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Praktyka jest nauczycielem umiejętności 
(Usus magister artium)
Słowo wprowadzające Autorów

Potrzebą i wymogiem współczesnej rzeczywistości w Polsce jest współpraca na-
uki i samorządów lokalnych. Władze Uniwersytetu Śląskiego i Urzędu Miasta 
Katowice, rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnych zamieszkujących stolicę 
województwa śląskiego, podjęły szereg wspólnych przedsięwzięć o charakte-
rze naukowo-badawczym i praktycznym. Jedna z istotnych inicjatyw dotyczy 
rozwiązywania problemów społecznych w mieście. Celem zasadniczym całe-
go przedsięwzięcia było zdiagnozowanie problemów, barier i ograniczeń do-
tyczących zakresu wiedzy na temat struktury istniejących zjawisk i problemów 
społecznych w mieście. Podstawą formułowania wątków i zagadnień dla tej re-
fleksji autorzy, będący specjalistami badań problemów społecznych, a po części 
również ekspertami ośrodków pomocy społecznej, uczynili wyniki szeroko za-
krojonych badań socjologicznych, wykonanych w ramach projektu „Diagnoza 
problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów 
ludzkich w Katowicach”. Został on zainicjowany w 2009 roku, a zakwalifi-
kowany do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nr. UDA-POKL.07.02.01-24-
028/09-00 na lata 2011-2012. 

Prezentowana publikacja jest jednym z dwóch opracowań finalizujących 
część badawczą pierwszej w historii miasta tak rozległej inwentaryzacji, iden-
tyfikacji i diagnozy zjawisk i problemów społecznych oraz stanu sieci i syste-
mów wsparcia na terenie miasta Katowice. Szczególną rolę wśród szerokiego 
spektrum zjawisk i problemów społecznych w Katowicach odgrywają te, któ-
re w codziennej praktyce rozwiązywane są przez różnego rodzaju instytucje 
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i agendy Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice, w tym największą wśród 
nich, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wśród wstępnie identyfikowanych potrzeb przedstawiciele miejskich 
instytucji odpowiedzialnych za politykę społeczną wskazywali na brak wie-
dzy lub niepełną wiedzę w następującym zakresie:
– zjawisk dezorganizacji społecznej w mieście;
– przestrzennego rozmieszczenia tych zjawisk nie tylko ogółem w całym mie-

ście, ale i w jego dzielnicach;
– potrzeb zagrożonych oraz niejednokrotnie wykluczonych środowisk spo-

łecznych na terenie miasta;
– stanu świadomości mieszkańców co do istnienia problemów społecznych;
– potencjału samorządowych i pozarządowych jednostek wsparcia społecz-

nego, instytucji i organizacji działających w mieście;
– barier współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej. 

W tym kontekście wskazywano też na brak map zarejestrowanych zjawisk 
dezorganizacji społecznej, w szczególności obrazu przestrzennego rozprosze-
nia dysfunkcji i problemów społecznych. 

Pozyskując dane do wykonania pełnej diagnozy problemów społecznych 
i potrzeb aktywizacji społecznej w Katowicach, zespół badawczy uzyskał infor-
macje o licznych realizowanych miejskich przedsięwzięciach, projektach i dzia-
łaniach pomocowych, czyli szeroko rozumianych dobrych praktykach w zakre-
sie rozwiązywania istotnych kwestii miejskich. Identyfikując zasięg problemów 
społecznych w przestrzeni zurbanizowanej miasta, należało się również odnieść 
do stosowanych przez instytucje miejskie praktyk monitorowania potrzeb be-
neficjentów i ich problemów: jednostkowych, grupowych i środowiskowych, 
oraz do zasięgu podejmowanych inicjatyw i metod w ramach różnych funkcjo-
nujących systemów wsparcia instytucjonalnego. 

Oferowana mieszkańcom dużej miejskiej aglomeracji szeroka gama środ-
ków pomocy, zróżnicowanie przedsięwzięć aktywizujących, profilaktycznych 
i edukacyjnych stwarza wrażenie w pełni usystematyzowanej, pragmatycznie 
zarządzanej dziedziny zabezpieczenia społeczności lokalnych, katowickich ro-
dzin, a także indywidualnego mieszkańca. Syntetyczne przedstawienie osią-
gniętych w Katowicach efektów i przykładów rozwiązań, będących niekiedy 
modelowymi lub systemowymi praktykami służb pomocy społecznej, narzuca-
ło się nam w dość oczywisty sposób. Zespół planujący analizy włączył w zestaw 
celów badawczych nie tylko zadanie sondażowego rozpoznania, lecz również 
weryfikację środowiskowych programów interwencji społecznej, formułując 
koncepcję dobrych praktyk i ich wyznaczniki, a także zaplanował rozpoznanie 
reguł stosowanych przez instytucje pomocy społecznej w kreowaniu praktyk 
aktywizacji dostępnych zasobów kadrowych oraz beneficjentów realizowanych 
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działań. Podjęto zatem analizę czynników organizacyjnych i społeczno-kultu-
rowych, warunkujących inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć, które mogą 
być uznawane za przejaw dobrych praktyk w miejskiej polityce społecznej i jej 
integralnej części, czyli pomocy społecznej. 

Nie był to już jednak cel zdefiniowany wyłącznie jako prezentacyjny i opi-
sowy. Za kluczowe uznaliśmy przeprowadzenie jakościowych i ilościowych ba-
dań zjawisk oraz problemów społecznych i nad stanem wiedzy o nich w central-
nym mieście województwa śląskiego oraz samowiedzy kadr instytucji pomocy 
o uwarunkowaniach ich rozwiązywania, o oferowanych programach, projek-
tach socjalnych i inicjatywach, o metaorganizacyjnych modelach pracy z poje-
dynczymi klientami lub całymi ich grupami, a także o regułach zarządzania, 
jakim podlegają na różnych poziomach aktywności. Refleksja nad znaczeniem 
i uwarunkowaniami dobrych praktyk w pomocy społecznej zyskuje w ten spo-
sób nową wartość, która wynika z poddania ich analizie na poziomie wiedzy 
i wewnątrzorganizacyjnych procedur. Poza tym zostają one umiejscowione 
w określonym kontekście teoretycznym, bowiem nasz zespół wprowadza za-
łożenia badawcze, opisujące modele kulturowe organizacji, determinanty po-
staw i motywacji pracowników pomocy społecznej, świadomość ubiegających 
się o wsparcie klientów, a także czynniki kształtujące wrażliwość różnych czę-
ści zbiorowości miejskiej na problemy zabezpieczenia społecznego. Istotnym 
elementem naszej diagnozy jest identyfikacja uwarunkowań dobrych prak-
tyk, tkwiących w cechach lokalnych systemów wsparcia, w pozycji beneficjen-
ta wsparcia, w modelach współpracy między instytucjami a organizacjami spo-
łecznymi oraz typach towarzyszących im relacji społecznych. Pojawia się w ten 
sposób szereg zróżnicowanych punktów widzenia i perspektyw, możliwych 
do zastosowania przy wyróżnianiu lub ocenie dobrych praktyk. Już sam zakres 
prowadzonych badań umożliwił pogłębienie tych perspektyw. 

Zespół badawczy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach (w składzie rozszerzonym o ekspertów posiadających wyróżniające kom-
petencje w dziedzinie metodologii problemów społecznych, pomocy społecz-
nej, polityki społecznej i pracy socjalnej)1 przystąpił do realizacji analiz sześciu 
obszarów problemowych. Podstawowy obszar – B1 – obejmował badania dia-
gnozujące problemy społeczne w Katowicach w oparciu o analizę zasobów in-
stytucji odpowiedzialnych za ich rozwiązywanie (łącznie dane dotyczyły 35 
339 osób). Podstawowe badania opisujące i diagnozujące rozmiary zjawisk 
1  Kierownikiem merytorycznym badań był Adam Bartoszek, kierownikiem administracyjnym projektu 
– Krystyna Faliszek, opiekunami naukowymi i konsultantami poszczególnych modułów badawczych: 
Adam Bartoszek, Krzysztof Czekaj, Lucjan Miś, Andrzej Niesporek, Wojciech Świątkiewicz, a wio-
dącymi badaczami i wykonawcami: Ewa Budzyńska, Arkadiusz Dudek i Anna Jagódka-Dudek, An-
drzej Górny, Rafał Muster, Monika Szpoczek-Sało, Dobroniega Trawkowska, Monika Zawartka-Cze-
kaj oraz Agata Zygmunt.
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i problemów społecznych w Katowicach oraz otrzymane w jej efekcie obrazy 
społeczno-demograficzne objętych problemem, czy też kwestią mieszkańców, 
powstały ze studiów dokumentów następujących instytucji miejskich, podej-
mujących interwencje oraz świadczących różne usługi dla mieszkańców: Po-
wiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Izby Wy-
trzeźwień, Ośrodków Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień, 
a także Sądu Rejonowego. Informacje o cechach klientów (wnioskodawców) 
i – po raz pierwszy – członków ich rodzin (w tym w szczególności dzieci, de-
kodowanych z dokumentów MOPS-u obejmujących zjawiska dysfunkcji spo-
łecznych i indywidualnych, świadczenia socjalne oraz interwencje porządkowe 
i prawne – wypis z kartotek pracowników socjalnych MOPS-u – dane o bezro-
botnych z Powiatowego Urzędu Pracy, dane z akt sądowych Sądu Rejonowego 
w sprawach karnych i wykroczeń dorosłych oraz wykroczeń osób nieletnich, 
informacje o klientach Izby Wytrzeźwień, o osobach uczestniczących w tera-
pii uzależnień) zostały przeniesione po raz pierwszy w praktyce badawczej 
na punktowe i odsetkowe – ścienne i komputerowe – mapy zjawisk i proble-
mów społecznych, dokumentujące ich przestrzenną lokalizację w dzielnicach 
miasta. Uzupełnieniem tej procedury było sięgnięcie w badaniu B5 po serię 
danych systemu POMOST, gromadzonych w MOPS-ie, z lat 2007-2010, z roz-
szerzeniem opracowania na rok 2011. Przeprowadzona procedura rekodowa-
nia i weryfikacji struktury informacji o klientach po oczyszczeniu za pomocą 
programu SPSS oraz ArcView GisMap pozwoliła opisać je w postaci kompute-
rowych map problemów społecznych, ilustrujących natężenie zjawisk w skali 
miasta, z uwzględnieniem zróżnicowań dzielnicowych i lokalnych ośrodków 
ich rozwiązywania, czyli Terenowych Punktów MOPS w Katowicach. Ujęta 
w monografii diagnoza danych instytucjonalnych docelowo posłużyła wypra-
cowaniu technik stałego aktualizowania systemowych informacji przez Dział 
Analiz MOPS. 

Integralnymi modułami projektu badawczego, oprócz analizy danych zasta-
nych instytucji społecznych (B1, B4), były cztery uzupełniające się studia świado-
mości społecznej mieszkańców miasta oraz służb systemu pomocy społecznej.

W obszarze B2 przeprowadzono na kwotowej próbie dorosłych mieszkań-
ców Katowic 1270 bezpośrednich wywiadów, ulokowanych reprezentatywnie 
na terenie wszystkich dzielnic miasta. 

Do opisu funkcjonowania lokalnych systemów i sieci wsparcia oraz stanu 
praktyk instytucjonalnych w pomocy społecznej w badaniu B3 przygotowano 
serię 240 wywiadów z pracownikami i liderami instytucji wsparcia społeczne-
go w Katowicach.

W obszarze B5 wykonano badania techniką ankiety audytoryjnej zagadnień 
związanych z orientacjami na wartości społeczne i zasięgiem zagrożeń różnego 
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rodzaju uzależnieniami oraz przemocą z udziałem 2331 uczniów 100 katowic-
kich szkół, na ich reprezentatywnej kwotowo-losowej próbie. 

Dopełnieniem całości były badania B6, weryfikujące wnioski z diagnozy za-
sięgu zagrożeń zjawiskami i problemami społecznymi, oczekiwania na inter-
wencję socjalną oraz potrzeb przeciwdziałania dezorganizacji społecznej i zdol-
ności do aktywizacji mieszkańców. Elementem ilościowym badań tego modułu 
była ankieta skierowana do personelu MOPS-u (rozprowadzono 240 kwestio-
nariuszy, z których uzyskano 176 wypełnionych formularzy). Ponadto prze-
prowadzono kilkadziesiąt jakościowych wywiadów indywidualnych i grupo-
wych w instytucjach wsparcia społecznego oraz z ich specjalistami uznawanymi 
za ekspertów funkcjonujących w Katowicach i w okolicznych miastach, mają-
cych rozeznanie w systemach wsparcia społecznego i mechanizmach aktywi-
zacji zasobów ludzkich na rzecz projektów reintegracji społecznej. 

Ażeby w teoretycznej narracji nie zagubić organizacyjnego wymiaru dzia-
łań aktywizacyjnych, inicjatyw na rzecz beneficjentów i zasobów wsparcia uru-
chamianego przez organizacje pozarządowe, niniejszą publikację zredagowano 
w formie tomu złożonego z dwóch części. Zasadnicza teoretyczno-badawcza 
refleksja nad treścią i genezą organizacyjną oraz społeczną bazą dobrych prak-
tyk obejmuje sześć autorskich opracowań. Część drugą stanowi Aneks, zawie-
rający trzy prezentacje różnorodnych systematycznych działań, traktowanych 
jako dobre praktyki. 

Prezentowane w tym tomie teksty omawiają problematykę dobrych prak-
tyk w kontekście przyjętych przez nas przesłanek do ich zdefiniowania oraz 
wyników monitoringu instytucjonalnej i społecznej rzeczywistości, w jakiej 
są one realizowane. Celem autorów nie jest arbitralna ewaluacja założeń ukry-
tych w systemie pomocy społecznej w Katowicach ani licytowanie wartości 
wdrażanych projektów lub rankingowanie funkcjonujących programów. Pro-
ponujemy raczej spojrzeć syntetycznie na walory i ograniczenia realizowa-
nych przedsięwzięć, często bez poważnego namysłu określanych mianem do-
brej praktyki. 

Spojrzenie badawcze na wspomniane już bogactwo inicjatyw i działań (do-
kumentowanych w Aneksie) ma służyć wyjściu poza efekt gęstego lasu, gdzie 
widzenie wielu drzew przesłania obraz jego rzeczywistej struktury. Dobre prak-
tyki, opisywane jako poszczególne działania pomocy i wsparcia, są zazwy-
czaj bardzo wartościowe z uwagi na wykorzystywanie metod, modeli, technik 
i narzędzi pracy socjalnej oraz rozwijanie potencjału środowiska zawodowe-
go pracowników pomocy społecznej (wzmacnianie pracowników socjalnych). 
Wykraczanie poza administracyjnie regulowane procedury wnioskowania 
i przyznawania świadczeń staje się realnym polem aktywizacji kadr instytucji 
pomocowych oraz pobudzania do reintegracji społecznej środowisk objętych 
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programami. W świetle założeń analizy instytucjonalnej oraz reguł uogólnia-
nia danych z sondaży opinii społecznej akademicka interpretacja tych proce-
dur i praktyk prowadzi nas do wniosków na temat konieczności dyskutowania 
o trzech głównych deficytach, albo inaczej: o trzech wymiarach aktywizacji do-
brych praktyk: o ich wymiarze organizacyjnym, komunikacyjnym i o samym 
wymiarze współpracy. 

Ujęciem sumującym wymiary tej analizy będzie definiowanie ich w kontek-
ście integracji inicjatyw i przedsięwzięć w ramach Miejskiej strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych. Ponieważ realizowana przez nasz zespół diagnoza 
i monitoring problemów społecznych mają być źródłem wiedzy dla autorów ta-
kiej strategii, nie mamy tutaj podstaw do recenzowania merytorycznych celów 
i narzędzi, jakie występują w badanym systemie. Nasza refleksja w tym opra-
cowaniu wskazuje na znaczenie wiedzy o zjawiskach dezorganizacji w mieście 
i deficytach zasobów w obszarach pracy socjalnej, a równocześnie na ogranicze-
nia tkwiące w kulturach organizacyjnych i procedurach definiowania działań 
służących realizacji zdiagnozowanych w obecnym systemie potrzeb. 

Cały tom użytecznych i dobrych praktyk wynikających ze studiów w Ka-
towicach łączy dwa istotne aspekty. Pierwszym z nich jest z pewnością niezbyt 
często prezentowana w tomach dobrych praktyk suma refleksji o charakterze 
uniwersalnym, obejmującej koncepcję dobrej praktyki oraz zbiór metodolo-
gicznych praktyk badawczych, które przez swoją naturę mogą być łatwo prze-
noszone wszędzie tam, gdzie dojrzeje potrzeba tego typu studiów zjawisk 
i problemów społecznych. Drugi odzwierciedla specyfikę instytucji miejskich 
w Katowicach i wszystkie metody, techniki, tworzące dobre praktyki skutecz-
nego rozwiązywania problemów społeczności lokalnych zamieszkujących ob-
szar centralnego miasta regionu. 

Zagadnienie definiowania „dobrych praktyk” w działaniu społecznym 
i wsparciu socjalnym nie ma teoretycznego uporządkowania. Zdając sobie spra-
wę z trudności konceptualnych w osiągnięciu jasności w sprawie reguł ewalu-
acji dobrych praktyk na poziomie wykraczającym poza pragmatyczną użytecz-
ność opisywanych działań w pracy socjalnej, proponujemy autorski przyczynek 
do takiej refleksji. Przede wszystkim tekst Dobroniegi Trawkowskiej Kon-
cepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej, wprowadzenie, 
uwzględniające uwarunkowania promocyjne oraz programowe (na poziomie 
innowacji merytorycznej i organizacyjnej), występujące w definiowaniu przez 
realizatorów swoich działań jako „dobrych praktyk”. Wynika z tej refleksji ko-
nieczność obiektywizacji tak określanych programów i działań za pomocą re-
fleksji naukowej oraz międzyorganizacyjnej, ponadinstytucjonalnej wymiany 
ocen przyjmowanych w nich standardów. Podkreślane przez autorkę kumula-
tywne zmiany, jakie powodują dobre praktyki, które, stając się rzeczywistymi 
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innowacjami programowymi, wymagają uelastycznienia form funkcjonowa-
nia instytucji i wiązania się w nowe relacje z otoczeniem oraz beneficjentami, 
do których innowacyjne praktyki są adresowane, nie przesłaniają obrazu ich in-
nych, obiektywnych i, jak się wydaje, niepoddawanych głębszej refleksji skut-
ków: wzmacniania wspieranych i wspierających. Poziom kultury kooperacji 
oraz gry interesów wokół projektów i twórców innowacyjnych działań muszą 
być wciąż przedmiotem badań pogłębiających wiedzę o mechanizmach zarzą-
dzania pomocą społeczną, pracą socjalną i dobrymi praktykami. 

Podstawowym postulowanym źródłem definiowania standardów do-
brych praktyk jest wiedza o strukturze problemów społecznych. W tym za-
kresie Czytelnik znajdzie obszerne studium Krzysztofa Czekaja, zatytułowa-
ne Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji 
do współczesnych dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów w mieście 
(z nawiązaniem do analiz w projekcie, wykonanych przez zespoły B1 i B4), 
na temat praktycznego zastosowania wypracowanych w socjologii miasta tech-
nik tworzenia i analizy map problemów społecznych. Przedstawiane są w nim 
nie tylko klasyczne dla tej socjografii tradycje chicagowskie i ich późniejsze 
aplikacje, ale proponuje się nowe spojrzenie na rolę cyfrowych map dla moni-
torowania, diagnozowania dynamiki i planowania strategii zarządzania pro-
blemami społecznymi na poziomie dzielnic miasta (lub mniejszych jednostek, 
objętych programami aktywizacji lokalnej). Co więcej, pojawia się tu argumen-
tacja definiująca działanie zintegrowane za pomocą wiedzy o strukturze pro-
blemów społecznych jako swoistą dobrą praktykę podmiotów programujących 
pomoc społeczną i wykorzystująca dynamiczną naturę takiego narzędzia, jakim 
są różnego rodzaju mapy badawcze. 

Tekst O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sie-
ciach wsparcia to następne opracowanie przygotowane przez Dobroniegę 
Trawkowską, w którym koncentruje się ona na wynikach empirycznych ba-
dań prowadzonych zgodnie z postulowanym wcześniej podejściem akcentu-
jącym cechy współpracy miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych 
w rozwiązywaniu problemów społecznych miasta i wspieraniu doświadcza-
jących ich mieszkańców. Autorka prezentuje wielowymiarowość źródeł tego 
wsparcia, oczekiwań i postulatów co do jego form i ukierunkowania, a także 
konkurencyjność służb publicznych i pozarządowych, w definiowaniu struk-
tury potrzeb adresatów wsparcia. Praktyki wsparcia społecznego okazują się 
zależne również od poziomu integracji bazy społecznej, w jakiej funkcjonu-
je klient instytucji, a także administracyjnych powiązań między uczestnikami 
sieci wsparcia. 

Popularność określonych form wsparcia w systemach pomocy może budzić 
wątpliwości. Przewaga praktyk z zakresu poradnictwa i szkoleń oraz konsul-
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tacji wskazuje na zindywidualizowanie procesów wsparcia, funkcjonującego 
dość często w oderwaniu od społecznego kontekstu uwarunkowań, kształtują-
cych deficyty beneficjentów. Proponujemy przedyskutowanie wykazanych źró-
deł trudności w korzystaniu przez osoby i rodziny z funkcjonujących instytu-
cji wsparcia społecznego. Dobre praktyki wymagają także przekroczenia barier 
bierności i rutyny zarówno kadr, jak i samych beneficjentów systemu pomocy 
społecznej. „Świadomość dostępu” do istniejących zasobów wsparcia, „obiek-
tywna” ich dostępność nie wystarcza, aby osoby i rodziny skorzystały z niego, 
a cechy współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej oraz ocena jej 
stanu wskazują na konieczność intensyfikacji dobrych praktyk skierowanych 
na niwelowanie barier we współpracy między miejskimi instytucjami i orga-
nizacjami pozarządowymi, podjęcie – nie przez wszystkich oczekiwanego – 
dyskursu nad skutecznością współpracy i warunkami usprawniania jej, wśród 
których komunikowanie się partnerów w ramach systemów i sieci wsparcia od-
grywa ważną, a niedocenioną, rolę. 

Zaakcentowaliśmy szerzej motywy objęte tymi rozważaniami, by czytelniej 
uwypuklały one potrzebę kolejnego typu refleksji, zaproponowanego w opra-
cowaniu Adama Bartoszka: Interwencja socjalna z perspektywy praktyk orga-
nizacyjnych i współpracy z instytucjami wsparcia społecznego w Katowicach 
w opinii pracowników MOPS-u. Prezentacja kodów kultury organizacyjnej 
i uobecnianych w świadomości kadr ośrodka pomocy społecznej praktyk zarzą-
dzania okazuje się poznawczo ważnym opisem. Stanowią one nie tylko elemen-
ty motywacji zawodowej personelu, ale i wpływają na procesy kształtujące wy-
magania różnych ról zawodowych, które w systemie instytucjonalnym skłaniają 
pracowników z danych szczebli i zespołów do preferowania innych kryteriów 
w definiowaniu celów i metod pracy socjalnej. Złożone są także czynniki wy-
twarzające poczucie solidarności pracowników i klientów w procesie adaptacji 
do reguł gier organizacyjnych oraz zasad alimentowania beneficjentów. Wkła-
dem tej części badań do rozumienia instytucjonalnych źródeł dobrych praktyk 
są opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i jednost-
kami zewnętrznymi. 

Bariery informacyjne, kompetencyjne i organizacyjne zostają interesująco 
uwypuklone. Można spojrzeć na podstawowe źródła oporu i czynniki zadowo-
lenia kadry socjalnej z praktyk kierowania instytucją oraz motywatory do po-
dejmowania innowacyjnych działań. Działania na rzecz klientów okazują się 
zwykle wytworem prac zespołowych, koordynowanych przez specjalistów, ale 
poddawanych administracyjnemu i finansowemu controlingowi. Znaczenie ko-
ordynacji i współpracy rośnie w przypadku działań terapeutycznych i realizacji 
programów reintegracyjnych. Wnioski ze współpracy pracowników służb so-
cjalnych z różnymi instytucjami w otoczeniu, oceny wkładu ich kadr w identy-
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fikację potrzeb i wskazywanie beneficjentów, przekazywanie im wiedzy oraz 
oczekiwany udział w realizacji wspólnych działań, dostarczą kierownictwu 
tych instytucji cennego materiału porównawczego.

Bariery organizacyjnego współdziałania pojawiają się w opisie skumulowa-
nych problemów w środowisku szkolnym, które prezentuje Andrzej Niespo-
rek w studium Szkolne systemy profilaktyki i wsparcia społecznego uczniów 
zagrożonych wykluczeniami w Katowicach. Diagnoza i przykłady dobrych 
praktyk. Ta i następna analiza jest przejściem w bardziej bezpośredni sposób 
od identyfikacji dezorganizacyjnych zjawisk z perspektywy badacza do oceny 
przejawów lub wręcz opiniowania procesów oddziaływania na ich dynamikę 
w celu aktywizacji i pozytywnej mobilizacji zagrożonych środowisk. 

Szkoła jest instytucją wytwarzającą więzi społeczne o bardzo złożonym cha-
rakterze. Jej edukacyjne i wychowawcze funkcje są autonomicznie regulowane 
przez administrację oświatową. Natomiast służby pomocy społecznej i inne jed-
nostki pracujące na rzecz zapobiegania wykluczeniom mogą znaleźć na jej tere-
nie szerokie pola do aktywizacji uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczno-
ści lokalnej. Konieczność profilaktyki i przejawy jej realizacji w dość oczywisty 
sposób są definiowane jako dobre praktyki. Badania przeprowadzone wśród 
uczniów katowickich szkół wskazują jednak na ciągły przyrost zagrożeń uza-
leżnieniami i zróżnicowaną ich dynamikę na poszczególnych poziomach i ty-
pach nauczania.

Realizacja programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym do-
ciera do mniej niż połowy uczniów. Wartościowsze środowiskowe programy 
profilaktyczne i specjalistyczne zajęcia motywacyjno-terapeutyczne są zdecy-
dowanie mniej popularne, bo rzadziej dostępne. Z perspektywy skuteczności 
dobrych praktyk nawet ich znakomita innowacyjność nie daje efektów w per-
spektywie dużego zasięgu zjawisk agresji i praktyk spożywania używek, pro-
wadzących młodocianych uczniów do uzależnień. Ograniczony zasięg szkol-
nych programów przeciwdziałania przemocy i wykluczeniom stawia przed 
nami pytanie o zdolność instytucji oświatowych w mieście do wypracowania 
zintegrowanego zestawu zasad ochrony głównych wartości kultury, zdrowia 
i bezpieczeństwa w środowisku wiążącym uczniów i nauczycieli kontraktem 
społecznym. 

Dyskusja wokół ładu szkolnego wiąże się nieuchronnie z analizą praktyk 
polegających na sięganiu po specjalistyczne wsparcie z zewnątrz, czyli współ-
pracę z pozarządowymi jednostkami prowadzącymi działalność profilaktycz-
ną i szkoleniowo-integracyjną. Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz 
zdrowia i jakości życia oraz promujące postawy obywatelskiego zaangażowania 
i wspierania zagrożonych wykluczeniami są dawcami wielu metod aktywnej 
profilaktyki. Recepcja i kontraktowanie tych zajęć oraz wdrażanie aktywizują-
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cych uczniów rozwiązań edukacyjnych wymaga jednak od kierownictw szkół 
dostępu do wiedzy o zasobach i innowacyjności proponowanych programów.

Krystyna Faliszek w tekście Współpraca Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych – przy-
kłady dobrych praktyk omawia organizacyjne i innowacyjne wartości współpra-
cy samorządu miasta z sektorem pozarządowym, prezentując wybrane przy-
kłady działań na rzecz rozwiązywania problemów różnych grup beneficjentów. 
Pozytywnie brzmią dane o wzroście wydatków z budżetu miasta na realizację 
współpracy z sektorem pozarządowym. Zaznaczone są inicjatywy integrujące 
pomoc dziecku i rodzinie, a nawet wybranym środowiskom społecznym w oto-
czeniu szkoły lub innej instytucji wsparcia społecznego. Kompleksowość dzia-
łań, ich niszowy charakter, pozytywne efekty w promowaniu idei wolontaria-
tu wśród ludzi w różnym wieku, rozbudowa infrastruktury służącej wsparciu, 
to niektóre z pozytywnych rezultatów wzajemnej wymiany. Wiedza o dobrych 
praktykach oferowanych przez wolontariuszy, stowarzyszenia i fundacje oraz 
organizacje pomocowe, które z ich inicjatywy powstają, powinna być wartością 
eksponowaną we wzajemnym obcowaniu miejskich instytucji pomocy społecz-
nej z organizacjami pozarządowymi. Inicjatywy komunikowania się i wymia-
ny ofert oraz doświadczeń powinny być obustronne i ciągłe. Tymczasem jako 
badacze zdiagnozowaliśmy znaczący deficyt zaufania pomiędzy partnerami 
oraz przewagę postaw roszczeniowo-kalkulacyjnych więzi patronacko-klienc-
kich we wzajemnych stosunkach… 

O złożoności przedsięwzięcia, jakim jest zdefiniowanie dobrych praktyk, 
świadczy zamieszczony w Aneksie zbiór opracowań przygotowanych przez 
praktyków pracy socjalnej.

Aneks w podstawowym zamyśle autorów książki miał ją uzupełniać o pre-
zentację dobrych praktyk według własnej oryginalnej metodyki ich agregowa-
nia i charakteryzowania przez samorządowych aktorów i autorów działań. Bar-
dzo bogatą dokumentację MOPS-u przygotowali Beata Flak i Andrzej Górak, 
a opatrzono ją tytułem Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach – dobre praktyki. Jest to kompendium informacji o stosowanych 
instrumentach aktywizacji oraz formach i przejawach grupowej oraz specjali-
stycznej pracy socjalnej w wielu obszarach. Materiał bardzo cenny, a zarazem 
naznaczony pozytywną autoewaluacją. Dobre praktyki są definiowane sponta-
nicznie, jako to, co czyni dla dobra beneficjentów instytucja (MOPS i po części 
WPS UM), we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ukierunko-
wanie na jakość świadczonego wsparcia i zakres usług socjalnych, rozbudowę 
infrastruktury wsparcia, aktywność w realizacji zadań na różnych polach, po-
twierdzana obecnością projektów i ukształtowanymi systemami wsparcia, jest 
dobrą praktyką w wypełnianiu celów i misji pomocy społecznej. Skala, roz-
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mach, integrowanie działań, integrowanie partnerów wokół wspólnych przed-
sięwzięć, aktywność projektowa, troska o jakość usług, to najważniejsze wy-
znaczniki dobrych praktyk. 

Podobny wydźwięk – intensyfikujący poziom informacji i promocji społecz-
nego wsparcia dla mieszkańców miasta – ma prezentacja Macieja Maciejew-
skiego Środowiskowe programy profilaktyczne w Katowicach. Znajdujemy 
tu dokumentację zasięgu ich oddziaływania oraz sugestie teoretycznej i wy-
chowawczej wartości podejmowanych działań. Jest to pozytywne świadectwo 
względem postulatów o obiektywizowaniu działań określanych mianem do-
brych praktyk.

Zamykające Aneks opracowanie Moniki Szpoczek-Sało Stowarzyszenia 
i inne organizacje pozarządowe w Katowicach – dawcy dobrych praktyk czy 
grupy interesów? poświęcone jest próbie bilansu zasobów organizacyjnych i ob-
szarów objętych aktywnością organizacji pozarządowych, zarejestrowanych 
w Katowicach. 

