia. 

- Na pewno tutaj, jeśli chodzi o te szkolenia jednodniowe, które tam z MCPS-em będziemy negocjować, 

to ta mediacja, żebyśmy też umieli, nauczyli się skutecznie rozmawiać z ludźmi. [FGI_4] 

Uczestnicy wywiadu zdają sobie sprawę, że wobec Modelu Kooperacji można sformułować 

dwojakie oczekiwania. Z jednej strony poprzez fakt, że jego testowanie zakłada próbę 

rozwiazywania rzeczywistych problemów rodzin czy osób objętych wsparciem, działania w 

ramach Modelu można odnosić do wypracowania konkretnych efektów w środowisku 

społecznym, do którego kieruje się wsparcie. Jednak z drugiej strony rozwijanie Modelu 

Kooperacji ma przede wszystkim wymiar bardziej uniwersalny. Służy ono bowiem 

wypracowaniu mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej, które będą następnie 

pełniły rolę wzorca, który powinien być powielany. 

- W założeniu projektu, że to nie tylko dla rodzin, ale my przez tę pracę z rodziną mamy wypracować to 

wsparcie właśnie dla nas wszystkich, tak, bo ja nie muszę zrobić… nie to, że nie muszę, tak, ja mogę 

poprosić o to na przykład poradnię, tak, bo przecież wiem, że poradnia i tak, i tak będzie w stanie to 

zrobić, tak i bardzo chętnie to zrobi. Jeżeli trzeba będzie zwrócić się do Urzędu Pracy, (…) to bardzo 

chętnie to zrobi. Także może nawet nie odciążenie, tylko my mamy taką świadomość, że nie tylko my 

sami pracujemy, tak, czyli swoje siły tutaj dajemy. [FGI_5] 

- Chodzi o koordynacje współpracy, bo nie chodzi o wolę czy brak woli, bo wola jest, tylko ustalenie 

zasad, procedur, kolejności działań, na tym się skupiamy. [FGI_6] 

X. Dotychczasowe osiągnięcia w ramach Zespołów Kooperacji 

Uczestnicy wywiadów zogniskowanych byli zdania, że jest za wcześnie na mówienie o 

jakichkolwiek osiągnieciach wypracowanych w ramach Zespołów Kooperacji, co wynika z 

faktu, że dopiero niedawno zetknęli się z tą formułą współpracy. 

- Za wcześnie…[FGI_1] 

Uczestnicy wywiadu – rozważając ogólnie kwestię międzyinstytucjonalnej współpracy – 

wskazywali jednak liczne przykłady przedsięwzięć realizowanych na terenie gmin, które 

zakończyły się powodzeniem. Jedną z takich inicjatyw było angażowanie zarówno dzieci, jak i 

seniorów w działania uświadamiające problem różnego rodzaju uzależnień, inna zakładała 
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powołanie do życia ośrodka dla starszych osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym drugim 

przypadku zadanie było trudne z uwagi na fakt, że ośrodek został ulokowany w budynku 

szkoły. Część lokalnej społeczności wyrażała swoje obawy w związku z tym faktem. Jednak 

praca wolontariuszy ukierunkowana na budowanie relacji społecznych pomiędzy uczniami i 

osobami otrzymującymi wsparcie w ośrodku przyniosła efekt w postaci zorganizowania wielu 

wspólnych inicjatyw. Tym samym wstępne obawy zostały rozwiane, a koegzystencja szkoły i 

ośrodka okazała się korzystna zarówno dla uczniów, jak i dla starszych osób. Ponadto w 

gminach realizowano też programy na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz 

szereg innych działań. 

- Na początku tak, były różne komentarze, bo to projekt jest dla osób starszych z zaburzeniami 

psychicznymi, no a były komentarze, że dla głupków, dla wariatów i to w szkole. (…) Znaczy teraz to 

dobrze działa, bo po prostu uczniowie szkoły podstawowej współpracują z tymi wolontariuszami, którzy 

tam są, osobami starszymi. Nawiązała się taka współpraca i… (…) I tak wspólnie organizują jakieś 

występy.(…) No to dla samych osób, które są samotne, często właśnie dzieci są gdzieś daleko… (…) Nie 

mają żadnych wnuków, to też dla nich jest takie… (…) Inne doświadczenie. (…) Takie spotkanie z ludźmi, 

jakieś tam przebywanie wspólne, aktywności, to bardziej pomaga. [FGI_1] 

- Ale to jeszcze wymiana jest też taka, że przecież pracownicy socjalni również przychodzą typowo tam 

do doradców zawodowych, czy do osób zajmujących się naszą gminą i wymieniają też informacje w ten 

sposób albo zgłaszają potrzebę dla tych osób i tutaj mamy możliwość też takiego bezpośredniego 

kontaktu jakby z pracownikami urzędu, no i odwrotnie, tak. Także to nie jest tylko przez… [FGI_5] 

- Dla osób starszych. Nie, teraz mamy taki bardzo fajny projekt, który też wybrało stowarzyszenie (…). I 

to jest profilaktyka uzależnień. Dziadkowie i babcie razem z wnukami byli na wspólnym wyjeździe. No 

wymiana co kto może zrobić, jak mogą sobie wzajemnie pomagać, prawda, w kontekście akurat 

uzależnień, różnych uzależnień. Będzie konkurs w naszych świetlicach taki zakładu profilaktycznego i 

wśród seniorów też, natomiast młodzież wspólnie z tymi seniorami przygotowuje przedstawienie 

profilaktyczne i ono będzie przedstawiane w każdej z naszych szkół, a też jego premiera będzie na balu 

abstynenckim. [FGI_6] 

- Dla bezrobotnych gmina… jest spółdzielnia socjalna osób prawnych i tam są właśnie zatrudniane 

osoby długotrwale bezrobotne. I też ta spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i 

zatrudnia wykwalifikowane opiekunki, i jak się przygląda na rynek usług opiekuńczych, to ja sobie 

bardzo cenię to, że są te Panie, bo one są bezpieczne, solidne, ponieważ generalnie jakby te usługi 

opiekuńcze u osób starszych gdzieś kuleją i też są tam zatrudniane osoby czasami z przypadku. [FGI_6] 

XI. Instytucje szczebla wojewódzkiego w kontekście Modelu Kooperacji: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w roli animatora współpracy 

Instytucje szczebla wojewódzkiego oraz – konkretnie – Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej są przez uczestników wywiadów pozytywnie oceniane ze względu na wsparcie 

zapewniane instytucjom gminnym i powiatowym. W odniesieniu do kwestii wdrażania 
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pracowników instytucji w działania w ramach Modelu Kooperacji wymieniany jest szereg 

inicjatyw: zarówno szkoleń, jak i indywidualnego doradztwa. 

- [Instytucje szczebla wojewódzkiego] są dla nas dużym wsparciem i takim… no służą pomocą 

generalnie na każdym kroku, to… my jako podmiot i nasze gminy nie uczestniczyliśmy w tym I Kamieniu 

Milowym, dla nas to wszystko jest nowe, dlatego tutaj no doradcy z MCPS są otwarci na nasze 

jakiekolwiek pytania, służą zawsze radą, pomocą. (…) I to dla nas jest no dużym wsparciem na tym 

etapie, bo nam to ułatwia pracę i…[FGI_1] 

- No nawet dzisiaj tutaj, mamy gościa (…), który nam wszystko wyjaśnił, wytłumaczył i no myślę, że to 

jest takie też… (…) Mamy szkolenie zorganizowane. (…) To małe jakieś takie były podpowiedzi, małe 

wyjaśnienia, no bo to dla nas nowość. [FGI_1] 

- Są wyznaczeni animatorzy. (…) No jest animator (…) No bo jest jakaś osoba, która ma, nie wiem, 

dane, jakiś zakres obowiązków, no i wie, że jest za to odpowiedzialna, to znaczy jest łatwiej, tak. 

[FGI_1] 

- MCPS też myśli o nas, o pracownikach. Tu mówię o tych szkoleniach, o tych wyjazdach, o wymianie 

doświadczeń. Myślą też o nas, tak? O tych instytucjach pomocowych. [FGI_3] 

- No ja może powiem ze swojego, tak? Ja najbardziej miałam kontakt z MCPS-em, no to uważam, że no 

czułam takie wsparcie bardzo duże. Z czymkolwiek byśmy się nie zwrócili, zawsze była informacja ze 

strony MCPS-u, tak? I no taką wręcz opiekę tutaj czułam ze strony MCPS-u. I też kwestia szkoleń, które 

były… (…) dla nas były też bardzo przydatne. [FGI_4] 

- Też jest bardzo ważne to, że na przykład nie musimy do siebie pisać pism, tylko na przykład dzwonimy 

do siebie czy do MCPS-u, no i tam mówimy, że tam mamy jakiś problem. Dobrze, oddzwonię za 10 

minut, coś dopytam się, doradzę. I na telefon sobie załatwiamy, nie potrzebujemy pisać pisma, że 

zwracam się z prośbą, bo taki mamy problem i oni nam za 2 tygodnie odpowiadają, nie, na telefon. 

[FGI_4] 

- My dopiero zaczynamy, więc to tak naprawdę, jakby tak z MCPS-u tutaj wsparcia jak najbardziej 

korzystamy. Samo to, że dzisiaj jest też Pani (…) z nami. [FGI_5] 

- Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Życzliwe i w ogóle (…). No i pozwalają nam popełniać błędy i nas 

nie krytykują, i nas wspierają i dają możliwości poprawienia jakiegoś coś tam, co napiszemy. [FGI_6] 

Wkład Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej był też dostrzegany i doceniany w 

odniesieniu do wsparcia, jakie MCPS przekazywało na rzecz inicjatyw podejmowanych 

instytucje reprezentowane przez uczestników wywiadów. 

- I bardzo też odbierane jest dobrze, bo zadzwoniłam ostatnio, miałam festyn, do MCPS-u, poprosiłam 

delikatnie o jakieś fajne gadżety, no dali bez żadnego. [FGI_3] 

Zdaniem rozmówców MCPS można zatem ujmować w kategoriach bardzo sprawnego 

animatora całego środowiska osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. 

B: A można mówić w ogóle o roli animatora… 
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- Ja uważam, że na 10, na 10. [FGI_4] 

Ważne w kontekście działań podejmowanych na szczeblu gminnym są również prace 

prowadzone przez instytucje szczebla wojewódzkiego. Dzięki nim możliwe jest 

diagnozowanie i szczegółowe opisywanie problemów społecznych, co pozwala na właściwą 

koordynację działań instytucji na wszystkich szczeblach terytorialnych. 

- Są statystyczne badania, prawda, więc można… [FGI_5] 

- I z tych danych chociażby wynika, tak, na czym, gdzie tamte problemy najwięcej, w największej mierze 

występują. [FGI_5] 

XII. Zasoby wnoszone do Modelu Kooperacji przez lokalne przedsiębiorstwa 

prywatne 

W ocenie uczestników wywiadów lokalne przedsiębiorstwa prywatne wnoszą do Modelu 

Kooperacji swój wkład poprzez trzy rodzaje działań. Pierwszym z nich jest zgłaszanie 

zapotrzebowania na pracowników do Powiatowego Urzędu Pracy. Przedsiębiorstwa, 

zgłaszając do tej instytucji swoje zapotrzebowanie, mogłyby liczyć na dofinansowanie 

miejsca pracy, na przykład w formie stażu. Rozmówcy potrafili wskazać pewne przykłady 

działania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 

ramach firm działających na terenie Gminy, lecz skala takich działań uzależniona jest od 

środków, jakimi dysponuje Urząd. Przede wszystkim jednak głównym ograniczeniem może 

być niski rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz niewielka liczba oddziałów dużych 

przedsiębiorstw. 

- Jakaś osoba bezrobotna, prawda? Być może w tym zakresie udałoby się włączyć. [FGI_1] 

- Właśnie, więc może Urząd Pracy, który jest akurat dzisiaj niestety nieobecny, może mógłby, nie wiem, 

tutaj wskazać jakąś ścieżkę do, może nie tyle zatrudnienia, ale można zacząć od stażu czy jakiejś innej 

formy aktywizacji. [FGI_1] 

- To zależy od środków posiadanych przez Urząd Pracy. [FGI_1] 

- Współpraca, no to ewentualnie chyba tylko w jakimś zatrudnieniu, tak? No bo… [FGI_4] 

- Znaczy, można wykorzystać, naprawdę, w tej sytuacji na rynku pracy, to są firmy, które spokojnie 

chętnie wzięłyby udział w takim projekcie, chociażby po to, żeby zrekrutować pracowników. [FGI_5] 

- (…) zatrudniają osoby niepełnosprawne, na przykład wiem, że [nazwa firmy], takie warunki pracy 

wiem, że dla takich pracowników są dobre. [FGI_5] 

- Jeśli byłby problem na przykład ze znalezieniem pracy dla jakiegoś [bezrobotnego]. [FGI_6] 
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Drugim rodzajem działania prywatnych przedsiębiorstw jest zapewnianie wsparcia, jakie 

zapewniają one przy okazji organizowania inicjatyw integrujących lokalną społeczność. 

Przedsiębiorcy mogą zatem wspierać finansowo lub rzeczowo różnorodne inicjatywy lokalne, 

dzięki którym pogłębia się integracja społeczności lokalnej, a tym samym budowane są 

zasoby kapitału społecznego. 

- Znaczy ja myślę też pod innym kątem, bo jednak, no nie oszukujmy się, no my ten zasób 

instytucjonalny mamy. Dobrze, że są instytucje prywatne i bardzo dobrze, tak? I przedsiębiorcy bardzo 

często odpowiadają na nasze apele. No przecież jak organizujemy festyny jakieś, tak? [FGI_3] 

- Bo przede wszystkim no kwestia też jakby od jakiejś takiej pomocy w zorganizowaniu czegoś, tak? Na 

rzecz danego tego środowiska, po właśnie zatrudnianie osób, organizowanie jakichś miejsc pracy, 

jakichś stażów, poprzez no wręcz na przykład skierowanie na zewnątrz… [FGI_4] 

- No tak jak my mieliśmy, tak? Doświadczenie, tak? Więc i kwestia pomocy finansowej, i kwestia 

zorganizowania czegokolwiek na ich zakła… na terenie zakładu, tak? Czyli pokazania zakładu, 

zorganizowania jakiegoś szkolenia czy już poprzez zatrudnienie. Więc tutaj akurat ja mam na myśli 

osoby niepełnosprawne, bo akurat w tym zakresie działaliśmy, tak? [FGI_4] 

- No to też podejrzewam, że kwestia wsparcia chociażby finansowego dla tych potrzebujących dzieci, 

tak? Kwestia zorganizowania dla nich czegoś. [FGI_4] 

- Znaczy, oni współpracują. Naprawdę, są instytucje, które są rzeczywiście tak uwrażliwione bardzo na 

to, żeby pomagać. W różny sposób. To właśnie, żeby gdzieś tam zorganizować stanowisko pracy, żeby 

dofinansować jakieś przedsięwzięcie. Także naprawdę, myślę, że jeśli są instytucje, które potrzebują 

sponsorów, to wiedzą, do których drzwi zapukać, żeby otrzymać jakieś wsparcie. [FGI_5] 

- Przedsiębiorca prywatny wystąpi, jako nie wiem, jako sponsor jakiś tam, prawda, w sytuacji wycieczki, 

nie wiem, czegokolwiek, pomocy. [FGI_6] 

Trzeci rodzaj zaangażowania firm polega na współorganizowaniu oferty spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży. 

- A na przykład takie, żeby było jakieś, nie wiem, dla dzieciaków jakieś spotkanie z ciekawym 

człowiekiem. Teraz dzieci, jest coś takiego, że jak ktoś się dorobił dużej kasy, to na pewno jest jakiś nie 

w porządku, a tutaj trzeba pokazywać, że dojście do pieniędzy, do sukcesu, do firmy, to jest element 

wielu, wielu lat, często dwóch pokoleń i tak dalej. To pokazywanie też jest… [FGI_6] 

- Chodziłam z rodzinami do [nazwa], to jest ta duża drukarnia, która u nas jest na terenie gminy. Byłam 

z dziećmi w zakładach [nazwa], gdzie tam, prawda, lody się robi, ale to bardziej skupialiśmy się na 

procesie technologicznym. (…) Że to jest też element naszej tej profilaktyki terapii rodzinnej. [FGI_6] 

W części gmin niewielka skala wszelkiego rodzaju działań wynika z faktu, że na terenie Gminy 

istnieje niewiele przedsiębiorstw. Jedynie w bardzo nielicznych przypadkach mają one 

większy potencjał finansowy. 

- Znaczy ogólnie zakładów pracy tu mamy bardzo mało. [FGI_1] 
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- Na terenie naszej gminy, tak? To jest akurat pod tym względem to jest gmina bardzo uboga. [FGI_1] 

- Także tylko jakieś tam pojedyncze działalności gospodarcze. [FGI_1] 

- No ale wiadomo, to nie jest to rozwinięte na takim etapie, że ktoś tam mógłby sobie pozwolić na 

jakieś… dużą pomoc tam. [FGI_1] 

- Wie Pani co, ja powiem Pani tak, bo jeżeliby było na naszym terenie prężnie działające (…), to byłaby 

szansa, tak, bo oni tam mają możliwość pozyskania. [FGI_2] 

XIII. Ocena potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej działających na terenach wiejskich 

Zapytani o aktywność podmiotów trzeciego sektora rozmówcy również i w tym przypadku 

bez trudu umieją wskazać liczne przykłady podejmowanych inicjatyw. Można wśród nich 

wymienić działania realizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe, rzadziej zaś – 

przez podmioty ekonomii społecznej. W tym kontekście wskazywano między innymi na 

zaangażowanie lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych 

stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych oraz inicjatyw podejmowanych w środowisku 

parafialnym. Uczestnicy wywiadów na ogół wysoko oceniali potencjał lokalnie działających 

organizacji pozarządowych. Wskazywano, że obecnie jest ich wiele, posiadają one duże 

możliwości w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz – w wielu 

przypadkach – są one nastawione na współpracę z władzami samorządowymi czy wszelkiego 

rodzaju instytucjami publicznymi. 

- W ogóle są. Jest Związek Emerytów i Rencistów, są różne… może seniorów, tak, no to seniorzy mają 

tutaj co najmniej kilka różnych organizacji (…) No OSP, jakieś takie właśnie organizacje jeszcze. [FGI_2] 

- Jest organizacja anonimowych alkoholików, gdzie powodem jednym z wielu umieszczenia dzieci w 

pieczy jest alkoholizm przecież. Więc może jakaś tutaj jest też… [FGI_2] 

- Mamy jeszcze Stowarzyszenie tych seniorów, czyli „Pogodni”. (…) Współpracujemy w projektach, 

naprawdę robią cuda i widać ich. No są też stowarzyszenia takie gminne, typu w gminie… nie gminne, 

tylko… [FGI_3] 

- Bo wiecie co, u nas na przykład Koła Gospodyń Wiejskich teraz tak powstały. [FGI_4] 

- Na terenie naszym w tej chwili bardzo prężnie zaczęły działać w różnych miejscowościach Koła 

Gospodyń Wiejskich. No i w tym momencie, jeżeli ja sobie wyobrażam, że mamy dzieci, które 

potrzebują wsparcia i tak dalej, więc mogą w ramach swojej działalności zorganizować jakieś na 

przykład zajęcia, tak? Czyli zaangażować dzieciaki do… [FGI_4] 

- No generalnie jest taka sytuacja, że no u nas parafie w niektórych też są mocno tak zaangażowane, 

tak? Chociażby kwestia Caritasu, tak? Czyli prowadzą Caritas i starają się poprzez właśnie dożywianie 

wspierać rodziny, tak? No więc mają też wiedzę na temat rodzin, które korzystają z ich pomocy, 

organizują też… [FGI_4] 
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- Mamy spółdzielnię socjalną, tak, która jednak zajmuje, znaczy zajmuje się, tak, w założeniach akurat… 

(…) No tutaj pod kątem, no nie wiem, ewentualnego zatrudnienia, tak, jeżeliby była taka potrzeba, bo 

nie wiemy, jak to będzie z diagnozy później danej rodziny, tak, co nam wyniknie. [FGI_5] 

- Ale są też aktywni, na tyle, że wypracowaliśmy sobie na przykład z nimi dobrą taką współpracę, że oni 

jak sami coś organizują, oni nas zawsze zapraszają. Jesteśmy tam jednymi z najważniejszych gości, więc 

tak naprawdę dla nas to też jest miłe, tak, bo… [FGI_5] 

- Koła gospodyń wiejskich. Mówię, ta aktywność społeczna tutaj w powiecie jest naprawdę dosyć 

wysoka, tak mi się wydaje. [FGI_5] 

- Ale u nas aktywność społeczna jest generalnie wysoka, bo u nas jest naprawdę bardzo dużo takich 

dobrze prosperujących nawet organizacji pozarządowych. [FGI_5] 

- Uważam, że jeżelibyśmy podjęli jakieś tu działania odnośnie na przykład seniorów, to na pewno 

moglibyśmy zaprosić nasze te stowarzyszenia, bo one są takie prężnie działające i ciągle… [FGI_5] 

- Tak. Bo jeśli chodzi o na przykład stowarzyszenie SPONiA, to ja tutaj widzę takie wsparcie właśnie dla 

dzieci, tak, bo na przykład… specjalistyczne, bo na przykład tam jest neurolog, który też często jest 

potrzebny. Nie wiemy na co tu trafimy, tak, jaką rodzinę wybierzemy, jakie tam będą problemy. Może 

tego neurologa będziemy potrzebowali. Może będziemy potrzebowali jakiejś terapii, która też tam jest 

dostępna, w której nie ma na przykład. [FGI_5] 

Rozważając szanse na wzmocnienie wiejskich organizacji pozarządowych uczestnicy wywiadu 

wskazywali, że w odniesieniu do Gminy Małkinia Górna o istnieniu potencjału w tym zakresie 

przesądza przede wszystkim działalność wolontariacka uczniów lokalnych szkół. 