Szerokie udokumentowanie treści zawartych w niniejszej publikacji znaj-
dzie Czytelnik w drugim tomie opracowań, zawierającym raporty na temat dia-
gnozy instytucjonalnej oraz stanu świadomości społecznej i potrzeb środowi-
skowych deklarowanych przez mieszkańców Katowic. Najważniejsze ustalenia 
wynikające z raportów wraz z analizami przestrzennej dystrybucji problemów 
społecznych Katowic zawiera osobny tom, opublikowany przez Uniwersytet 
Śląski: Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla 
aktywizacji rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Z dyskusji nad koncep-
cją, wyznacznikami i formami dobrych praktyk przechodzimy w nim do de-
baty o potrzebie planowania rozwiązań problemów społecznych na poziomie 
poszczególnych dzielnic. Ten nowy rodzaj dobrej praktyki jest konieczny i stra-
tegicznie niezbędny każdemu środowisku społecznemu, a tym bardziej społecz-
nościom z dużej aglomeracji miejskiej.

Na koniec chcielibyśmy skierować podziękowania do wszystkich, dzię-
ki którym projekt ten mógł zostać zrealizowany. Przede wszystkim dzięku-
jemy Prezydentowi Katowic, Panu Piotrowi Uszokowi, i Jego Magnificencji 
Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego Panu Profesorowi Wiesławowi Banysio-
wi za podjęcie tej inicjatywy, z takim pożytkiem zrealizowanej przez podle-
głe Im zespoły współpracowników. Ogromne podziękowania należą się pra-
cownikom jednostek samorządowych, które uczestniczyły w realizacji badania, 
a w szczególności pracownikom Wydziału Polityki Społecznej UM pod kie-
rownictwem Pani Naczelnik Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech, pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pod kierownictwem 
Pani Dyrektor Anny Trepki i Pani Wicedyrektor Ewy Bromboszcz, a także 
pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji oraz Wy-
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działu Geodezji UM. Biorąc pod uwagę złożoność i rozległość – zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i metodologicznym – tego projektu badawcze-
go, chcemy podkreślić wyjątkową otwartość jednostek samorządu miejskiego 
i jego pracowników na współpracę ze środowiskiem naukowym. Podziękowa-
nia kierujemy także pod adresem Sądu Rejonowego w Katowicach, w którym 
– po raz kolejny zresztą – bardzo przychylnie potraktowano sam projekt oraz 
działania zespołu badawczego. Szczególne słowa wdzięczności należą się rów-
nież przedstawicielom katowickich organizacji pozarządowych, wśród których 
nasz projekt znalazł pozytywny oddźwięk. Dziękujemy wszystkim pozostałym 
współpracownikom i partnerom w projekcie, zarówno z instytucji miejskich, jak 
i z Uniwersytetu Śląskiego, których wszystkich nie sposób – z uwagi na ich wiel-
ką liczbę – wymienić. Taka postawa, z jaką spotykaliśmy się w trakcie realizacji 
całego projektu w każdym miejscu, powinna być również promowana jako do-
bra praktyka w podejściu liderów polityki społecznej w samorządzie miejskim 
i innych instytucjach miejskich do współpracy ze środowiskiem naukowym.

Przedstawiając w tym tomie opracowania mające nakłonić Czytelnika do re-
fleksji nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami polityki aktywizacji zbiorowo-
ści miejskich, zespołem dobrych praktyk w pomocy społecznej, wypełniamy 
stare łacińskie przesłanie Exemplis discimus („Uczymy się na przykładach”)…

Autorzy: Adam Bartoszek
Krzysztof Czekaj

Krystyna Faliszek
Andrzej Niesporek

Dobroniega Trawkowska 
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Dobroniega Trawkowska

Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk  
w pomocy społecznej

Uwagi wstępne
Pojęcie dobrej praktyki weszło na stałe do określenia aktywności w różnych 
obszarach: rozwiązywanych problemów społecznych (dobre praktyki w przy-
padku bezdomności, pomocy rodzinie itd.), form aktywności podejmowanych 
przez ośrodki pomocy społecznej oraz ich pracowników (pracowników socjal-
nych, specjalistów pracy socjalnej), zwłaszcza w obszarze pracy socjalnej z gru-
pą, rodziną czy społecznością lokalną. Dobre praktyki odnoszone są do stoso-
wanych metod i technik pracy socjalnej, do nowych rozwiązań organizacyjnych, 
do tworzenia i stosowania standardów usług i działań pomocowych1. Pojęcie 
to przyjmuje się bez głębszej refleksji, uznając je za widomy dowód innowacyj-
ności pomocy społecznej i jej pracowników. 

W sposobie myślenia i w postawach wobec podejmowanych działań zawo-
dowych w ramach dobrych praktyk realizowanych przez kadrę pomocy spo-
łecznej w mentalności środowiskowej2 obecne jest również inne, jak sądzę, nieco 
bardziej ukryte niż poprzedni ogólnik, założenie: „skoro od początków trans-
formacji tyle się mówi (i pisze) o innowacyjności trzeciego sektora, o obecności 
dobrych praktyk w jego działalności, to czemu by nie pokazywać innowacyj-

   1  Szerzej na temat dobrej praktyki i stosowanych standardów: por. A. Michalska, Indeks dobrych praktyk 
w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych 
do beneficjentów z grup docelowych, Poznań 2010. Ekspertyza dostępna na stronie www.wrzos.org.pl.

2  Więcej na temat tej mentalności: por. D. Trawkowska, Pracownicy socjalni jako środowisko zawodowe. Por-
tret czy portrety pracowników socjalnych? [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Pol-
sce. Między służbą społeczną a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 141-154. 
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ności publicznej pomocy społecznej?”. W ten sposób powstaje swoista licytacja 
jako rezultat postawy rywalizacyjnej między sektorami. O jej kształtowaniu się 
wspominali i wspominają niektórzy badacze3. 

Dobre praktyki są również wynikiem aktywności (i interesów) w innych 
niż praktyka pomocy społecznej obszarach. To akademiccy badacze, a także 
wydawcy4 i urzędy5 są arbitralnymi „promotorami dobrych praktyk”. Urząd 
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta jako instytucjonalni organi-
zatorzy służb socjalnych są administracyjnym środowiskiem zainteresowanym 
ich (dobrych praktyk) obecnością nie mniej niż pracownicy pomocy społecz-
nej. Na paradoks może zakrawać fakt, iż osoby potencjalnie najbardziej zainte-
resowane dobrymi praktykami – to jest korzystające z pomocy tych instytucji 
– nieustająco pytane o zadowolenie z oferowanych im programów, wydają się 
najmniej istotną grupą oceniającą „dobre ich efekty” wśród wyżej wymienio-
nych środowisk i grup interesu. „Pytani, ale nie wpływowi” adresaci dobrych 
praktyk – tak można o nich powiedzieć. 

Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej procesom towarzyszącym uznaniu „cze-
goś” za dobrą praktykę oraz przyjmowanym wyznacznikom dobrej praktyki/
innowacji. 

1. Kiedy innowacja staje się dobrą praktyką? 
Wstępnie doprecyzowania wymagają dwa pojęcia: innowacji oraz dobrych 
praktyk w służbach społecznych, a w szczególności w szeroko rozumianej po-
mocy społecznej. Sądzimy, że innowacje są ważnym etapem w pojawieniu się 
dobrych praktyk w różnych obszarach aktywności pomocy społecznej, wyzna-
czonych zakresem rutynowych zadań oraz potrzebami lokalnych środowisk/
lokalnych społeczności. Przyjmujemy, że dobra praktyka może być rozumiana 
na dwa sposoby: jako innowacja merytoryczna (wzbogacająca modele, meto-
dy, techniki, narzędzia oraz standardy pracy socjalnej), a także innowacja or-
ganizacyjna (uznane za interesujące rozwiązania organizacyjne, aktywizujące 
współpracę służb publicznych i pozarządowych oraz generujące niestandardo-
wość rozwiązań proponowanych w systemach lokalnego wsparcia, np. wspar-

3  Szerzej na temat tej postawy w relacjach między NGO a pomocą publiczną: por. M. Rymsza (red.), 
Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, ISP, Warszawa 2004.

 4  Na przykład w popularnym czasopiśmie „Praca Socjalna” w dziale „Dobre praktyki” zamieszczano 
opisy projektów i programów realizowanych w całym kraju.

5  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach opublikował Dobre praktyki w projektach reali-
zowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej w ramach POKL, zaś Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach był współorganizatorem cyklu trzech konferencji naukowych, 
połączonych z prezentacją dobrych praktyk w lokalnych systemach wsparcia rodzin w latach 2008-
2009 – D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej tro-
sce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011. 
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cia dziecka i rodziny). Na ogół te dwa obszary są ze sobą powiązane6, co wy-
nika z wielkości ośrodków skupiających innowatorów, chociaż w przypadku 
mniejszych ośrodków na ogół tak nie jest. 

Innowacyjności merytorycznej towarzyszą zmiany w sferze organizacyjnej, 
czego przykładem jest tworzenie nowych zespołów zadaniowych, projekto-
wych, nowych ról w organizacji, np. roli asystenta rodziny czy asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Można także wprowadzać nowe role do pomocy społecz-
nej „spoza systemu pomocy społecznej”, czego interesującym przykładem jest 
rola mediatora7.

Innowacyjność rozwiązań: metod i modeli pracy socjalnej oraz towarzyszą-
cych jej (na ogół) zmian organizacyjnych, również może mieć dwojaki charak-
ter. Innowacyjność może być mianowicie lokalna, czy, precyzyjniej, miejscowa, 
lub przeciwnie, może to być działanie nowe, niezwyczajne w szerszej skali – 
regionu bądź środowiska zawodowego. Innymi słowy – to, co dla pracownika 
socjalnego z dużego ośrodka jest rutynowym działaniem, np. utworzenie gru-
py wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, dla pracownika socjalne-
go tworzącego pierwszą grupę wsparcia na „swoim”, wiejskim terenie będzie 
innowacją zrealizowaną z wielkim wysiłkiem, gdyż wprowadzając ją, musi po-
konać szereg barier społecznych8. 

Trzecim znaczącym kryterium jest osoba innowatora; z tej perspektywy 
innowacja może być „produktem zbiorowym” lub indywidualnym. Działania 
usprawniające funkcjonowanie np. lokalnych systemów i sieci wsparcia mogą 
podjąć pracownicy różnych instytucji, pracownicy i wolontariusze organiza-
cji pozarządowych, pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej oraz mene-
dżerowie ośrodka pomocy społecznej (zauważalna jest niechęć w ośrodkach 
pomocy społecznej do przypisywania pracownikom autorstwa projektów so-

6  Z uwagi na potencjał (kapitał ludzki i społeczny) na ogół innowacyjne rozwiązania są wprowadzane 
w tak powiązanych obszarach przez większe ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 
rodzinie, które również cechuje bardziej złożona struktura organizacyjna.

7  Mediacje w pracy socjalnej są przeprowadzane w niewielkim stopniu, a rola mediatora nie jest rolą 
powszechnie przyjętą w środowisku pracowników socjalnych, nie jest też rolą w pełni akceptowaną 
w tym środowisku, co ujawniły badania empiryczne przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicz-
nych pod kierunkiem M. Rymszy. Por. M. Rymsza, W stronę profesjonalizacji pracy socjalnej? [w:] M. Rym-
sza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Praca socjalna i pracownicy socjalni w Polsce w 20 lat po re-
formie systemu pomocy społecznej, ISP, Warszawa 2011, s. 253. Wskaźnikiem „niezaspokojonych potrzeb” 
w odniesieniu do tej roli może być symboliczna liczba tekstów opublikowanych w „Pracy Socjalnej” 
w latach 1990-2010, których autorzy podejmowali zagadnienia mediacji w rodzinie i w pracy socjal-
nej. Por. U. Polewska, Mediowanie w sporach rodzinnych, „Praca Socjalna”, 1992, nr 1; J. Cichla, Mediacja 
w sprawach przemocy domowej, „Praca Socjalna”, 2007, nr 6.

8  Zwracali na to uwagę pracownicy socjalni – słuchacze (z terenu całego kraju) specjalizacji II stop-
nia w zawodzie: pracownik socjalny, podczas kursów specjalizacyjnych, które realizowałam w Bia-
łobrzegach, a które były prowadzone przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w la-
tach 2009-2012.
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cjalnych i programów wsparcia). Są to działania podejmowane na poziomie 
wykraczającym poza własny warsztat pracy/roli organizacyjnej lub działania 
określające nowe idee w „polityce firmy”. Wyróżnia je zatem skala, rozmach 
przedsięwzięcia. Mogą to być np. zmiany w sposobach komunikacji między 
specjalistami w zespołach interdyscyplinarnych, inny niż dotychczasowy po-
dział zadań w zespole/grupie zadaniowej, powołanie nowej, wyspecjalizowa-
nej roli zawodowej, samodzielne podejmowanie działań wyjaśniających cele in-
stytucji/organizacji czy cele zawodowej aktywności, które realizujemy z innym 
partnerem. To również są innowacje, czyli niepraktykowane wcześniej sposo-
by działania, niedostrzegane uprzednio cele pracy socjalnej, jednym słowem 
– nowe i nieutrwalone praktyki, modele działań i związane z nimi role, a cza-
sami tylko nowe działania społeczne, które nie zostały zaadaptowane do ruty-
nowo rozumianej praktyki i wykraczają poza nawyki zawodowe personelu or-
ganizacji udzielającej wsparcia socjalnego.

Kluczowy problem – stopień akceptacji nowych działań/dobrych praktyk 
w środowiskach zawodowych – pozwala wyróżnić akceptowane/zaakcepto-
wane innowacje oraz innowacje odrzucone. Aprobata innych sposobów dzia-
łania i/lub innych wartości towarzyszących podejmowanemu działaniu9 wiąże 
się z następującymi czynnikami: 
– z pojęciem roli społecznej/zawodowej, a ściślej z zakresem swobody, którą 

ma jednostka w kreowaniu tej roli (indywidualizowaniu jej w działaniu); 
– z poziomem nacisków strukturalnych, wyrażonych stopniem sprzeczności 

i konfliktowości oczekiwań kierowanych pod jej adresem w związku z peł-
nioną rolą przez partnerów z kręgu społecznego10. 

2. Wizerunkowy czy zobiektywizowany efekt dobrej praktyki? 
Innowacje, a co za tym idzie – i dobre praktyki powinny być postrzegane i de-
finiowane w odniesieniu do stanu dotychczasowych doświadczeń środowiska 
zawodowego, np. środowiska pracowników socjalnych, menedżerów, pracow-
ników i wolontariuszy trzeciego sektora, kadry kierowniczej ośrodków pomocy 
społecznej w relacjach z administracją samorządową oraz agendami rządowy-
mi (wymaganiami prawnymi i kontrolnymi). Innymi słowy – zwykle w ofer-
cie instytucji pomocowych innowacją jest to, co sami jej wytwórcy uznają 
za innowację, ale zgodnie ze współczynnikiem humanistycznym Floriana Zna-
nieckiego stanowisko takie nie wystarczy do jej obiektywizacji. Realnie bowiem 
należy innowacyjne praktyki opisywać według kulturowych reguł zawartych 

9  W teorii roli jest to nazywane kreacją roli społecznej. 
10   W przypadku roli pracownika socjalnego możemy mówić o niej jako o złożonym zespole ról. Por. 

D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne. Biblioteka Pracow-
nika Socjalnego. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, s. 221-245. 
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we wzorcach pracy służb społecznych. Za postulatem tym kryją się dwie waż-
ne (i problematyczne) kwestie. Po pierwsze nie opracowano do tej pory stan-
dardów pracy socjalnej, co daje szerokie pole dla poszukiwania „właściwych” 
reguł w wypracowanych przez ośrodki pomocy społecznej wzorcach pracy 
socjalnej (metodach, modelach, narzędziach oraz działaniach), bez potrze-
by odnoszenia ich do zobiektywizowanego standardu, którego – poza teorią 
pracy socjalnej – wciąż brak. Innymi słowy, koncentracja na własnych działa-
niach wzmacnia zaobserwowane nastawienie pracowników pomocy społecznej 
do uznania tego, co się samemu wytworzyło, za innowacyjną, dobrą praktykę, 
zwłaszcza gdy podejmuje się ją jako nieobecną do tej pory formę aktywności 
w rozwiązywaniu problemów społecznych lub też na polu profilaktyki czy pre-
wencji. Po drugie niewiele wiemy na temat stosunku pracowników socjalnych 
do standaryzowania pracy socjalnej i standardów pracy socjalnej. Z badania 
przeprowadzonego na temat diagnozy standaryzacji usług i modeli instytucji 
wynikało, że eksperymentalnie wprowadzone standardy w jednym z dużych 
ośrodków pomocy społecznej nie cieszyły się znaczącym poparciem pracowni-
ków socjalnych11, co wskazuje na trudności tkwiące w postawach kadry, ogra-
niczające możliwości utworzenia wzorców działań, rozpowszechniania tych 
wzorców w związku z prowadzoną pracą socjalną i towarzyszącym jej rozwią-
zaniom organizacyjnym. Ponadto w kulturze organizacyjnej instytucji kreują-
cych standardy i praktyki pomocy społecznej zakodowane jest poszukiwanie 
wizerunkowo „udanych”, bo medialnie nośnych inicjatyw. Czy każdej oferowa-
nej beneficjentom (na danym poziomie instytucjonalnym) atrakcyjnej ofercie po-
mocy lub nowej formie świadczenia należy przypisać status dobrej praktyki? 

Postuluję, aby dobra praktyka w większym stopniu spełniała dodatkowy 
wymóg: korzystania z wiedzy naukowej, co oznacza „oswajanie” teorii przez 
praktyków w celu:
– powiązania wiedzy na temat problemów społecznych i sposobów ich prze-

jawiania się w indywidualnych, rodzinnych, grupowych biografiach klien-
tów pomocy społecznej, ze stosowanymi kryteriami oceny własnego dzia-
łania przez profesjonalistów – pracowników socjalnych, asystentów rodzin 
oraz innych specjalistów pracy socjalnej;

– powiązania usługi w postaci pracy socjalnej z pakietem innych usług 
i świadczeń, co pozwoli na pełniejszą integrację działań oferowanych ko-
rzystającym z pomocy społecznej osobom, rodzinom i grupom; integrowa-
nie pracy socjalnej z innymi świadczeniami i usługami, które można określić 

11  Por. R. Szarfenberg, Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej 
[w:] R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – 
diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, WRZOS 2011, s. 60-61.
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jako wiązanie mechanizmów alimentacji i reintegracji społecznej beneficjen-
tów, daje – w mojej ocenie – pewne szanse na wzmocnienie pozycji usłu-
gi w postaci pracy socjalnej względem innych usług i świadczeń obecnych 
w systemie pomocy społecznej; 

– umożliwienia środowisku zawodowemu tworzenia i rozwoju nowych mo-
deli pracy socjalnej, aplikowanych elastycznie do lokalnych potrzeb i spe-
cyficznych warunków środowiska społecznego beneficjentów, przy zało-
żeniach, że środowisko pracowników pomocy społecznej posiada zasoby 
wiedzy i umiejętności oraz że można wykorzystać posiadaną wiedzę i umie-
jętności w miejscu pracy, że są ku temu tworzone warunki. 
Reasumując:

– Innowacje w systemie pomocy społecznej są podłożem tworzenia tam 
dobrych praktyk, skierowanych na aktywizację beneficjentów i wytwa-
rzanie postaw zaangażowania w sieć wsparcia różnych partnerów, reali-
zujących projekty wzbogacające ich standardy działania. Dotyczy to obu 
obszarów, w których występują te innowacje: organizacyjnego i meryto-
rycznego (obszaru pracy socjalnej), zazwyczaj ze sobą powiązanych. Złożo-
ność tego związku dobrze ilustruje ogląd strategii podejmowania innowacji 
w obszarze pomocy dziecku i rodzinie wieloproblemowej, także rodzinie 
z dzieckiem niepełnosprawnym lub innym niesamodzielnym, długotrwa-
le chorującym, wymagającym domowej pielęgnacji członkiem rodziny (np. 
seniorem)12. Występujące tam innowacje, odnosząc się do metody i/lub mo-
delu pracy socjalnej, koncentrują się na trzech aspektach: na innowacyjno-
ści celów służących aktywizacji i włączaniu osób wykluczonych w sieć re-
lacji społecznych, na tworzeniu sposobów działania charakterystycznych 
dla pracy socjalnej, a nie alimentacji, a także na innowacyjności modeli wy-
korzystywanych w pracy socjalnej z rodziną obciążoną bezradnością opie-
kuńczo-wychowawczą lub uzależnieniami. Innowacje rodzą więc procesy 
innowacyjne, o ile nie zostaną przerwane, „zamrożone” bądź odrzucone.

– Pamiętając o różnych propozycjach klasyfikowania innowacji, proponuję 
drugie kryterium, traktujące innowację jako dobrą praktykę, czyli zmianę 
zaakceptowaną przez środowisko lub środowiska zawodowe (niekoniecz-
nie przez ogół przedstawicieli, ale z pewnością przez jego/ich opiniotwór-
czą czy ekspercką część), a równocześnie jako zmianę poddawaną reflek-
sji, argumentowaną i wspieraną dowodami naukowymi13. 

12   W. Otrębski, K. Konefał, K. Mariańczyk, M.M. Kulik, Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem 
wyzwaniem dla pracy socjalnej. Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim. Lu-
blin 2011.

13   Por. tekst K. Czekaja w tym tomie, traktujący o wprowadzaniu map i mapowaniu problemów spo-
łecznych w pracy socjalnej. 
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– Dla procesów wdrażania innowacji, która, obejmując zmiany postaw jedno-
stek, rodzin, grup i szerszego środowiska, swoim zasięgiem i skalą oddzia-
ływania wykracza poza ośrodek pomocy społecznej (i charakterystyczne 
dla tej instytucji oraz zatrudnionych specjalistów innowacje merytorycz-
ne oraz innowacje organizacyjne), ważną cechą jest czas, w którym działa-
nie lub model innowacyjnego działania zostaje zrealizowany bądź zamro-
żony, zmieniony lub odrzucony. Długotrwałe działania, zwłaszcza oparte 
o „miękkie” wskaźniki ich skuteczności, a w takie działania obfitują inno-
wacyjne metody/modele/techniki/narzędzia w pracy socjalnej, są podatne 
na zmiany zasad, celów i rozwój działań pozornych. Stąd utrzymanie pro-
fesjonalnych zasad, celów, a przy tym doskonalenie i rozwój działań, po-
zwalający na wzbogacanie sposobów realizacji pracy socjalnej w dłuższym 
okresie, jest ważną cechą dobrej praktyki, której powinien towarzyszyć sys-
tem wsparcia.

– Trzecią ważną cechą dobrej praktyki jest wiązanie różnorodnych strategii 
działań właściwych różnym metodom/modelom pracy socjalnej w spójną 
całość14. W takim ujęciu dobrą praktyką będzie praktyka integrowania dzia-
łań w pracy socjalnej.

– Czwartą cechą dobrej praktyki jest zatem decentralizacja działań na pozio-
mie organizacji, instytucji i społeczności lokalnej. Ten postulat (decentraliza-
cji) możemy traktować jako wyraz szerszego postulatu – konsekwentnego 
stosowania zasady subsydiarności w podejmowanych działaniach i reali-
zowanych celach15. W praktyce tendencja ta może być wyrażona poprzez 
wyważenie stopnia integrowania działań pomocowych (ile ratownictwa, ile 
pomocy, ile opieki), integrowanie metod pracy socjalnej w pomocy rodzi-
nie, zmiany w stylu kierowania organizacją pomocy społecznej (w kierun-
ku modelu partycypacyjnego) czy decentralizację uprawnień do podejmo-
wania decyzji. Wskazuje to na rolę kultury organizacyjnej w rozwoju pracy 
socjalnej i dobrych praktyk16. 
Dobrej praktyce integrowania działań w pracy socjalnej powinno towarzy-

szyć zdecentralizowanie ich, biorąc pod uwagę strukturę i organizację ośrod-
ka pomocy społecznej. Mówiąc wprost – im więcej decyzji mogą podejmować 

14   Na przykład w pomocy rodzinie należy przyjąć założenie (i, jak pokazuje opis katowickich dobrych 
praktyk w tym tomie, założenie to zostało przyjęte przez MOPS w Katowicach), iż nie jest możliwe 
prowadzenie pracy z rodziną i skutecznej asysty bez działań kierowanych do społeczności lokalnych, 
w których żyją rodziny.

15   Szerzej na temat trudności w stosowaniu zasady subsydiarności: por. G. Makowski, Współpraca admi-
nistracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie [w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.), Państwo a trzeci sektor. Prawo 
i instytucje w działaniu, ISP, Warszawa 2007, s. 107-132. 

16  Por. tekst A. Bartoszka, zamieszczony w tym tomie. 
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pracownicy punktów terenowych, im bardziej niezależne w wyborze celów 
są dzielnice i działające tam terenowe punkty pomocy społecznej, tym więk-
sze są szanse na sukces programów skierowanych do osób, rodzin i grup i tym 
więcej innowacji oraz większe zadowolenie z warunków pracy oraz lepsze sa-
mopoczucie pracowników ośrodka pomocy społecznej17. 

Szanse sukcesu rosną także wówczas, gdy organizacje pozarządowe włą-
czone zostaną na partnerskich zasadach do proponowanych lokalnie działań, 
mogąc inspirować i proponować lokalną ofertę, nie będąc jedynie w roli zabie-
gającego o możliwość realizacji usług wykonawcy18. 

W warunkach dobrych praktyk następuje częściowa reintegracja społecz-
na beneficjentów jako wynik integracji działań terapeutycznych i alimentacyj-
nych, czyli tworzenia wiązek działań motywujących do zmiany postaw (co wy-
maga innowacji na poziomie warsztatu praktyka) oraz wskutek uruchamiania 
procedur (akceptowania innowacji na poziomie organizacji/instytucji wsparcia 
społecznego). Dobre praktyki wymagają zatem usprawniania komunikowania 
się innowatorów w samych instytucjach i między instytucjami oraz organiza-
cjami społecznymi. 

Niezbędne jest wytworzenie cech kultury organizacyjnej, umożliwiają-
cych funkcjonalne przypisywanie zadań, pozwalających efektywnie integro-
wać innowatorów z zespołami specjalistów na płaszczyźnie komunikacyjnej 
oraz czynnościowej. Lokalne systemy wsparcia generują dobre praktyki, jeże-
li są otwarte dla innowacyjnych projektów angażujących do współtworzenia 
swojego losu przez dzieci i rodziny borykające się z problemem ubóstwa, przez 
osoby wyprowadzane z bezrobocia, aktywizowane do poprawy jakości swo-
jego życia pomimo ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, do świadomego 
radzenia sobie ze skutkami migracji członków rodziny, ze skutkami przemocy 
w rodzinie. Innowacje w określonej sferze wsparcia beneficjentów rodzą więc 
procesy innowacyjne w ich własnym postępowaniu, o ile nie zostaną one prze-
rwane, „zamrożone” lub odrzucone pod wpływem instytucjonalnego akcjoni-
zmu albo motywacyjnego deficytu innowatorów lub beneficjentów. 

Kończąc wątek cech dobrej praktyki, warto powołać się na te elementy, któ-
re sami praktycy postrzegali jako ważne dla podjętego innowacyjnego dzia-
łania. W zawartym w tym tomie tekście Krystyna Faliszek wskazuje na trzy 
cechy rekomendowanych dobrych praktyk: dobrą praktyką są inicjatywy an-
gażujące instytucje i organizacje pozarządowe również inicjatywy cechujące się 
niszowym, elastycznym i innowacyjnym charakterem podejmowanych dzia-
łań w przyjętym określeniu innowacji merytorycznej i organizacyjnej, dobry-

17  Por. tekst A. Bartoszka, zamieszczony w tym tomie.
18  Por. tekst K. Faliszek, zamieszczony w tym tomie.
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mi praktykami określono również działania aktywizujące, podejmowane przez 
mieszkańców miasta na rzecz innych mieszkańców oraz na rzecz ich aktywizo-
wania do samopomocy, tworzące zręby społeczeństwa obywatelskiego.

3.    W stronę zobiektywizowania dobrej praktyki  
– wyznaczniki dobrej praktyki

W sformułowaniu wyznaczników dobrej praktyki, obok niektórych z opisywa-
nych wyżej cech innowacyjnego działania, kieruję się tak fascynującym dla so-
cjologa zjawiskiem, jakim są, co podkreśla Piotr Sztompka, rozmaite, nieocze-
kiwane przez samych innowatorów, niewkalkulowane w planowane procesy, 
niezamierzone, a przy tym zawsze ujawniające się, obiektywne następstwa po-
dejmowanych działań. Możemy powiedzieć, że nie zawsze, a nawet nieczęsto, 
następstwa te, będąc użytecznymi dla całego systemu (np. stabilizują system, 
umożliwiają adaptację do nowych warunków), są pożytecznymi dla profesjo-
nalistów, klientów, ośrodków pomocy społecznej, społeczności lokalnych; bę-
dąc pożytecznymi dla jednych, niekoniecznie dla drugich. Ponadto pożyteczne 
nawet następstwa, ale słabo dostrzegalne w jednych obszarach, mogą być lepiej 
widoczne w innych, nawet odległych od tych, które zostają poddane bezpośred-
nio zmianom. Dla przykładu możemy wskazać na pojawienie się w śląskich 
ośrodkach pomocy społecznej rozwiązania polegającego na wprowadzeniu róż-
nych modeli asystentury. Niewielka skala tego przedsięwzięcia nie zmieniła 
oczekiwań większości beneficjentów, nadal przywiązanych do nadziei na otrzy-
manie świadczeń materialnych, najlepiej finansowych, oraz trwania w sytuacji 
korzystającego z pomocy społecznej, ale zmieniła pozycję ośrodków, np. rudz-
kiego MOPS-u, w kraju, wzmocniła pozycję i prestiż pracowników socjalnych 
tego ośrodka wśród innych pracowników śląskiej pomocy społecznej, a zapew-
ne i w jakimś stopniu wzmocniła oczekiwania ustawodawcy, który, nagradza-
jąc innowacyjność merytoryczno-organizacyjną pracowników MOPS-u w Ru-
dzie Śląskiej, posiadł niezbite dowody, że praca socjalna z rodziną korzystającą 
z pomocy społecznej jest jednak możliwa. 

Reasumując: w proponowanych w tym opracowaniu wyznacznikach do-
brych praktyk odwołuję się do:
a) cech innowacyjnego działania, 
b) obiektywnych następstw innowacji merytorycznych i organizacyjnych dla 

rozwoju pracy socjalnej oraz dla poprawy funkcjonowania różnych śro-
dowisk – beneficjentów dobrych praktyk: klientów, pracowników (socjal-
nych), ośrodka pomocy społecznej, lokalnych społeczności i szerszych sys-
temów społecznych – w czasie.
Przyjrzyjmy się nieco bliżej niektórym cechom innowacyjnego działania. 

Które z nich mogą nam posłużyć do opisu dobrych praktyk? 
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W mojej ocenie będą to działania powstałe z inicjatywy oddolnej i oparte 
na inicjatywach oddolnych (z jednej strony inicjatywach oddolnych pracowni-
ków pomocy społecznej, z drugiej – inicjatywach angażujących osoby, rodziny, 
grupy klientów i mieszkańców do aktywności w działaniach na rzecz popra-
wy swojej sytuacji, ograniczających syndrom opiekuńczego uzależnienia, po-
stawy bierności i bezradności), choć mogą być reakcją na inicjatywę odgórną, 
np. propozycję ustawodawcy.

Będą to również działania realizujące imperatyw (postulat) upełnomoc-
niania w stosunku do różnych grup, zwłaszcza szczególnie zagrożonych wy-
kluczeniem, wykluczonych, a także grup/kategorii doświadczających nowych 
problemów, znajdujących się w nowych sytuacjach, w stosunku do których po-
lityka społeczna nie wypracowała skutecznych programów i narzędzi19.

Są to osadzone w teorii i metodologii badań społecznych działania, odwołu-
jące się do standardów zawartych w teorii pracy socjalnej (z braku standardów 
ogólnopolskich, ale nawet i po ich sformułowaniu ten postulat nie jest pozba-
wiony racji), poddane refleksji teoretycznej i weryfikacji empirycznej (autoewa-
luacji i ewaluacji zewnętrznej w oparciu o podstawowe wskaźniki: trafność, 
użyteczność, skuteczność, efektywność).  