- Tutaj mamy dosyć aktywne środowisko wolontariuszy, to są uczniowie szkoły podstawowej i 

dotychczas gimnazjów. I oni tutaj też są bardzo zaangażowani. (…) No to oni tutaj przychodzą bardzo 

aktywnie uczestniczą, natomiast gdyby były jakiekolwiek działania na rzecz dzieci, to też na pewno by 

się chętnie włączali. Przy czym na ten moment nie było takiego może, takiego pola do popisu, bo nie 

były realizowane jakieś działania w takiej konkretnej… Gdyby było powiedzmy, nie wiem, jakieś 

zorganizowane takie, że można by ich było, tak, przyłączyć. [FGI_2] 

W kontekście problemu uzależnienia nieletnich od Internetu i urządzeń elektronicznych na 

znaczeniu zyskują działania lokalnej biblioteki, która popularyzuje czytelnictwo oraz wszelkie 

formy aktywności kulturalnej. 

- Znaczy u nas biblioteka ma swoje plany, realizuje je, tylko że tutaj całe wakacje dla dzieci organizuje 2 

czy 3 razy w tygodniu jakieś tam zajęcia i przyjeżdżają tam czy pisarze, poeci, czy jakieś osoby. [FGI_4] 

- Nawet warsztaty, jak są te warsztaty, w sensie, że odciągają od Internetu, przynajmniej robią co 

innego. [FGI_4] 

O potencjale wiejskich organizacji pozarządowych – w opinii rozmówców – przesądza między 

innymi fakt, że obecnie mają one znaczne możliwości w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych z różnych źródeł – przede wszystkim z funduszy unijnych. Ponadto warto 

również w tym kontekście podkreślić, że wielu uczestników wywiadów dostrzegało wysoki 
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poziom zaangażowania mieszkańców swoich gmin w aktywność o charakterze 

wolontariackim, co ma nieodzowne znacznie dla skuteczności przedsięwzięć 

podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora. 

- No ale to też ma swoje uzasadnienie. W momencie, kiedy pojawiają się środki zewnętrzne na 

dofinansowanie tego typu inicjatyw, to aktywność się ożywia. [FGI_5] 

- Stowarzyszenia mają dużą możliwość pozyskiwania różnorakich środków zewnętrznych. Gminy też, 

ale stowarzyszenia takich mniejszych projektów (…). Na terenie gminy u nas się dzieje i to też świetnie 

funkcjonuje. [FGI_6] 

Jeden z uczestników wywiadu reprezentujący instytucję szczebla powiatowego podkreślił, że 

na terenie Gminy Wiązowna można dostrzec ponadprzeciętny poziom zaangażowania 

mieszkańców w działania o charakterze wolontariatu oraz właściwe rozwiązania 

instytucjonalne, które pozwalają należycie spożytkować tę aktywność. 

- Także mają [w Gminie Wiązowna] niesamowicie rozwiązany problem wolontariatu, gdzie my też znów 

idziemy ich śladem, będziemy mieli od września już taki jeszcze mocniejszy wolontariat. [FGI_6] 

Strażacy z OSP byli wskazywani jako pozytywny przykład oddziaływania na dzieci i młodzież 

ze względu na ich rolę tworzenia pożądanych wzorców ofiarnych i zaangażowanych 

członków wiejskiej społeczności. 

- Więc ja myślę, że straż mogłaby odegrać rolę (…) Są dzieci, którym trzeba trochę pokazać, że można 

coś więcej. - Ale są… nie wiem, czy teraz będą mieli młodzieżową drużynę, ale to nawet właśnie 

angażowanie dzieci i pokazywanie fajnych rzeczy. No bo tak jak… no ja mam takie wrażenie, że w wielu 

tych rodzinach, no oczywiście problemowych, to dzieciaki po prostu nie wiedzą, że coś może być fajne. 

Że można skończyć szkołę, że można być fajnym człowiekiem, tylko one po prostu żyją tak 

stereotypami, takie jak tam były w domu. Więc jak one coś… innych zainteresowań się im nie pokaże 

tutaj, no wychodzą z tym… [FGI_3] 

Rozmówcy w trakcie jednego z wywiadów byli względnie zgodni co do tego, że szansą na 

realne wsparcie różnorodnych działań na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym problemami 

społecznymi jest włączenie w te działania lokalnej Parafii Rzymsko-Katolickiej. Rolą parafii 

mogłoby być nie tyle niesienie pomocy materialnej, ile raczej podejmowanie inicjatyw 

związanych z organizowaniem czasu wolnego dzieciom oraz koordynowanie działań z 

zakresu pomocy żywnościowej czy – szerzej – rzeczowej. 

- Mówimy o szeroko… o szerokiej pomocy dla rodziny, no. (…) Jeżeli nie na polu materialnym, to 

przynajmniej na tym duchowym. [FGI_1] 

-  Ale i tak księża mogą organizować kolonie, pomoc żywnościową. [FGI_1] 

- Tak, jakieś akcje, zbiórki czy coś w tym stylu. [FGI_1] 
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XIV. Rola placówek edukacyjnych w umacnianiu Modelu Kooperacji 

Uczestnicy wywiadu zapytani o rolę, jaką mogłyby pełnić szkoły wyższe w umacnianiu 

kooperacji na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, wyrazili zarówno 

entuzjazm wobec pomysłu, jak i zaskoczenie. Podkreślano, że istotnie dobrym rozwiązaniem 

byłoby szerzenie wiedzy tym zakresie w ramach formuły studiów podyplomowych, lecz 

jednocześnie uczestnicy przyznali, że nie mają rozeznania w zakresie obecnie istniejącej 

oferty edukacyjnej. 

- Podejrzewam, że na pewno by to się przydało…[FGI_1] 

- Myślę, że nawet nie znamy oferty do końca, jakie tam są możliwości. [FGI_1] 

- To znaczy mnie trudno… trudno mi powiedzieć, jaki kierunek studiów byłby no nam tu potrzebny. 

[FGI_1] 

Rozważając tę kwestię, uczestnicy wywiadów wskazali różne obszary kształcenia, które 

mogłyby być użyteczne w kontekście tworzonego Modelu Kooperacji. Jeden z nich skupia się 

wokół zagadnień pracy socjalnej, drugi – wokół ogólnych kwestii organizacji i zarządzania, zaś 

trzeci dotyczyłby zagadnień pozyskiwania środków publicznych – jak można przypuszczać, 

głównie z funduszy unijnych. Ponadto popularne było wyrażanie zainteresowania ofertą 

szkoleniową w zakresie mediacji. 

- No wiem, że na pewno jest opieka socjalna [śmiech], coś takiego, ale tu nie, [śmiech] nie znam oferty, 

powiem szczerze, szkół. [FGI_1] 

- Może jakieś organizacyjne. [FGI_1] 

- Albo chociażby pozyskiwanie jakichś środków, no nie wiem, projektowych. [FGI_1] 

- (…) chciałabym skończyć terapię rodzin. [FGI_3] 

- [Pożądane byłyby szkolenia] skierowane do dyrektorów pionu pedagogiczno-psychologicznego i 

wychowawców, jeśli też rozmawiałyśmy o włączeniu, więc to będzie szeroka dość grupa, o takich 

myślę, już należałoby zaczął od tego samego momentu wyłapywania, rozpoznawanie problemów. Tutaj 

jakieś takie… [FGI_6] 

- Jak rozpoznać, że dziecko ma problemu, które symptomy zachowania, mowa ciała, jakieś, prawda, 

cały katalog jest pewnie tych… [zachowań] A w tym zakresie na pewno jesteśmy słabo doedukowani, 

jako nauczyciele. [FGI_6] 

- Znaczy my chcemy mediacje. [FGI_4] 

- My chcemy mediacje. [FGI_4] 

- Mediacje, coaching, tak. No coś, co by dawało nam taką, większe poczucie takiego przywództwa. 

[FGI_5] 
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Rozmówcy zastrzegli jednak, że ich zainteresowanie korzystaniem z oferty kształcenia w 

formie studiów podyplomowych uzależnione byłoby od zapewnienia dofinansowania do 

udziału w tego rodzaju zajęciach. W innym wypadku ich zainteresowanie ograniczałoby się 

raczej do udziału w szkoleniach. 

- To jest jedna sprawa, a druga sprawa to na pewno kwestia finansowa czy dofinansowanie takich 

studiów, bo nie ukrywajmy, ale… (…) Trzeba byłoby to zrobić no zaocznie, a to kosztuje, no niestety. 

[FGI_1] 

Uczestnicy wywiadu bez większego entuzjazmu podeszli natomiast do pomysłu wydawania 

publikacji wdrażających czytelnika w problematykę Modelu Kooperacji. Zgodnie stanęli oni 

na stanowisku, że obecnie lepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie materiałów 

elektronicznych, najlepiej o charakterze multimedialnym, wykorzystującym możliwości 

popularnych serwisów internetowych. 

- Dzisiaj kopalnią wiedzy to jest Internet. Jeśli chodzi o takie publikacje typu broszurki czy tam książki, 

no nie wiem, to jakoś odchodzi w tej chwili bardziej do lamusa, jak to się mówi. [FGI_1] 

- Książka czy tam publikacje, no na dalszy plan schodzą. Generalnie, no dzisiaj to te multimedia, jak to 

się mówi. I to myślę, że jest to taki środek do celu…[FGI_1] 

- Szkoda kasy. [FGI_2] 

- Znaczy, publikacja w sensie na przykład jakiegoś biuletynu, koszulki czy czegoś, oczywiście, że tak. Bo 

to jest jakaś forma docierania do większej grupy ludzi. [FGI_2] 

- Media społecznościowe. [FGI_3] 

- Tak, media społecznościowe, jakiś Facebook, tak mi się wydaje, że oni już założyli stronę. [FGI_3] 

- Księga rekomendacji. [FGI_3] 

- Ale gdyby umieścić na takich portalach, które są poczytne, to może akurat będą czytać. [śmiech] 

[FGI_4] 

- Znaczy, ta księga rekomendacyjna będzie takim zbiorem już wypracowanych tych efektów, tych 

rezultatów. Jeżeli ona faktycznie będzie dostępna szerszemu gronu, no to jak najbardziej potrzeba jest. 

Tak mi się wydaje. Każdy będzie mógł sobie coś tam dla siebie, tak, z tego zastosować, jeżeli będzie 

chciał. [FGI_5] 

- (…) Ten Facebook jednak dociera wszędzie. [śmiech] No właśnie, tak, o tym już mówiłam, tak, że to 

ludzie jednak chyba bardziej tam zaglądają. [FGI_5] 

- No te media społecznościowe, tak. [FGI_5] 

W odróżnieniu od uczestników pozostałych wywiadów zogniskowanych uczestnicy wywiadu 

dotyczącego Gminy Wiązowna dostrzegali potrzebę wydawania publikacji również w wersji 

papierowej. Sugerowano, że warto byłyby opublikować informator upowszechniający wiedzę 
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o standardach i rozwiązaniach w zakresie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych na poziomie gminy. 