Powinny być to działania trwałe, ciągłe, systematycznie prowadzone. 
W przypadku pracy socjalnej trwałe – wzbogacające stosowane metody, mo-
dele, techniki i narzędzia pracy socjalnej, ciągłe – choć zmieniające się w czasie 
z uwagi na warunki i potrzeby oraz zjawiska i problemy społeczne, i elastycz-
ne – działania uwzględniające szeroko rozumiane warunki w środowisku i ce-
chy środowiska. 

Działania powinny być zintegrowane – tworzące nieprzypadkowe wiązki 
z działań o charakterze opiekuńczo-terapeutyczno-pomocowym, uwzględnia-
jące komponent materialny (pomoc finansowa, rzeczowa), usługowy, w tym 
pracę socjalną (wewnętrznie zintegrowane strategie zmiany dla różnych syste-
mów społecznych). Łączące cechy innowacji merytorycznej w pracy socjalnej, 
wspieranej nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi na rzecz jej urzeczywist-
nienia, z innowacją organizacyjną (zintegrowane na poziomie danej jednostki 

19  W projektach wyróżnionych w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2011”, w module „Integracja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, wyróżniono następujące projekty: na te-
renie województwa łódzkiego: „Razem możemy więcej” – projekt adresowany do osób (w tym bez-
robotnych i niepełnosprawnych mieszkańców tego województwa) zamierzających rozpocząć działal-
ność w formie spółdzielni socjalnej; projekt realizowany w województwie małopolskim, w Krakowie 
– „Praca przyjazna rodzicom” – skierowany do rodziców zamierzających zmienić zawód, zdobyć nowe 
umiejętności, powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem; projekt 
realizowany we Wrocławiu: „Moda na pracę”, adresowany do kobiet po raz pierwszy wchodzących 
na rynek pracy oraz powracających po urlopie macierzyńskim/wychowawczym; por. „Dobre Prakty-
ki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012.
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organizacyjnej; zintegrowane w ramach lokalnych systemów i sieci wsparcia 
na poziomie jednostki terytorialnej: dzielnicy, gminy, powiatu).

Odwołując się do obiektywnych następstw innowacji merytorycznych i or-
ganizacyjnych w obszarze pracy socjalnej, który, jak się wydaje, pozostaje ob-
szarem faworyzowanym przez ustawodawcę, ale wciąż defaworyzowanym 
w praktyce, dobrą praktykę należy postrzegać jako świadome podnoszenie 
i upublicznianie niezamierzonych, a obiektywnych konsekwencji działań in-
nowacyjnych, także wówczas, gdy są one niepożądane (a do takich należą dzia-
łania pozorne w pomocy społecznej), i poszukiwanie rozwiązań systemowych, 
ograniczających ich zasięg. Innym rodzajem dobrej praktyki jest podnoszenie 
zagadnienia funkcji ukrytych pomocy społecznej i pracy socjalnej, ich znacze-
nie i wpływ na możliwość osiągania celów, zaobserwowane w toku innowacji 
merytorycznych i organizacyjnych, aby w ten sposób móc wspierać środowi-
ska zawodowych pomagaczy, a w szczególności innowatorów.

Biorąc pod uwagę obiektywne następstwa innowacji merytorycznych i or-
ganizacyjnych dla różnych beneficjentów dobrych praktyk, warto zwrócić uwa-
gę na to, czy i w jakim stopniu pracownicy pomocy społecznej dostrzegają sens 
podejmowanego wysiłku, chcą trwać w zawodzie i widzą w nim perspektywę 
rozwoju; w jakim stopniu nowe inicjatywy są traktowane jako część wspólne-
go sukcesu całej społeczności, w jakim stopniu los słabych i zależnych przestaje 
być wyłącznie przedmiotem troski grupy specjalistów, społeczników oraz jed-
nostki budżetowej zobowiązanej do działania. Obiektywnym następstwem do-
brej praktyki, widocznym w dłuższym okresie, może być porozumienie ponad 
podziałami (proces integracji także w płaszczyźnie normatywnej, obok funk-
cjonalnej i komunikatywnej w lokalnych systemach wsparcia), ekspercki sta-
tus grup defaworyzowanych w kreowaniu rozwiązań lokalnych problemów 
społecznych, ekspercki status klientów w relacji z pracownikiem socjalnym/
asystentem w relacji pomocy. A w osiągnięciu tych celów czas odgrywa nie-
poślednią rolę…

Wnioski
Pamiętając o różnych propozycjach klasyfikowania innowacji, proponujemy, 
aby traktować ją jako dobrą praktykę, jeżeli wdrażana zmiana zostaje zaakcep-
towana przez środowisko lub środowiska zawodowe, jako działanie spełnia-
jące kryteria innowacji ugruntowanej na poziomie teoretycznym. Niekoniecz-
nie chodzi o jej afirmację przez przedstawicieli wszelkich nauk społecznych 
i teoretyków pracy socjalnej. Dobra praktyka powinna jednak zyskiwać badaw-
czą weryfikację ze strony opiniotwórczych autorytetów naukowych czy środo-
wisk eksperckich. W innowacyjnej praktyce zwykle znamienna jest zmiana 
orientacji na efekt interwencji socjalnej. Efekty innowacyjne dobrych prak-
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tyk mogą być uzyskiwane w przypadku spełnienia specyficznych warunków 
środowiskowych, mogą trwać dość krótko, występować na małą skalę, a nawet 
jednostkowo, aktywizując mniejszą część beneficjentów. Dlatego należy podda-
wać ich funkcjonalne i metodyczne założenia eksperckiej refleksji, uargumen-
towanej krytyce i wspierać podstawami i argumentami naukowymi opisują-
cymi potrzeby ich wdrażania. Warto również zwrócić uwagę na obiektywne, 
a niezamierzone skutki podejmowania innowacyjnych działań – w dobrej prak-
tyce nie uciekamy się do niedostrzegania tych skutków i niepodejmowania ich, 
zwłaszcza w dialogu profesjonalnym. Ważnym elementem jest możliwość wy-
powiedzenia się na temat różnych skutków – i tych pożądanych, i tych niepo-
żądanych – przez pracowników oraz przez osoby i rodziny, grupy, społeczno-
ści wspierane, zagwarantowanie im prawa do głosu, potraktowanie ich jako 
podmioty, a nie przedmioty, podejmowanych w ich imieniu i na ich rzecz in-
nowacyjnych działań.

Istotną cechą dobrej praktyki jest wiązanie różnorodnych strategii działań, 
właściwych uzupełniającym się metodom/modelom pracy socjalnej, w spój-
ną całość, zespalającą aktywność pracowników i klientów objętych realizo-
wanym projektem. Integrowanie działań i integrowanie działających wokół in-
nowacyjnych działań jest wyróżnikiem dobrej praktyki.

Praktycznym wyrazem tendencji decentralizacji działań jest elastyczne wy-
ważenie stopnia integrowania działań pomocowych (ile ratownictwa, ile pomo-
cy, ile opieki) z administracyjnym i proceduralnym stylem kierowania organiza-
cją pomocy społecznej (ukierunkowanie kultury roli na kulturę partycypacyjną) 
w stronę decentralizacji uprawnień do podejmowania decyzji programujących 
nowe modele pracy socjalnej.

Uznając jakieś działania za dobrą praktykę, powinno się uwzględniać efekt 
synergii pozytywnych następstw na różnych poziomach i w różnych systemach/
wskazanie możliwości ograniczenia negatywnych obiektywnych skutków do-
tychczasowych działań i rozwiązań. Prawdą jest, iż punktem wyjścia dla roz-
woju dobrej praktyki może być odbiegające od rutyny działanie na jednym po-
ziomie (np. zmiana w dotychczasowej praktyce prowadzenia indywidualnego 
przypadku, próby koordynacji współpracy między OPS a NGO w postaci ści-
słej współpracy przy projektach i programach), ale również może to być zanie-
chanie20 dotychczasowych działań o charakterze rutynowym, tradycyjno-nawy-
kowych, ocenianych jako dysfunkcjonalne dla systemu. Ale już uznanie przez 
środowisko OPS, NGO, przez ekspertów instytucjonalnych takiego działania 
za dobrą praktykę, winno uwzględniać efekty synergii pozytywnych następstw 
(np. wzmocnienie środowiska zawodowego, tworzenie zrębów społeczeństwa 

20 Na co zwracała uwagę M. Racław.
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obywatelskiego, realizowanie przez pomoc społeczną pilotażowej funkcji wo-
bec polityki społecznej) oraz ograniczenie negatywnych zjawisk w systemie/
systemach społecznych; także wskazanie ograniczenia obiektywnych, a niepo-
żądanych skutków dotychczas podejmowanych działań może być traktowane 
jako wyznacznik dobrych praktyk21.

Innymi słowy dobra praktyka jest, w proponowanym przeze mnie uję-
ciu, procesem twórczej adaptacji innowacji normatywnej22 przez różne sys-
temy społeczne, a jej podstawowym wyznacznikiem jest obecność procesów 
upodmiatawiania różnych grup i kręgów społecznych. Cechami dobrej prak-
tyki są: reaktywność i kreatywność (oddolność działań, wrażliwość na kon-
tekst i potrzeby, umiejętność definiowania problemów i potrzeb ukrytych, 
twórcze strategie działania). Napięcia, które tak zdefiniowana dobra prakty-
ka nosi w sobie, czynią ją wrażliwą na skostnienie, zmianę celów i/lub odrzu-
cenie, choć nie determinują jej losów; ale czy zawsze będzie wzmacniana przez 
tych, których wzmocniła?

Należy podkreślić, iż podstawowym układem odniesienia przy wskazywa-
niu wyznaczników dobrych praktyk w pomocy społecznej jest pożądany stan 
systemu społecznego, stan waloryzowany w zależności od przyjętego modelu 
polityki społecznej, który – obok wzorców kulturowych – wyznacza ramy do-
brych praktyk. Innymi słowy, modele pracy socjalnej, aktywizujące klientów 
pomocy społecznej, są dobrymi praktykami w modelu APS (Aktywnej Polity-
ki Społecznej). Zatem miejsce, rola i funkcje pracy socjalnej oraz pomocy spo-
łecznej w polityce społecznej państwa/miejsce rola i funkcje lokalnej pomocy 
społecznej oraz prowadzonej w lokalnych społecznościach pracy socjalnej w lo-
kalnej polityce społecznej wyznaczają ramy dobrych praktyk, które powstają 
i odgórnie, jako odpowiedź na projekt polityki społecznej, i oddolnie, jako od-
powiedź na potrzeby i problemy różnych środowisk – również.

Mamy nadzieję, że miejskie instytucje wsparcia społecznego będą potrafiły 
w coraz bardziej usystematyzowany sposób wydzielać te projekty, które nazy-
wają dobrymi praktykami i w sposób refleksyjny poddawać je ewaluacji w na-
stępującym zakresie:
– innowacyjności metod aktywizacji zasobów ludzkich (efektów dla wła-

snych kadr angażowanych w ich realizację, stopnia uczestnictwa partne-
rów z sektora pozarządowego oraz samych beneficjentów wsparcia); 

21  Aczkolwiek jestem ostrożna w oczekiwaniu blokady efektów niepożądanych za pośrednictwem 
dobrych praktyk, przy rozwiniętych działaniach pozornych i fikcyjnych w różnych systemach 
społecznych.

22  Pociąga ona za sobą zmiany w innych strukturach, w procesach adaptacyjnych, o ile się ostatecznie 
zinstytucjonalizuje, lub – na jakimś etapie – zakończy swoją karierę; por. P. Sztompka, Socjologia. Ana-
liza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2002, s. 429. 
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– efektów w upodmiatawianiu różnych beneficjentów tych projektów, innych 
efektów, odległych, planowanych i nieplanowanych następstw (a nie jedy-
nie zasięgu zmian spowodowanych projektem oraz sprawności w organi-
zacyjnym przeprowadzeniu i formalnym rozliczeniu);

– weryfikacji poprzez zestawienia ze standardami oferowanymi przez wyspe-
cjalizowane stowarzyszenia i organizacje chroniące interesy beneficjentów 
oraz naukową refleksję wiążącą ich metodykę i efektywność z badaniami 
i uogólnieniami teoretycznymi.
Żywimy przy tym również nadzieję, że dobre praktyki wzmocnią 

wzmacniających.
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Krzysztof Czekaj 

Socjologiczne mapy badawcze  
w miejskiej polityce społecznej1. 
Od tradycji 
do współczesnych dobrych praktyk 
w rozwiązywaniu problemów w mieście

Wstęp 
Socjologia jest dziedziną wiedzy od swoich początków zajmującą się mia-
stem, a w szczególny sposób problemami środowisk społecznych funkcjonują-
cych w miastach przemysłowych oraz ich przekształcaniem się w nowoczesne 
i ponowoczesne społeczności urbanistyczne o złożonej strukturze nierówno-
ści kulturowych i socjoekonomicznych. Poznawanie procesów i konsekwencji 
różnicowania się stylów życia społeczności osadzonych w środowisku miasta 
powoduje wytwarzanie i reprodukowanie nierówności powiązanych z prze-
strzenią zurbanizowaną i środowiskiem naturalnym oraz z siecią instytucji or-
ganizujących ich użytkowanie. W mieście następuje dynamiczne wytwarzanie 
przestrzeni społecznej2, czyli sieci hierarchicznych międzyludzkich powiązań 
oraz dystansów, wynikających ze stosunków posiadania i użytkowania dóbr. 
Jest to proces zarówno spontaniczny, jak i regulacyjny, bowiem w każdym mie-

1  Tekst w części opracowany przy współpracy autorów map: Moniki Zawartki-Czekaj, Anny Jagódki-
Dudek i Arkadiusza Dudka.

2  Problemy wytwarzania przestrzeni miejskiej omawia A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, 
Warszawa 2010, s. 44-74.
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ście władza lokalna i centralna realizują politykę dystrybuowania wytwarza-
nych w nim korzyści i zarządzania wymianą świadczeń. 

W nowoczesnych strukturach urbanistycznych władze miejskie dążą do za-
chowania funkcjonalnego ładu, definiowanego z perspektywy rozwoju społecz-
no-gospodarczego przy uwzględnieniu interesów elit lokalnych oraz ochrony 
podstawowych potrzeb najuboższych warstw mieszkańców. 

W tradycji socjologii miasta w USA zaistniał szczególnie płodny nurt urba-
nistyczno-ekologiczny, który zaaplikował ideę praktycznej użyteczności socjo-
logii do badań społecznego i przestrzennego wzoru organizacji grup miejskich 
w środowisku fizycznym (na planie miasta). Ekologia miejska powstała na Uni-
wersytecie w Chicago zakorzeniła badania przestrzennego usytuowania ob-
szarów biedy, patologii, form dezorganizacji i przestępczości oraz koncentracji 
i segregacji terytorialnej grup o różnym statusie rasowym, klasowym, ekono-
miczno-zawodowym itd. 

Idea praktycznej użyteczności socjologii jako dyscypliny nauk społecz-
nych wyrażana była już przez jej ojców założycieli, takich jak: Auguste Com-
te (wiedza stosowana v. wiedza spekulatywna), Ferdinand Tönnies (socjologia 
empiryczna v. socjologia czysta, teoretyczna) i ich kontynuatorów w Europie 
(Georg Simmel – socjologia formalna, czysta, Max Weber – teoria racjonaliza-
cji i odczarowania świata działań społecznych) oraz w Stanach Zjednoczonych 
AP (A. Small, W.I. Thomas, J. Addams, R.E. Park, E.W. Burgess i inni). To wła-
śnie amerykańscy socjologowie nadali badaniom społecznym wymiar pragma-
tycznej wiedzy o faktach socjokulturowych, mającej być podstawą do realizacji 
programów reformatorskich i socjalnych. Równocześnie liderzy szkoły chica-
gowskiej bardzo starannie przestrzegali zasady rozdzielenia studiów nauko-
wych od działań i programów społecznych, realizowanych na ich podstawie 
przez agendy miejskie i stanowe instytucje3. Prace badawcze instytutów i cen-
trów naukowych dla potrzeb polityki lokalnej oraz stowarzyszeń reformator-
skich stały się wzorcami metodologii dokumentowania problemów społecz-
nych i realizacji konsultacyjnej funkcji akademickich ekspertów.

1.  O pochodzeniu techniki map problemów społecznych i jej 
typach. Uwagi wprowadzające

Historia socjologii miasta pozwala wskazać rozliczne przykłady społeczeństw 
i państw, które w odpowiednim momencie dostrzegły wysoką użyteczność ba-
dań socjologicznych do studiowania zachodzących w nich zmian oraz przygo-
towywania programów reform społecznych i socjalnych. Szczególnie Brytyjczy-
cy oraz Amerykanie, doświadczając szerokiego spektrum zjawisk i problemów 

3  K. Czekaj, Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Wyd. GWSH, Katowice 2007, s. 64-65.
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społecznych w industrializujących się intensywnie miastach w XIX wieku 
i na początku XX wieku, nie wahali się sięgnąć do arsenału nauk społecznych, 
celem uzyskania informacji, wskazówek i dyrektyw, prowadzących w efekcie 
do programów ich rozwiązywania. 

Już w 1801 roku rozpoczęła się historia jednego z istotnych nurtów w roz-
woju techniki stosowania map do planowania społecznego i przestrzennego. 
W Nowym Jorku John Randall zainicjował prace pomiarowe, których efek-
tem były 92 mapy opublikowane w 1811 roku. W ten sposób Nowy Jork uzy-
skał swoją charakterystyczną, prostokątną siatkę ulic oraz park (Central Park), 
w swojej przestrzeni aktualne po dziś dzień. Same mapy ówcześnie były bar-
dzo drogie i ogromnych rozmiarów, ale do dnia dzisiejszego można je oglądać 
w muzeum miasta Nowy Jork. Na początku XIX wieku mapy były raczej wy-
znacznikiem statusu bogatych ranczerów amerykańskich (mapy majątków sta-
nowiły oznakę statusu bogatego ranczera) niż tak bardzo oczekiwanym, choć 
wówczas jeszcze nieistniejącym, narzędziem polityki miejskiej.

Niezależnie i niejako paralelnie rozwijał się w Europie drugi, poznawczy 
nurt refleksji społecznej w oparciu o analizę map problemów. W trzech krajach, 
tj. Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech, wykonano pierwsze badania przestęp-
czości i ich porównanie dla celów poznawczych4. Jedno z pierwszych studiów 
tego typu przeprowadził Andre Michel Guerry5, który opublikował swoje wy-
niki w 1833 roku. W analizie posłużył się danymi statystycznymi z lat 1825-1830 
odnośnie do przestępstw przeciwko osobie i mieniu (majątkowi) we wszyst-
kich departamentach. Skorzystał z tego Henry Lytton Bulwer, który przedru-
kował je i zreinterpretował w swojej pracy zatytułowanej: France, Social, Litera-
ry and Political6. Z kolejnych przestrzennych analiz przestępczości, powstałych 
we Francji, na uwagę zasługują studia H. Joly’ego oraz G. Tarde’a7.

Wielka Brytania była krajem, gdzie równie wcześnie dostrzeżono potrzebę 
prowadzenia badań nad osobami żyjącymi na marginesie lub poza marginesem 
podstawowych klas i warstw społecznych. W badaniach tych nieomal od po-
czątku doceniono zalety tworzenia map problemów społecznych. Być może 
w nich właśnie pojawił się nowy nurt, polegający na uwzględnieniu innych, 
poza sądowymi, danych oraz porównywaniu ich wewnątrz dzielnic, a nawet 
jeszcze mniejszych obszarów miast lub wręcz jednostek sąsiedzkich. 

Na początku XIX wieku w Zjednoczonym Królestwie wykonano wiele ba-
dań, które zakończyły się publikacją raportów na temat różnych kategorii spo-

4  Ten moduł jest wyborem przygotowanym na podstawie analizy zamieszczonej w pracy: K. Czekaj, Soc-
jologia szkoły..., dz. cyt., s. 203-233.

5 A.M. Guerry, Essai sur la Statistique Morale de la France, Paris 1833.
6 H.L. Bulwer, France, Social, Literary and Political, London 1836.
7 H. Joly, La France Criminelle, Paris 1891; G. Tarde, Etudes Penales et Sociales, Paris 1892.
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łecznych funkcjonujących na marginesie społeczeństwa. Chronologicznie bada-
nia te tylko w niewielkim stopniu ustępowały studiom francuskim, albowiem 
zaczynały się około 1834 roku, ale obejmowały za to znacznie dłuższe okresy 
statystyczne, stąd publikacje ukazywały się później. Do bardziej liczących się 
prac zaliczyć trzeba te wykonane przez: F.G.P. Neisona (w latach 1834-1844)8, 
S. Redgrave’a9, W. Rawsona10, a także Johna Glyde’a (1856)11.

W latach 1851-1852 po raz pierwszy w wersji skróconej, a następnie w la-
tach 1861-1862, ukazała się w rozszerzonej, czterotomowej postaci praca Lon-
don Labour and the London Poor, której autorem był Henry Mayhew12. Z punktu 
widzenia obecnego opracowania na szczególną uwagę zasługuje czwarty tom, 
w którym m.in. analizowane i opisywane są zjawiska szeroko rozumianej dez-
organizacji społecznej oraz ludzie marginalni w Londynie. O ogromnym zain-
teresowaniu wynikami pracy Mayhewa i jego współpracowników niech świad-
czy publikacja drugiego wydania czterech tomów w roku 1865. 

Do klasycznych badań z nurtu poznawczego zjawisk dezorganizacji spo-
łecznej w warunkach dużego miasta zalicza się także badania przeprowadzo-
ne w Londynie począwszy od 1886 roku, a opublikowane w postaci 17 to-
mów w latach 1892-1902. Ich autorem był Charles Booth13. W badaniach tych, 
po raz pierwszy na tak dużą skalę, badacz posłużył się mapami problemów 
społecznych, które socjolog Jan Szczepański skomentował w następujący spo-
sób: „Z punktu widzenia metod opracowania materiałów na szczególną uwagę 
zasługuje pomysł naniesienia na mapy przestrzennego rozmieszczenia nędzy 
w Londynie. Na szeregu map za pomocą ośmiu kolorów dokonano dokładnej 
lokalizacji nędzy, ubóstwa, komfortu i luksusu. Technika nanoszenia zjawisk 
społecznych na mapy, wykazująca ich przestrzenne koncentracje i nasuwająca 
hipotezy co do zachodzących między nimi zależności, została później podjęta 
i udoskonalona przez kierunek ekologiczny”14. 

Kontynuatorem poznawczego nurtu badań dokonanych przez Bootha był 
Cyril Burt, który wprawdzie ograniczył ich zakres do przestępczości młodzie-
ży, ale także zastosował technikę map problemów społecznych w trakcie swo-

8  F.G.P. Neison, Statistics of Crime in England and Wales for the Years 1834-1844, „Journal of the Statistical 
Society of London”, 1848, XI, s. 140-165.

9  S. Redgrave, Abstract of Criminal Tables form England and Wales, „Journal of the Statistical Society of Lon-
don”, 1838, I, s. 231-245.

10  W. Rawson, An Inquiry into the Statistics of Crime in England and Wales, „Journal of the Statistical Society 
of London” 1838, II, s. 334-344.

11 J. Glyde, Locality of Crime in Suffolk „Journal of the Statistical Society of London”, 1856, XIX.
12  H. Mayhew, London Labour and the London Poor, Vol. I-IV, London 1861-1862. Współczesny wybór: Har-

mondsworth 1985.
13  Ch. Booth, Life and Labour of the People of London, Vol. I-XVII, London 1892-1902.
14 J. Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1969, s. 96-97.
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ich studiów w latach 1922-1923 w Londynie15. Jedna z prawidłowości, którą za-
obserwowano dzięki analizie mapy, uwypuklała fakt, że obszary cechujące się 
najwyższymi wskaźnikami zagrożenia były usytuowane w bezpośredniej stycz-
ności z centrum Londynu, natomiast te o najniższych wskaźnikach znajdowały 
się od niego w dalszej odległości, w pobliżu peryferii miejskich. Co więcej, ob-
szary o wysokim stopniu zagrożenia przestępczością ściśle odpowiadały dziel-
nicom ubóstwa odkrytym wcześniej przez Bootha.

Problemy uwarunkowań przestrzeni miejskich oraz rozproszenia w niej 
różnych zjawisk dewiacyjnych czy też patologicznych były również przedmio-
tem badania włoskich kryminologów, spośród których dla przykładu można 
wymienić np.: Cesare Lombroso (1878), Enrico Morselliego (1879) czy Alfredo 
Niceforo (1897)16. Dyskusja z włoskimi kryminologami doprowadziła we Fran-
cji Emila Durkheima do przeprowadzenia analiz zjawiska samobójstwa oraz 
pijaństwa i powstania pierwszej kontynentalnej monografii problemu Samobój-
stwo. Studium z socjologii z 1897 roku17, w której istotnym elementem studium 
jest siedem map odsetkowych. Mapy te są argumentem analizy porównawczej 
z mapami włoskiego badacza Enrico Morselliego. 

Zatem już w pierwszej europejskiej socjologicznej i empirycznej monogra-
fii problemu społecznego została zastosowana technika nanoszenia faktów 
na mapy obszaru, gdzie zamieszkuje poddana analizie zbiorowość ludzka. 
Studium to mieściło się w nurcie poznawczym i nie służyło jeszcze praktyce 
społecznej. W badaniach tych z zastosowaniem map problemów społecznych 
dokonywano początkowo porównań w makroskali, ukazując występowanie 
niekorzystnych społecznie zjawisk na obszarach całych prowincji czy też kra-
jów. Do ich przygotowania posłużono się danymi statystycznymi, które od-
zwierciedlały różne rodzaje przestępstw tylko w ujęciu kodeksowym, a więc 
będących przedmiotem postępowania sądowego. Tak właśnie powstały mapy 
odsetkowe, ukazujące zależności rozmiarów zjawiska do ogólnej liczebności 
zbiorowości zamieszkującej określoną przestrzeń lub terytorium bądź stosow-
nej do zmiennej subpopulacji. Ten typ map znakomicie ilustrował ogólne dane 
o zjawisku czy problemie społecznym i umożliwiał tworzenie ogólnych dyrek-
tyw socjotechnicznych oraz politycznych. Można też było dokonywać anali-
zy porównawczej ogólnych wskaźników w skali jednego obszaru oraz całych 
miast, regionów, krajów i kontynentów. I ten właśnie rodzaj map rozpowszech-
nił się w naukach społecznych w Europie oraz następnie w Stanach Zjedno-
czonych AP.

15 C. Burt, The Young Delinquent, University of London Press, London 1925.
16  A. Niceforo, Le Delinquenza in Sardegna, Palermo 1897; C. Lombroso, Crime, Its Causes and Remedies, 

New York 1911, s. 23-24.
17 E. Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, 2009 [1897].
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2. Mapy badawcze Jane Addams i pierwszej szkoły chicagowskiej
Nagromadzenie w tyglu etnicznym miast amerykańskich zjawisk natury kultu-
rowej i problemów społecznych doprowadziło w efekcie do sytuacji konieczno-
ści ich poznania i rozwiązywania. Analizując historię narodzin państwa opie-
kuńczego w USA, Walter I. Trattner zauważył, że „pomiędzy 1860 i 1900 rokiem 
ponad 14 milionów imigrantów przybyło do Stanów Zjednoczonych i około dal-
szych dziewięć milionów, głównie z południowej i wschodniej Europy – Au-
striacy, Węgrzy, Czesi, Polacy, Serbowie, Włosi, Rosjanie i tak dalej – przybyło 
w latach 1900-1910”18, 19. Amerykańskie miasta ulegały zmianom; przeobraża-
ły się też zbiorowości w nich zamieszkujące. I tak w 1900 roku w populacji za-
mieszkującej Chicago aż ¾ ludności nie urodziło się w Ameryce, a proporcja 
w Nowym Jorku była jeszcze wyższa. 

Stany Zjednoczone lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku doświad-
czały wielu istotnych i intensywnie przebiegających procesów gospodarczych 
(recesja, krach giełdowy i kryzys gospodarczy końca lat dwudziestych, New 
Deal Franklina Delano Roosevelta), politycznych (polaryzacja partii politycz-
nych, intensywne akcje i działania związków zawodowych oraz nowe ruchy 
na scenie politycznej USA) i społecznych (fale emigrantów z Europy oraz mi-
granci wewnętrzni – w szczególności ze wsi do miast, skutki procesów urbani-
zacji i industrializacji, nakładające się na nie konflikty rasowe, etniczne, kultu-
rowe, prowadzące do wybuchu niekontrolowanych starć i zamieszek na ulicach 
największych miast amerykańskich, np. zamieszki rasowe trwające od 27 lip-
ca do 8 sierpnia 1919 r. w Chicago). W szczególności lata trzydzieste w Stanach 
Zjednoczonych AP to okres intensywnych zmian społecznych i reorganizacji 
nieomal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Rok 1935 przyniósł So-
cial Security Act, który wprowadził podstawowe zasady państwa opiekuńcze-
go, przynajmniej częściowo odpowiadając na żądania i postulaty różnych grup 
etnicznych, uczestniczących w konfliktach społecznych końca pierwszej i dru-
giej dekady XX wieku. 

Do pionierskich studiów problemów społecznych z wykorzystaniem map 
należały w USA badania Jane Addams (pierwszej Amerykanki, która otrzyma-
ła w 1931 r. Pokojową Nagrodę Nobla); jej wyniki dotyczące słynnego i uznane-
go później za klasyczne studium Hull-House funkcjonują do dziś w literaturze 

18  Właśnie Trattner odnotował, że w 1860 r. 1/6 Amerykanów żyła w miastach, około 1900 r. liczba miesz-
kańców miast wzrosła do 1/3, by wreszcie około 1920 r. osiągnąć połowę amerykańskiej populacji. Mia-
sta amerykańskie rozrastały się wraz z ich populacjami, Nowy Jork powiększył się czterokrotnie po-
między 1860 r. (1 174 779) a 1910 r. (4 766 883). W 1860 r. w Chicago żyło 109 260 osób i było to 8. miasto 
co do liczebności w USA, ale już w 1910 r. było drugim miastem Ameryki z populacją liczącą 2 185 283 
mieszkańców – patrz W.I. Trattner, From Poor Law to Welfare State. A History of Social Welfare in Ameri-
ca, The Free Press Macmillan, Collier, New York – London 1999, s 164.

19 Tamże, s. 164.
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tematu w USA20. Prace związane z Hull-House są istotne dla współczesnych 
dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecznych z kil-
ku powodów. Po pierwsze organizacja pozarządowa łączy swoją działalność 
z wykorzystaniem socjologicznych metod badania zjawisk i problemów 
społecznych. Jako organizacja pozarządowa przygotowuje zmiany społecz-
ne w pracy socjalnej na podstawie wyników badań społecznych. Ponadto 
przy kolejnych programach i projektach socjalnych w ramach metod badaw-
czych stosuje technikę map problemów społecznych. I wreszcie wykorzy-
stuje te mapy zarówno do pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym, jak 
i w trakcie współpracy z politykami miejskimi. W efekcie mamy zatem sys-
tematyczność i ciągłość stosowania profesjonalnych metod poznania proble-
mów społecznych i techniki map badawczych socjologii i wykorzystanie ich 
wyników do praktyki społecznej, projektowania oraz realizacji zmian spo-
łecznych w społecznościach lokalnych w mieście.

The Founding Mother of the Chicago School, czyli Jane Addams, w uznanym już 
dziś za klasyczne studium Hull-House. Maps and Papers, wydanym w 1895 roku, 
przygotowała wraz ze współpracownicami dwie kolorowe mapy zjawisk i pro-
blemów społecznych w Chicago. We wprowadzeniu do całego opracowania 
Addams stwierdziła identyczność techniki tworzenia map ze stosowaną przez 
Charlesa Bootha w Londynie21. 