- Ja myślę, że tak, że jak już wypracujemy te standardy i ścieżki jakby takie postępowania przypadkiem, 

no to tak… (…) Taki informator, jak się poruszać. [FGI_6] 

- Mógłby być elektroniczny i papierowy. [FGI_6] 

- Niemniej jednak też w formie papierowej mimo wszystko. [FGI_6] 

XV. Mocne i słabe strony gmin wiejskich w kontekście przeciwdziałania 

problemom społecznym 

Rozważanie mocnych i słabych stron Gminy Nur zdecydowanie poszło w kierunku 

akcentowania słabej pozycji gospodarczej gminy. Rozmówcy podkreślali, że o jej kondycji 

przesądza brak większych zakładów pracy oraz związany z tym faktem nieatrakcyjny rynek 

pracy. Powoduje to poważne ograniczenia ekonomiczne – zarówno w odniesieniu do 

możliwości mieszkańców gminy, jak i potencjału instytucji do podejmowania jakichkolwiek 

poważniejszych działań. Słaba pozycja gospodarcza przekłada się bowiem na niskie wpływy z 

podatków. 

- No na pewno brak jest pracy jakiejś tam. [FGI_1] 

- Ograniczenia ekonomiczne. [FGI_1] 

- Tak ogólnie mi się wydaje, że no tak jak powiedziałam, nasza gmina jest ogólnie biedną gminą pod 

względem tych zakładów pracy (…) Bo jeżeli my tylko mówimy tutaj o banku i o kimś tam jeszcze, no to 

jest praktycznie kropla w morzu do potrzeb. Także no mówię, ogólnie jestem tak sceptycznie na razie 

nastawiona. [FGI_1] 

- Tak, żeby po prostu coś zorganizować – czy coś dla dzieci, czy cokolwiek innego. Pierwszym punktem 

to są finanse, nie oszukujmy się, a później dopiero jest cała reszta. (…) A z tymi finansami raczej ja bym 

powiedziała, że [śmiech] będą problemy. [FGI_1] 

- Przede wszystkim potrzebny jest duży zakład pracy albo kilka mniejszych. [FGI_1] 

Diagnozując sytuację społeczno-ekonomiczną uczestnicy wywiadów niejednokrotnie 

stwierdzają, że bezrobocie obecnie przestało już być realnym problemem. Stwierdzenie jego 

występowania wynika raczej z niechęci części mieszkańców wobec aktywizacji zawodowej, 

co wiąże się z ich uzależnieniem od otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. 

- Ale praca jest. Wszyscy o tym mówią, że jest, każdy z nas to widzi. Niekoniecznie te chęci tych naszych 

klientów, tak nazwę. [FGI_5] 

Poważną słabością gmin wiejskich na ogół jest ich peryferyjność. W kontekście rozwijania 

Modelu Kooperacji przekłada się to na brak na jej terenie specjalistów o pożądanych 
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kwalifikacjach, przede wszystkim psychiatrów i psychologów z uprawnieniami 

terapeutycznymi. Peryferyjność jest pogłębiana przez zanik transportu publicznego na 

prowincjalnych obszarach. Fakt ten powoduje, że bariera geograficzna nabiera jeszcze 

większego znaczenia, utrudniając mieszkańcom utrzymywanie wszelkiego rodzaju 

aktywności, w tym przede wszystkim – aktywności ekonomicznej poza miejscem 

zamieszkania. Szereg problemów warunkujących utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji 

mieszkańców ma zatem swoją podstawę w czynniku geograficznym, który stanowi istotną 

barierę w warunkach zaniku usług transportu publicznego. Zanik usług transportu 

publicznego powoduje bowiem, że odległości w przestrzeni geograficznej zyskują przełożenie 

na realną barierę, z jaką muszą zmierzyć się mieszkańcy niemogący zaspokoić danej potrzeby 

w przestrzeni lokalnej. 

- Odległość od większego miasta. [FGI_1] 

- A dojazd dla rodziny jest problemem. [FGI_1] 

- Komunikacja, która niestety kul… zwłaszcza ta publiczna, która zanika, to trzeba powiedzieć. (…) 

Praktycznie nie istnieje. [FGI_1] 

- Lokalizacyjne to jest jakby logiczne, bo jeśli na przykład ktoś chce z odległych [miejscowości], teren 

powiatu i ma problem, a była taka mama na przykład, no i coś tam musiała sąsiada angażować, 

zapłacić mu 50 zł czy tam, ile ona mówiła, przywiózł ją na przykład tutaj, no to już jakby wiadomo, że to 

jest, mogła sobie pozwolić raz, dwa, ale jeśli nawet będzie miała tam ustalone te daty wizyt, no to czy 

ją będzie stać w ogóle na to, żeby ktoś ją przywoził tutaj. [FGI_2] 

- (…) my tutaj mówiliśmy o tych problemach takich tych komunikacyjnych, transportowych, to znaczy ja 

myślę o tym, żeby dojechać do specjalisty. Bo nie oszukujmy się, ze Stoczka czy z Sadownego do 

Węgrowa jest jednak kawałek drogi dla rodzin. (…) Ale tak czasami jest i niektórzy naprawdę nie mają 

czym jechać. (…) Bo nie mamy przecież tylu autobusów tak naprawdę, tego połączenia nie ma dobrego. 

[FGI_3] 

Akcentowaną w trakcie większości wywiadów zogniskowanego słabą stroną gmin wiejskich 

jest nieobecność wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów na terenie gminy – 

zarówno w lokalnych placówkach oświatowych, jak i w ramach kadr instytucji pomocy 

społecznej. 

- Brak różnego rodzaju specjalistów, którzy by się przydali. [FGI_1] 

- Czasem jest potrzeba właśnie zaangażowania psychologa czy psychiatry, no też są takie przypadki. 

[FGI_1] 

- I jeżeli skierujemy zapytanie teraz, no to, dlaczego w szkołach na terenie gminy (…), nie ma żadnego 

psychologa, tak. No to nie jest to pytanie do nas, tak… [FGI_2] 
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- Bo jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to nie ma mowy o współpracy, bo na dzień dzisiejszy psycholog w 

poradni ja powiem szczerze, pracuje cały dzień. Bo dziecko wychodzi z badań, swoje godziny zrobił i w 

domu siedzi i pisze po prostu. [FGI_2] 

- Wydaje mi się, że trzeba by zwrócić większą uwagę na nie wiem, czy na przykład na wyższym szczeblu 

uświadomić to też tak samo władzą gminnym, że tutaj oszczędzanie na etatach psychologa, to jest coś 

co, wiecie, (…) oszczędzimy na psychologu, to za chwilę ileś dzieci [wiele wypowiedzi równocześnie]. 

[FGI_2] 

- Gdybyśmy… ktoś z nas był psychologiem, tak? To wtedy mógłby ewentualnie jakąś terapię rodzinną 

zrobić, tak? Czy terapię w zakresie uzależnień, czyli jakby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. [FGI_4] 

- No nie ma też poradni [psychologicznopedagogicznej] dzisiaj niestety. [FGI_4] 

Uczestnicy wywiadu podkreślali, że instytucje gminne borykają się z brakiem środków 

finansowych niezbędnych do realizacji wielu bieżących zadań oraz do czynienia inwestycji na 

rzecz rozwoju swoich możliwości. W trakcie omawiania deficytowych zasobów gmin 

wiejskich na przykładzie Gminy Małkinia Górna pojawił się głos wskazują na wręcz 

dramatycznie niski poziom finansowania gminnych instytucji. Skromny budżet nie pozwala 

na zakup nawet tak elementarnych dóbr, jak materiały biurowe. 

- To znaczy, ja powiem tak – budżet nasz, nie chcę mówić jaki, ale do tego stopnia, że ze swoich 

pieniędzy kupujemy ołówki, kartki, zastany budżet jest po prostu tragiczny. Ja przepraszam, że 

powiedziałem na forum, ale mamy po prostu ogromny problem, no. [FGI_2] 

- Aczkolwiek mogą być ograniczone tym elementem jednak finansowym, tak, bo niektóre… Też zależy, 

tak, od ich możliwości. [FGI_5] 

- (…) mamy ograniczone środki finansowe na… (…) Na przykład na remont, kupno nowego sprzętu i na 

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. [FGI_1] 

- Mogłyby być większe dotacje do wypłacanych… za obsługę do wypłacanych świadczeń. [śmiech] 

[FGI_1] 

Natomiast w odniesieniu do wiejskich środowisk społecznych rozmówcy zwracają uwagę na 

fakt, że część rodzin popada w trudny do przełamania marazm. Przyzwyczajenie do 

utrzymującej się sytuacji z czasem utrwala się w postaci uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej. 

- Mamy wrażanie czasami, że tym ludziom, naszym podopiecznym to się dobrze żyje tak jak oni żyją. 

Najlepiej, żeby im tam za bardzo nikt nie chciał zmieniać nic i mieszać, więc czasami to się tak właśnie 

spotyka, że im bardziej my tam wchodzimy w rodzinę, to się okazuje, że rodzina coraz większy stawia 

właśnie opór i się zaczyna psuć relacja, tak, bo już… [FGI_5] 

Szczególnie akcentowanym problemem jest dramatyczny odpływ mieszkańców, który 

sprawia, że gminy się z jednej strony starzeją, czyli rośnie w nich udział osób w podeszłym 

wieku z racji masowych wyjazdów osób z młodszych pokoleń. Z drugiej strony kondycja 
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społeczności ulega degradacji z uwagi na fakt, że opuszczają ją osoby o wysokich 

kwalifikacjach i postawach życiowych nacechowanych wolą do podejmowania inicjatyw 

ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych. 

- Odpływ młodego pokolenia powoduje, że starzeje się wieś, no trzeba powiedzieć, bo to jest gmina 

wiejska. Starzeje się. [FGI_1] 

- Zmniejsza się ilość mieszkańców drastycznie. [FGI_1] 

- Zmniejsza się liczba mieszkańców. Są posesje opuszczone, są posesje, w których mieszka jedna, dwie 

osoby, nie ma tych rodzin w tej chwili albo bardzo mało jest rodzin wielopokoleniowych. To w tej chwili 

po prostu, no coraz mniej tej społeczności jest lokalnej. (…) Dzieci w drastycznym tempie ubywa. 

[FGI_1] 

Uczestnicy wywiadu dotyczącego Gminy Wiązowna mieli świadomość, że sytuacja ich Gminy 

odróżnia ją od typowej polskiej gminy wiejskiej. Jeśli zaistnieje potrzeba zapewniania 

osobom objętym wsparciem możliwości przemieszczenia, to wówczas otwocki PCPR jest w 

stanie udostępnić do tego celu samochód. Ponadto ponownie podkreślono potencjał Gminy 

wynikający z wysokiego poziomu aktywności obywatelskiej ujętej w ramy działających na jej 

terenie stowarzyszeń i innych podmiotów trzeciego sektora lub ekonomii społecznej. 

- Tu nie mamy barier transportowych, bo my mamy w PCPR-ze 3 samochody i jak trzeba no to 

zawieziemy, przywieziemy. [FGI_6] 

- No i to, że mamy dużo instytucji, które… czy też właśnie są z jednej strony stowarzyszenia i właśnie 

instytucjonalne formy pomocy. Mamy bardzo dobrze prowadzoną politykę senioralną, tak jak tu też już 

zresztą tutaj padło. Mamy radę seniorów. (…) Dużo właśnie tych jakby cegiełek jest, które tworzą ten 

mocny potencjał. [FGI_6] 

Deficytowym zasobem w Gminie Wiązowna są natomiast – zdaniem uczestników wywiadu – 

mieszkania chronione i socjalne. Ich przyznawanie stanowi jeden z kluczowych elementów 

przesądzających o powodzeniu pracy socjalnej rozumianej jako proces przywracania 

względnej samodzielności życiowej osobom, którym udziela się wsparcia. 

- Słabością na pewno są mieszkania, dla mnie mieszkania chronione. To też jest tak, że jak gmina nie 

zainwestuje w te mieszkania, to za chwilę ogromne koszty umieszczania osób w domach pomocy 

społecznej poniesie. [FGI_6] 

- Generalnie już nazywając rzecz po imieniu, my w zasadzie prawie nie mamy mieszkań socjalnych w 

naszej gminie. Mamy, to jest nasza duża słabość. Będziemy nad tym pracowali w przyszłości, 

przygotowujemy się do tego, ale jeśli jest sytuacja taka, że trzeba by było pilnie interweniować i 

załóżmy, bo jest jakaś przemoc i tak dalej, to my nie mamy pola. [FGI_6] 
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XVI. Diagnoza rozwoju kapitału społecznego w gminach wiejskich 

Odpowiadając na pytanie o rozwój kapitału społecznego na terenie Gminy Nur, rozmówcy 

utożsamiali pojęcie kapitału społecznego z kapitałem ludzkim. W takim kontekście zwracają 

przede wszystkim uwagę na skutki nasilonych procesów migracji. W przypadku tej Gminy 

oznacza to, że osoby wysokokwalifikowane wykazują silną skłonność do trwałego 

opuszczanie obszaru, osiedlając się w miastach, gdzie mogą liczyć na znalezienie atrakcyjnej 

pracy. 

- Rozwinięty kapitał społeczny? Ja myślę, że te najlepsze jednostki to odpływają z tych środowisk. To 

generalnie widać, młodzież wyjeżdża za granicę, do dużych ośrodków miejskich, a tu następuje drenaż 

tego. Owszem, te osoby tutaj są wykształcone, powiedzmy, no kończą szkołę jedną, drugą, ale później 

ich nie ma w tym środowisku. [FGI_1] 

- Oni nie mają tu takich możliwości, dlatego też wyjeżdżają. [FGI_1] 

Natomiast – co zostało już w pewnej mierze omówione w niniejszym raporcie – 

charakteryzując mocne strony Gminy Nur, uczestnicy wywiadu zwracali uwagę na znaczenie 

sieci osobistych kontaktów pomiędzy mieszkańcami i pracownikami instytucji oraz w ramach 

samego środowiska pracowników instytucji. 

- Do mocnych stron to może w tej kwestii, że to są małe społeczności lokalne i jest lepszy kontakt. 

[FGI_1] 

- Też może nam jest łatwiej czasem, po prostu osoby się znają nawet w małych miejscowościach i 

czasem, jeżeli gdzieś jest problem, mieszka jakaś samotna osoba…[FGI_1] 

Zastrzec jednak należy, że ta cecha społeczności odbierana jest niekiedy ambiwalentnie. 

Obok niewątpliwych atutów wynikających z faktu, że członkowie społeczności się znają, 

wskazywane są też mankamenty tej sytuacji. Wywiera ona bowiem konformizujący wpływ na 

mieszkańców, co niejednokrotnie powoduje, że nie są oni skorzy do podejmowania 

radykalnych decyzji życiowych z obawy o negatywny odbiór otoczenia. Jest to okoliczność, 

która niekiedy ujemnie wpływa na efekty prowadzonej pracy socjalnej. 

- Jeszcze tutaj środowiska wiejskie, no powiem tak, tu każdy, można powiedzieć, każdego zna. (…) 

I czasami to nie pomaga, a wręcz idzie w przeciwnym kierunku. Ja widzę po szkole, przykładowo są 

dzieci, które, no powiedzmy, nie funkcjonują tak jak trzeba, powinny mieć orzeczenie o 

niepełnosprawności intelektualnej i tak dalej, ale rodzic robi wszystko, żeby to dziecko nie otrzymało 

tego, bo co powie sąsiad? Co powiedzą we wsi? Co powiedzą znajomi? [FGI_1] 

Charakteryzując Gminę Małkinię Górną, uczestnicy wywiadu wiele uwagi poświęcili kwestii 

bazowania na osobistych kontaktach w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy. Taki 
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charakter kooperacji pociąga za sobą szereg pozytywnych następstw, wśród których można 

wymienić szybkość i efektywność działania, lecz również poczucie bezpieczeństwa, jakie 

pracownicy instytucji zyskują dzięki temu, że tworzą względnie zwartą grupę konfrontująca 

się z różnorodnymi – niejednokrotnie niełatwymi – sytuacjami. 

- Mi się wydaje, że to, że się znamy między sobą, to jest taka zaleta, mocna strona to jest to, że jest ten 

kontakt taki łatwy. My się znamy z imienia i z nazwiska, z twarzy konkretnie i na tyle często ze sobą 

współpracujemy. [FGI_2] 

- Wartością, ja może podsumuję, z tego co tu Pani mówimy, ja się z tym zgadzam, że wartością jest to, 

że jeżeli są spotkania i się osoby znają bezpośrednio, to jest dużo lepsza praca i jest szybsza praca, niż 

by występować instytucjonalnie, tak. Pismami, powiadomieniami. [FGI_2] 

- Zagrożenie by było, jakbyśmy się nie znali osobiście, to byłoby duże. [FGI_2] 

- No środowisko lokalne jest małe i też znamy osoby konkretnie. [FGI_2] 

Kapitał społeczny rozmówcy odnieśli również do kwestii istnienia rozbudowanych więzi w 

środowiskach społecznych gminy wiejskiej. 

- Sąsiedzi bardziej reagują na swoje jakieś tam zachowania czy potrzeby. [FGI_2] 

Rozmówcy z Gminy Stoczek poświęcili wiele uwagi scharakteryzowaniu tego, jak funkcjonują 

społeczności wiejskie budowane w oparciu o bezpośrednie relacje społeczne. Ważnym 

czynnikiem jest w tym kontekście zaufanie mające u swojej podstawy fakt, że uczestnicy 

relacji społecznych znają się od lat. 

- Tę przestrzeń budowania tego innego rodzaju zaufania i ewentualnie wyprostowania swojej sprawy. 

Nie takiej nakazowej jak tutaj, tak? Więc dobrze kogoś znać, ale dobrze kogoś i mniej znać, bo ja daję 

tę przestrzeń, daję to zaufanie, a tutaj MOPS stawia te granice, gdzie my później też się uczymy stawiać 

tych granic, tak? Tylko w innym obszarze, tak? Na innej płaszczyźnie. [FGI_3] 

- To jest najważniejsze. No to, jeśli się nie zdobędzie zaufania, to też nie ma tej współpracy. (…) No 

zaufanie to przez rozmowę, poprzez spędzanie czasu z rodziną. [FGI_3] 

- Tak, bo jest stąd, to on jest… on się nawet tutaj urodził, więc on też troszeczkę inaczej może 

rozmawiać z ludźmi, prawda? Nie jest taką osobą… [FGI_3] 

Również w trakcie wywiadu w Białobrzegach (dotyczącym gminy Radzanów), wiele uwagi 

poświęcono opisaniu przejawów występowania wysokiego poziomu kapitału społecznego na 

terenie wiejskim. Mieszkańcy się nawzajem znają, a w sytuacjach tragicznych czy 

kryzysowych są gotowi nieść pomoc osobom jej potrzebującym. 

- Wszyscy się wspierają i wszyscy się znają. [FGI_4] 

- To jest taka solidarność wiejska i poczucie takiej odpowiedzialności. I ludzie pomagają sobie. [FGI_4] 
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- Szczególnie w takich sytuacjach kryzysowych. [FGI_4] 

- Kryzysowych, tak. Bo może na co dzień to tam już tak. [FGI_4] 

Podobnie jak miało to miejsce w trakcie pozostałych wywiadów zogniskowanych, również 

uczestnicy wywiadu poświęconego Gminie Liw podkreślają, że charakteryzowany przez nich 

obszar cechuje się wysokorozwiniętym kapitałem społecznym. Niektóre oceny wyrażają 

jednak nieco ambiwalentne stanowisko wobec tego czynnika. Z jednej strony warunkuje on 

wzajemna wsparcie mieszkańców, lecz towarzyszy mu także czynnik silnego konformizmu. W 

pewnych przypadkach może to powodować opór mieszkańców dotkniętych problemami 

przed podejmowaniem bardziej zdecydowanych decyzji, które mogłyby pomóc zmienić ich 

sytuację. 

- Znaczy, no w tych małych społecznościach no to tak jest, tak, że w małych społecznościach każdy 

każdego zna, kojarzy… [FGI_5] 

- Plusy są takie, że na przykład jak coś się dzieje i osoba na przykład jest chora, leżąca i potrzebuje 

pomocy, to faktycznie ktoś tam z tej społeczności sam się odezwie albo łatwo właśnie, żeby osoba 

pomogła, tak. [FGI_5] 

W ocenie rozmówców o skuteczności działań instytucji w gminach wiejskich przesądza fakt, 

że ich przedstawiciele znają się nawzajem. Więzi takie wpływają na poziom zaangażowania 

we współpracę oraz szybkość komunikacji. 

- Zaletą pracy i w ogóle działania na terenie małej społeczności jest to, że my się wszyscy doskonale 

znamy. I powiem więcej, że się lubimy jeszcze do tego. Rzadko kiedy trafiają się antagonizmy, ale to 

wiadomo, że ideałów to nigdzie nie ma, żeby tak 100% było, prawda. Ale my po prostu się do siebie 

uśmiechamy, lubimy się spotykać. To jest też duża zaleta, że na przykład Pan wójt nam organizuje 

spotkania (…) czy jakieś tam festyny i inne takie, (…) do pogłębiania tych relacji między nami. No i 

wtedy to jakby powoduje, że… [FGI_6] 

- Najlepiej jak się umie grupą towarzyską w każdym momencie zamienić w zadaniową. To wtedy jest 

najlepiej. [FGI_6] 

XVII. Wiązki problemów społecznych jako szczególne wyzwanie dla Zespołów 

Kooperacji 

Pochodną problemów Gminy Nur i jej wszelkiego rodzaju deficytów są wiązki problemów 

społecznych, które można wskazać na jej terenie. Pierwsza z nich dotyczy osób starszych, 

które zostały pozostawione same sobie ze względu na wyjazd ich młodszych członków 

rodziny. Problemy tych osób odnoszą się zarówno do tak elementarnych kwestii, jak ich 
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przemieszczanie się w celu uzyskiwania niezbędnych świadczeń opieki zdrowotne, jak i 

problematyki organizowania im czasu wolnego. 

- A też mamy dużo takich starszych, samotnych osób, bo dzieci powyjeżdżały do pracy lub za granicę i 

dla tych osób to też jest bardzo ciężko, żeby gdziekolwiek dotrzeć. [FGI_1] 

- Pomagamy [śmiech], pomagamy w miarę możliwości. Teraz tam są plany, żeby tutaj w gminie 

powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla tych osób, no to to może być taki duży plus. [FGI_1] 

Drugim problemem jest – wspomniany już – brak wykwalifikowanych kadr, które mogłyby 

zapewniać pomoc terapeutyczną osobom, które długotrwale przebywały poza rynkiem 

pracy. W takich przypadkach ograniczanie pomocy jedynie do podsunięcia ofert pracy jest 

działaniem całkowicie nieskutecznym. Długotrwałemu bezrobociu przeważnie towarzyszy 

bowiem szereg innych problemów, wśród których należy wymienić choćby problem 

wyuczonej bezradności i uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej. 