Agnes Sinclair Holbrook w artykule Map Notes and Comments opisała m.in. 
całą technikę tworzenia map. Pierwsza z map ukazywała przestrzenną dystry-
bucję narodowości w Chicago. Nie była to jednak segregacja w pełni związana 
z narodowością, bo, jak stwierdziła sama autorka: „W klasyfikowaniu ludno-
ści z tak wielu różnorodnych zakątków Ziemi wysiłek badawczy powinien być 
ukierunkowany na to, by uzyskać rozróżnienie pomiędzy grupami tworzący-
mi różne ogniwa w społecznym i industrialnym życiu, bez gmatwania sprawy 
odróżnianiem ludzi z każdego kraju”22. 

Mapa odnotowywała następujących 18 kategorii grup językowych 
i etnicznych:
1) Grupy anglojęzyczne (pochodzenia angielskiego lub z krajów, gdzie język 

angielski był językiem głównym lub urzędowym); oznaczono białym kolo-
rem na mapie.

2) Afroamerykanie (choć w oryginale czarni naturalizowani Amerykanie); 
oznaczeni kolorem czarnym.

3) Czesi (Bohemian); oznaczeni na mapie kolorem żółtym.

20 J. Addams, Twenty Years at Hull-House, The Macmillan Company, New York 1910. 
21  Taż, Nota wstępna [w:] Hull-House Maps and Papers, By Residents of Hull-House, New York – Boston 1895, 

Reprint z 1970 r., New York 1970, s. viii.
22 A.S. Holbrook, Map Notes and Comments [w:] Hull-House…, dz. cyt., s. 15.
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4) Skandynawowie (żółte paski, prążki).
5) Rosjanie (kolor czerwony) oraz Polacy (czerwone paski), „ściśle związani” 

i głównie Żydzi, z kilkoma Rumunami.
6) Niemcy, oznaczeni kolorem fioletoworóżowym, których zasilali także Wę-

grzy i Austriacy oraz Holendrzy (fioletoworóżowe paski) – nie znaleziono 
tych trzech narodowości w zbyt dużej liczbie.

7) Pozostałe narodowości to: Włosi (kolor niebieski), Szwajcarzy (niebieskie 
paski), Francuzi (brązowy kolor), francuscy Kanadyjczycy (brązowe pa-
ski), Grecy (kolor oliwkowy), Syryjczycy (oliwkowe paski), Chińczycy (po-
marańczowy), Arabowie (pomarańczowe paski), Turcy (biały półksiężyc 
na czerwonym podłożu)23. 
Druga z map zawartych w tej historycznej pracy to mapa zarobków miesz-

kańców badanych obszarów, poprzez dane prezentująca sfery ubóstwa w Chi-
cago. Jednostką analizy jest tu nie indywidualny człowiek, a pierwotna grupa, 
jaką stanowi rodzina. Mapa odzwierciedla zarobki w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny zamieszkującej w badanej społeczności lokalnej. Utworzono 
sześć kategorii zarobków i podporządkowano im kolory, które wprowadzono 
na mapę. I tak zarobek na rodzinę poniżej 5 lub do 5 dolarów oznaczono kolo-
rem czarnym, powyżej 5 do 10 dolarów na rodzinę tygodniowo oznaczono ko-
lorem niebieskim, od 10 do 15 dolarów na rodzinę na tydzień odzwierciedlał 
czerwony kolor, zielona barwa zarezerwowana była dla rodzin osiągających 
tygodniowo pomiędzy 15 a 20 dolarów, rodziny posiadające dochody powyżej 
20 dolarów oznaczono na mapie kolorem żółtym, a brak danych – barwą fiole-
toworóżową. Najliczniejsza była kategoria rodzin osiągających zarobki w wy-
sokości 5-10 dolarów na tydzień.

Do serii pionierskich studiów socjologii stosowanej z użyciem map należały 
badania przestępczości dzieci w Chicago w latach 1899-1909, dokonane przez 
Sophonisbę P. Breckinridge i Edith Abbott, właśnie z Hull-House. W opubli-
kowanej w 1912 r. pracy The Delinquent Child and the Home (New York 1912) 
autorki ukazały też geograficzne rozmieszczenie przypadków dziecięcej i mło-
dzieżowej przestępczości w Chicago. Praca może stanowić i dzisiaj wzór rapor-
tu oraz analiz problemu społecznego – i to zarówno pod względem oglądu da-
nych statystycznych, jak i mapy punktowej. 

Pierwsza w historii socjologii stosowanej mapa punktowa przygotowana 
przez nie zawierała dane o miejscu zamieszkania młodych przestępców oraz 
pozwoliła zaobserwować dużą koncentrację tych przypadków w różnych czę-
ściach miasta. Łącznie na mapie umieszczono 14 183 punkty obrazujące miejsca 
zamieszkania 11 413 chłopców oraz 2770 dziewcząt, których sprawy rozstrzy-

23 Tamże, s. 15-16.
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gał sąd w latach 1899-1909 (był to rodzaj mapy punktowej, gdzie każdy przy-
padek stanowił jeden punkt). Umożliwiło to wskazanie w przestrzeni miasta 
najbardziej zagrożonych dezorganizacją sąsiedztw, do których zaliczono m.in. 
West Side, będący przedmiotem wielu innych badań. Następnie na podstawie 
tej mapy przeprowadzono różne programy zmiany w rozumieniu pracy so-
cjalnej. Badaczki te przy obliczaniu stosunku przestępczości młodzieży odno-
siły liczby negatywnych społecznie zachowań do gęstości zaludnienia na akr 
w poszczególnych dystryktach miasta. Tak oto powstała pierwsza odsetkowa 
mapa na użytek praktyki społecznej gęstości zaludnienia w poszczególnych 
dzielnicach (dystryktach) Chicago. Analiza równoległa tych map, tj. pod wzglę-
dem gęstości zaludnienia i liczby przypadków nieletnich przestępców, pozwo-
liła m.in. wyprowadzić wnioski dotyczące kumulacji miejsc zamieszkania tych 
ostatnich. Trzeba nadmienić, że analizy dotyczące miejsc zamieszkania mło-
docianych sprawców zawierały opisy środowiska ekologicznego i uzbrojenia 
tych terenów w takie instytucje, jak parki i inne publiczne miejsca, w których 
można spędzić czas wolny. Te badania marginalizacji ukierunkowane zostały 
na zmiany w rozumieniu pracy socjalnej. Można nawet pokusić się o stwier-
dzenie, że były to pierwsze badania dotyczące marginalizacji, ukierunkowane 
na późniejszą zmianę i rozwiązania poprzez pracę socjalną, a wykonane przez, 
używając dzisiejszej terminologii, organizację pozarządową24. 

Naturalną kontynuacją poprzedniej pracy była monografia Abbott i Brec-
kinridge, zatytułowana Truancy and Non-Attendance in the Chicago Schools, opu-
blikowana w styczniu 1917 roku. Praca to pogłębiona analiza procesu zmiany 
społecznej w zakresie wprowadzenia obowiązkowej edukacji dzieci w sta-
nie Illinois i jego społecznych uwarunkowań oraz skutków. Autorki wysnuły 
wniosek, że sam problem wagarowania, bez uwzględnienia szerszego kontek-
stu nieuczęszczania do szkół pomimo wprowadzonego prawa obowiązkowej 
nauki, byłby zagadnieniem mniejszej wagi. W efekcie analiz materiałów róż-
nych instytucji publicznych, stanowych i federalnych autorki sformułowały dy-
rektywy dotyczące m.in. prawodawstwa w zakresie wieku edukacji szkolnej 
i prawnej ochrony prawa dziecka i młodzieży do nauki. Jedna z tych dyrek-
tyw mówiła o podniesieniu wieku obowiązkowej edukacji przy jednoczesnym 
prawnym zakazie zatrudniania dziecka do granicy skończonych szesnastu lat 
(w ustawie do 14 roku życia)25. Praca zawierała również mapę punktową zjawi-
ska wagarowania w Chicago. Na ile ważne musiały to być prace dla zagadnie-
nia tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz jego badania w USA, niech 
świadczy fakt wydania reprintów omówionych prac po raz pierwszy w roku 

24 Więcej na ten temat w: K. Czekaj, Socjologia szkoły..., dz. cyt., s. 50-51.
25 Więcej na ten temat w: K. Czekaj, Socjologia szkoły..., dz. cyt., s. 51-52.
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1970 w serii The Rise of Urban America pod patronatem „The New York Timesa”, 
następnie regularnie wznawiane także w XXI wieku (np. w 2004 roku). 

Diagnozowanie zjawisk i problemów społecznych, w szczególności w po-
mocy społecznej, od samego zarania pracy socjalnej było przedmiotem precy-
zyjnej i profesjonalnej refleksji nie tylko Addams i jej kręgu współpracowni-
czek, ale także Mary Richmond, która poza licznymi artykułami poświęciła 
zagadnieniu dwie istotne, także do czasów nam współczesnych, znane książ-
ki. Pierwsza z nich to Social Diagnosis z roku 1917, a druga – What is Social Case 
Work? An Introductory Description z 1922 r.26.

Powstały w 1891 roku Department of Sociology (University of Chicago) 
od początku interesował się w swej problematyce badawczej kategoriami dez-
organizacji społecznej w amerykańskich miastach. Badania problemów dezor-
ganizacji społecznej i reorganizacji społecznej w warunkach dużych aglomera-
cji miejskich nabrały większej i odmiennej jakościowo wagi od czasu publikacji 
w 1915 r. artykułu autorstwa Roberta Ezry Parka, zatytułowanego: The City; Sug-
gestions for the Investigations of Human Behavior in the City Environment27. Publi-
kacja ta, uznawana w literaturze przedmiotu za manifest szkoły chicagowskiej, 
wywarła istotny wpływ na rozwój dalszych badań socjologicznych różnych 
problemów, w tym marginalizacji, zachodzących w przestrzeni zurbanizowa-
nej i niejednokrotnie wysoce zindustrializowanej. 

Szkoła chicagowska, inspirowana i kierowana przez Parka i Burgessa, 
w swoich eksploracjach społecznych korzystała z szerokiej gamy technik ba-
dawczych, wśród których analiza różnego rodzaju map stała się jej znakiem roz-
poznawczym. Dzięki zastosowaniu przez tych badaczy wielu metod i technik 
pozwalających pozyskać dane o charakterze ilościowym i jakościowym udało 
się otrzymać obraz miasta i funkcjonujących w jego obrębie społeczności lokal-
nych w różnych stadiach organizacji i dezorganizacji społecznej – i to na doda-
tek z wielopłaszczyznowym rozeznaniem zarówno ich przyczyn, jak i skutków. 
Otrzymane w wyniku tych eksploracji monografie problemów życia w mieście 
dotyczyły większości zjawisk marginalizacji, wymienianych dzisiaj tak jedno-
znacznie przez większość badaczy. Szkoła chicagowska dała światowej socjo-
logii i w ogóle naukom społecznym pierwsze monografie takich zjawisk i śro-
dowisk zmarginalizowanych, jak: bezdomność i bezdomni, problemy życia 
codziennego społeczności lokalnych – w tym slumsów i gett etnicznych – prze-
moc, dezorganizacja rodziny, samobójstwa i choroby psychiczne, konflikty et-
niczne i rasowe, przestępczość dorosłych i młodzieży, w tym m.in. funkcjono-

26  M. Richmond, Social Diagnosis, Russell Sage Foundation, New York 1917; tenże, What is Social Case Work? 
An Introductory Description, Russell Sage Foundation, New York 1922. 

27  R.E. Park, E.W. Burgess, R.D. McKenzie, The City, Suggestions for the Investigations of Human Behavior 
in the City Environment, Chicago – London (1925) 1967.
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wanie gangów, przebieg strajków, działań zbiorowych i zamieszek, organizacja 
usług i rozrywek nocnego życia wielkiego miasta, powstawanie i trwanie in-
stytucji społecznych, a także socjologia zawodów i wiele jeszcze innych proble-
mów, będących efektem funkcjonowania miasta w mieście. 

Mapy stanowiły istotny element „pejzażu” szkoły chicagowskiej, będąc nie-
jako jej znakiem rozpoznawczym. Jedno z pierwszych amerykańskich badań 
z zastosowaniem mapowania danych, uwzględniające rozmieszczenie prze-
stępczości młodzieży w przestrzeni miast Lawrence (Kansas), zostało doko-
nane w 1915 r. (należy przypomnieć, że w roku publikacji pierwszej wersji 
artykułu Parka The City) przez Burgessa (jeszcze pod kierunkiem profesora 
F.W. Blachmara); zatytułowano je Lawrence Social Survey. Analiza map pozwo-
liła zaobserwować kumulacje przestępczych zachowań młodzieży w pewnych 
częściach miasta. W jednej z nich Burgess stwierdził, badając populację dzie-
ci pomiędzy 5 a 16 rokiem życia, że przy utrzymującym się przez 12 lat sta-
łym wskaźniku rozpraw sądów dla nieletnich ponad połowa ogólnej popula-
cji dzieci w analizowanym przedziale wieku, zamieszkującej ten obszar miała 
konflikt z prawem28.

Burgess przeniósł technikę do Chicago i jego studiów zjawisk i problemów 
społecznych. Już w uznawanej za pierwszą monografię szkoły chicagowskiej 
pracy Rodericka D. McKenziego z września 1921 r., zatytułowanej The Neigh-
borhood: A Study of Local Life in the City of Columbus, Ohio, pojawiła się ogólna 
mapa ukazująca podział miasta na obszary ekonomicznego położenia miesz-
kańców ze względu na dochody. 

W innej, znakomitej, pracy Williama I. Thomasa, Roberta E. Parka oraz Her-
berta A. Millera, zatytułowanej Old World Traits Transplanted, opublikowanej 
także w 1921 r., znalazło się dziesięć map ukazujących dystrybucję mniejszości 
etnicznych w USA i wewnątrz miast amerykańskich. 

W ogłoszonym w 1922 r. raporcie The Negro in Chicago. A Study of Race 
Relations and a Race Riot jeden z głównych jego autorów, Charles S. Johnson, 
biorący udział z inspiracji Roberta E. Parka w Chicago Commision on Race 
Relations, doprowadził do umieszczenia bogatej dokumentacji fotograficznej 
oraz 18 map, w większości map punktowych i kilku odsetkowych. Znalazły 
się tam m.in. mapy dystrybucji miejsc zamieszek oraz ofiar, dystrybucja po-
pulacji murzyńskiej w kilku płaszczyznach analiz, dystrybucja domów pu-
blicznych itd.

W analizie porównawczej dezorganizacji rodziny miejskiej i wiejskiej w USA 
– w studium Ernesta R. Mowrera: Family Disorganization. An Introduction to a So-
ciological Analysis, opublikowanym w Chicago w styczniu 1927 r. – odnaleźć 

28 F.W. Blachmar, E.W. Burgess, Lawrence Social Survey, Lawrence 1917, s. 71-72.
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można unikatowy schemat Burgessowskiego rozwoju miasta wraz z naniesio-
nymi na strefy koncentryczne typami rodzin oraz interesującą po dziś dzień 
mapą obszarów dezorganizacji rodziny w Chicago w 1920 r.

W klasycznej monografii zjawiska samobójstw, które opisała Ruth Shon-
le Cavan w pracy zatytułowanej Suicide, opublikowanej w Chicago w styczniu 
1928 r., zamieszczono sześć map ukazujących to zjawisko zarówno w skali USA 
(1918-1922), jak i w Chicago w latach 1919-1921. Poza pierwszą, ukazującą dys-
trybucję samobójstw w USA, pozostałe pięć wykorzystuje technikę map odset-
kowych w odniesieniu do Chicago. 

Klasyczna monografia Harveya Warrena Zorbaugha: The Gold Coast and the 
Slum. A Sociological Study of Chicago’s Near North Side, opublikowana w maju 
1928 r. w Chicago, przyniosła około dwudziestu map, zarówno punktowych, 
jak i odsetkowych.

W pracy E. Franklina Fraziera: The Negro Family in Chicago, opublikowa-
nej w Chicago w styczniu 1932 r., znalazło się trzynaście map, w większości 
punktowych. 

W analizowanej także we wcześniejszych fragmentach pracy monografii po-
święconej organizacji usług i rozrywek nocnego życia wielkiego miasta, opisa-
nych w monografii Paula Goalby Cressey’a: The Taxi-Dance Hall. A Sociological 
Study Commercialized Recreation and City Life, wydanej w Chicago w maju 1932 r., 
umieszczono sześć map (jako wklejki), w większości punktowych, ukazujących 
dystrybucję sal tanecznych w tym mieście.

W styczniu 1933 r. pojawiła się na rynku monografia Waltera C. Recklessa, 
zatytułowana Vice in Chicago, będąca poszerzoną wersją obronionej w 1925 r. pra-
cy doktorskiej. Zamieszczono w niej pięć map ukazujących przestrzenną dys-
trybucję wszelkiego rodzaju występku (kabarety, alkohol, prostytucja, hazard 
i inne) w Chicago w latach 1923-1930. 

Ostatnia monografia z nurtu urbanistyczno-ekologicznego i jedna z ostat-
nich w szkole chicagowskiej lat 1915-1942, będąca analizą dystrybucji chorób 
psychicznych w przestrzeni Chicago, to praca Roberta E.L. Farisa, H. Warren 
Dunhama: Mental Disorders in Urban Areas. An Ecological Study of Schizophrenia 
and Other Psychoses, wydana w Chicago w 1939 r. Zawiera w sobie trzydzieści 
siedem map, głównie odsetkowych, i jest najbardziej pod tym względem dopra-
cowaną monografią szkoły chicagowskiej poza pracą Delinquency Areas. 

Istotną z punktu widzenia zawartych w niej map była klasyczna mono-
grafia nurtu kryminologicznego, którą napisał Frederick M. Thrasher, zatytu-
łowana The Gang. A Study of 1313 Gangs in Chicago, a opublikowana w Chicago 
w styczniu – lutym 1927 r. Zawiera ona mapę z naniesioną strukturą gangów 
na schemat stref koncentrycznych Burgessa oraz najsłynniejszą w literaturze 
mapę gangów, znaną jako Chicago’s Gangland.
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W nurcie kryminologicznym odnotować trzeba zbiorową pracę Delinquency 
Areas. A Study of the Geographic Distribution of School Truants, Juvenile Delinquents 
and Adult Offenders in Chicago, opublikowaną w listopadzie 1929 r., której głów-
nym autorem był Clifford R. Shaw, a współpracowali: Henry D. McKay, Le-
onard Cottrell oraz Frederic M. Zorbaugh. Zawiera ona imponującą, jak na owe 
czasy, liczbę czterdziestu map każdego omawianego rodzaju.

Nie można jednak przypisać map jako formy ilustracji wyłącznie do mo-
nografii o charakterze ilościowym, ponieważ służyły one również do ukazania 
różnego rodzaju dystrybucji zjawisk i problemów w opracowaniach z przewagą 
danych o charakterze jakościowym. W monografiach o przeważającej warstwie 
jakościowych danych również stosowano mapy jako narzędzie analizy lub pre-
zentacji wyników badań. Najlepszym tego przykładem jest słynna kryminolo-
giczna trylogia Clifforda Shawa i zespołu współpracowników. Na trylogię złoży-
ły się następujące tytuły: Cliford R. Shaw: The Jack-Roller. A Delinquent Boy’s Own 
Story (Chicago 1930), C.R. Shaw, Maurice E. Moore: The Natural History of a Deli-
nquent Career (Chicago 1931), C.R. Shaw, H.D. McKay, James F. McDonald (Ha-
rold B. Hanson & E. W. Burgess): Brothers in Crime (Chicago 1938). W pierw-
szej części trylogii zamieszczono dwie podstawowe mapy Chicago. W wydanej 
w kwietniu 1931 r. The Natural History of a Delinquent Career również pojawiły 
się dla ilustracji dwie bazowe mapy Chicago. 

W ostatniej części trylogii zamieszczono trzy mapy punktowe, uka-
zujące przestrzenną dystrybucję miejsc zamieszkania młodych sprawców 
przestępstw.

Podejścia badawcze C.R. Shawa oraz H.D. McKaya zostały wielokrotnie za-
stosowane i przyniosły w efekcie wiele prac i raportów badawczych, w których 
jedną z podstawowych ról odgrywały mapy wszystkich typów. Analizę tego 
typu map doprowadzono nieomal do modelowej, idealnej formy. Do klasyki 
literatury tematu weszła ich wspólna praca Social Factors in Juvenile Delinquen-
cy. A Study of the Community, the Family and the Gang in Relation to Delinquent Be-
havior, opublikowana jako drugi tom Report on The Causes of Crime przez Natio-
nal Commission on Law Observance and Enforcement w Waszyngtonie w 1931 
r. Opracowanie to, oprócz raportu merytorycznego, dotyczącego nie tylko Chi-
cago, ale i Filadelfii (Pa), Richmond (Va), Cleveland (Ohio), Birmingham (Ala), 
Denver (Colo), Seattle (Wash), posiada dwadzieścia cztery mapy: po osiem map 
punktowych, odsetkowych oraz strefowych, a także dodatkowo dwie mapy ra-
dialne, promieniowe.

Największą rolę odegrały jednak analizy map przestępczości w pracy za-
mykającej szkołę chicagowską oraz wieńczącą nurt kryminologiczny, tj. w opra-
cowaniu Shawa i McKaya, opublikowanym we wrześniu 1942 r. pod tytułem 
Juvenile Delinquency and Urban Areas. A Study of Rates of Delinquency in Rela-
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tion to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities. Praca 
ta w swej wersji z 1942 r. zawierała sześćdziesiąt trzy mapy, które dotyczyły 
następujących miast: Chicago (Illinois) [26 map, w większości odsetkowych], 
Filadelfia (Pensylwania) [8 map odsetkowych], Boston (Massachusetts) [8 map 
odsetkowych], Cincinnati (Ohio) [6 map odsetkowych], Richmond (Virginia) 
[7 map odsetkowych], Cleveland (Ohio) [8 map odsetkowych]. W 1969 r. wzno-
wiono tę pracę, a McKay przygotował osiemnaście nowych map Chicago. 

Łącznie zatem uaktualniona wersja pracy zawiera sto siedem map, w więk-
szości odsetkowych, ale i strefowych oraz radialnych (promieniowych). Mapy 
te imponują precyzją i wyglądem, ponieważ zostały przygotowane już z wyko-
rzystaniem komputerów. Pracę można uznać nie tylko za idealny wzorzec ba-
dawczy, ale i najlepszy dowód, że metoda badania nic nie utraciła na swej aktu-
alności i przydatności. Nie mówiono jeszcze w tych czasach o polityce miejskiej, 
bo termin ten pojawił się przecież w latach siedemdziesiątych XX w., mistrzow-
sko opisany przez Manuela Castellsa w Kwestii miejskiej29, ale o programach roz-
wiązywania trudnych kwestii społecznych, takich, jak np. Chicago Area Pro-
ject – współtworzony przez Clifforda R. Shawa. Program ten, zwany w skrócie 
CAP, rozpoczął się na początku 1930 r., a w 1934 r. został przejęty i rozbudowa-
ny przez Shawa. Niezbity jest jednak fakt, że badania szkoły chicagowskiej nie 
pozostały jedynie materiałem archiwalnym, zapisanym na jednym z etapów jej 
rozwoju, ale pomogły przygotowywać i wdrażać zakończone sukcesami lokal-
ne programy rozwiązywania problemów społecznych w mieście. 

Najnowsze wznowienie tych map opublikowano w 2006 roku, podkreśla-
jąc aktualność metody – i to zarówno w aspekcie poznawczym, jak i praktycz-
nym, czyli rozwiązywania problemu przestępczości. Nie zastanawia zatem 
fakt, że i współcześnie Chicago jest miejscem tworzenia i wdrażania nowo-
czesnych programów przeciwdziałania dezorganizacji społecznej, polegającej 
na ponownym organizowaniu społeczności lokalnych dotkniętych problema-
mi społecznymi. 

Drugi z najbardziej znanych (po Nowym Jorku) programów rozwiązywania 
problemu przestępczości końca XX wieku, oparty na organizowaniu społeczno-
ści lokalnej wokół celu, jakim jest bezpieczeństwo, powstał w Chicago i dotyczy 
właśnie Chicago. Program ten, nazwany Chicago Alternative Policing Strategy 
(Chicagowska Alternatywna Policyjna Strategia), a w skrócie CAPS, przygo-
towany w 1993 r. i wdrożony w 1994 r., pozwolił zmniejszyć poziom przestęp-
czości o ponad 30%. W największym skrócie można powiedzieć, że program ten 
zawierał w sobie pewne elementy CAP Clifforda Shawa, a nawet symboliczne 
nazwy obu programów wiele łączyło. We współczesnym programie rozwiązy-

29 M. Castells, Kwestia miejska, Warszawa 1982, rozdz. 10, s. 258-272.
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wania problemu przestępczości w warunkach dużego miasta amerykańskiego 
wykorzystano dorobek badawczy i naukowy szkoły chicagowskiej oraz trady-
cję badawczą i działalność praktyczną ruchu domów osiedleńczych (środowi-
skowych), związanych z osobą i działalnością Addams, Breckinridge i Abbott. 

W ramach programu CAPS wykorzystywane są wyniki badań diagnozują-
cych przestępczość w dzielnicach dzięki znakomitemu programowi ICAM 2 (In-
formation Collection for Automatic Mapping), który pozwala nie tylko odpowiedzieć 
na pytanie, jakie są społeczne cechy obrazu przestępcy i przestępstwa w okre-
ślonych obszarach, a nawet ulicach miasta, ale również umożliwia tworzenie 
wszystkich rodzajów map przestrzennej dystrybucji tych zjawisk. Program 
ICAM jest programem stworzonym na potrzeby policji w Chicago. Ze względu 
jednak na potrzeby informacyjne mieszkańców lub potencjalnych mieszkańców 
obszarów w mieście oraz uczestników programu CAPS w roku 2000 uruchomio-
no specjalną, cywilną niejako, wersję tego programu. Każdy mieszkaniec miasta 
może udać się na posterunek policji w swojej dzielnicy i skorzystać z tego pro-
gramu celem pozyskania informacji nie tylko o aktualnym zagrożeniu przestęp-
czością w miejscu swojego zamieszkania lub potencjalnego miejsca osiedlenia, 
ale dokonać oglądu historii tego zjawiska. Program informuje, a zarazem uła-
twia kontakt z policją i stwarza ewentualne podstawy do rozpoczęcia współ-
pracy w ramach CAPS. Dodać należy, że program ten odniósł sukces tam, gdzie 
mieszkańcy obszaru zagrożonego wysokim poziomem przestępczości przełama-
li strach i podjęli współpracę z policją i władzami miasta. 

Bezpośrednim organizatorem społeczności lokalnej jest funkcjonariusz poli-
cji we współpracy z służbami miasta, aktywistami – ochotnikami z tego obszaru. 
Istotnym elementem tego programu jest JCPT, czyli Joint Community – Police 
Training (Wspólne Szkolenie Mieszkańców i Policji), akcja budowania współ-
pracy pomiędzy mieszkańcami i policją w celu poprawienia skuteczności roz-
wiązywania problemów. W programie tym w procesie tworzenia komunikacji 
oraz ułatwiania współpracy występują facylitatorzy, czyli osoby, które poprzez 
swoją pozycję w społeczności przyczyniają się do pokonywania wzajemnych 
animozji i dochodzenia do korzystnych rozwiązań prowadzących do podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa. Oprócz nich występują też pośrednicy – me-
diatorzy – których zadaniem jest wypracowywanie optymalnych dla rozwią-
zywania problemu wersji działań.

Skuteczność programu sprawiła, że przy wsparciu Fundacji Johna D. i Ca-
therine T. MacArthur, AT&T oraz grantu z Departamentu Sprawiedliwości 
Rządu Stanów Zjednoczonych, Akademia Policji w Chicago, stanowiąca część 
Uniwersytetu Stanowego, przygotowała wersje tego programu dla krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski. Pakiet informacyjny zawiera 
podręcznik oraz kasetę video, a także szereg materiałów pomocniczych, takich 
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jak: ścienne tablice poglądowo-szkoleniowe czy ulotki skierowane zarówno 
do mieszkańców, jak i działaczy samorządowych. Wszystkie materiały są prze-
tłumaczone na język polski oraz pozostałe języki krajów naszego regionu. Do-
datkowo finansowane były dziesięciodniowe kursy dla policjantów, pracowni-
ków samorządów oraz pracowników naukowych, włączanych do realizacji tego 
programu w krajach Europy Środkowej, Południowej czy Wschodniej30. W Pol-
sce program CAPS w najbardziej zaawansowanej formie wdrożono w trzech 
miastach, tj. Szczecinie, Katowicach oraz Warszawie. 

Mapy punktowe i mapy odsetkowe odgrywają zatem bardzo praktyczne 
role w kształtowaniu świadomościowego obrazu zagrożeń mieszkańców, mo-
bilizując ich do podjęcia działań i współpracy w ramach społeczności lokalnych 
w przeciwdziałaniu dezorganizacji społecznej.

3.  W kierunku standardu metodologicznego  
map zjawisk i problemów społecznych

Opublikowanie map i książki Hull-House. Maps and Papers w 1895 r. rozpoczę-
ło z jednej strony nieustającą dyskusję nad przydatnością tej techniki prezen-
tacji danych, faktów i opinii, a z drugiej nad budowaniem standardu tej nowej 
w warunkach socjologii techniki badawczej. Jednym z istotniejszych głosów 
w tej materii był artykuł W.Z. Ripleya z 1899 roku, zatytułowany Notes on Map 
Making and Graphic Representation, który zamieszczono w American Statistical As-
sociation31. Artykuł ten stanowił przypomnienie zasad wprowadzania odcieni 
jednego koloru do odzwierciedlenia rozciągłości konkretnego zjawiska, z przy-
kładem badań Turquanta odnośnie do gęstości zaludnienia we Francji. Kolejna 
zasada w technice graficznej prezentacji danych socjologicznych dotyczyła sto-
sowania odcieni szarości do ilustrowania rozkładu zjawiska i możliwości popeł-
niania błędów, jeżeli wybierze się niewłaściwe kryteria. Następna zasada wiąza-
ła się z budowaniem legendy i zawartych w niej danych. Najczęstszym błędem 
popełnianym przez ówczesnych badaczy było nakładanie granic przedziałów 
danych na siebie, co mogło doprowadzać do przekłamań w odtwarzaniu gra-
ficznym wartości na mapie. Artykuł zawiera szczegółowy instruktaż do techni-
ki graficznego nanoszenia na mapę danych, a także przygotowywania matrycy 
do reprodukcji map zjawisk społecznych32. 

W procesie standaryzacji techniki prezentacji danych w postaci map oraz 
ich analiz istotny okazał się klasyczny podręcznik Willarda C. Brintona, zaty-

30 Autor niniejszego tekstu uczestniczył w takim szkoleniu w 1999 roku w USA.
31  W.Z. Ripley, Notes on Map Making and Graphic Representation, American Statistical Association. New 

Series, 1899, 47 (September), s. 313-326.
32 Tamże, s. 323-326.
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tułowany Graphic Methods for Presenting Facts, wydany w 1914 r.33. W tym, liczą-
cym ponad 370 stron opracowaniu w szczegółowy sposób doradza, jak przy-
gotowywać mapy, jak umieszczać na nich symbole i inne oznaczenia faktów. 
Ukazuje błędy w tworzeniu map prezentujących fakty, w tym również te z za-
kresu nauk społecznych. 