- Można by tutaj było popracować jeszcze nad motywacją tych osób do podjęcia zatrudnienia i tutaj 

może można zaangażować, nie wiem, czy akurat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tutaj 

podjęłaby współpracę. Podejrzewam, że nie, bo to jest praca z dorosłymi. [FGI_1] 

- Ale nie wiem, może jeszcze jakaś instytucja dostępna na danym terenie, która dysponuje na przykład 

psychologiem. [FGI_1] 

- No tak, żeby po prostu zmotywować te osoby do podjęcia zatrudnienia i zmienić troszeczkę podejście 

do własnego życia. No u nas akurat, przy naszym PCPR-ze funkcjonuje poradnia rodzinna, gdzie jest 

dostępy psycholog i…[FGI_1] 

Jeśli u osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu czy od innych substancji 

psychoaktywnych pojawi się wola zmierzenia się z tym problemem, w przypadku 

mieszkańców Gminu Nur realną barierą może okazać się kwestia dojazdu na terapię do 

ośrodka położonego w Ostrowi Mazowieckiej. Już sama konieczność regularnych dojazdów 

mogłaby stanowić czynnik odwodzący osobę uzależnioną od podjęcia terapii, lecz w 

przypadku tej części Mazowsza problem jest jeszcze głębszy, ponieważ – jak podkreślali to 

uczestnicy wywiadów – sieć transportu publicznego uległa degradacji do takiego stopnia, że 

mówi się wręcz o stanie bliskim jej zaniku. 

- Tu raczej w kwestii uzależnienia od alkoholu, bo narkotyków, no to nie mieliśmy jakiegoś takiego 

przypadku na terenie naszej gminy, ale tu jest też kwestia taka problematyczna, że tak jak funkcjonuje 

gminna komisja i proponuje terapie różnego rodzaju, to taka terapia funkcjonuje na terenie Ostrowi 

Mazowieckiej i pojawia się problem dojazdów. [FGI_1] 

- Nie ma tu na miejscu dostępnego terapeuty, który mógłby świadczyć taką pomoc, no a ludzie, którzy 

nie mają możliwości dojazdu, bo nie mają… nie ma połączenia na przykład odpowiedniego, no nie są 

mobilni, no muszą dojechać, no ale nie są w stanie. [FGI_1] 
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- Nie wiem, może wyjście naprzeciw tym klientom, zorganizowanie jakiegoś dyżuru nawet. [FGI_1] 

- Terapeuty. [FGI_1] 

Pochodną problemów Gminy Nur i jej wszelkiego rodzaju deficytów są wiązki problemów 

społecznych, które można wskazać na jej terenie. Pierwsza z nich dotyczy osób starszych, 

które zostały pozostawione same sobie ze względu na wyjazd ich młodszych członków 

rodziny. Problemy tych osób odnoszą się zarówno do tak elementarnych kwestii, jak ich 

przemieszczanie się w celu uzyskiwania niezbędnych świadczeń opieki zdrowotne, jak i 

problematyki organizowania im czasu wolnego. 

- Być może się w powiecie zmienić trochę bezrobocie, żeby nie pracować. Ale też z drugiej strony kilka 

lat (…) to przyzwyczajenie do tego, że można nie pracować. [FGI_2] 

Drugim problemem społecznym w przestrzeni lokalnej, który cechuje się wysoką złożonością, 

jest kwestia sposobu spędzania czasu przez młodzież szkolną. Część rozmówców wskazywała 

na narastanie problemu dostępności i stosowania narkotyków w lokalnych szkołach, co 

wiązane było między innymi z faktem, że powstawania pewnej próżni w ramach pełnienia 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży. 

- Jest problem wśród młodzieży. I to jest problem, o którym się bardzo mało mówi, który mam 

wrażenie, że szkoła doskonale sobie zdaje z tego sprawę, ale milczy i w szkołach na terenie konkretnie 

miejscowości [nazwa nieujawniona], jest problem uzależnienia od narkotyków, substancji 

psychoaktywnych. (…) Są znane osoby z nazwiska, z imienia, które rozprowadzają te substancje i tak 

naprawdę tu się z tym nic nie zmieni, ponieważ w szkołach tak naprawdę otwarte są drzwi, które są 

oficjalnie zamknięte. [FGI_2] 

- Dzieci pozostawione same sobie. [FGI_2] 

Omawiając kwestię złożoności problemów społecznych obserwowanych na terenie Gminy 

Stoczek rozmówcy argumentowali, że problem bezrobocia i ubóstwo na przestrzeni 

ostatnich lat stał się problem iluzorycznym. U podstaw diagnozowania tych zjawisk leży 

bowiem uzależnienie części mieszkańców od pomocy społecznej, które skutkuje tym, że albo 

ukrywają oni swoje dochody, by móc uzyskiwać świadczenia, albo z samego pozyskiwania 

świadczeń uczynili oni swoje stałe i jedyne źródło dochodów. 

- No to ja myślę, że to jest ukryte ubóstwo, bo uważam, że teraz nie ma ubóstwa, ale [niezrozumiałe 

00:12:33], tak? I wszystkie świadczenia nie są wliczane do dochodu, i to ubóstwo miało jakby takie… 

miało zniknąć, a tak naprawdę nam jeszcze bardziej uwidoczniło, że ludzie tam na przykład mają jakieś 

inne dodatkowe środki i tego nie wykazują, niczego. [FGI_3] 
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- Niektórzy się już przyzwyczaili, że robimy coś za nich. (…) No oni chcą chyba od nas oczekiwać więcej, 

mi się wydaje… (…) Bo tu są przyzwyczajeni właśnie do tego brania i tego, że my za nich załatwiamy. 

(…) Są bardzo roszczeniowi, tak, tak w ogóle. [FGI_3] 

- Znaczy ja powiem to w ramach, bo teraz robiłam sprawozdanie dla radnego a propos dłużników 

alimentacyjnych, bo chcemy coś z nimi zrobić i okazuje się, że większość… znaczy większość, wszyscy 

dłużnicy alimentacyjni, łącznie ich jest chyba osiemnastu, wszyscy są bezrobotni. Tylko za każdym 

razem, kiedy pojedzie pracownik, to nigdy… o każdej porze, od ósmej do szesnastej, nie ma ich w domu. 

[FGI_3] 

Realnym problemem, który będzie tylko zyskiwał na znaczeniu, jest – zdaniem uczestników 

wywiadu – problem starzenia się społeczeństwa wraz ze wszystkimi problemami mu 

towarzyszącymi. W gminach wiejskich takich jak Gmina Stoczek realne wyzwanie będzie 

stanowił fakt, wielu mieszkańców z młodszych pokoleń, opuszczając swoją rodzinną 

miejscowość, pozostawi w niej swoich rodziców, nie mając możliwości zapewniania im opieki 

na odległość. 

- No ale to nie oszukujmy się, no mamy starzejące się społeczeństwo, tak? No to wiadomo, że ten 

problem będzie, nie? [FGI_3] 

Rozważając kwestię problemów społecznych występujących na terenie Gminy Radzanów, 

uczestnicy wywiadu w Białobrzegach podkreślali, że trudno jest w sposób pewny oficjalnie 

zdiagnozować skalę problemów, ponieważ obraz ten jest deformowany przez działania 

mieszkańców uzyskujących świadczenia społeczne poprzez ukrycie swoich rzeczywistych 

dochodów. W Gminie rolnictwo jest dochodowe oraz jest w stanie potencjalnie zaangażować 

do pracy dużą część mieszkańców tego obszaru. 

- Bo przyjemnie jest dostawać coś za darmo. To jest bardzo wygodne, nic nie muszą robić. Nie mamy, 

jako pomoc społeczna nie mamy żadnych narzędzi, żeby cokolwiek wyegzekwować od kogokolwiek. Te 

oświadczenia, które nam ludzie piszą o odpowiedzialności karnej, o tym, że się zapoznali, o tym, że 

mają mówić prawdę, [pauza] to wszystko się w rzeczywistości nie sprawdza. Nie mamy żadnej 

możliwości [weryfikacji]… Nawet, jeżeli… no bo wie pani, tutaj też chodzi o taką sytuację, że jeżeli my 

piszemy, że z dochodu wychodzi zero, z papieru, ale na przykład mają na pół hektara 30 tuneli 

foliowych, z których na przykład mają pół miliona złotych, (…). I mają 3 samochody, tam 15 

pracowników, kombajn Bizon i coś tam jeszcze, no i tego majątku jest i oszczędności jeszcze 150 

tysięcy, no i na przykład o dożywianie, tak? Za 20 złotych miesięcznie. I my tak naprawdę nie mamy 

tutaj możliwości, żeby im odmówić. Dom wielki z basenem… [FGI_4] 

Mając na uwadze ten fakt, rozmówcy formułują tezę, że bezrobocie obecnie przestało być 

realnym problemem. Rzeczywistym wyzwaniem jest natomiast aktywizacja zawodowa tych 

mieszkańców, którzy przywykli do długotrwałego pobierania świadczeń ze środków pomocy 
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społecznej. Postawy takie – jak podkreślają rozmówcy – są przenoszone z pokolenia na 

pokolenie. 

- Nie ma [bezrobocia]. [FGI_4] 

- Skończyło się. [FGI_4] 

- Tak, truskawki, porzeczki, maliny, wszystko jest, tylko nie ma chętnych ludzi do pracy. I my nie mamy 

możliwości… praca nie jest obowiązkiem i on nie pracuje, i mówi mi wprost, że on nie pracuje i nie 

będzie pracował czy taka rodzina, tak? I… (…) Tak, tak, więc ja mówię, że jak Kowalski 30 lat temu 

zaczął korzystać z pomocy społecznej, tak Kowalszczanka i te wszystkie dzieci po kolei, mężowie. 

[FGI_4] 

Uczestnicy wywiadu, diagnozując problemy społeczne Gminy Liw, zwracają uwagę na częste 

ich współwystępowania w ramach sytuacji jednej rodziny. Wiązkę taką często tworzy 

długotrwałe bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, niewydolność w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz – w pewnych przypadkach – przemoc domowa. 

- Jest tak, że w rodzinach, to jest taka jakby wieloproblemowość i ona się powtarza, że w jednej rodzinie 

są te problemy wszystkie. [FGI_5] 

- Dlatego mówię, że one się zawiązują, bo będzie prawie wszędzie i bezrobocie, i ten problem 

opiekuńczo-wychowawczy, i ta przemoc, i uzależnienie albo współuzależnienie, no tutaj takie… [FGI_5] 

- Mamy pomysł. No to na przykład będzie rodzina, w której będzie i przemoc, i uzależnienie od alkoholu, 

tak, no i taka jakby nieporadność, taka wychowawcza, tak, rodziców, tak, no matki. No i to, że ona 

sama jakby wymaga wsparcia przez to uzależnienie jej męża, tak, na przykład i sobie z tym nie radzi. 

(…) No jest, są też tam dzieci, na przykład też już widzę, że trzeba będzie pracować z tą najstarszą 

córką, tak, bo ona też ma problemy już, emocjonalność, taka w ogóle zamknięta w sobie, nie wychodzi 

jakby już do środowiska, tak. Także tu już trzeba by było nad nią… Ona też potrzebuje wsparcia, tak. 

[FGI_5] 

Uczestnicy wywiadu przyznali, że problemy społeczne występujące na terenie Gminy 

Wiązowna mają skłonność do współwystępowania czy też kumulowania się w ramach 

pewnych środowisk społecznych, lecz – podobnie jak miało to miejsce w trakcie innych 

wywiadów – uwarunkowań sytuacji nie wiązano raczej z problemem deficyty miejsc pracy, 

ile raczej z utrwaleniem się uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

Stąd też rozmówcy pracę socjalną ujmowali przede wszystkim w kategoriach oddziaływania 

na motywacje osób objętych wsparciem instytucji pomocy społecznej. 

- No oczywiście, mamy taki wachlarz. Kwestia motywacji. Też nad tym pracujemy. [FGI_6] 

W trakcie wywiadu nie akcentowano występowania problemów w zakresie zapewnienia 

opieki nad osobami starszymi czy organizowania dla nich zajęć. Warto podkreślić, że 

poczucie, że na terenie gminy istnieje taka oferta, odróżnia uczestników omawianego 
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wywiadu od większości innych osób biorących udział w pozostałych wywiadach 

zogniskowanych w ramach projektu. 

- Polityka senioralna chyba dobrze działa i tu my nie musimy się… [FGI_6] 

XVIII. Ocena koncepcji zakładającej ujmowanie rodzin i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym jako aktywnego współuczestnika Kooperacji 

Uczestnicy części wywiadów zogniskowanych wyrazi swój sceptycyzm wobec założenia, że 

można by rozwijać takie koncepcje współpracy, które w proces przeciwdziałania problemom 

społecznym aktywnie włączałyby osoby dotknięte problemami. Sceptyczne stanowisko było 

uzasadniane konstatacją, że wiele rodzin i osób korzystających ze wsparcia instytucji jest 

nastawionych na współdziałanie tylko wówczas, gdy wiążą się z tym pespektywy na 

otrzymanie świadczeń finansowych. Dotyczy to w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych, dla których aktywizacja zawodowa nie stanowi już realnego bodźca do 

podejmowania jakichkolwiek działań. Wyrażana była również ogólna wątpliwość, że 

założenia takie się sprawdzają w teorii – czy też na wysokim poziomie ogólności – lecz 

niekoniecznie przełoży się to na praktykę, czyli ich skuteczność w działaniu. O braku sukcesu 

może już przesądzać sam fakt, że nie wszystkie osoby objęte wsparciem wykazują 

rzeczywiste zainteresowanie do kooperowania z pracownikami instytucji. W środowiskach 

korzystających z usług pomocy społecznej występuje wysoki poziom uzależnienia od 

świadczeń, co skutkuje tym, że osoby z nich korzystające w wielu przypadkach zawężają 

swoją aktywność jedynie do pozyskiwania kolejnych świadczeń finansowych lub w formie 

pomocy rzeczowej. 

- Żeby rodziny chciały z nami współpracować, to jest takie… (…) No bo jeżeli nie będzie współpracy ze 

strony rodziny, to my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. [FGI_1] 

- Dokładnie, bo głównie te rodziny, przeważnie są nastawione na pomoc finansową, a jeżeli 

podejmujemy jakąś inną inicjatywę, no to spotykamy tę barierę jednak. Nie zawsze każda rodzina no 

chce z nami podjąć tę współpracę i chęć pomocy. [FGI_1] 

- W kwestii finansowej chcą. (…) W kwestii usług to już jest gorzej. (…) Nawet chociażby propozycja 

pracy, to…[FGI_1] 

- No taka bierność, niechęć do zmian po prostu z ich strony. No jak ktoś nie pracował 30 albo nawet 40 

lat, on nie pójdzie…[FGI_1] 

- W teorii tak, w praktyce trochę gorzej. [śmiech] (…) No nie, no jakaś obawa, że nie pójdzie to jakoś w 

dobrym kierunku. [FGI_1] 



 

Strona 42 z 48 
 

- Znaczy my próbowaliśmy pracować na terapii, znaczy nawet zatrudniliśmy przez jeden rok terapeutę 

terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i chcieliśmy tę terapię zastosować w stosunku do naszych 

rodzin zastępczych. I prawdę powiedziawszy, to się nie sprawdziło w przypadku rodzin zastępczych. 

Niestety, akurat niestety, no tak jest, bo… [FGI_3] 

- I czego oni by chcieli. A oni chcą nowego laptopa, bo już ten… (…) Bo ten już jest za stary. (…) 

Papierosem poprzypalany i trzeba wyrzucić. [śmiech] I enter nie lata. [FGI_4] 

- Znaczy na pewno się pracuje bardzo trudno, bo jeżeli mamy rodzinę z problemami, to tak naprawdę 

trudno zdiagnozować te mocne strony rodziny i generalnie oni też tak nie do końca chcą się ujawniać, 

tak? Raczej… myślę, że ciężko jest. [FGI_4] 

- Znaczy, ja mam wrażenie, że oni tylko chcą pomoc finansową bardzo. [FGI_5] 

Rozmówcy na poziomie ogólnych założeń uznawali upodmiotowienie osób objętych wsparcie 

jako właściwe podejście zapobiegające uzależnieniu od pomocy społecznej. 

- Ja uważam, że w ogóle dawanie ludziom poczucia sprawczości, jednocześnie wiąże się z godnością, 

tak, z wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Więc jestem przeciwnikiem wszelkiego rozdawnictwa 

pieniędzy typu 500+ itd. Sorry, przepraszam, ale uważam, że sprawczość, za coś powinno się dawać. 

Jeżeli kobieta chodzi do pracy, niech ma, proszę bardzo. Motywować, dopingować, tak. [FGI_2] 

- Poza tym nasze działania w pewnym momencie powinny się skończyć, bo nie jesteśmy od tego, żeby 

wspierać całe życie. [FGI_2] 

- Bo ludzie się uczą…, że nie wychodzą ze strefy komfortu, tak. [FGI_2] 

Odnosząc się do koncepcji zakładającej ujmowanie rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym jako aktywnych współuczestników w ramach procesów rozwiązywania 

problemów społecznych, uczestnicy wywiadów wskazywali zatem, że takie podejście 

stanowiłoby ogromne wyzwanie. Długoletnia izolacja od środowisk społecznych cechujących 

się wyższym poziomem aktywności pociąga za sobą skutek w postaci zaniku nawet pozornie 

tych bardzo elementarnych kompetencji czy zdolności adaptacyjnych – nie licząc 

umiejętności w zakresie uzyskiwania świadczeń pomocy społecznej. Sytuacja taka sprawia, że 

osoby, którym udzielane jest wsparcie, niejednokrotnie wykazują obawę przed 

podejmowaniem jakichkolwiek działań wykraczających poza ich utarte schematy 

funkcjonowania. 

- Te rodziny mają bardzo dużo różnych ograniczeń. Ja doświadczyłam czegoś takiego, że mieliśmy 

projekt systemowy i była Pani, która bezrobotna była. No i tam było zadanie, że ona miała jeździć na 

kurs gdzieś do Warszawy. Mama czwórki dzieci. Wreszcie okazało się, że Pani nigdy nie była sama na 

przykład w Warszawie, chociaż mieszkamy niedaleko, nigdy nie była sama w markecie, bo nie wiedziała 

jak się tam w tym markecie poruszać. Przy czym tak, ze szkoły miała różne zadania, że ma dla dzieci 

załatwić to, to, to. Pracownik socjalny mówił – niech Pani pojedzie tam do urzędu pracy się zarejestruje, 

coś jeszcze, najlepiej to zrobi dziś do południa, Pani niezmotoryzowana, no a jej zwykłym ograniczeniem 

było to, że sama nie miała jak. [FGI_6] 
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XIX. Dobre praktyki w ramach pracy na zasobach i mocnych stronach rodzin 

objętych wsparciem 

Z uwagi na fakt, że uczestnicy spotkania dotyczącego wdrażania Modelu w Gminie Nur nie 

umieli obszerniej odnieść się do koncepcji włączania osób dotkniętych problemami 

społecznymi do partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów, nie 

podejmowali się również wskazywania dobrych praktyk w zakresie pracy na zasobach i 

mocnych stronach rodzin objętych wsparciem. Warto jednak w tym kontekście nadmienić, że 

jako dobra praktyka czy też pożądany stan rzeczy wskazywane było włączenia w Model 

Kooperacji wsparcia zapewnianego przez wykwalifikowanego psychologa lub 

psychoterapeutę. 

- Jak osoba z zewnątrz, inna niż zwykle, niż ten pracownik socjalny, może porozmawiać z rodziną, no 

myślę, że tutaj ten pan z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej myślę, że też będzie dla nas takim 

dużym wsparciem [niezrozumiałe 01:41:08]. [FGI_1] 

Wśród uczestników wywiadu dotyczącego Gminy Małkinia Górna pojawił się głos, że 

przykładów dobrych praktyk w zakresie pracy na zasobach i mocnych stronach rodzin 

obejmowanych wsparciem dostarcza praktycznie każda z osób biorących udział w spotkaniu. 

Dzieje się to właśnie z uwagi na fakt, że pożądanym modelem pracy socjalnej jest 

pobudzanie aktywności osoby, jej motywacji, nie zaś przyzwyczajanie jej do otrzymywania 

świadczeń. 

- Powiem, słyszeliśmy, no tak pracujemy całe życie. Inwestujemy w zasoby, żeby wzmacniać mocne 

strony. To wszystko. [FGI_2] 

W Gminie Stoczek pojawił się głos, że już w ramach obecnego systemu opieki społecznej 

można próbować podejmować próby w zakresie pracy na mocnych stronach rodzin i osób, 

do których kieruje się wsparcie. 

- No w mojej pracy to przede wszystkim jak przychodzi klient, tak, no to diagnostyka. Diagnostyka, tak, 

środowiska i potrzeb, tak, oczekiwań klienta, tak. Jeśli klient zgłasza chęć rozmowy, wtedy wytyczamy 

sobie jakiś program spotkań i to kontynuujemy w swojej pracy, tak? Zakładamy oczywiście sobie ze 

spotkania na spotkanie jakieś cele, zakładamy sobie jakieś postępy, żeby to zobaczyć na następnym 

spotkaniu, czy klient się wywiązuje, czy nie. Poprzez wywiązywanie wtedy widzimy, czy klient ma chęć 

współpracy dalszej, czy nie, tak? Motywacja, wsparcie, no przede wszystkim też wysłuchanie, cierpliwe 

wysłuchanie, czego… w czym możemy pomóc. Bo nasza baza, nasza strategia pomocy swoją drogą, ale 

też klient ma swoje oczekiwania, tak? Nie zawsze może sprostać naszym oczekiwaniom 

terapeutycznym, tak? Więc to oczywiście w zależności tutaj od klienta, od jego potrzeb także, ale też od 

jego zasobów sprawczych, tak? W jakich on funkcjonuje, w jakich on się znajduje. (…) Tak, oczywiście, 

oczywiście, to jest obopólne zaufanie, tak? Spotkanie klienta i terapeuty czy pracownika to jest w 
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zasadzie taka obopólna pomoc. (…) Przede wszystkim praca motywacyjna, wsparcie emocjonalne, tak? 