Doniosłym wydarzeniem na forum dyskusji o technice map zjawisk spo-
łecznych w społeczności socjologów amerykańskich, a tym samym i uczestni-
ków szkoły chicagowskiej, była publikacja w 1925 r. artykułu Erle’a Fiske Youn-
ga (absolwent Instytutu z 1920 r.), zatytułowanego The Social Base Map34. Ten 
niewielkich rozmiarów, bo liczący zaledwie pięć stron, artykuł niemal w każ-
dym zdaniu zawiera istotne informacje o tak ważnym narzędziu socjologicznej 
eksploracji, jakim jest podstawowa mapa badawcza (social base map). Artykuł 
ten ma również konotacje ze szkołą chicagowską, albowiem Young w specjal-
nej nocie stwierdził, że jego zainteresowanie techniką jest wynikiem zainspiro-
wania pracami Parka oraz Burgessa, którzy jako jedni z pierwszych zauważyli 
istotność ekologicznych czynników w procesach społecznych. Jak sam zauwa-
żył, wpływ ich sposobu podejścia do zagadnienia był łatwy do zaobserwowa-
nia w jego artykule. Nie pomniejsza to jednak roli Younga, który od momentu 
publikacji jest de facto cytowany nieomal we wszystkich istotnych opracowa-
niach na temat map i ich zastosowań w badaniach społecznych oraz socjolo-
gicznych w analizowanym czasie. 

Już w pierwszym zdaniu swego artykułu Young zauważył, że „Mapa jest 
przyrządem do studiowania przestrzennej dystrybucji i zmian zjawisk spo-
łecznych”35. Do sił społecznych, które mogą być postrzegane jako interesujące 
dla badacza rzeczywistości społecznej, zaliczył jednostki, populacje, instytu-
cje oraz postawy. Czynniki te powinny interesować socjologa jako dynamicz-
ne siły społeczne, które, wchodząc ze sobą w interakcje, przyciągają się lub 
odrzucają. Ich lokacja i przemiany, w tym również przemieszczanie w prze-
strzeni w określonym czasie, są wynikiem wzajemnie modyfikujących się sił 
społecznych i geograficznych. Young przyrównał obydwa rodzaje sił do magne-
su i żelaznych opiłków, które układają się w charakterystyczne formy i wzory. 
Badanie tych właśnie społecznych wzorów jest istotą charakterystyki społecz-
nych sił w uzależnieniu od sił geograficznych i pod ich wpływem. I dlatego ba-
danie geografii danych form społecznego zachowania jest, zdaniem Younga, 
pierwszym krokiem w procesie analizy ogółu sił determinujących zachowanie 
człowieka. Wskazał on, że świat ludzi, podobnie jak roślin czy zwierząt, dąży 

33 W.C. Brinton, Graphic Methods for Presenting Facts, New York 1914.
34 E.F. Young, The Social Base Map, ”Journal of Applied Sociology”, 1925(01), s. 202-206.
35 Tamże, s. 202.
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do uporządkowania się stosownie do kategorii grup terytorialnych, które do-
konuje się według specyficznych kombinacji elementów wchodzących w ich 
skład. Te elementy, które są względem siebie kompatybilne, koegzystują, nato-
miast te nieprzystające odrzucają się lub omijają. 

Postać swoistej dynamicznej równowagi omówił Young na przykładzie śro-
dowiska naturalnego, w którym świat zwierzęcy i roślinny kooperuje i współza-
wodniczy między sobą i wewnątrz każdego ekosystemu. Mapy ukazujące dys-
trybucję i dynamikę różnych form życia na określonym obszarze są – zdaniem 
Younga – podobne do reguł i wzorów chemicznych. Mapa jest w tym przypad-
ku obrazem warunków, które umożliwiają funkcjonowanie organizmu w jego 
własnej postaci. Świat ludzi funkcjonuje w pewnym sensie w sposób podobny. 
Nawet w świecie slumsu można odnaleźć wzajemnie powiązane osoby i insty-
tucje, takie jak: bezrobotni bezdomni, uliczni agitatorzy, przestępcy, prostytut-
ki, tanie restauracje, biura pracy, misje – wszystkie te elementy znalazły w nim 
odpowiedni habitat. Jeżeli pewien obszar dużego miasta jest przedstawiany 
w postaci mapy, to zawsze będzie składał się on z pewnej liczby subobszarów 
o określonej specyfice. Young zauważył: „Każdy obszar przedstawia mniej lub 
bardziej odrębną formę społecznej organizacji, która odróżnia go od przyle-
głych obszarów. Każdy posiada granice, które wydzielają go w pewnym sen-
sie od pozostałego świata. Stanowiąc zaprzeczenie arbitralnie określonych pod 
względem politycznym, statystycznym i administracyjnym obszarów, te wła-
śnie obszary można nazwać «naturalnymi obszarami»”36. 

Tak oto Young wyprowadził pojęcie obszaru naturalnego, który jest klu-
czowy dla całej szkoły chicagowskiej. Kontynuując swoje refleksje, zauwa-
żył, że dystrybucja różnych form społecznych zachowań, takich jak np. prze-
stępczość nieletnich czy zamieszki na podłożu rasowym, powinna być badana 
w związku z tymi naturalnymi obszarami. Stworzył przykładowe pytania ba-
dawcze w stylu: 
1. Czy te formy zachowań charakteryzują jeden, czy więcej obszarów?
2. Jakie zjawiska współwystępują na tym obszarze?
3. W jakich lokalnych uwarunkowaniach badane zjawisko posiada tendencję 

do pojawienia się lub zniknięcia?37.
W poszukiwaniu czynników sprawczych można zaobserwować, że pew-

ne aspekty społeczności są bardziej stałe niż inne. Do nich oczywiście zali-
czył Young te dotyczące środowiska naturalnego – geograficznego. Oprócz 
tych naturalnych, takich jak ukształtowanie terenu (rzeki, jeziora, kształt tere-
nu), równie ważne są te elementy środowiska naturalnego, które zmienił czło-

36 Tamże, s. 203.
37 Tamże, s. 203.
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wiek, tj. przebieg głównych arterii komunikacyjnych, kanały, tory kolejowe, 
tunele, mosty, obszary przemysłowe, parki itd. Raz powstałe, będą wpływać 
na życie w tych obszarach, gdzie są zlokalizowane. Będą one ukierunkowywać, 
przyspieszać, powstrzymywać, opóźniać przemiany, ponadto będą łączyć róż-
ne grupy interesu i zapewniać lub ograniczać zaspokojenie potrzeb pewnych 
zbiorowości, w większości tam zamieszkujących lub migrujących tam w ra-
mach dziennego cyklu wędrówkowego. Innymi słowy będą one powstrzymy-
wać dezorganizację lub przyczyniać się do jej różnych typów. 

Young zauważył, że aktualna fizyczna struktura obszaru jest wynikiem 
działalności i aktywności poprzednich i obecnych jego mieszkańców. W ten 
sposób wyprowadził funkcje społecznej mapy podstawowej: „Dlatego też jest 
pożądanym, aby nanosząc na mapy dane o charakterze społecznym, używać 
mapy podstawowej, która umożliwia badaczowi życia społeczności: 1. utwo-
rzenie graficznych współzależności danych (społecznych – K. Cz.) z względnie 
stałymi znaczącymi, geograficznymi elementami społecznej struktury; 2. nanie-
sienie tych danych w ten sposób, aby ich związek z różnymi naturalnymi ob-
szarami był bezpośrednio i natychmiast widoczny”38. 

Na społecznej mapie podstawowej, spełniającej te dwie funkcje, powinny być 
odnotowane nie tylko wszystkie naturalne, geograficzne cechy, ale i względnie 
stałe aspekty społecznej organizacji. Young zaproponował sześć typów tej orga-
nizacji: „Praktyczne kategorie to: 1. Mienie kolei; 2. Własność przemysłu; 3. Wła-
sność handlowo-biznesowa; 4. Publiczne i prywatne parki i bulwary, cmentarze, 
pola golfowe, itd.; 5. obszary mieszkalne; 6. wakujące obszary. Każdy typ użyt-
kowania powinien być oznaczony poprzez pewne umowne symbole, które nie 
powinny kolidować z danymi nanoszonymi bezpośrednio nad nimi”39. W przy-
pisie Young przytoczył symbole stosowane przez Parka i Burgessa, w szczegól-
ności przy tworzeniu znanej podstawowej społecznej mapy Chicago. 

Zastosowanie tego typu klasyfikacji organizacji społecznej przestrzeni uka-
zuje fundamentalną strukturę społeczności tam zamieszkującej lub ją użytku-
jącej. Struktura ta stanowi naturalne granice oddzielające różne poziomy życia 
funkcjonującej tam społeczności. Sposób użytkowania terenu, gęstość zaludnie-
nia, czynsze, to tylko przykłady wielu czynników, które powinny być brane pod 
uwagę przy korelowaniu określonego zjawiska miejskiego. 

Young zauważył, że pożądane jest, aby używać dwojakiego rodzaju map 
podstawowych, równocześnie nanosząc dane. Pierwsza z nich powinna za-
wierać dane geograficzne o charakterze społecznym, tj. charakter użytkowania 
gruntu, wartość gruntową czy gęstość zaludnienia. Mapa o podwójnej bazie da-

38 Tamże, s. 204.
39 Tamże, s. 205.
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nych naniesionych może być konstruowana wtedy, gdy kolejne bazy danych 
występują pod podobną postacią przestrzenną. 

Kończąc swój artykuł, Young dostrzegł potrzebę rozwoju techniki map 
w badaniach społecznych i socjologicznych, zarówno jako narzędzia analizy 
socjologicznej, jak i postaci graficznej formy prezentacji danych natury społecz-
nej. Ta potrzeba wiąże się też m.in. z gwałtownym wzrostem istotności ekologii 
humanistycznej w socjologicznej refleksji. 

W procesie wypracowywania metodologii badań społecznych w zakresie 
techniki map zjawisk społecznych w USA następną ważną rozprawą była praca 
opublikowana przez Emory Stephena Bogardusa w 1926 r. (absolwenta Uniwer-
sytetu w Chicago z 1911 r.), którą autor zatytułował The New Social Research40. 
To podręcznik bezpośrednio związany ze szkołą chicagowską, bowiem wstęp 
do niej napisał sam Robert E. Park. Opracowanie Bogardusa dotyczyło znanych 
w socjologii zasad studiów nad dystansem społecznym. W swej procedurze ba-
dawczej – eksploracji – Bogardus wyróżnił sześć faz, a z punktu widzenia tech-
niki mapowania danych istotnymi okazały się: faza 5 (statystyczna) i 6 (ekolo-
giczna). W tej ostatniej autor starał się odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. 
rodzaju relacji jednostki ludzkiej z jej środowiskiem, jeżeli one występują. Faza 
ta jest istotna dla procesu wypracowywania metodyki techniki map. Bogardus 
sięgnął do argumentów użytych w artykule Younga. Wskazał na pewne podo-
bieństwa pomiędzy procesem „współzawodniczącej współpracy”, zachodzą-
cym zarówno w społeczności mieszkańców miast, jak i w społeczności roślin. 
To właśnie społeczna mapa podstawowa (social base map) posłużyła Bogarduso-
wi do określenia podobieństw i różnic w porównywanych obszarach natural-
nych41. Te naturalne bariery, takie jak: koryta rzek, jeziora, wzgórza, ulice, dro-
gi, mosty, obszary przemysłu, handlu itp., służą niejednokrotnie jako narzędzie 
podziału lub wydzielenia mniejszych sąsiedztw i jednostek w sieci handlu deta-
licznego. W tekście odnoszącym się do tej fazy Bogardus umieścił cztery rodzaje 
map określających jego badanie dystansu społecznego. Opisując pierwszy typ 
map, czyli mapy podstawowej zauważył, że imigranci przedostają się (przesą-
czają) przez te naturalne bariery w ich najsłabszych ogniwach. Jeżeli napotka-
ją odmienne kategorie społeczne (np. nieumiejących czytać), to wysoce praw-
dopodobnymi są takie fakty, jak: zamieszki, ataki bombowe oraz organizacje 
ochrony mieszkańców atakowanych obszarów. 

Drugi typ map to mapy punktowe. W przypadku badań Bogardusa ten ro-
dzaj map jest przydatny do ukazania i analizowania skupisk jednostek lub ro-
dzin z różnych ras czy mniejszości. Naniesienie punktów umożliwia wskazanie 

40  E.S. Bogardus, The New Social Research, J.R. Miller Press, Los Angeles 1926.
41  Tamże, s. 34.
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centrów tych grup lub mniejszości oraz ukazanie ognisk skupienia. Należy na-
stępnie wytyczyć linię podziału pomiędzy tymi mniejszościami lub grupami. 

Kolejną kategorię map Bogardus określił jako dwupozycyjne (two-position 
map). Przykładem tej kategorii map jest mapa oznaczona numerem III42, któ-
ra ukazuje miejsca zamieszkania uciekających z domu dziewcząt i miejsca ich 
aresztowania (obwódka punktu – dla określenia miejsca ich zatrzymania – oraz 
pełny punkt – oznaczenie miejsca zamieszkania). Bogardus wskazał na możli-
wość wykreślenia także trójwymiarowej mapy społecznej. Chodzi o pokazanie 
zależności trzech rodzajów danych i faktów. Zauważył, że jeżeli liczba różnych 
symboli wzrasta powyżej pięciu bądź sześciu, zaczynają one dezorientować 
osoby analizujące zjawiska43. Następnie ponownie powołał się na artykuł Youn-
ga w celu określenia przydatności społecznej mapy podstawowej oraz omówił 
proponowane przez tego autora rodzaje symboli do opisu środowiska fizycz-
nego i społecznego. 

Mapa, której nadano numer cztery, jest specyficznym rodzajem społecznej 
mapy podstawowej i stanowi przykład innych studiów. Ten typ mapy wynalazł 
E.F. Bamford na potrzeby analizy obszaru japońskiego biznesu w Los Angeles 
w 1924 r. Ukazuje ona frontowe strony budynków na ulicach lub w obszarach 
naturalnych, wraz z określeniem rodzaju aktywności ekonomicznej (13 różne-
go rodzaju symboli działalności biznesowej oraz kategorie zawodów – również 
13, ale symboli literowych, na oznaczenie zawodów). 

Opis Bogardusa i jego propozycje zastosowania techniki społecznych map 
badawczych są najlepszym przykładem, że mogą one służyć nie tylko do ilu-
strowania zjawisk występujących w przestrzeni miasta, ale do ich bardzo pre-
cyzyjnego analizowania i interpretowania. 

Najpełniejszy jednak rozwój tej techniki badawczej przypada na lata dwu-
dzieste i trzydzieste XX wieku, wraz z rozwojem różnych nurtów szkoły chi-
cagowskiej socjologii. W podręczniku Field Studies in Sociology, opublikowa-
nym w 1928 r., jego autorka, Vivien M. Palmer, poświęciła mapom badawczym 
w społecznych badaniach terenowych cały piąty rozdział44. 

We wstępie do tego rozdziału, zatytułowanego Społeczna mapa badawcza, Pal-
mer zauważyła, że przez wiele lat mapy te były i są najbardziej istotną techniką 
uruchamianą do prezentacji danych badawczych. Dzięki nim wiele wyników 
uzyskanych w trakcie badań społecznych mogło zostać tak doskonale i graficz-
nie przedstawionych. Jak podała to rzeczona autorka: „(…) Badacze społeczni 
orzekli, że mapy są niezastąpione w prezentowaniu ich wyników badań spo-

42  Tamże, s. 39.
43  Tamże, s. 36.
44  V.M. Palmer, The Social Research Map [w:] Field Studies in Sociology, s. 185-191.
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łecznościom w celu uzyskania działań. Choć mapy są także użyteczne socjolo-
gom w przedstawianiu wielu ich faktów, to są one nawet bardziej użyteczne, 
jako część ich warsztatowych technik do lokalizacji ich problemów badawczych 
oraz do analizowania i odkrywania relacji pomiędzy danymi”45. 

Pierwszy moduł tego rozdziału autorka poświęciła wykorzystaniu map 
w badaniach. W przypadku konieczności zastosowania statystycznej procedu-
ry klasyfikacji uzyskanych danych o charakterze społeczno-demograficznym 
jedną z możliwych procedur jest właśnie nanoszenie ich na mapy, tak aby cha-
rakteryzowały społeczności, których dotyczą. 

Pierwszy rodzaj map to mapy punktowe, które klasyfikują dane przestrzen-
nie i umożliwiają lokalizację zjawiska oraz określenie wzorów jego dystrybucji. 
Drugi rodzaj map umożliwia ukazanie pewnej fazy życia grupy poddanej bada-
niu społecznemu, poprzez określenie konstelacji zjawisk i problemów, których 
ta społeczność właśnie doświadcza, oraz określenie korelacji pomiędzy nimi. 
Pozwala to potem porównać je na mapie w odniesieniu do np. wielkości i liczeb-
ności populacji. Oprócz możliwości klasyfikacji danych w przestrzeni mapy po-
zwalają też porządkować je według chronologii i stwarzają możliwości uzyska-
nia obrazu dynamiki zjawiska lub zjawisk w określonym czasie.

W drugim module swojego rozdziału Palmer scharakteryzowała mapy uka-
zujące dystrybucję danych badawczych. Uznała ona, że najprostszym zastoso-
waniem map jest naniesienie na mapy bazowe, nawet o minimalnych podsta-
wowych informacjach, takich jak ulice, rzeki czy linie komunikacyjne, wyników 
badań, tak by dokładnie odzwierciedlały swoje dane. Taka mapa staje się istot-
nym narzędziem badawczym, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą przypad-
ków tego samego zjawiska czy problemu. Pozwala ona socjologowi szybko 
określić ogniska skupienia zjawiska lub zjawisk i wskazuje tym samym, gdzie 
powinien powrócić, aby pogłębić swoje studia. 

Określenie habitatu jest zatem pierwszym krokiem w procedurze badania 
zjawiska czy problemu. Palmer zauważyła, że: „rozproszone przypadki, które 
pojawiają się na mapie obecnie opisywanej, są także ważne dla badacza. Te izo-
lowane przypadki mogą wskazywać prawdopodobną przyszłość tych obszarów 
naturalnych i mogą też informować o możliwościach zmian, na nich właśnie. 
W nowych obszarach przypadki te mogą dowodzić zawiązujących się proce-
sów społecznych i mapa pokazuje je badaczowi, zanim większość ludzi stanie 
się świadoma ich występowania”46. 

Prosta mapa punktowa pozwala też odkrywać naturalne obszary instytu-
cji społecznych poprzez zaznaczenie w przestrzeni jej członków. Palmer użyła 

45  Tamże, s.185.
46  Tamże, s. 186.
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przykładu map ukazujących mniejszości narodowe w kraju i mieście imigracji. 
Można oczywiście porównywać występowanie oraz rozwój lub zanik zjawisk 
w warunkach różnych miast i wsi, ale można też przeanalizować ewentualne 
wzory, w jakie układają się one w przestrzeni. Umożliwiają one też stosowanie 
map dystrybucji jako wskaźników zjawiska społecznego. 

Mapy wskazujące korelacje pomiędzy danymi to tytuł trzeciego modułu opra-
cowania Palmer. Przygotowując mapę, można utworzyć zestawienia danych 
występujących na mapie podstawowej (base map) oraz innych danych socjolo-
gicznych, które są nanoszone na mapę. Odkrycie konstelacji zjawisk społecz-
nych na określonym obszarze może wskazywać na relacje pomiędzy nimi lub 
wzajemną zależność pomiędzy tymi zjawiskami a występującymi najczęściej 
wspólnymi czynnikami. 

Podstawowa badawcza mapa społeczna, tak jak i inne mapy, powinna do-
starczyć znaków, które umożliwią szybkie i łatwe określenie lokalizacji. Tego 
typu „niezbędnikami” są: ulice, kanały rzek, linie kolejowe, place i bulwary 
oraz wszystkie inne ukształtowania środowiska, które ułatwiają łatwą iden-
tyfikację przestrzenną. Te naturalne mechanizmy selekcji, jak pisze Palmer, 
niejednokrotnie kształtują i dzielą zbiorowości i społeczności zamieszkujące 
w takich obszarach. Dodatkowo, oprócz wymienionych naturalnych, fizycz-
nych identyfikatorów przestrzeni, istotną wartość dla podstawowej badaw-
czej mapy społecznej posiadają podziały i oznaczenia przestrzeni miejskiej, 
uwzględniającej obszary przemysłowe i mieszkalne, wolne od zagospodaro-
wania itd. Te wzajemne zależności pomiędzy fizycznymi wyznacznikami tere-
nu oraz cechami o charakterze społecznym mogą być wykreślone za pomocą 
serii podstawowych badawczych map społecznych. Palmer podała przykłady 
gęstości zaludnienia na danym obszarze, określane za pomocą odcieni szaro-
ści lub kolorów. 

Podobnie można postępować w tworzeniu podstawowej mapy ilustrującej 
mniejszości etniczne, wartość ziemi, czynsze, obszary inwestycji biznesowych, 
ugrupowania religijne, centra społeczne czy zawodowe struktury. Oprócz wy-
znaczania związków pomiędzy fizycznymi i społecznymi cechami można też 
zestawiać wydruki różnych społecznych danych, tak, aby odkrywać różnego 
rodzaju relacje. Do tego typu relacji Palmer zaliczyła wspólne nanoszenie np. 
przestępczości nieletnich, rozwodów, adresów członków gangów, itp. Zamknię-
cie krzywą koncentracji punktów powinno być dokonywane na każdej z map, 
tak, aby ukazać naturalny obszar zjawiska, które jest naniesione na mapę. Za-
rysy tak uzyskanych obszarów naturalnych powinny być przenoszone na inne 
mapy, ukazując kolejne zjawiska czy zależności. Celem tego typu zabiegu jest 
stwierdzenie potencjalnego występowania zależności lub ich braku. Rozpro-
szone przypadki każdego naniesionego zjawiska powinny być brane pod uwa-
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gę w procesie analizy, w celu określenia, czy dane zjawisko „przemieszcza się” 
w przestrzeni miasta, a jeśli tak, to w jakim kierunku. 

W czwartym module rozdziału poświęconego mapom w badaniach spo-
łecznych Palmer omówiła te, które ukazują zmiany i tendencje. Jak sama za-
uważyła, „mapy mogą być używane do nanoszenia lokalizacji danego społecz-
nego zjawiska w różnych czasokresach swego występowania. Zmiany tak oto 
prześledzone dają często wskazówki – zarówno odnośnie przemian samego 
zjawiska, jak i przeobrażeń w środowisku społecznym różnych miejscowości, 
w których je znaleziono”47. Podkreśliła jednak, że należy zachować ostrożność 
w momencie, gdy nanoszone są dane odnośnie do zjawiska w różnych okre-
sach. Dotyczy to mapy podstawowej (base map), która została stworzona dla wy-
branego okresu, stając się nie do końca właściwą dla innych lat. Uwaga ta po-
winna przypomnieć się badaczom w momencie, gdy nanoszą dane dotyczące 
zjawiska z innych lat.

Tworzenie map w badaniach społecznych to tytuł piątego modułu rozdziału po-
święconego tej technice eksploracji. Już w pierwszym zdaniu Palmer zauwa-
żyła, że nigdzie wyraźniej niźli w pracowni map nie można dostrzec znacze-
nia zakresu i formułowania technik badawczych. Odkrywanie nowych technik 
tworzenia map wymaga eksperymentowania i rekombinacji starych, sprawdzo-
nych wzorów. Palmer sformułowała pięć ogólnych dyrektyw dla badaczy za-
mierzających stworzyć swoje własne robocze mapy.

W szóstym punkcie, zatytułowanym Interpretacja map, autorka zwróciła 
uwagę na zagadnienie umiejętności odczytywania i analizowania danych na-
niesionych na mapy. Jednym zagadnieniem jest wykonanie mapy, a drugim 
– umiejętność jej odczytania. Pierwszym krokiem w interpretowaniu map jest 
sformułowanie dokładnych stwierdzeń opisujących różne fakty na nią naniesio-
ne. W tworzeniu tych stwierdzeń ważne są dane, których powinno się poszu-
kiwać w związku z zaistniałymi faktami na mapie, ale pochodzącymi z innych 
źródeł, do których Palmer zaliczyła: mapy z danymi statystycznymi, dokumen-
ty i osobiste obserwacje. Te zewnętrzne w stosunku do map dane powinny być 
starannie porównane z informacjami wynikającymi z interpretowanej mapy. 
Palmer skonkludowała ten fragment swojej pracy i zarazem cały rozdział w na-
stępujący sposób: „W interpretowaniu mapy istotnym jest pamiętanie o dwóch 
odrębnych kategoriach: 1. wnioski, które są udowodnione poprzez dane z map 
lub innego rodzaju dane, które są powiązane z nimi; 2. przypuszczenia (pyta-
nia badawcze wyższego rzędu – K. Cz.) i hipotezy, które powstają i wymagają 
bardziej intensywnych badań, zanim będzie je można zaakceptować”48. 

47  Tamże, s. 188.
48  Tamże, s. 191.
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Spośród wielu znanych autorów, należących do pierwszej szkoły chicagow-
skiej Parka, uwzględniając cel tego opracowania, należy zwrócić uwagę na oso-
by Clifforda Robe’a Shawa i Henry’ego Donalda McKaya, którzy łączyli w swo-
ich studiach jakościowe i ilościowe techniki badawcze49. Shaw uważany jest 
powszechnie w amerykańskiej socjologii za jednego z głównych prekursorów 
nowoczesnych badań naukowych przestępczości nieletnich. Jego monografie 
dotyczące przestępczości są uznane za wybitne pozycje reprezentujące amery-
kańską socjologię empiryczną w literaturze światowej, m.in. przez E.W. Burges-
sa i Donalda J. Bogue’a50. Shaw był zwolennikiem jakościowych technik badaw-
czych, aczkolwiek doceniał i stosował także techniki ilościowe51. 

Dbałość o klarowność w opisie metod i technik badawczych była również 
udziałem Shawa i McKaya. W uznawanej za istotną dla całego nurtu krymino-
logicznego pracy, zatytułowanej: Delinquency Areas: A Study of the Geographic Di-
stribution of School Truants, Juvenile Delinquents, and Adult Offenders in Chicago52, 
wskazali oni na konieczność badania przestrzennej dystrybucji zjawisk, którą 
ukazać mogą właśnie różnego rodzaju mapy. Jest to zarazem jedyna monogra-
fia szkoły chicagowskiej, w której zaprezentowano dokładnie sposób przygo-
towywania różnych rodzajów map zjawisk i problemów społecznych w mie-
ście. To studium przestrzennej dystrybucji przestępczości w Chicago opierało 
się na danych dotyczących około 55 998 osób mających konflikt z prawem lub 
nieletnich sprawiających kłopoty wychowawcze. Objęcie badaniami tak dużej 
populacji, a dodatkowo zebranie tych danych na przestrzeni 26 lat, przyczy-
niało się do podniesienia wiarygodności rezultatów i tym samym ich istotności 
dla następnych poszukiwań. Ponieważ geograficzna dystrybucja przestępczo-
ści miała oprzeć się w pierwszym rzędzie na adresach domowych, sprawdza-
no ich aktualność. 

Mając przygotowane i opracowane statystycznie, dodać trzeba, profesjo-
nalnie, jak na tamte czasy, dane, można było przystąpić do następnego punk-
tu postępowania badawczego, czyli przygotowywania map. Adresy przestęp-
ców miały być naniesione na powiększoną społeczną roboczą mapę Chicago. 
Każdemu przestępcy spośród badanych w ośmiu początkowych seriach przy-
pisano jeden punkt na mapach. Nanoszenie polegało na sytuowaniu każdego 
punktu albo dokładnie w miejscu zamieszkania przestępcy, albo tak blisko, jak 
to tylko było możliwe (ulica i nr domu) w sensie graficznym. W tym drugim 

49   Zob. na ten temat: E.W. Burgess, D.J. Bogue, The Delinquency Research of C.R. Shaw and H.D. McKay and 
Associates [w:] Contributions to Urban Sociology, E.W. Burgess, D.J. Bogue (Ed.), Chicago 1964, s. 591.

50  Tamże, s. 591.
51  Tamże, s. 591.
52   C.R. Shaw, F.M. Zorbaugh, H.D. McKay, L.S. Cottrell, Delinquency Areas, A Study of the Geographic Distribu-

tion of School Truants, Juvenile Delinquents, and Adult Offenders in Chicago, Un. of Ch. Press, Chicago 1929.
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przypadku zwracano szczególną uwagę, aby punkt ten mieścił się we właści-
wym obszarze spisowym.

Konieczność umieszczenia owego punktu statystycznego we właściwym 
obszarze spisowym wiązała się z obliczanymi później odsetkami przestępczo-
ści dla danych obszarów (wskaźnikami w stosunku do ogólnej liczebności po-
pulacji w tym wieku, zamieszkującej dany obszar), tak, aby podwyższyć sto-
pień wiarygodności wyników. 

Shaw i McKay zwrócili uwagę także na pewne przekłamania, jakie poja-
wiły się w przypadku nanoszenia na mapy danych z dwóch dodatkowych se-
rii badań. Obraz występowania przestępczości został w pewnym stopniu znie-
kształcony ze względu na wielokrotność popełniania czynu występnego przez 
tego samego sprawcę, ale zawsze oznaczenia tych zachowań mieściły się w ra-
mach obszarów spisowych.

Następny etap badań polegał na przekopiowaniu uzyskanych map proble-
mów społecznych na mapy konturowe miasta. Sama technika kopiowania, dziś 
już uważana za archaiczną, polegała na podświetleniu szklanego blatu z mapami 
za pomocą reflektora. Dzięki temu zabiegowi dokładna dystrybucja punktów sta-
tystycznych została zachowana, mimo że oznaczenia linii ulic i obszarów granicz-
nych były wyeliminowane. Ostatnim etapem przygotowania map pierwszego ro-
dzaju było ich pomniejszenie do skali umożliwiającej prezentację w książce.

Drugiego rodzaju mapy, ukazujące już stosunek liczby przestępców do ogól-
nej liczby populacji, uwzględniając oczywiście odpowiednie grupy wiekowe 
oraz płeć, wymagały już większego wysiłku w trakcie ich konstruowania. Przy 
ich tworzeniu wykorzystano podział miast amerykańskich na obszary spisowe. 
Dzięki mapom, które nazwano wskaźnikowymi lub odsetkowymi (rate maps), 
zmiany wskaźników przestępczości w połączeniu z pochodzeniem etnicznym 
zróżnicowanym w ramach takiego miasta jak Chicago, wypływały z radialnej 
ekspansji przebiegającej z centrum na zewnątrz miasta i były odkrywane za po-
mocą map tego ostatniego rodzaju. Specyficzne promienie zostały poprowadzo-
ne od centrum miasta najważniejszymi ulicami, tak, aby przechodziły przez ob-
szary większości dużych społeczności etnicznych zamieszkujących Chicago53. 

Pozostały jeszcze do omówienia dwa inne rodzaje map, którymi posługiwa-
li się Shaw i McKay. Wiążą się one ściślej z koncepcjami Parka i Burgessa. Pierw-
szy z wymienionych powyżej rodzajów map to mapy stref koncentrycznych 
(zone maps). W koncepcji Burgessa city stanowiło centralny punkt skupienia 
(oznaczanego jako I strefa koncentryczna), na zewnątrz którego obrysowywa-

53   Na gruncie polskojęzycznej literatury, choć nie socjologicznej, ale geografii społecznej, pokazał 
to na mapie Grzegorz Węcławowicz w pracy Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-
przestrzenne, PWN, Warszawa 2003, s. 42. 
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no pozostałe strefy. Kolejne wyznaczały odpowiadające koncepcji teoretycznej 
obszary. Powyżej obszaru II strefy promień był powiększony o 1 milę dla każ-
dej dodatkowej strefy. Wskaźniki przestępczości indywidualnej obliczane dla 
1 mili kwadratowej, wchodzące na mapie w obręb stref koncentrycznych, były 
uśredniane i prezentowane graficznie.

Ostatni rodzaj map stosowanych w tym studium to tzw. mapy promieniowe 
lub radialne czy gwiaździste (radial maps). Zmiany wskaźników przestępczości 
w połączeniu z pochodzeniem etnicznym zróżnicowanym w ramach takiego 
miasta, jak Chicago, wynikały z radialnej ekspansji przebiegającej z ukierunko-
waniem od centrum na zewnątrz miasta i były odkrywane za pomocą map tego 
ostatniego rodzaju. Specyficzne promienie zostały poprowadzone od centrum 
miasta najważniejszymi ulicami, tak, aby przechodziły przez obszary większo-
ści dużych społeczności etnicznych zamieszkujących Chicago. 

Pomocna dla badaczy szkoły chicagowskiej była też praca z 1938 r., zatytu-
łowana Notes on Statistical Mapping. With Special Reference to the Mapping of Popu-
lation Phenomena, której autorami byli John K. Wright, Loyd A. Jones, Leonard 
Stone i T.W. Birch54. Wprowadzała ona standardy do map w naukach społecz-
nych, na temat których już od momentu publikacji map Addams toczyła się za-
żarta dyskusja, trwająca (z różnym natężeniem) do dziś.

Uniwersalna przydatność techniki map została zauważona również przez 
innych badaczy, nie tylko w Chicago, ale tam przede wszystkim. W drugiej se-
rii wydawniczej Uniwersytetu w Chicago – Social Sciences Studies – ukazała 
się w 1927 r. m.in. praca Leonarda D. White’a (nauki o polityce) The City Mana-
ger, w której również zamieszczone zostały mapy jako element prezentacji da-
nych i istotna część analiz (mapa dystrybucji miejscowości posiadających tzw. 
Council-Manager Plan). 

Rok 1939 miał inne znaczenie dla szkoły chicagowskiej niż dla tragicznej hi-
storii Europy. W nazistowskich Niemczech wykorzystano mapy i badania eko-
logiczne do planowanego eliminowania przeciwników politycznych. Profesor 
Andreas Walther opracował mapy Hamburga w 1936 r. w celu oczyszczania 
miasta z różnych elementów asocjalnych (Neue Vege zur Grossstadtsanierung). 
Autor przedstawił problematykę społecznego oczyszczenia (soziale Sanierung) 
obszarów miejskich z niepożądanych, aspołecznych grup. Obszary można scha-
rakteryzować za pomocą wskaźników ukazujących wpół kryminalne lub kry-
minalne środowisko oraz niskie stawki czynszowe za lokale mieszkalne. 

Na obszarach tych występuje dziedziczenie defektów biologicznych w ob-
rębie rodziny i moralny rozkład. Walther przywołał pracę wydaną w Londy-

54   J.K. Wright, L.A. Jones, L. Stone, T.W. Birch, Notes on Statistical Mapping. With Special Reference to the 
Mapping of Population Phenomena, New York – Washington 1938.
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nie  1933) przez E.S. Lidbettera, zatytułowaną Heredith and the Social Problem 
Group, w której na podstawie ponadtrzydziestoletnich badań wykazano, że tyl-
ko nieliczne grupy opierają się dziedziczeniu niekorzystnych tendencji w obrę-
bie zagrożonej populacji. Walther powołał się również na wyniki socjologicz-
nych analiz dotyczących amerykańskich dużych miast. 

Badania jego zespołu zostały przeprowadzone między majem 1934 r. a li-
stopadem 1935 r. w społecznie szkodliwych obszarach wchodzących w skład 
miasta Hamburga. Socjolog stwierdził, że w ramach swojej metody wykorzy-
stywał opracowania urzędu miasta, administracji państwowej oraz wywiady 
socjologiczne. Pozwalało to na dotarcie do aspołecznych środowisk. 

Walther posługiwał się w dotarciu do zdemoralizowanych środowisk trze-
ma poziomami procesu badawczego. Twierdził, że po pierwsze należy uwzględ-
nić wyniki wyborów (zob. mapa nr 1) – wyraźnie zaznaczały się obszary komu-
nistyczne (kommunistische Bezirke). Kolejny wskaźnik związany jest z obszarami, 
na których mieszkają dzieci i młodzież otrzymujące zapomogi i darowizny z po-
mocy społecznej (i młodociani kryminaliści) (mapy 2 i 3). Z wcześniejszych ba-
dań wynika, że są to rewiry chronicznego korzystania z pomocy społecznej. 

Po drugie, należy w obrębie tych obszarów wyodrębnić podregiony (wy-
spy) i określić strukturę społeczną (zawody, podział płci i czy występuje nad-
wyżka kobiet, itp.) w obrębie takich przestrzeni. Trzeba wykorzystać policyj-
ne księgi meldunkowe. 

Po trzecie, należy jednoznacznie określić, co „zepsuło się” w człowieku 
i w rodzinie. Ostatni z kroków postępowania badawczego ma charakter we-
wnętrzny, odmienny od poprzednich, co podkreślał autor. Należy opisać każ-
dego: rodzinę lub jednostkę, która złamała regulamin porządku domowego, 
i podać jego charakterystykę biologiczną, psychologiczną, moralną oraz spo-
łeczną. Wyniki tego postępowania muszą dotrzeć do poszczególnych urzędów, 
które zajmują się społecznym oczyszczaniem. 

Według Walthera w Hamburgu: „Liczebność tej populacji nie jest duża, w po-
szczególnych dzielnicach wynosi kilka tysięcy rodzin…”55. Autor pokazał prak-
tyczny wymiar swoich badań, a na końcu odwołał się do zagrożeń związanych 
z życiem w wielkim mieście, opisanych przez innych badaczy w pracach o lon-
dyńskich slumsach, brutalności chicagowskich gangów młodzieżowych i innych, 
które omawiał w trakcie swojego seminarium socjologicznego w Hamburgu. 

Po drugiej stronie Oceanu szkoła chicagowska wprawdzie dobiegała swoich 
dni, ale właśnie ostatni rok dekady lat trzydziestych XX wieku przyniósł pierw-
sze systematyzujące owoce niemal dwudziestopięcioletniego okresu jej funk-
cjonowania. Rok wcześniej ukazał się Urbanism as a Way of Life Wirtha, będący 

55 A. Walther, Neue Vege zur Grossstadtsanierung, Hamburg 1939, s. 29.
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zapowiedzią zmiany w badaniach ekologiczno-urbanistycznych. W rzeczonym 
1939 r. z prac badawczych wydano klasyczną monografię Roberta E.L. Farisa, 
H. Warren Dunhama: Mental Disorders in Urban Areas. An Ecological Study of Schi-
zophrenia and Other Psychoses. Przypomnieć też należy, iż w tym roku pojawiła 
się pierwsza wersja teorii zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda. 

W szkole zamykano kolejne nurty badawcze, a otwierały się nowe. Po raz 
kolejny to właśnie kobieta napisała istotną pracę o charakterze metodologicz-
nym, zyskując poparcie wielu środowisk, w tym i tych spoza Chicago. Był nim 
ponadpięćsetstronicowy podręcznik, zatytułowany Scientific Social Surveys and 
Research. An Introduction to the Background, Content, Methods and Analysis of So-
cial Studies, autorstwa Pauline Vislick Young. Ukazał się u schyłku szkoły chica-
gowskiej, tzn. w 1939 r., będąc – zupełnie niezamierzenie – jedną z pierwszych 
prób podsumowania jej dorobku. Pauline V. Young to autorka słynnej mono-
grafii szkoły chicagowskiej zatytułowanej The Pilgrims of Russian –Town. Wybit-
ny specjalista w zakresie graficznej prezentacji danych w naukach społecznych, 
Calvin F. Schmid, w następujący sposób podsumował w 1939 r. w tym właśnie 
podręczniku znaczenie map w badaniach społecznych: „Bardzo ważnym narzę-
dziem w badaniach społecznych jest mapa. Przydatność mapy nie ogranicza 
się tylko do graficznego przedstawienia faktów. Mapy są często niezastąpio-
ne w lokalizacji problemów, weryfikowaniu hipotez, analizowaniu danych 
i odkrywaniu ukrytych faktów i relacji”56. 

Generalnie jednak technika przygotowywania map problemów społecz-
nych zdała swój praktyczny egzamin w USA i na świecie, a nieco później sto-
sował ją William Foote Whyte w Street Corner Society57 w badaniach społeczności 
włoskich imigrantów w Bostonie, pracy opublikowanej w 1943 r.58. Jego praca 
była swoistym post scriptum (jak to określili niektórzy analitycy) do szkoły chi-
cagowskiej, choć jeśli uznać ten właśnie rok za cezurę ostatecznie wygaszającą 
szkołę chicagowską, to z pewnością znakomicie wypełniła swoją rolę. 

Podsumowując powyżej zamieszczone rozważania, należy stwierdzić, 
że za pomocą map problemów społecznych można było nie tylko mierzyć 
rozmiary zjawisk i problemów społecznych, ale je porównywać, kontrastując 
ramy czasowo-przestrzenne. To tylko niektóre z wielu wniosków wypływa-
jących z badań dokonanych przez omawiany zespół badaczy ze szkoły chica-
gowskiej socjologii, przytoczone w tym miejscu jako pierwotne i uniwersalne 

56   C.F. Schmid, Graphic Presentation [w:] P.V. Young, Scientific Social Surveys and Research. An Introduction to the 
Background, Content, Methods and Analysis of Social Studies, New York 1939; 1949 (wyd. 2), s. 412-413.

57   W.R. Whyte, Street Corner Society, The Social Structure of an Italian Slum, Enlarged Edition, Chicago 
1955/1958, struktury gangów: s. 13, 49, 156, 184, 188, 222, 250, 251.

58   Zob. też: K. Czekaj, Badanie społeczności slumsów [w:] Społeczności lokalne. Szkice socjologiczne (red. 
J. Wódz), Wyd. UŚ, Katowice 1986. 
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dobre praktyki, które po dziś dzień pozostają aktualne także i w polskiej rze-
czywistości badawczej. 

4.  Mapy badawcze w polskich socjologicznych studiach  
problemów społecznych

Technika map zjawisk i problemów społecznych, z takim sukcesem przyję-
ta w USA i Europie Zachodniej, towarzysząc rozwojowi socjologii nieomal 
od czasów narodzin (Durkheim), nie znalazła zrozumienia w polskiej socjo-
logii po drugiej wojnie światowej. W socjologii polskiej o wiele łatwiej moż-
na było odnaleźć krytykę tego dorobku niż próby jego aplikacji. Te nieliczne 
przyjmowano z różnym nastawieniem. Tego typu podejście ma niestety istot-
ne negatywne rezultaty zarówno w procedurach badawczych, jak i w polskich 
podręcznikach badań terenowych. W żadnym z nich nie można znaleźć zbyt 
wielu wiadomości, jeśli w ogóle opisuje się tę technikę, na temat map w bada-
niu społecznym lub socjologicznym. Jeśli nawet jest ona odnotowana, to wska-
zuje się jej bliskość z geografią społeczną. Podejście to może też tłumaczyć fakt, 
że z żadnego z polskich podręczników badań socjologicznych nie można do-
wiedzieć się, jak należy przygotować to ważne narzędzie analizy socjologicz-
nej, jakie są jej rodzaje oraz procedury realizacji59. 

Zastosowanie techniki map problemów społecznych w Polsce po 1945 r. zwią-
zane jest z nestorem badań ekologicznych, czyli profesorem Wacławem Pio-
trowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego monografia, wykonana w tradycji 
chicagowskiej, Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi. Studium ekologiczne, 
wydana w 1966 r., jeszcze dziś lub wręcz właśnie dziś może być wzorem dla 
adeptów socjologii, w jaki sposób przygotowywać monografie miasta wg wzo-
ru szkoły chicagowskiej. Wielość analiz oraz bogactwo zastosowania różnych ro-
dzajów map miasta, zgodnie z najlepszymi tradycjami szkoły chicagowskiej, ob-
fita dokumentacja fotograficzna (niedoceniana cecha prac szkoły chicagowskiej 
– K. Cz., M. Z.Cz.), to niezaprzeczalne walory pracy Piotrowskiego. Był to chyba 
jedyny w Polsce autor, który w latach sześćdziesiątych XX w. z powszechnego, 
polskiego zarzutu eklektyzmu szkoły chicagowskiej uczynił jego zaletę, stwier-
dzając, że cecha ta pozwoliła tej myśli przetrwać i dostosować się do innych wa-
runków niż tylko amerykańskie, co wykazał w swojej monografii. 

Istotne, bez wątpienia, dla następców Piotrowskiego były uwagi odnoszące 
się do metod i technik, które wykorzystał w swoich badaniach, a które wywo-
dził w prostej linii od Shawa ze szkoły chicagowskiej. Można uznać je za pierw-
szy polski szkic odnośnie do metod i technik badania dezorganizacji społecznej 

59   Obecnie w przygotowaniu jest podręcznik tego typu: zob. K. Czekaj, Mapy w socjologii 
(w opracowaniu).
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w mieście w tradycji szkoły chicagowskiej. Piotrowski zwrócił szczególną uwagę 
na zastosowanie map zjawisk i problemów społecznych, stwierdzając: „Metody 
badawcze, jakie stosował Shaw dla ustalenia obszarów przestępczych, stanowią 
również trwały wkład do analizy patologii społecznej. Adaptował on mianowicie 
dla badań socjologicznych technikę kartograficzną. Obejmowała ona kilka rodza-
jów sporządzanych specjalnie map. Pierwszy rodzaj to mapy punktowe (spot, dot 
maps), na których, oznaczając punktami miejsca zamieszkania jednostek odchy-
lających się w jakiś zobiektywizowany sposób od obowiązujących powszechnie 
norm, ustalano geograficzne rozmieszczenie zjawiska. Następny rodzaj: mapy 
wskaźnikowe, ilustrujące graficznie intensywność występowania analizowanego 
zjawiska w poszczególnych fragmentach badanych obszarów w stosunku do in-
nych, dających się dokładnie określić, charakterystycznych cech wyodrębnione-
go obszaru. Na przykład w stosunku do globalnej liczby mieszkańców danego 
terenu lub – co okazało się technicznie trudniejsze, ale niewątpliwie poznaw-
czo bardziej słuszne – w stosunku do określonych kategorii płci i grup wieku 
mieszkańców, odpowiednio do składu jednostek społecznie patologicznych, zlo-
kalizowanych uprzednio przestrzennie przy pomocy map punktowych. Mapy 
wskaźnikowe, sporządzane dla całego obszaru miasta podzielonego w celach ba-
dawczych na jednostki przestrzeni, pozwalały nie tylko na porównawczą analizę 
poszczególnych fragmentów obszaru miejskiego z punktu widzenia intensyw-
ności występowania analizowanego zjawiska, lecz pozwalały również na wy-
prowadzenie wniosków i uogólnień, wskazujących na różnice w intensywności 
występowania badanego zjawiska zależnie od odległości od centrum miasta. Ten 
punkt widzenia był, jak wiadomo, związany z metodologicznymi wymogami 
teorii gradientu w ekologii społecznej. Wreszcie mapy wskaźnikowe pozwalały 
na ustalenie podziału miasta na strefy (w skład których wchodziły poszczególne 
obszary naturalne), zróżnicowane pod względem charakteru i intensywności ba-
danych zjawisk, co również dyktowane było potrzebami uzasadnienia czy weryfi-
kacji ekologicznej koncepcji o koncentryczno-streficznej przestrzennej strukturze 
miast współczesnych. Badania Shawa i jego następców nie potwierdziły arbitral-
nie sformułowanych przez teorię ekologii społecznej koncepcji gradientu czy kon-
centryczno-streficznej przestrzennej struktury miast. Teoria społecznej ekologii, 
zawarta w sformułowaniach jej prekursorów, nie ostała się w konfrontacji z wyni-
kami licznych badań czerpiących z niej inspirację. Niemniej jednak «ekologiczne 
podejście» (ecological approach) w badaniu konkretnych zjawisk społecznie pato-
logicznych uzyskało, dzięki wartości i płodności stosowanych procedur i technik, 
trwałe prawo obywatelstwa, jako nie jedyna wprawdzie, ale jedna z potrzebnych 
i słusznych dróg analizy. Zresztą sam Shaw w swoich pracach nad zjawiskiem 
przestępczości nie poprzestawał wyłącznie na analizie przestrzennej i szukaniu 
obiektywnych społecznie czynników, które wyznaczały naturalne obszary prze-
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stępcze. Stosował również «analizę sytuacyjną» zachowania indywidualnych jed-
nostek z punktu widzenia warunków i dróg rozwoju ich osobowości”60.

Pracą Wacława Piotrowskiego i Lucyny Frąckiewicz, aplikującą technikę 
map problemów społecznych do regionu górnośląskiego, była analiza problemu 
uzależnienia w mieście Katowicach, zatytułowana Alkoholizm w środowisku wiel-
komiejskim na przykładzie Katowic, która ukazała się nakładem Śląskiego Instytutu 
Naukowego w 1973 r. „Merytorycznie ważnym elementem studium była anali-
za przestrzenna zjawiska i problemu społecznego, utrzymana w tradycji szkoły 
chicagowskiej, integralnie wykorzystująca pierwszą śląską mapę punktową pi-
jaństwa w Katowicach”61. Dla pełniejszej charakterystyki tych pierwszych ślą-
skich prób badań ekologicznych należy przypomnieć opis tej mapy: „Wyniki 
przeprowadzonych badań przedstawiono w formie graficznej na mapie punk-
towej, powstałej po oznaczeniu na planie Katowic każdego objętego badania-
mi przypadku według miejsca zamieszkania. Z analizy mapy (rys. 1) wynika, 
że w wielu miejscach występuje wyraźnie przestrzenna koncentracja osób nad-
używających alkoholu, natomiast poza nimi pojawiają się one sporadycznie, na-
wet niejednokrotnie w znacznym od siebie oddaleniu”62.

Dzięki tym badaniom oraz analizom zasobów ówczesnych instytucji rozwią-
zujących ten problem społeczny udało się uzyskać obraz społeczno-demogra-
ficzny osób uzależnionych w mieście Katowice w badanych latach. Wyniki tych 
badań można przy wielu zastrzeżeniach odnieść do raportu wykonanego w ra-
mach kwantytatywnej socjografii miast województwa śląskiego z lat 1997-2007, 
a w szczególności specyficznego studium problemów alkoholowych w Katowi-
cach z lat dziewięćdziesiątych XX w., wykonanego w 1998 r. przez Krzysztofa 
Czekaja i Andrzeja Niesporka, gdzie integralnym elementem opracowania były 
mapy punktowe63. Ten, pierwszy w Polsce tak obszerny opis metody i technik 
społecznej eksploracji, został później rozszerzony dopiero w pracy o metodach 
badania stosowanych w nurcie kryminologicznym szkoły chicagowskiej autor-
stwa Krzysztofa Czekaja, zatytułowanej Obszary zagrożone dezorganizacją społecz-
ną. Powrót zapomnianej metody z 1984 r. Należy zauważyć, iż w opisie techniki map 
problemów społecznych w mieście, dokonanym przez Piotrowskiego, brak trze-
ciego rodzaju map, tj. map radialnych lub promieniowych, których charaktery-

60  W. Piotrowski, Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi. Studium ekologiczne, Łódź 1966, 100-101; 
zob. też: K. Czekaj, M. Zawartka-Czekaj, Fakty, miejsca i instytucje na mapach badawczych w socjologii mia-
sta [w:] Folia Sociologica 36. Miasta, Miejsca i Ludzie. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego (red. A. Ma-
jer, A. Michalska-Żyła), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 53-77.

61  L. Frąckiewicz, W. Piotrowski, Alkoholizm w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Katowic, Katowice 
1973, s. 43.

62 Tamże, s. 44.
63   K. Czekaj., A. Niesporek, Atlas problemów alkoholowych miasta Katowice 1997 r. Raport badawczy, Kato-

wice 1998.
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stykę przyniosła dopiero analiza K. Czekaja z 2007 r. w pierwszej polskojęzycznej 
monografii Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce (s. 203-233).

Podejście łódzkie do badania problemów społecznych było kontynuowane 
przez studia biedy autorstwa Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej (1996, 1998, 
1999), a następnie Jolanty Grotowskiej-Leder (2002), rozwijało ono nurt poznaw-
czy mapami odsetkowymi i koncepcją rejonów ulic i obszarów naturalnych w mie-
ście. W drugiej kolejności dopiero wyniki służyły do konstruowania polityki spo-
łecznej w mieście Łodzi. W symboliczny sposób kultywowana była zatem tradycja 
szkoły chicagowskiej i sposób wdrażania wyników badań socjologicznych64.

Innego rodzaju interesującą praktykę badawczą zastosował zespół kiero-
wany przez Stanisława W. Kłopota w badaniu problemów społecznych miasta 
Wrocławia65, gdzie elementem analizy i przygotowania dyrektyw dla polityki 
miejskiej były opracowane mapy odsetkowe. W efekcie przygotowano opraco-
wanie diagnostyczno-prognostyczne dla Wrocławia66.

Współczesna polska refleksja nad metodycznymi i metodologicznymi 
aspektami diagnozowania zjawisk i problemów społecznych nie może poszczy-
cić się długą listą, ale należy wymienić dwie istotne prace autorstwa Anny Ko-
tlarskiej-Michalskiej67 czy też Barbary Szatur-Jaworskiej68. 

Adeptom socjologii i badaczom zjawisk i problemów społecznych pozostaje 
sięgnąć albo do zachodnich opracowań, albo do nielicznych prac polskich geo-
grafów społecznych, że wymieni się tu geografa miasta i socjologizującego Grze-
gorza Węcławowicza oraz jego podręcznik z 2003 roku69, lub do prac Krzysztofa 
Czekaja i zespołu badawczego realizującego Silesian Cities Series70. 

64 K. Czekaj, Socjologia szkoły..., dz. cyt.
65   S.W. Kłopot, W. Skiba, Atlas problemów społecznych Wrocławia, Wrocław 2006; Problemy społeczne w prze-

strzeni Wrocławia (red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta), Warszawa 2010.
66   Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocła-

wia (red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta), Warszawa 2010.
67   A. Kotlarska-Michalska, Zasady budowy strategii rozwiązywania problemów społecznych [w:] Pomoc społecz-

na – praca socjalna. Teoria i praktyka (red. K. Marzec-Holka), Bydgoszcz 2003; taż, Życie poza strukturami 
społecznymi jako efekt przemian społecznych w Polsce [w:] Współczesne społeczeństwo polskie. Przemiany struk-
tury społecznej (red. R. Suchocka), Poznań 2005.

68   B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, IPIS UW, Warszawa 2005; taż, Diagnoza i dia-
gnozowanie w polityce społecznej [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki (red. G. Firlit-Fesnak, 
M. Szylko-Skoczny), Warszawa 2007.

69  G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast…, dz. cyt., s. 38-43 (na temat szkoły chicagowskiej).
70   K. Czekaj, T. Mossakowska, A. Niesporek, M. Zawartka, Gliwice 2001. Kwestie społeczne górnośląskiego 

miasta u progu XXI wieku, Katowice 2002; K. Czekaj., A. Niesporek, M. Piekarski, M. Zawartka, Czę-
stochowa i problemy społeczne jej mieszkańców na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2002; K. Czekaj, 
M. Zawartka, Częstochowa. Społeczność lokalna w procesie zmian, Katowice 2005; K. Czekaj., A. Niespo-
rek, M. Zawartka-Czekaj, Świętochłowice. Kwestia społeczna – polityka społeczna – planowanie społeczne, 
Katowice 2006; K. Czekaj, A. Niesporek, M. Zawartka-Czekaj, Ruda Śląska. Od problemów społecznych 
górnośląskiego miasta do polityki miejskiej, Katowice 2009; K. Czekaj, J. Sztumski, M. Zawartka-Czekaj, 
Tarnowskie Góry: problemy społeczne – polityka miejska – działanie społeczne, Katowice 2012 (w przygoto-
waniu wydawniczym). 
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Monograficzne studia nad zjawiskami i problemami społecznymi w miastach 
województwa śląskiego, czyli socjografia kwantytatywna, mają jasno określone 
cele poznawcze oraz praktyczne. Podstawowe badania opisujące i diagnozujące 
rozmiary zjawisk i problemów społecznych w miastach województwa oraz otrzy-
manych w efekcie obrazów społeczno-demograficznych objętych problemem, czy 
też kwestią mieszkańców, składają się ze studiów dokumentów instytucji miej-
skich podejmujących interwencje oraz świadczących różne usługi dla mieszkań-
ców. Do instytucji tych należy zaliczyć: powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki 
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, izby wytrzeźwień, przy-
chodnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, ośrodki profilak-
tyczne dla uzależnionych i ich rodzin oraz, we wcześniejszych studiach, Kolegium 
ds. Wykroczeń, a później Sądy Grodzkie w ramach Sądów Rejonowych i wreszcie 
same Sady Rejonowe (przestępczość dorosłych i nieletnich). Każdy monograficz-
ny raport składał się z dwóch tomów: analiz poszczególnych zjawisk i problemów 
oraz atlasu z mapami. Są to zatem badania pełne lub innymi słowy – całościowe. 

Równie ważnym zamierzeniem badawczym, co pozyskanie charakterystyk 
mieszkańców dotkniętych poszczególnymi zjawiskami i problemami społecz-
nymi w mieście, było też określenie przestrzennej ich dystrybucji w różnych 
naturalnych obszarach miast. Ta część procesu badawczego kończyła się kon-
strukcją map punktowych poszczególnych zjawisk i problemów społecznych 
oraz ich analizami przestrzennymi.

Pierwsze mapy punktowe dotyczące przestępczości i wykroczeń Krzysz-
tof Czekaj opracował w Katowicach w 1986 r.; dopiero dziesięć lat później uka-
zały się pierwsze badania diagnostyczne problemów społecznych w miastach: 
Czeladź i Zabrze. Otwarło to okres piętnastu lat badań diagnozujących pro-
blemy społeczne zarówno w aspekcie poznawczym, jak i dla potrzeb praktyki 
społecznej i samorządów miast. W 2011 r. zrealizowano dwa badania diagno-
styczne: w Bielsku-Białej (do reformy administracyjnej w 1996 r. byłej stolicy 
województwa) oraz w stolicy województwa śląskiego – Katowicach. Rysunek 1 
ukazuje miasta województwa śląskiego, w których przeprowadzono modelo-
we badanie problemów społecznych, w oparciu o pełne studia instytucji miej-
skich, na podstawie których w kilku przypadkach przygotowano programy 
zmian społecznych, czyli w tym przypadku strategie rozwiązywania proble-
mów społecznych. 

Drugi typ badań socjologii stosowanej w regionie śląskim to socjografia wy-
łącznie w odniesieniu do instytucji pomocy społecznej. Diagnozy w węższym 
zakresie – pomocy społecznej – przeprowadzono w powiatach ziemskich, ta-
kich jak: lubliniecki, mikołowski, wodzisławski oraz bieruńsko-lędziński. Każ-
da z tych analiz składa się z raportu oraz atlasu map ukazujących przestrzenne 
dystrybucje omawianych zjawisk i problemów społecznych. 
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Rys. 1. Wykaz miast i lat realizacji badań z serii Atlas problemów społecznych (Silesian Cities Series)

Źródło: opracowanie własne

I wreszcie trzeci typ badań z zakresu socjologii stosowanej. To monografia 
problemu, w tym przypadku uzależnienia od alkoholu w stolicy województwa 
śląskiego, czyli w Katowicach.

Opracowanie zawierało zarówno elementy badań świadomości i opinii, jak 
i pełną analizę instytucji miejskich zajmujących się rozwiązywaniem tego pro-
blemu społecznego. I tak analizie poddano m.in. zasoby źródłowe (kartote-
ki): Kolegium ds. Wykroczeń (dziś Sąd Grodzki), Sądu Rejonowego, izby wy-
trzeźwień, poradni ds. leczenia uzależnień, oddziałów leczenia uzależnień, 
wydziałów Urzędu Miasta Katowice, które muszą monitorować i kontrolować 
ten problem w mieście. Efektem było opracowanie merytoryczne oraz atlas pro-
blemów alkoholowych miasta. Pozwolił on pomóc władzom miasta w tworze-
niu tych elementów polityki miejskiej, które dotyczyły problemu uzależnień, 
między innymi poprzez reorganizację i ograniczenie sieci dystrybucji alkoho-
lu w mieście71. 

Na podstawie metodologii socjografii kwantytatywnej przeprowadzono 
na przestrzeni lat 1997-2007 badania diagnozujące problemy społeczne dzie-
sięciu zbiorowości miejskich województwa śląskiego: Gliwic, Zabrza, Rudy 

71 K. Czekaj., A. Niesporek, Atlas problemów alkoholowych..., dz. cyt.
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Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Tychów, Żor, Tarnowskich 
Gór, Częstochowy oraz Czeladzi.

Pierwszym miastem, w którym wykonano diagnozę problemów spo-
łecznych z zastosowaniem map, była licząca 37 184 mieszkańców Czeladź. 
W 1997 r. w mieście tym uzyskano obraz społeczno-demograficzny następu-
jących kategorii mieszkańców: bezrobotni (1308 osób); pomoc społeczna (1202 
środowiska); wykroczenia (200 osób), przestępczość kryminalna (110 osób). 
Łącznie badaniami objęto 2820 osób (7,5% ogółu populacji). 

Kolejna diagnoza zjawisk i problemów społecznych dotyczyła miasta Za-
brze, które w 1997 r. liczyło 201 838 mieszkańców. Diagnoza problemów spo-
łecznych dotyczyła następujących kategorii mieszkańców objętych interwencją 
różnych instytucji: izba wytrzeźwień (791 mężczyzn), poradnie leczenia od-
wykowego (663 mężczyzn i 159 kobiet), pomoc społeczna (5285 środowisk), 
przestępczość kryminalna dorosłych (576 osób) oraz przestępczość nieletnich 
(127 przypadków). Łącznie badaniami objęto 7601 osób (3,7% ogółu populacji). 
Wykonano pełny zestaw map punktowych wskazanych problemów społecz-
nych. Analizy uzyskanych charakterystyk poszczególnych grup mieszkańców 
zostały wzbogacone mapami punktowymi miejsc zamieszkania, a w przypad-
ku dorosłych i nieletnich przestępców – również miejsc popełnienia wykro-
czeń i przestępstw. 

W południowo-zachodniej części aglomeracji górnośląskiej położony jest po-
wiat grodzki Żory. Było to trzecie w kolejności miasto, w którym w 1998 r. prze-
prowadzono badania określające poziom występowania zjawisk i problemów 
społecznych. Żory zamieszkiwało 66 200 mieszkańców. Najbardziej liczną po-
pulację, która znalazła się w obszarze zainteresowań badaczy, stanowiły oso-
by zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (3040 osób). Z pomocy spo-
łecznej skorzystało i zostało objętych badaniem 1356 osób. Problemy dotyczące 
uzależnień to kolejny obszar badawczy w monografii Żor (142 osoby). Ostat-
nim obszarem analizy problemów społecznych w Żorach były kwestie doty-
czące bezpieczeństwa oraz przestępczości. Z Kolegium ds. Wykroczeń Sądu 
Rejonowego w Żorach uzyskano dane odnośnie do 953 osób. Osób skazanych 
za różnego rodzaju przestępstwa odnotowano w Żorach w 1998 r. 263. Analiza 
danych sądowych została pogłębiona o dane dotyczące przestępczości nielet-
nich, których uznano za winnych (71 osób). 

Ostatnią płaszczyzną prezentowanej monografii były dane o sprawcach wy-
padków drogowych. Badaniami w Żorach objęto łącznie 5616 osób, które sta-
nowiły 8,4% wszystkich mieszkańców miasta. Ilustracją analiz były także mapy 
problemów społecznych, w tym mapa wypadków i zdarzeń drogowych.

W tym samym, 1998 r. następne badanie monograficzne dotyczyło powiatu 
grodzkiego Tychy, leżącego w południowo-zachodniej części województwa ślą-
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skiego. Podobnie jak w poprzednio prezentowanych monografiach, tak i w mo-
nografii miasta Tychy podjęto analizy takich zjawisk i problemów społeczno-
ści lokalnych, jak: bezrobocie, pomoc społeczna, uzależnienie od alkoholu oraz 
przestępczość. Miasto Tychy w roku 1998 zamieszkiwane było przez zbiorowość 
58 800 mieszkańców, a badaniami objęto łącznie 10 255 osób, które stanowiły 
17,4% wszystkich mieszkańców miasta. Podobnie jak w badaniach prezentowa-
nych powyżej, najliczniejszą kategorię mieszkańców Tychów stanowiły osoby 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (4434 osoby). Ze wsparcia po-
mocy społecznej Tychach w 1998 r. skorzystały 2472 osoby. W Tychach, podob-
nie jak w Zabrzu, możliwe było pozyskanie danych na temat uzależnień od al-
koholu zarówno z izby wytrzeźwień, jak i z poradni leczenia uzależnień. I tak, 
w tyskiej izbie wytrzeźwień obsługującej wyłącznie mężczyzn w 1998 r. odnoto-
wano 1332 pacjentów. Do poradni leczenia uzależnień zgłosiło się 212 uzależnio-
nych. W przypadku monografii Tychów badania odnoszące się do kwestii prze-
stępczości objęły 596 osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Badaniom 
towarzyszyły mapy analizowanych zjawisk w przestrzeni miasta. 