Pokazanie tych mocnych stron, tej bazy, na której możemy pracować, tak? Zaczynamy od niej 

pracować, jeżeli… przede wszystkim pokazujemy klientowi tę jego sprawczość, tak? Co może, tak? I 

wzmacniamy emocjonalnie. [FGI_3] 

Odpowiadając na pytanie o znajomość dobrych praktyk w zakresie wykorzystania zasobów i 

mocnych stron osób, do których kierowane jest wsparcie, jeden z uczestników wywiadu w 

Białobrzegach (dotyczącym gminy Radzanów) opisał zrealizowany z powodzeniem w 

Radomiu projekt rewitalizacyjny. Obszar poddawany rewitalizacji wcześniej cieszył się złą 

sławą i był bardzo mocno zdegradowany. Dzięki włączeniu mieszkańców w projekt udało się 

przy ich współudziale wypracować takie rozwiązania, które wychodziły naprzeciw ich 

oczekiwaniom, co przyniosło skutek w postaci trwałości osiągniętych efektów. Mieszkańcy 

czuli się bowiem odpowiedzialni za rezultaty pracy, która była wykonywana również ich 

rękami. 

- Ja znam. Ja znam sztandarowy przykład, który bardzo mi się podobał, był realizowany w Radomiu na 

osiedlu na Koziej Górze. Tam było takie osiedle, domy były takie, bloki czteropiętrowe. No i tam po 

prostu największa szubra z największej szubry mieszkała naprawdę i weszli tam pracownicy socjalni, i 

właśnie zaczęli pracować na zasobach. Bo tam się nic nie utrzymało – żadna szyba, żadna klamka, po 

prostu wszystko było dokładnie zdemolowane. I oni zrobili zebranie z tymi mieszkańcami, no i właśnie 

na zasobach. Pan tam umie budować, pan umie malować, to może byśmy huśtawkę dla dzieciaków. No 

bo macie tutaj, pan ma dzieci, pan ma dzieci, to będzie dla waszych dzieci, a inne też skorzystają. No to 

tam, to ja śrubki przyniosę, bo ja w fabryce pracuję, no i la, la, la, przyniósł te śrubki, tak? A on mówi: 

no to może ja utwardzę teren, no bo zrobię tam huśtawkę, żeby te nasze dzieci nie pospadały. I fajne 

tam się… dzisiaj to nie wiem, jak to wygląda, ale wiem, że przez tam… później klatki schodowe 

wymalowali, tam okna powstawiali. [FGI_4] 

- Tak, tak, tak. Dokopali się do tego dobrego. [FGI_4] 

Przytoczony został również przykład warszawski, gdzie na Pradze pomyślnie zrealizowano 

program rewitalizacyjny bazujący na włączaniu w działania mieszkańców. Ich aktywny udział 

przesądził o wytworzeniu się wśród nich poczucia odpowiedzialności za wypracowane efekty 

rewitalizacji. 

- Był taki program realizowany w Warszawie na Pradze, gdzie właśnie też tak poszczególnie klatkami, 

podwórkami, w ten sposób była praca, czyli też się to udało, tak? Żeby zaczęli po prostu dbać. Bo w 

momencie kiedy sami to zrobili, sami odnowili, no to już później traktowali, jako swoje i szanowali, tak? 

[FGI_4] 

Uczestnicy wywiadu dotyczącego Gminy Liw z pewną rezerwą pochodzą do koncepcji pracy 

na zasobach i mocnych stronach rodzin objętych wsparciem, nie uznając jej za panaceum, 

które pozwalałoby oddziaływać na osoby uzależnione od uzyskiwania pomocy społecznej. 
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Przytaczane są też jednak przykłady jednostkowych sukcesów, gdzie o powodzeniu pracy 

socjalnej przesądziło właśnie takie podejście do osoby, do której kierowane było wsparcie. 

- U tej akurat w rodzinie, u tej Pani, myślę, że zaproponowanie jej opieki nad kimś, myślę, że to by się 

sprawdziło. Jest to raczej osoba chętna. Nie, taka bystra, tak, myślę, że poradziłaby sobie. Czy nawet 

sprzątania u kogoś, tak, bo jest to osoba czysta, powiem tak, więc myślę, że to by się w przypadku tej 

osoby, o której myślimy tutaj, mogłoby się sprawdzić. [FGI_5] 

Mianem dobrych praktyk w ramach pracy na zasobach i mocnych stronach rodzin objętych 

wsparciem określono pewne przedsięwzięcia, które były podejmowane na terenie Gminy 

Wiązowna. Działania te ukierunkowane były na wsparcie osób uzależnionych, pragnących 

wyjść z nałogu. Chęć odzyskania zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

jest w ich wypadku silnym czynnikiem motywującym, który sprawia, że w takich przypadkach 

podejmowane działania są niejednokrotnie wieńczone sukcesem. 

- To, co [imię osoby] mówiła, właśnie te wyjazdy, prawda, ale też z tego, co wynika, ja się nie chcę na 

pole, na którym mało się znam wchodzić, ale wy macie te wyjazdy nie tylko na początek i motywujące, 

ale macie też takie jak ktoś wychodzi na prostą, prawda, to ugruntowujecie… [FGI_6] 

- Nie, osoby, które są trzeźwe, tak, to jest takie, które motywujemy. Też żyją bez ciągu alkoholowego, 

dlatego jest lekarz i tam one są motywowane i zdarza się, że one wprost po wyjeździe idą na terapię. 

Teraz mamy projekt i mamy grupę wsparcia dla rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo, no i 

też te rodziny zaczynają tam pracować, ale to jest rzeczywiście kompleksowo, bo dziecko jest w 

placówce, jest w świetlicy, gdzieś w określonych tych jest współpraca z pracownikiem socjalnym. No 

psycholog pracuje z rodziną, tak, czyli całe kompleksowe działanie. [FGI_6] 

- Mamy klub młodzieżowy. Pierwszy rok działalności tego klubu, patrzymy, jak to zrobić, żeby było 

dobrze, potem nam się to na koniec gdzieś tam troszkę nie spięło, natomiast zaczynamy od września z 

nowymi pomysłami. I to jest bardzo fajne, bo pracujemy z tą młodzieżą, ale pracujemy też z ich 

rodzinami. [FGI_6] 

XX. Główne wnioski i rekomendacje 

Nr Wniosek Rekomendacja 

1 Większość uczestników wywiadów 

przyznawała, że ich stan wiedzy na temat 

Modelu Kooperacji jest niski, lecz 

jednocześnie powszechnie podkreślano, 

że gminne i powiatowe instytucje mają 

już bardzo duże doświadczenie w zakresie 

Wdrażając członków Zespołów we 

współdziałanie w ramach Modelu 

Kooperacji warto bazować na ich 

wcześniejszych doświadczeniach. 
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współdziałania poza ramami modelu 

Kooperacji. 

2 W trakcie wywiadów padło wiele 

stwierdzeń wskazujących na niski poziom 

zaangażowania we współpracę 

przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i 

służby zdrowia. 

Warto byłoby rozważyć wykonanie 

dodatkowej diagnozy w odniesieniu do 

pracowników wymiaru sprawiedliwości i 

służby zdrowia: co przesądza o ich 

mniejszym zaangażowaniu w 

międzyinstytucjonalną kooperację na 

rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. 

3 Działania na rzecz przeciwdziałania i 

rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych są w wielu przypadkach 

ograniczane przez brak 

wykwalifikowanych psychologów i 

psychoterapeutów w instytucjach 

położonych na terenie gmin wiejskich. 

Należałoby wspierać wszelkiego rodzaju 

inicjatywy i projekty, których efektem 

byłoby utworzenie w gminnych 

instytucjach miejsc pracy dla 

wykwalifikowanych psychologów lub 

psychoterapeutów. Dotyczy to zarówno 

systemu oświaty, jak i instytucji pomocy 

społecznej. 

4 Potencjał instytucji szczebla powiatowego 

jest w pewnym stopniu 

niewykorzystywany przez mieszkańców 

tych gmin wiejskich, które są peryferyjnie 

położone względem miast będących 

siedzibami powiatu. Problem ten jest 

potęgowany przez zanik usług transportu 

publicznego na terenie wielu powiatów 

regionu. 

Docelowo należałoby zwiększyć zasób 

pojazdów, które umożliwiałyby 

transportowanie osób objętych 

wsparciem do placówek szczebla 

powiatowego. Doraźnie należałoby 

usprawnić międzyinstytucjonalną 

współpracę w aspekcie użyczania obecnie 

wykorzystywanych pojazdów. 
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5 Formułując oczekiwania dotyczące 

rozwoju własnej wiedzy i kompetencji 

uczestnicy wywiadów wskazywali, że 

byliby zainteresowani rozwojem w 

obszarze zdolności prowadzenia mediacji, 

elementów psychologii i psychoterapii 

oraz przygotowywania wniosków o 

finansowanie projektów. Studia 

podyplomowe byłyby pożądaną formą 

kształcenia jedynie dla części rozmówców. 

Większa ich część preferowała formę 

szkoleń i kursów. 

Należałoby zwiększać udział takiej oferty 

edukacyjnej i szkoleniowej oraz 

upowszechniać informacje o możliwości 

uczestnictwa w szkoleniach i kursach 

odpowiadających preferencjom członków 

Zespołów Kooperacji. 

6 W trakcie wywiadów sformułowanych 

zostało wiele diagnoz poddających w 

wątpliwość realność problemu bezrobocia 

na terenie gmin wiejskich. Obecność osób 

bezrobotnych w rejestrach Powiatowych 

Urzędów Pracy jest raczej przejawem 

uzależnienie pewnej części mieszkańców 

od korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

Warto byłoby wspierać rozwój 

mazowieckiego sektora ekonomii 

społecznej na obszarach wiejskich. Sektor 

ten pozwala bowiem na aktywizację 

zawodową osób długotrwale 

bezrobotnych z uwagi na fakt, że oferuje 

względnie stałe miejsca pracy w 

przestrzeni lokalnej oraz w lokalnym 

środowisku społeczny, co może mieć 

kluczowe znaczenia dla osób długotrwale 

odizolowanych od szerszego otoczenia 

społecznego. 

7 W gminach wiejskich ogromną rolę 

odgrywa wysoki poziom kapitału 

społecznego, co przejawia się w istnieniu 

gęstej sieci relacji opartych na osobistych 

W każdym aspekcie umacniania 

międzyinstytucjonalnej współpracy na 

obszarach wiejskich należy brać pod 

uwagę fakt, że przedstawiciele instytucji 
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kontaktach międzyludzkich. 

Przedstawiciele instytucji i mieszkańcy 

znają się nawzajem i dzięki temu wiele 

procesów przebiega bardzo sprawnie 

pomimo faktu, że w gminach takich 

brakuje wielu ważnych zasobów. 

przywykli do działań o charakterze 

półformalnym czy nieformalnym. Jak 

długo nie rodzi to problemów 

proceduralnych, wzorce te powinny być 

utrwalane i ujmowane w kategoriach 

atutu czy mocnej strony lokalnych 

instytucji. 

 