Badaniem milenijnym objęto inny powiat grodzki województwa śląskie-
go, czyli Siemianowice Śląskie, które liczyły wówczas 75 645 mieszkańców. 
Charakterystyce społeczno-demograficznej i analizie poddano 4716 bezrobot-
nych, 2918 wnioskodawców pomocy społecznej, pacjentów izby wytrzeźwień 
(1072) oraz ośrodków terapii uzależnień (259), skazanych za wykroczenia (2294 
osoby), a także dorosłych przestępców (225 osób). Łącznie badanie dotyczyło 
11 768 osób, które stanowiły 15,5% ogółu mieszkańców miasta. Zgodnie z mo-
delem badawczym każdemu zjawisku i problemowi społecznemu towarzyszyła 
mapa punktowa, ilustrująca przestrzenną dystrybucję uzyskanych danych. 

W tym samym roku 2000 wykonano kolejną diagnozę głównych proble-
mów miasta województwa śląskiego, tym razem leżącego na północy woje-
wództwa, czyli Częstochowy72. Zgodnie z metodyką badania utworzono obraz 
społeczno-demograficznej charakterystyki 18 647 bezrobotnych mieszkańców 
miasta, 5262 wnioskodawców pomocy społecznej, 7600 podopiecznych izby 
wytrzeźwień, 1211 pacjentów poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, 
a także 2583 osób skazanych za wykroczenia w mieście oraz 919 dorosłych 
sprawców przestępstw kryminalnych i 274 nieletnich przestępców. Diagno-
za dotyczyła zbiorowości mieszkających w 2000 roku w Częstochowie i obję-
tych działaniem instytucji społecznych rządowych i samorządowych – jedno-
stek i środowisk rodzinnych – zamkniętych liczbą 40 472 osób, co w stosunku 
do ogólnej liczby mieszkańców (255 549) stanowi 15,8% jej ogółu, ale już 20,7%, 

72  K. Czekaj, A. Niesporek, M. Piekarski, M. Zawartka, Częstochowa i problemy społeczne..., dz. cyt.; K. Cze-
kaj, M. Zawartka, Częstochowa. Społeczność lokalna..., dz. cyt.
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gdy wartość tę odniesie się do liczby mieszkańców powyżej 19 roku życia (193 
975). Monografii towarzyszył atlas z mapami punktowymi zjawisk i proble-
mów społecznych. 

Częstochowa ze względu na ogrom zjawisk i problemów została objęta 
monitoringiem już rok później, tj. w 2001 r. Zbiorowość zamieszkująca miasto 
to 254 348 osób, wśród których 22 352 osoby zarejestrowane były w PUP. Z po-
mocy społecznej skorzystało 5523 wnioskodawców. Pacjenci izby wytrzeźwień 
to 5691 mieszkańców miasta, a leczenie z uzależnień podjęły 882 osoby. Spraw-
cami wykroczeń okazały się 1983 osoby. Dorosłych przestępców odnotowano 
w sądzie 225, a nieletnich sprawców 140.

Monitoring badań diagnostycznych obejmował zbiorowość mieszkańców 
Częstochowy w 2001 roku oraz zbiór instytucji społecznych rządowych i samorzą-
dowych – jednostek i środowisk rodzinnych – zamknięty liczbą 39 736 mieszkań-
ców, co w stosunku do ogólnej liczby obywateli miasta: 254 384, stanowi 15,6% jej 
ogółu, ale już 19,4% (17,6%), gdy wartość tę odniesie się do liczby mieszkańców 
powyżej 18 roku życia (203 843). Także i tej monografii towarzyszył atlas ilustru-
jący zmiany w odnotowanych problemach miasta na mapach punktowych. 

W tym samym, 2001 roku badaniu diagnostycznemu poddano zjawiska 
i problemy społeczne liczącej 152 987 mieszkańców Rudy Śląskiej. Odtworzono 
społeczno-demograficzny obraz zbiorowości osób bezrobotnych (10 158), które 
były zarejestrowane w PUP. Z systemu pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej 
w 2001 roku skorzystało 4875 mieszkańców miasta. Do rudzkiej izby wytrzeź-
wień trafiło 3165 pacjentów, zaś leczenie podjęło 679 osób. Przepisy Kodeksu 
wykroczeń złamały 903 osoby. Z kolei prawomocnym wyrokiem sądu skaza-
no 959 mieszkańców tego miasta, a także 77 nieletnich. Diagnoza dotyczyła 
20 964 osób, co w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców (152 987), stanowi 
13,7% jej ogółu, ale już 17,6%, gdy wartość tę odniesie się do liczby mieszkań-
ców powyżej 18 roku życia (119 130). Zgodnie ze standardem badania i w Ru-
dzie Śląskiej istotnym elementem analizy były punktowe mapy przestrzennej 
dystrybucji zjawisk i problemów społecznych73. 

Rok 2001 to również okres badań socjograficznych zjawisk i problemów spo-
łecznych w Gliwicach, mieście zamieszkiwanym wówczas przez 201 744 miesz-
kańców. Analizy zasobów dokumentacyjnych instytucji społecznych, zarówno 
rządowych, jak i samorządowych, pozwoliły na zrekonstruowanie obrazu spo-
łeczno-demograficznego 16 755 osób pozostających bez pracy, 5200 wniosko-
dawców systemu pomocy społecznej. Gliwicka Izba Wytrzeźwień, podobnie 
jak w Tychach, obsługuje wyłącznie mężczyzn. W 2001 roku ze świadczeń tej 
instytucji skorzystało 912 pacjentów. Natomiast leczenie w Centrum Zdrowia 

73 K. Czekaj, A. Niesporek, M. Zawartka-Czekaj, Ruda Śląska..., dz. cyt.
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Psychicznego i Leczenia Uzależnień podjęły 942 osoby. Kolejnych 182 miesz-
kańców Gliwic zgłosiło się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Za-
brzu. Sprawców wykroczeń odnotowano 4101, przestępców skazanych wyro-
kiem sądu: 1862 oraz 145 nieletnich.

Diagnoza dotyczyła zbiorowości mieszkających w mieście i objętych dzia-
łaniem instytucji społecznych rządowych i samorządowych – jednostek i śro-
dowisk rodzinnych – w liczbie 29 689 osób, co w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców (201 744) stanowi 14,7% jej ogółu, ale już ok. 19% (19,25%), gdy 
wartość tę odniesie się do liczby mieszkańców powyżej 19 roku życia (154 188). 
Dane te wskazują na przekroczenie przez społeczność miasta Gliwice granicy 
istotnego poziomu występowania problemów społecznych. To pierwsze bada-
nie zakończyło się publikacją monografii, której integralnym elementem były 
mapy punktowe badanych zjawisk74.

Z uwagi na wielość i różnorodność zjawisk i problemów Gliwice, podob-
nie jak Częstochowa, zostały objęte monitoringiem już w 2002 roku. Badania 
monitorujące diagnozę w Gliwicach były podejmowane także przez kolejne 
dwa lata, tj. w roku 2003 oraz 2004. W pierwszym roku monitoringu, tj. 2002, 
społeczność Gliwic liczyła 199 402 mieszkańców. Kolejne lata przyniosły spa-
dek liczby mieszkańców. I tak w 2003 roku Gliwice liczyły 196 402 mieszkań-
ców, a w roku 2004 – 194 192 zameldowanych na pobyt stały. Uzyskane dane 
i analizy pozwoliły wskazać, że w 2002 r. 15 844 gliwiczan było zarejestrowa-
nych w PUP. W kolejnych badaniach monitorujących, a więc w 2003 r., bezro-
botnych było 16 812, a w 2004 r. 13 235 osób. Pomoc społeczna w 2002 r. wspar-
ła 6669 wnioskodawców, zaś w 2003 r. ubiegających się o wsparcie z pomocy 
społecznej było 6917 wnioskodawców, a w 2004 roku takich osób było 6263. 
Spośród mieszkańców Gliwic w 2002 r. 959 okazało się pacjentami izby wy-
trzeźwień. W 2003 r. pacjenci tej instytucji to zbiorowość licząca 1060 osób, 
w 2004 r. było 1116 pacjentów. Z ośrodków leczenia uzależnień korzystały 
łącznie 1093 osoby w 2002 r., 1120 osób w 2003 r. i w 2004 r. 1118 uzależnio-
nych. Wykroczenia popełniło 1788 członków tej społeczności w 2002 r. W ko-
lejnych latach Sąd Grodzki orzekł w sprawach 1404 osób (w 2003 r.) oraz 
3216 osób (w 2004 r.). W sądzie odnotowano w 2002 r. 1619 przestępców oraz 
185  nieletnich. W następnych badaniach w 2003 r. dorosłych przestępców było 
1404 i 139  nieletnich, zaś w 2004  r. zbiorowości te kształtowały się następująco: 
dorośli – 1238 oraz nieletni – 140 osób. Pierwszy monitoring diagnozy dotyczył 
zbiorowości 199 402 osób mieszkających w 2002 r. w Gliwicach, drugi zaś od-
nosił się do zbiorowości 196 086 mieszkańców Gliwic w 2003 r., a trzeci w 2004 
r. obejmował 194 192 obywateli miasta.

74 K. Czekaj, T. Mossakowska, A. Niesporek, M. Zawartka, Gliwice 2001..., dz. cyt.
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Środowiska rodzinne i indywidualne objęte badaniem instytucji społecznych, 
rządowych i samorządowych to zbiorowość w 2004 r. dotycząca 26 344 osób 
(w 2003 r. zamykająca się liczbą 28 686 mieszkańców, a w 2002 r. – 28 157). Jeśli 
odnieść zbiorowość objętych badaniem do ogólnej liczby mieszkańców, to sta-
nowili oni w 2004 r. 13,56% jej ogółu (w 2003 r. 16,62%, a w 2002 r. 14,12% jej 
ogółu), ale już 17,10% (w 2003 r. 18,25% oraz 17,81% w 2002 r.), gdy zbioro-
wość tę odniesie się do liczby mieszkańców powyżej 18 roku życia (154 014) 
(w 2003 r. 157 134, a w 2002 r. 154 015). Dane te wskazywały już w 2001 r. i po-
twierdziły w 2002 r., 2003 r., a także w 2004 r., przekroczenie przez społeczność 
miasta Gliwice granicy istotnego poziomu występowania problemów społecz-
nych i utrzymywanie się ich na wysokim poziomie. Każdemu z monitoringów 
towarzyszył pełny zestaw map punktowych analizowanych zjawisk i proble-
mów społecznych. 

W 2003 roku badaniem objęto kolejny powiat grodzki województwa ślą-
skiego, czyli Świętochłowice, które liczyły wówczas 56 023 mieszkańców. 
Charakterystyce społeczno-demograficznej i analizie poddano 5047 bezro-
botnych, 2781 wnioskodawców pomocy społecznej, pacjentów izby wytrzeź-
wień (643) oraz ośrodków terapii uzależnień (łącznie 662), skazanych za wy-
kroczenia (314 osoby), dorosłych przestępców (318 osób) oraz 54 nieletnich 
przestępców. Diagnoza dotyczyła zbiorowości 56 370 osób mieszkających 
w 2003 r. w Świętochłowicach, objętych działaniem instytucji społecznych: 
rządowych i samorządowych, analizie poddano 9819 z nich, co w stosunku 
do ogólnej liczby mieszkańców stanowi 17,41% jej ogółu, ale już 21,20%, gdy 
wartość tę (bez nieletnich sprawców – 54; liczba mieszkańców objętych inter-
wencją wyniosła 9765) odniesie się do liczby mieszkańców powyżej 18 roku 
życia (46 040). Socjograficzne opisy wskazują na przekroczenie przez społecz-
ność miasta Świętochłowice granicy istotnego poziomu występowania pro-
blemów społecznych. Wyniki badań również opublikowano w postaci mono-
grafii, ale pokazano cały proces socjotechniki od diagnozy przez planowanie 
społeczne, czyli strategię rozwiązywania problemów społecznych i plan dzia-
łań praktycznych75. 

Ostatnie z prezentowanych opracowań socjologii stosowanej to monogra-
fia przedstawiająca rozległość zjawisk i problemów społecznych, która odnosi-
ła się do stolicy powiatu ziemskiego, czyli Tarnowskich Gór w 2005 r. Miasto 
zamieszkiwało 60 785 mieszkańców, wśród których 4226 osób było odnoto-
wanych w PUP, a 1776 mieszkańców Tarnowskich Gór korzystało z pomo-
cy społecznej. Możliwe także było odtworzenie społeczno-demograficznego 
obrazu 226 pacjentów izby wytrzeźwień, jak również tych osób, które zdecy-

75  K. Czekaj., A. Niesporek, M. Zawartka-Czekaj, Świętochłowice..., dz. cyt.
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dowały się na podjęcie leczenia w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień 
(247 osób) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień (293 osoby). Zgodnie z me-
todologią badaniami diagnostycznymi objęto sprawców wykroczeń (902 oso-
by), a także sprawców przestępstw, których wg danych sądu odnotowano 448, 
oraz 23 nieletnich. Diagnoza dotyczyła zbiorowości 60 785 osób mieszkających 
w 2005 r. w Tarnowskich Górach, objętych działaniem instytucji społecznych: 
rządowych i samorządowych, która analizie poddała 8141 z nich, co w stosun-
ku do ogólnej liczby mieszkańców stanowi 13,39% jej ogółu, ale już 16,12%, gdy 
wartość tę odniesie się do liczby mieszkańców powyżej 18 roku życia (50 493). 
Socjografię kwantytatywną problemów społecznych miasta opublikowano 
w monografii76.

W następnych latach prowadzono monitoring problemów społecznych 
w pomocy społecznej w Siemianowicach Śląskich (nieprzerwanie co rok 
od pierwszego badania w 1999 r. po dzień dzisiejszy) oraz w Świętochłowi-
cach (2008 r.). 

Badania w województwie śląskim ukazały ich wysoką przydatność nieomal 
pod każdym względem. Po pierwsze w wymiarze poznawczym, ponieważ były 
to pierwsze tak obszerne badania diagnozujące zjawiska i problemy społecz-
ne w miastach województwa śląskiego. Z pewnością były to też badania po-
trzebne praktyce społecznej, czyli władzom samorządowym, które zamawiały 
wykonanie diagnoz, a w kilku przypadkach późniejsze prace nad strategiami 
rozwiązywania problemów społecznych i planami ich wdrażania. Mapy punk-
towe zjawisk i problemów społecznych zdały swój praktyczny egzamin nie 
tylko ilustrując przestrzenną dystrybucję zagrożeń, ale także orientując prze-
strzennie programy i wchodzące w ich skład projekty społeczne i socjalne, two-
rzące odpowiedź na sformułowane w strategiach rozwiązywania problemów 
społecznych lub strategiach integracji i polityki społecznej cele i kierunki stra-
tegicznych zmian społecznych. Mapy punktowe stały się też narzędziem poli-
tyki społecznej w mieście oraz w pracy socjalnej, a w szczególności w trzeciej 
metodzie, tj. pracy ze środowiskiem lokalnym, którym pomagały zidentyfiko-
wać różnego rodzaju zjawiska i problemy oraz zagrożenia społeczne, a także 
podjąć wspólną pracę nad ich rozwiązywaniem. Wraz z coraz częstszym stoso-
waniem techniki mapowania danych nie tylko do ilustracji danych, ale do ich 
analizy, pojawiła się potrzeba prac nad aspektami metodologicznymi, które 
to studia trwają obecnie, a publikacja danych z badań w Katowicach i Bielsku-
Białej przyczynią się do powstania pewnych standardów, które w przyszłości 
będą pomocne badaczom stosującym to podejście zarówno do celów poznaw-
czych, jak i praktycznych.

76  K. Czekaj, J. Sztumski, M. Zawartka-Czekaj, Tarnowskie Góry..., dz. cyt.
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5.  Mapy badawcze w procesie diagnozowania zjawisk  
i problemów społecznych miasta Katowice w 2010 r.

Badania socjologiczne mogą i powinny w obecnych czasach służyć inwentary-
zacji i diagnozie zjawisk i problemów społecznych w miastach i gminach społe-
czeństwa ulegającego permanentnym przeobrażeniom i zmianom społecznym. 
Życie zbiorowości miejskiej i problemy społeczne wytwarzające się poprzez in-
terakcje społeczne i procesy społeczne można badać w co najmniej kilku płasz-
czyznach. Jedną z nich jest świadomość mieszkańców i ich opinie odnośnie 
do różnych aspektów życia miejskiego. Badania tego typu, powszechnie stoso-
wane w okresie stabilnego układu systemu społecznego, zdają się tracić na war-
tości w przypadku społeczeństw podlegających gwałtownym i permanentnym 
zmianom społecznym. Są jednak istotnym dopełnieniem instytucjonalnych ba-
dań socjograficznych, pozwalających zderzać świadomościowe obrazy zjawisk 
i problemów społecznych z obrazami faktów odnotowanych w dokumentacji 
instytucji miejskich. 

Druga płaszczyzna poszukiwań to studiowanie dokumentów funkcjonu-
jących w ramach miasta różnego rodzaju instytucji, obsługujących zarówno 
struktury administracji miejskiej, jak i, a może przede wszystkim, mieszkań-
ców miasta. Studiowanie dokumentów instytucji dostarcza wiedzy o faktach 
i wydarzeniach w mieście, i to zarówno w skali mikrokosmosu jednostki w niej 
żyjącej, jak i grup społecznych, w których jednostka ta działa, realizując role 
i funkcje, które wypełnia w swoim życiu społecznym. Studiowanie tych fak-
tów z dokumentów instytucji pozwala też określić, na ile świadomość i opi-
nie społeczne mieszkańców współtworzyły te fakty oraz na ile ich autorzy się 
od nich dystansują. 

Trzecią formą poznania jest obserwacja uczestnicząca badacza w życiu zbio-
rowości miejskich. Jest to metoda czasochłonna i niestety niejednokrotnie nie-
pozbawiona, w formie swego zapisu, zaangażowania emocjonalnego badacza. 
Dlatego też, aby uzyskać najbardziej obiektywny obraz badanego miasta, nale-
ży porównać wyniki tych trzech form badań. Wymaga to jednak wielu lat in-
tensywnych i nieprzerwanych badań, których wynikiem mogą być opracowa-
nia syntetyzujące i uogólniające ustalenia wcześniejszych studiów nad miastem 
i zamieszkującymi je zbiorowościami. Wraz z pojawieniem się nowych technik 
badawczych związanych z socjologią wizualną obserwacja może być i jest re-
jestrowana, utrwalając określone sytuacje i rzeczywistość. Umożliwia też coś, 
co poprzednio nie było możliwe, czyli powtórną analizę sytuacji czy dziejące-
go się procesu społecznego w przestrzeni miejskiej.

Monograficzne badania z wykorzystaniem techniki map należy prowa-
dzić w istotnych i znaczących dla społeczności lokalnych momentach ich ist-
nienia, tak, by możliwe do wykonania były analizy porównawcze, które mogą 
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mieć znaczenie i odegrać swoją rolę w konstruowaniu i wdrażaniu ważnych 
dla tych kategorii społecznych dokumentów programowania rozwoju. Wydaje 
się, że toczony w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku spór rozstrzy-
gnięty został przez współcześnie rozwijającą się socjologię stosowaną. Jan Tu-
rowski, podsumowując swoje rozważania odnośnie do socjografii, stwierdził, 
że „określenie (to) może być we współczesnej terminologii socjologicznej od-
noszone wyłącznie do opisowych monografii określonych problemów miejsco-
wości czy środowisk”77. 

W socjologii refleksje i dyskusja nad identyfikacją problemów społecznych 
wiążą się z nurtami teoretycznymi, których przegląd znaleźć można u wie-
lu autorów, ale wskazane zostaną tylko te, które najbardziej oddają badania 
w Katowicach78.

Krzysztof Frysztacki w swoim encyklopedycznym przeglądzie zagadnie-
nia problemów społecznych, wskazując na jego interdyscyplinarność, podkre-
ślił istotne powiązanie refleksji i studiów w tym zakresie z rozwojem myśli 
socjologicznej79. O złożonym charakterze sporów definicyjnych wokół anali-
zowanego pojęcia oraz o sposobach myślenia w tej kwestii świadczy uwaga 
K. Frysztackiego: „Sposób myślenia o problemach społecznych dobrze odda-
ją dwie następujące definicje. «Problem pojawia się wtedy, gdy stajemy się 
świadkami rozbieżności między tym, jak dane sprawy zachodzą, a tym, jak 
zachodzić powinny»80.

«Problem społeczny to warunki, które grupy znaczące w obrębie danej zbio-
rowości definiują jako odstępstwo od pewnych standardów społecznych, bądź 
złamanie standardów społecznych, których w przeświadczeniu tych grup na-
leży przestrzegać, jeśli życie ludzkie oraz porządek działań i zdarzeń utrwala-
jących i określających to życie mają być zachowane»81”.

Dla potrzeb prezentowanych obecnie monografii zjawisk i problemów 
społecznych, które są udziałem społeczności lokalnych dziesięciu miast wo-
jewództwa śląskiego, w trakcie procesów zmian społecznych na przełomie 
XX w. i pierwszej dekady XXI w., można też wykorzystać propozycję definicji 
Paula B. Hortona i Gerarda R. Lesliego, w której stwierdzono: „Problem spo-
łeczny powstaje w związku z zaistnieniem takiego zjawiska, które uważane jest 

77 J. Turowski, Socjografia [w:] Encyklopedia socjologii. T. 4, Warszawa 2002, s. 52.
78   L. Miś, Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Kraków 2007; A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, 

A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000; K. Czekaj, K. Gorlach, 
M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Katowice 1999; T. Kowalak, Marginalność i margina-
lizacja społeczna, Warszawa 1999.

79   K. Frysztacki, Problemy społeczne [w:] Encyklopedia socjologii. T. 3, Warszawa 2000, s. 205-208; tenże, So-
cjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

80  R.A. Dentler, Major American Social Problems, Chicago 1967, s. 3, cyt. za K. Frysztackim.
81  Tamże, s. 5, cyt. za K. Frysztackim.



Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej…

75

na ogół jako niepożądane, porusza znaczną liczbę ludzi, wydaje się możliwe 
do przezwyciężenia, ale poprzez zbiorowe działanie”82. 

W badaniach monograficznych zjawiska i problemy społeczne w mieście 
niejednokrotnie postrzegane są jako fakty społeczne. I tak np. Janusz Sztumski 
stwierdził w tej materii: „Problemy społeczne są więc faktami społecznymi, tzn. 
istnieją obiektywnie, czyli niezależnie od metod ich badań i stanu teorii. (…) 
Są to fakty, jakie po prostu swoim istnieniem i wynikającymi stąd konsekwen-
cjami dla zbiorowego życia ludzi bulwersują opinię społeczną”83. 

Stefan Nowak podkreślił z kolei, iż: „Sytuacja społeczna wyznacza więc 
problematykę badań socjologicznych w sposób dwojaki. Po pierwsze – przez 
samo istnienie problemów społecznych, a więc mówiąc najogólniej, stanów 
rzeczy domagających się zmiany lub przynajmniej działania w świetle określo-
nego systemu dążeń i wartości; po drugie – przez swój wpływ na świadomość 
i system wartości badacza powodujący postrzeganie przezeń pewnych pro-
blemów, a niedostrzeganie innych”84. Konieczność sięgania w tym przypadku 
po nieinwazyjne, jak je określili Chava Frankfurt-Nachmias i Dawid Nachmias, 
źródła poznania potwierdził Marian Malikowski, odnotowując: „Można tyl-
ko przypomnieć (bo jest to na czasie), że socjologowie winni częściej korzystać 
ze źródeł zastanych, gdyż przybywa ich w szybkim tempie, a nie sięgać – jak 
to często bywa – do kosztownych i nie zawsze poprawnie realizowanych ba-
dań ankietowych na dużych próbach”85. Formułując zadania dyscypliny odno-
śnie do badań naukowych zjawisk i problemów społecznych w Polsce, autor 
ten zauważył: „Intensyfikacja dawnych problemów społecznych oraz pojawie-
nie się zupełnie nowych wskazuje na potrzebę odejścia (przynajmniej na jakiś 
czas) od wielkich teorii i przeorientowanie się jej na badania mniejszych wy-
cinków rzeczywistości i na potrzeby praktyki, a więc wzmocnienie roli socjo-
logów jako ekspertów, doradców oraz konsultantów. Nie jest to nic nowego. 
Główne funkcje socjologii – jak każdej nauki – nie zmieniają się od lat. Jest bo-
wiem diagnoza, wyjaśnianie, przewidywanie i formułowanie praktycznych 
dyrektyw”86.

Perspektywa ta określiła cele diagnostycznych studiów (socjografii kwan-
tytatywnej) w miastach województwa śląskiego na przestrzeni lat 1997-2008, 
a także obecnie w Bielsku-Białej oraz w stolicy regionu – Katowicach – w 2011 
roku. Te cele mają charakter zarówno poznawczy, jak i praktyczny. Poznaw-

82  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, s. 49.
83  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, s. 51.
84  S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 29.
85   M. Malikowski, Problemy społeczne w Polsce a rola i zadania socjologii [w:] Problemy społeczne w okresie 

zmian systemowych w Polsce (red. M. Malikowski), Rzeszów 1997, s. 11.
86 Tamże.
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czy cel tych badań to próba zdefiniowania, zinwentaryzowania i rozpoznania 
tych problemów, i to zarówno w sferze faktów (socjografii), jak i opinii, po-
staw, stanów świadomości mieszkańców miasta odnośnie do dotykających ich 
lub doświadczanych przez nich zjawisk i kwestii społecznych w okresie perma-
nentnych przeobrażeń nieomal każdej sfery życia w centralnym mieście regio-
nu śląskiego. Cel praktyczny to autentyczne zapotrzebowanie władz samorzą-
dowych miasta na profesjonalną i w miarę możliwości najpełniejszą diagnozę 
zjawisk i problemów społecznych w Katowicach oraz sformułowanie prak-
tycznych dyrektyw do koniecznych, na mocy ustawy, prac nad nową miejską 
(powiatową) strategią ich rozwiązywania87. Jest to zatem projekt w pełnym tego 
zakresie z obszaru socjologii stosowanej, socjotechniki, bowiem wszystkie po-
wstałe we współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Urzędu Miasta Katowice stu-
dia miały służyć i służą przygotowywaniu projektów zmian społecznych, czyli 
lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na nadchodzące lata. 
Istotną rolę w tych badaniach odgrywa technika analizy map zjawisk i proble-
mów społecznych. 

Socjologiczne rozumienie planowania społecznego łączy się z przeciwstawie-
niem go planowaniu indywidualnemu oraz, jak to wskazali Stanisław Ossow-
ski88 oraz Jan Szczepański89, z traktowaniem go jako elementu ładu społecznego. 
Janusz Ziółkowski określił je jako „całokształt działań mających na celu sformu-
łowanie polityki i programów dotyczących sektorów społecznych gospodarki 
(takich jak szkolnictwo, zdrowie, ubezpieczenia społeczne, praca wspólnot tery-
torialnych), jak również społecznych aspektów sektorów materialnych i ekono-
micznych (przemysł, mieszkania, transport publiczny)”90. Późniejsza, albowiem 
pochodząca z 1977 r., definicja J. Malanowskiego postrzega już planowanie spo-
łeczne jako dziedzinę nauki: „Planowaniem społecznym nazywać będziemy dzie-
dzinę wiedzy zajmującą się świadomym przekształcaniem otaczającego nas świa-
ta”91. Już tylko tych kilka definicji ukazuje istotne relacje planowania społecznego 
z polityka społeczną, która jest integralną częścią polityki wewnętrznej kraju. 

Polityka wewnętrzna państwa to zbiór określonych rodzajów polityk szcze-
gółowych, z których oprócz polityki gospodarczej najistotniejszą wydaje się 
polityką społeczną. Polityka społeczna państwa to „działalność państwa, sa-

87   Do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych zobowiązuje samorząd 
powiatowy Ustawa o pomocy społecznej z 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami z roku 2004.

88  S. Ossowski, Społeczne warunki i konsekwencje planowania społecznego [w:] Dzieła. T. 5, Warszawa 1963. 
89   J. Szczepański, Refleksje nad planowaniem życia społecznego, „Wieś Współczesna”, nr 6, Warszawa 1965.
90  J. Ziółkowski, Socjologia i planowanie społeczne, Warszawa 1972, s. 33. 
91   J. Malanowski, Planowanie społeczne – zagadnienia podstawowe, „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, War-

szawa 1977, Biuletyn TWWP nr 9/10; zob. też: J. Kubin, Planowanie strategiczne [w:] Encyklopedia soc-
jologii. T. 3, Warszawa 2000, s. 113-114; Planowanie strategiczne (red. A. Klasik), Warszawa 1993; W po-
szukiwaniu strategii zmian (red. J. Kubin, Z. Żekoński), Warszawa 1992.
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morządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia 
materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans ży-
ciowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych”92.

Antoni Rajkiewicz proponuje jeszcze bardziej ogólne sformułowanie, uwa-
żając, że „polityka społeczna to ta sfera działania państwa oraz innych ciał pu-
blicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków życia 
i ludności oraz stosunków międzyludzkich (zwłaszcza w środowisku zamiesz-
kania i pracy) lub inaczej: Polityka społeczna to celowa działalność państwa i in-
nych podmiotów w dziedzinie kształtowania warunków życia ludności i sto-
sunków międzyludzkich”93. 

Cele polityki społecznej wyznaczają również dziedziny, czyli obszary po-
lityki społecznej – rozumianej nie tylko jako działalność praktyczna państwa, 
ale również jako nauka. Za fundamentalne dziedziny polityki społecznej uzna-
je się zatem: 
– politykę ludnościową i rodzinną;
– politykę w dziedzinie zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy;
– politykę mieszkaniową;
– politykę w zakresie ochrony zdrowia;
– politykę oświatową;
– politykę kulturalną;
– politykę w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej;
– politykę w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
– politykę w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

szeroko rozumianym zjawiskom dezorganizacji społecznej oraz patologii 
społecznej94;

– poziom zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego, grup obywatel-
skich inicjatyw, organizacje pozarządowe, organizacje parasolowe (ten ob-
szar dodano do oryginalnej typologii Juliana Auleytnera).
W ramach polityki społecznej pierwszym szczegółowym działem jest wła-

śnie polityka ludnościowa i rodzinna. Podstawą szacowania i planowania roz-
woju kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego jest profesjonalna diagno-
za zasobów ludzkich (demograficznych) określonej społeczności lokalnej. I w tej 
analizie przydatne będą mapy badawcze.

Współczesna demografia wskazuje teoretyczny model kształtowania się 
społeczeństw na świecie, do którego faz można odnosić kondycję poszczegól-
nych badanych populacji. Obecnie najczęściej przytaczany jest w literaturze za-

92   J. Auleytner, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, WSP TWP, Warszawa 2000, s. 16.
93   Polityka społeczna (red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski), Wyd. Intranet, Warszawa 1996, 

s. 24.
94  J. Auleytner, Polityka społeczna..., dz. cyt.
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gadnienia czterofazowy model przejścia demograficznego. Za profesorem Je-
rzym Z. Holzerem wskazać należy dwie (trzy) ostatnie z czterech (pięciu) faz, 
ponieważ one zdają się charakteryzować i polskie społeczeństwo, i populacje 
miejskie, do których zalicza się zbiorowość mieszkańców Katowic95.

Opisując trzecią fazę przejścia demograficznego, Holzer stwierdził: „Faza 
trzecia charakteryzuje się znaczniejszym obniżeniem poziomu rodności niż 
umieralności. Na przełomie fazy drugiej i trzeciej obserwujemy sytuację, 
w której przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom. Według demografów 
ONZ, faza trzecia charakteryzuje się dzietnością wynoszącą 3,0-4,5 dziecka 
na jedną kobietę i przeciętną długością życia 55-65 lat”96. Analizując dane sta-
tystyczne, można bez problemu wskazać, w których latach mieszkańcy mia-
sta Katowice znajdowali się w trzeciej fazie. Obecnie niestety, uprzedzając po-
niższe analizy, należy uznać, że będąc w czwartej, już wkraczają w piątą fazę 
modelu przejścia demograficznego, którą profesor Holzer scharakteryzował 
w następujący sposób: „W fazie czwartej poziom natężenia urodzeń zbliża się 
do poziomu umieralności. Natężenie zgonów bliskie jest minimalnych warto-
ści, co wynika z obecnego poziomu wiedzy medycznej, zasięgu oddziaływa-
nia służby zdrowia i struktury ludności według wieku. Demografowie ONZ 
charakteryzują tę fazę dzietnością poniżej 3 dzieci na 1 kobietę i przeciętną 
długością trwania życia wyższą niż 65 lat. Może tu nastąpić stabilizacja pro-
cesu reprodukcji na niskim poziomie przyrostu naturalnego. Może się zda-
rzyć, że natężenie urodzeń będzie przyjmowało wartości mniejsze niż natęże-
nie zgonów, co przy długoterminowej tendencji wpłynęłoby na zmniejszanie 
ogólnej liczby ludności badanej populacji. Ta ostatnia sytuacja jest określana 
mianem fazy piątej”97.

Analiza zasobów ludzkich określonej zbiorowości musi wiązać się z od-
niesieniem jej układu do modelu struktury ludności według płci i wieku, zwa-
nego piramidami wieku98. Literatura przedmiotu wskazuje na trzy podsta-
wowe modele (rys. 2). Pierwszy z nich to model progresywny lub inaczej 
rozwojowy, w którym funkcjonuje dynamiczna przewaga urodzeń nad zgo-
nami. Graficzny obraz struktury ludności według płci i wieku w tym mode-
lu ma kształt trójkąta o szerokiej podstawie (liczne najmłodsze roczniki danej 
zbiorowości), zwężający się ostro ku górze, gdzie odmierzane są wymiera-
jące roczniki najstarsze opisywanej zbiorowości. Ten typ struktury ludności 
według płci i wieku jest charakterystyczny dla młodych i rozwijających się 
społeczeństw. 

95  J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003, s. 20 i nast.
96  Tamże, s. 21.
97  Tamże, s. 21.
98  Tamże, s. 134 i nast.
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W kontinuum ewolucji modeli struktur ludności według płci i wieku drugi 
typ określany jest jako zastojowy. Charakteryzuje się zrównoważeniem wskaź-
ników ruchu naturalnego, czyli urodzeń i zgonów. Ta dynamiczna równowaga 
sprawia, że graficzny obraz tego typu modelu przyjmuje kształt krzywych bie-
gnących od dołu skali ku górze, zakończonej łagodnym półokrągłym łukiem. 
Krzywa opisująca liczebności poszczególnych roczników z uwzględnieniem ce-
chy płci jest zależna od długości życia oraz dożywania danej populacji, ściśle 
związanej z określonym stylem życia i zdrowia.

I wreszcie trzeci model, określony jako regresywny, w którym wskaź-
niki odnoszące się do zgonów przewyższają te charakteryzujące urodzenia, 
co w efekcie doprowadza do wymarcia opisywanej populacji. Obraz graficzny 
tego typu struktury ludności według płci i wieku opisujący wszystkie roczniki 
przyjmuje kształt grzyba atomowego, symbolicznie określając los danej zbioro-
wości. Krzywe opisujące wielkości najmłodszych roczników biegną niemal pio-
nowo do góry, rozszerzając się przy liczebnościach najstarszych dekad urodze-
nia, które dzięki odpowiedniej polityce społecznej dożywają sędziwego wieku. 
Ten trzeci model opisuje niestety społeczeństwa rozwinięte, z dominacją senio-
rów nad najmłodszymi dekadami urodzeń w tej zbiorowości. Są to zatem spo-
łeczeństwa stare lub szybko starzejące się99. 

Rys. 2. Trzy podstawowe rodzaje piramid wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.Z. Holzer, Demografia, dz. cyt., s. 134

99  Tamże, s. 141.
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Współczesna demografia dostarcza nowoczesnych narzędzi do analizy za-
równo całych społeczeństw, jak i mniejszych zbiorowości, takich jak gmina wiej-
ska czy miejska. 

Katowice, będące miastem na prawach powiatu (powiatem grodzkim), po-
siadają oficjalny podział na dwadzieścia dwie dzielnice. Granice administracyj-
ne dzielnic zostały wytyczone Uchwałą Rady Miejskiej. Ich obszary są określone 
i funkcjonują na podstawie uchwały pod nazwami zamieszczonymi w tabeli 1. 

Tabela 1. Ludność w dzielnicach Katowic w 2010 r.

Nr Dzielnice Katowic Liczba ludności Procent
1. Śródmieście 33 130 10,8
2. Załęska Hałda-Brynów 15 633 5,1
3. Zawodzie 12 670 4,1
4. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 11 951 3,9
5. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 6951 2,3
6. Ligota-Panewniki 31 498 10,2
7. Załęże 11 021 3,6
8. Osiedle Witosa 12 806 4,2
9. Osiedle Tysiąclecia 22 870 7,5

10. Dąb 7891 2,6
11. Wełnowiec-Józefowiec 15 478 5,0
12. Koszutka 11 815 3,9
13. Bogucice 15 733 5,1
14. Dąbrówka Mała 5372 1,8
15. Szopienice-Burowiec 16 081 5,3
16. Nikiszowiec-Janów 10 939 3,6
17. Giszowiec 17 834 5,8
18. Murcki 5562 1,8
19. Ochojec-Piotrowice 24 684 8,0
20. Zarzecze 2127 0,7
21. Kostuchna 8786 2,9
22. Podlesie 5555 1,8

Razem 307 287 100,0%
Źródło: opracowanie własne
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Katowice, jako powiat grodzki, posiadają populację mieszkańców, która po-
dziela ogólnie zachodzące w województwie i w kraju przemiany.

Zawarte w tabeli 1 dane wskazują wyraźnie, że zbiorowość zamieszkująca 
Katowice jest populacją demograficznie starą, gdzie liczba ludności w okresie 
przedprodukcyjnym jest niższa niż liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. 
Łącznie dwie kategorie wieku: przedprodukcyjna i produkcyjna, to 80,2% ogó-
łu mieszkańców miasta. Stosunek ludności w wieku przedprodukcyjnym 
(15,1%) i poprodukcyjnym (19,8% ogółu mieszkańców) do osób w wieku pro-
dukcyjnym (65,1%) jest już bardzo wyraźną wielkością demograficzną i eko-
nomiczną (tab. 2). Patrząc z demograficznego punktu widzenia, można uznać, 
że jest to typ populacji starej demograficznie. Wskaźniki ruchu naturalnego lud-
ności najwyraźniej to potwierdzają. Istotna będzie tu jeszcze szczegółowa ana-
liza ogólnej sytuacji demograficznej zbiorowości zamieszkujących poszczegól-
ne dzielnice Katowic. 

Tabela 2. Struktura ludności Katowic w 2010 r. według kategorii wieku

Miasto Katowice, 2010 r.
– kategorie wieku:

Liczba 
bezwzględna
(N = 307 287)

%

Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat 46 524 15,1%
Wiek produkcyjny: 18-64 (59) lat;

w tym kobiety: 18-59 lat
mężczyźni: 18-64 lata

199 953
98 713
101 240

65,1%

Wiek poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat
w tym kobiety: 60 i więcej lat

mężczyźni: 65 i więcej lat

60 810
41 424
19 386

19,8 %

RAZEM: 307 287 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice

Analiza danych demograficznych wskazuje, że najbliżej pierwszego mo-
delu, choć zmierzając w kierunku zastojowej struktury ludności w Katowi-
cach, w przypadku siedmiu dzielnic Katowic mamy do czynienia z młodą 
jeszcze strukturą ludności, gdzie proporcja pomiędzy kategorią osób w wie-
ku przedprodukcyjnym i osób w wieku poprodukcyjnym wskazuje przewagę 
tych pierwszych, pomimo że odsetek osób starszych przekroczył 14,0% ogółu 
ludności na tym obszarze. Dzielnice te są przykładem obszaru, którego lud-
ność można z pewnością zaliczyć jeszcze do demograficznie młodej. W przy-
padku tych zbiorowości mamy do czynienia z istotną przewagą młodej czę-
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ści struktury ludności (od 15% do 20% ogółu ludności tych dzielnic) dzielnicy 
nad starą (od 12% do 18% ogółu populacji w dzielnicach), gdzie proporcja po-
między kategorią osób w wieku przedprodukcyjnym do osób w wieku popro-
dukcyjnym wskazuje istotną statystycznie przewagę tych pierwszych, pomimo 
że odsetek osób starszych przekroczył 12% ogółu ludności na tym obszarze. 

Dzielnice o jeszcze progresywnej strukturze ludności (tab. 3) stanowią 
31,8% spośród wszystkich 22 dzielnic Katowic. Taka sytuacja demograficzna 
określa naturalne kierunki strategii rozwiązywania problemów społecznych 
lub szerzej – polityki społecznej w dzielnicy, definiując priorytety strategicz-
ne, które w pierwszej kolejności powinny dotyczyć osób w wieku przed-
produkcyjnym oraz produkcyjnym. Dzielnice: Zarzecze, Kostuchna i Pod-
lesie to najmłodsze pod względem demograficznym obszary Katowic. 
 
Tabela 3. Dzielnice Katowic z progresywną strukturą demograficzną wieku mieszkańców 

PR –
nr

Dzielnice Katowic ze strukturą wieku ludności 
o charakterze (modelu) progresywnym

1. Załęże
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 18,2%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 64,8%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 17,0%

2. Bogucice
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 15,0%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 70,3%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 14,7%

3. Zarzecze
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 20,4%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 64,8%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 12,8%.

4. Kostuchna
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 20,1%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 66,4%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 13,5% 

5. Podlesie
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 20,2%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 63,5%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 16,3%

6. Szopienice-Burowiec 
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 19,4%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 63,4%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 17,2% 

7. Dąbrówka Mała
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 16,9%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 67,8%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 15,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice
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Z dużą uwagą należy obserwować tendencję starzenia się mieszkańców 
tych dzielnic, bowiem przekroczenie wskaźnika 14% ogółu populacji oznacza, 
że kategoria osób w wieku poprodukcyjnym będzie przesuwać całą zbiorowość 
właśnie ku zastojowemu modelowi ludności, a następnie ku demograficznej sta-
rości. Tego typu stan rzeczy określa naturalne kierunki strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych lub szerzej polityki społecznej prowadzonej w tych 
dzielnicach, definiując strategiczne priorytety, które w pierwszej kolejności po-
winny dotyczyć osób w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym.

Drugi model struktury ludności według płci i wieku, czyli zastojowy, 
reprezentują zbiorowości zamieszkujące dwie dzielnice: Oś. Witosa i Giszo-
wiec (tab. 4). Dzielnice o zastojowej strukturze ludności stanowią 9,0% spośród 
wszystkich 22 dzielnic Katowic.

Tabela 4. Dzielnice Katowic z zastojową strukturą demograficzną wieku mieszkańców

ZM
nr

Dzielnice Katowic ze strukturą wieku ludności 
o charakterze (modelu) zastojowym

1. Osiedle Witosa 
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 13,4%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 73,2%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 13,4%

2. Giszowiec
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 14,3%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 71,7%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 14,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice

Sytuacja demograficzna Witosa wskazuje na przełomowy moment w ukła-
dzie struktury ludnościowej, ponieważ odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
nieomal równoważy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Była to jedna 
z najmłodszych dzielnic miasta. Podobny stopień równowagi pomiędzy tymi 
trzema strukturami odnotowano w dzielnicy Giszowiec.

Trzeci model demograficzny – regresywny – w zbiorowości mieszkań-
ców Katowic obejmuje, niestety, pozostałe trzynaście dzielnic z populacja-
mi w różnych fazach demograficznego starzenia się. Dzielnice o regresywnej 
strukturze ludności stanowią 59,0% spośród wszystkich 22 dzielnic Katowic. 
Dane demograficzne wskazują, że w przypadku trzynastu dzielnic (zestawie-
nie – tab. 5) mamy do czynienia ze strukturą ludności w okresie wyraźne-
go starzenia się, gdzie proporcja pomiędzy kategorią osób w wieku przed-
produkcyjnym i osób w wieku poprodukcyjnym wskazuje przewagę tych 
drugich, a odsetek osób starszych osiągnął od 17% do 32,5% ogółu ludności 
na tych obszarach. Kategorię starych demograficznie dzielnic miasta otwiera 
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Koszutka (11,5% ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz 32,5% ludno-
ści w wieku poprodukcyjnym). Na drugim krańcu tego kontinuum znajduje 
się dzielnica Nikiszowiec-Janów (16,2% ludności w wieku przedprodukcyjnym 
oraz 17,6% ludności w wieku poprodukcyjnym). 

Tabela 5. Dzielnice Katowic z progresywną strukturą demograficzną wieku mieszkańców 

RE
nr

Dzielnice Katowic ze strukturą wieku ludności 
o charakterze (modelu) regresywnym

1. Śródmieście
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 15,1%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 63,1%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 21,8%

2. Załęska Hałda-Brynów
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 14,0%; 

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 66,0%; 
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 20,0%

3. Zawodzie
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 14,5%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 67,1%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 18,4 %.

4.
Osiedle Paderewskiego-

Muchowiec

Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 12,2%;
produkcyjny: 18-64 (59) lat: 65,1%;

poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 22,7 % 

5. Brynów-Zgrzebnioka
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 12,7%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 58,1%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 29,2%

6. Ligota-panewniki
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 13,9%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 67,5%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 18,6%

7. Osiedle Tysiąclecia
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 13,1%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 59,7%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 27,2% 

8. Dąb
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 13,6%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 59,4%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 27,0% 

9. Wełnowiec-Józefowiec
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 14,4%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 63,2%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 22,4% 

10. Koszutka
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 11,5%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 56,0%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 32,5% 
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11. Nikiszowiec-Janów
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 16,2%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 66,2%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 17,6%

12. Murcki
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 17,3%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 63,7%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 19,0% 

13. Ochojec-Piotrowice
Wiek: przedprodukcyjny: 0-17 lat: 14,0%;

produkcyjny: 18-64 (59) lat: 67,6%;
poprodukcyjny: 65 (60) i więcej lat: 18,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice

Obserwowanie postępującego starzenia się mieszkańców 13 dzielnic wyda-
je się potrzebne, bowiem przekroczenie wskaźnika 14% ogółu populacji ozna-
cza, że kategoria osób w wieku poprodukcyjnym będzie orientować całą zbio-
rowość właśnie ku pogłębiającej się demograficznej starości. Determinować 
to też będzie charakter polityki społecznej w tych dzielnicach. Jak już wspo-
mniano, są to naturalne dyrektywy dla przyszłej strategii polityki społecznej 
lub strategii rozwiązywania problemów społecznych w Katowicach, m.in. opie-
ki zdrowotnej, transportu, dostępności usług oraz, w największej mierze, po-
mocy społecznej.

Ponownie technika map zjawisk i problemów społecznych okazała swo-
ją przydatność do analizy demograficznej. Tym razem jednak nie mapy punk-
towe, a mapy odsetkowe okazały się pomocne w dostarczaniu przekrojowych 
informacji, niezbędnych do formułowania dyrektyw dla miejskiej polityki 
społecznej.

Na następnych stronach zamieszczono dwie mapy odsetkowe ukazujące 
rozkład tych trzech rodzajów struktur ludności i ich ulokowanie w przestrzeni 
miasta Katowice (mapa 1, mapa 2).

Ogólne dane ukazujące przeobrażenia liczby ludności Katowic, z uwzględ-
nieniem cechy płci oraz trzech kategorii wieku wskazanych w modelu, uka-
zuje tabela 1. Dynamika spadku liczby ludności Katowic odpowiada po-
dobnym strukturom demograficznym, czyli miastom powyżej 200 tysięcy 
mieszkańców. 

W procesie diagnozowania zjawisk i problemów społecznych mapy są, jak 
to wykazała wcześniejsza analiza oraz obecnie omawiane dobre praktyki z Ka-
towic, niezastąpione w lokalizacji problemów, weryfikowaniu hipotez, analizo-
waniu danych i odkrywaniu ukrytych faktów i relacji w przestrzeni miejskiej. 
Już tylko jeden rodzaj map przynosi ogromny kapitał informacji na temat loka-

Tabela 5 – cd.
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Mapa 1. Dynamika demograficzna w dzielnicach Katowic w podziale na trzy modele dominującej 
struktury wieku (dane za 2010 r.) 

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek

lizacji, współwystępowania i relacji między różnymi zjawiskami i problemami 
w mieście. Należy przypomnieć, że w obecnym studium mapy jako narzędzie 
badawcze spełniają funkcję nie tylko poznawczą, ale użyteczną na rzecz poli-
tyki miejskiej oraz planowania społecznego. Zarówno w przypadku polityki 
społecznej, jak i planowania przydatne są obydwa rodzaje map, tj. i odsetkowe, 
i punktowe. W analizie demograficznej mapy odsetkowe, ukazując sąsiedztwo 
trzech kategorii dzielnic, umożliwiają wskazanie wspólnych dla progresyw-
nych, zastojowych i regresywnych typów struktur dzielnic kierunków przy-
szłej polityki społecznej nie tylko w zakresie polityki ludnościowej i rodzin-
nej, ale też pozostałych szczegółowych obszarów polityki społecznej. Żadna 
tabela czy wykres nie ukazują właśnie współwystępowania dzielnic o określo-
nym modelu demograficznym. Są to podstawowe przesłanki, a nawet deter-
minanty określające rodzaj pozostałej polityki społecznej w dzielnicach. Tym 
samym potwierdza się wcześniejszy wniosek, że ogólny demograficzny obraz 



Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej…

87

całego miasta nie odzwierciedla szczegółowych typów struktur występujących 
w dzielnicach. Te dane pozwalają też Radom Dzielnic przygotować swój pro-
gram i dostosować go do potrzeb zamieszkujących je zbiorowości i określonych 
grup mieszkańców. Mogą też we współpracy z Urzędem Miejskim przygoto-
wywać strategie polityki społecznej nie tylko dla poszczególnych dzielnic, ale 
dla kilku sąsiadujących z sobą obszarów.

U podłoża obecnie prezentowanych badań leżał brak autentycznych profe-
sjonalnych diagnoz oraz monitoringu zjawisk i problemów społecznych, któ-
ry doprowadzał niejednokrotnie do sytuacji, że dzisiejszy model planowania, 
nakierowany na tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
de facto odbywa się bez pogłębionych analiz oraz opiera się na bardzo ogól-
nych danych i wskaźnikach, które czynią z tych dokumentów programowych 
samorządów lokalnych nieskuteczne narzędzie, jeśli wręcz nie zbędne, ode-
rwane od realiów, których jedynym powodem wykonania jest ustawowy obo-

Mapa 2. Dzielnice Katowic w podziale na dominujący model demograficzny wieku ludności według 
danych z 2010 r. 

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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wiązek, rozliczany przez odpowiednie organy kontrolne samorządu lokalnego. 
Rozliczane ze względu na fakt posiadania, a nie faktycznej przydatności w rze-
czywistości społecznej. Stąd istniejące programy i projekty socjalne są w du-
żej mierze efektem syndromu „cośki” („coś z tym problemem trzeba zrobić”) 
i „jakośki” („jakoś to trzeba rozwiązać, a potem «jakoś» to będzie”), a nie wy-
nikiem przemyślanej polityki miejskiej, opartej na profesjonalnych inwentary-
zacjach i diagnozach zjawisk i problemów społecznych, których oczekuje Unia 
od swoich państw członkowskich. Rzecz jest warta badania, ale, jak wykazuje 
obserwacja rzeczywistości, niestety większość, nawet udanych, projektów nie 
wynika z udokumentowanej diagnozy i monitoringu zjawisk i problemów spo-
łecznych oraz powstałych, czasami niezależnie od nich lub bez nich, strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Stąd dzisiejsze czasy wymagają sto-
sowania sprawdzonych metod badawczych, które zweryfikowała już prakty-
ka społeczna i służyły pożądanej zmianie społecznej, a w Polsce ciągle jeszcze 
nie mogą przebić się przez mur niekompetencji i brak profesjonalizmu w tej 
kluczowej kwestii, którą jest inwentaryzacja i diagnoza zjawisk i problemów 
społecznych. 

Zatem podstawą świadomego, zrównoważonego, zintegrowanego i odpo-
wiedzialnego sterowania rozwojem gminy i związku gmin powinna być stra-
tegia rozwoju gospodarczego oraz strategia polityki społecznej. 

O wiele łatwiej jest poznać potrzeby danej aglomeracji, zaplanować i zreali-
zować konkretne projekty rozwoju, jeżeli adresowane są do konkretnego, opisa-
nego i zinwentaryzowanego terenu. Przestrzeń miasta, a w jego ramach dzielnic 
i osiedli, ukształtowana jest siecią dzielnic i ulic. Na badania diagnozujące roz-
miary zjawisk i problemów społecznych w Katowicach w 2011 r. składały się 
studia wszystkich dostępnych dokumentów instytucji miejskich za cały 2010 r., 
świadczących różne usługi dla mieszkańców oraz interweniujących w przypad-
ku naruszenia ładu społecznego. Należy dodać, że społeczna charakterystyka 
tych kategorii mieszkańców Katowic jest istotna, ponieważ w przeciwieństwie 
do wielu badań, w których sięga się do próby, mniej lub bardziej reprezenta-
tywnej, w studiach diagnostycznych poddano analizie dostarczone dokumen-
ty najważniejszych miejskich instytucji. Mamy zatem do czynienia z badania-
mi pełnymi. W większości badania tych instytucji pozwoliły odtworzyć obraz 
społeczny mieszkańców, którzy w 2010 r. korzystali z usług służb społecznych 
lub byli objęci ich dobrowolnymi lub przymusowymi interwencjami.

Mapy zjawisk i problemów społecznych to jeden ze sposobów gromadze-
nia, graficznej prezentacji informacji o przestrzeni podlegającej procesom dez-
organizacji społecznej oraz analizie. Obydwa typy map badawczych były inte-
gralną częścią metodologii przeprowadzonej w 2011 r. po raz pierwszy pełnej 
diagnozy instytucjonalnej zjawisk i problemów społecznych w Katowicach, 
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mieście zamieszkiwanym w 2010 r. przez 307 287 mieszkańców. Analizy zaso-
bów dokumentacyjnych instytucji społecznych, zarówno rządowych, jak i sa-
morządowych, pozwoliły na zrekonstruowanie obrazu społeczno-demogra-
ficznego 7680 osób pozostających bez pracy, 10 120 wnioskodawców systemu 
pomocy społecznej oraz 11 622 członków ich rodzin. Katowicka izba wytrzeź-
wień obsłużyła w 2010 r. 4682 mieszkańców miasta. 

Leczenie uzależnień podjęło 140 osób. Sprawców wykroczeń odnoto-
wano 314, dorosłych przestępców skazanych wyrokiem sądu – 520 oraz 
401 nieletnich.

Diagnoza dotyczyła zbiorowości mieszkających w mieście i objętych dzia-
łaniem instytucji społecznych rządowych i samorządowych, jednostek i środo-
wisk rodzinnych zamkniętych liczbą 35 339 osób, co w stosunku do ogólnej licz-
by mieszkańców (307 287), stanowi 11,5% jej ogółu (260 763). Dane te wskazują 
na przekroczenie przez społeczności lokalne miasta Katowice granicy istotne-
go poziomu występowania problemów społecznych. Wyczerpująca charaktery-
styka wyników badań zamieszczona została w raporcie końcowym autorstwa 
Moniki Zawartki-Czekaj, stąd w obecnym opracowaniu podkreślone zostaną 
najważniejsze korzyści płynące z zastosowania techniki map zjawisk i proble-
mów społecznych. 

W zamieszczonych tabelach 6-8 zebrano dane odnośnie do ogólnego ob-
ciążenia poszczególnych dzielnic miasta różnymi rodzajami zjawisk i proble-
mów społecznych. 

Analiza danych zawartych w tabelach pozwoliła zbudować strukturę za-
grożeń zjawiskami i problemami społecznymi w Katowicach. Do najbardziej 
zagrożonych dzielnic Katowic należy zaliczyć: Załęże, Szopienice-Burowiec, 
Śródmieście, Dąbrówkę Małą, Dąb, Bogucice, Nikiszowiec-Janów oraz Ligo-
tę-Panewniki. W wyniku przeprowadzonej analizy komputerowej udało się 
wytypować siedem najbardziej obciążonych zagrożeniami dzielnic miasta 
Katowice: 

1)  Śródmieście (19,2% wszystkich przypadków w mieście),
2)  Szopienice-Burowiec (11,1%),
3)  Ligota-Panewniki (9,3%),
4)  Załęże (7,9%),
5)  Bogucice (5,6%),
6)  Ochojec-Piotrowice (5,3%),
7)  Osiedle Tysiąclecia (4,4%). 
Należy odnieść te wyniki do obrazu demograficznego dzielnic oraz wielko-

ści zamieszkujących tam zbiorowości. Pojawiają się w sposób naturalny dyrek-
tywy do strategii rozwiązywania problemów społecznych, i to nie tylko w po-
mocy społecznej, ale i w pozostałych obszarach polityki społecznej. 
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Tabela 6. Dzielnice Katowic z całkowitym obciążeniem przypadkami zjawisk i problemów społecznych 
dotykających mieszkańców w 2010 r.

Dzielnice Katowic, 
a natężenie zjawisk dezorganizacji

Liczba przypadków
L Procent ogółu

Śródmieście 6972 19,2
Załęska Hałda-Brynów 376 1,0

Zawodzie 1115 3,1
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 464 1,3

Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 462 1,3
Ligota-Panewniki 3385 9,3

Załęże 2856 7,9
Osiedle Witosa 492 1,4

Osiedle Tysiąclecia 1611 4,4
Dąb 1126 3,1

Wełnowiec-Józefowiec 1389 3,8
Koszutka 910 2,5
Bogucice 2040 5,6

Dąbrówka Mała 789 2,2
Szopienice-Burowiec 4018 11,1
Nikiszowiec-Janów 1180 3,3

Giszowiec 1043 2,9
Murcki 471 1,3

Ochojec-Piotrowice 1908 5,3
Zarzecze 78 0,2

Kostuchna 473 1,3
Podlesie 544 1,5

Bezdomny 1197 3,3
Inna gmina 586 1,6

Bez stałego zameldowania 393 1,1
Brak danych 414 1,1

Razem 34974 100,0%

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7. Dzielnice Katowic z całkowitym obłożeniem przypadków zjawisk i problemów społecznych 
dotykających mieszkańców w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne

KATOWICE  2010

Struktura problemów społecznych
w podziale na dzielnice

MOPS  
klienci – 

Wniosko-
dodawcy

MOPS człon-
kowie rodzin 

wniosko-
dawców

PUP
bezrobotni

Liczba mieszkańców dzielnicy  
w 2010 roku: L % L % L % 

11021 Załęże 792 7,19 1112 10,09 522 4,74

16081 Szopienice-Burowiec 1302 8,10 1555 9,67 675 4,20

33130 Śródmieście 2130 6,43 2469 7,45 1227 3,70

5372 Dąbrówka Mała 201 3,74 268 4,99 185 3,44

7891 Dąb 372 4,71 348 4,41 252 3,19

15733 Bogucice 570 3,62 646 4,11 510 3,24

10939 Nikiszowiec-Janów 270 2,47 447 4,09 250 2,29

31498 Ligota-Panewniki 936 2,97 1191 3,78 786 2,50

5555 Podlesie 140 2,52 227 4,09 132 2,38

15478 Wełnowiec-Józefowiec 411 2,66 525 3,39 270 1,74

12670 Zawodzie 321 2,53 349 2,75 245 1,93

5562 Murcki 102 1,83 185 3,33 103 1,85

24684 Ochojec-Piotrowice 567 2,30 634 2,57 468 1,90

11815 Koszutka 310 2,62 297 2,51 183 1,55

22870 Osiedle Tysiąclecia 499 2,18 426 1,86 416 1,82

6951 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 99 1,42 175 2,52 118 1,70

17834 Giszowiec 224 1,26 255 1,43 346 1,94

8786 Kostuchna 119 1,35 178 2,03 101 1,15

11951 Osiedle Paderewskiego-
Muchowiec 150 1,26 113 0,95 147 1,23

12806 Osiedle Witosa 76 0,59 109 0,85 223 1,74

2127 Zarzecze 8 0,38 18 0,85 24 1,13

15633 Załęska Hałda-Brynów 123 0,79 83 0,53 91 0,58

Inni 
zareje-
stro-
wani:

Bezdomni 15 - -

Inna gmina - - -

Tymczasowe 350 - 33

Brak danych 3 12 373
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Struktura 
problemów 
społecznych

w podziale na 
dzielnice

Izba  
Wytrze-
źwień

MKLUZ 
WPS UM

Sąd  
Dorośli 
Przestę- 
pstwa

Sąd  
Dorośli 
Wykro- 
czenia

Sąd  
NIELETNI

wykro- 
czenia

L i %  
miesz- 

kańców 
dzielnicy

% 
zja- 

wisk
ogółem

Liczba 
mieszkańców 

dzielnicy  
w 2010 roku:

L % L % L % L % L % L %

Załęże 307 2,79 12 0,11 28 0,25 62 0,56 21 0,19 2856 25,9 7,9
Szopienice-

Burowiec 353 2,20 12 0,07 25 0,16 44 0,27 52 0,32 4018 25,0 11,1

Śródmieście 812 2,45 22 0,07 76 0,23 150 0,45 86 0,26 6972 21,0 19,2
Dąbrówka Mała 75 1,40 1 0,02 4 0,07 45 0,84 10 0,19 789 14,7 2,2

Dąb 108 1,37 9 0,11 12 0,15 18 0,23 7 0,09 1126 14,3 3,1
Bogucice 231 1,47 8 0,05 19 0,12 33 0,21 23 0,15 2040 13,0 5,6

Nikiszowiec-Janów 163 1,49 11 0,10 12 0,11 16 0,15 11 0,10 1180 10,8 3,3
Ligota-Panewniki 304 0,97 12 0,04 36 0,11 74 0,23 46 0,15 3385 10,7 9,3

Podlesie 40 0,72 3 0,05 2 0,04 0 0,00 0 0,00 544 9,8 1,5
Wełnowiec-
Józefowiec 127 0,82 6 0,04 12 0,08 20 0,13 18 0,12 1389 9,0 3,8

Zawodzie 153 1,21 8 0,06 12 0,09 12 0,09 15 0,12 1115 8,8 3,1
Murcki 55 0,99 3 0,05 6 0,11 13 0,23 4 0,07 471 8,5 1,3

Ochojec-Piotrowice 156 0,63 9 0,04 26 0,11 45 0,18 3 0,01 1908 7,7 5,3
Koszutka 75 0,63 4 0,03 17 0,14 20 0,17 4 0,03 910 7,7 2,5

Osiedle Tysiąclecia 176 0,77 6 0,03 21 0,09 44 0,19 23 0,10 1611 7,0 4,4
Brynów-Osiedle 

Zgrzebnioka 39 0,56 1 0,01 9 0,13 18 0,26 3 0,04 462 6,6 1,3

Giszowiec 162 0,91 7 0,04 8 0,04 26 0,15 15 0,08 1043 5,8 2,9
Kostuchna 48 0,55 3 0,03 5 0,06 18 0,20 1 0,01 473 5,4 1,3

Osiedle 
Paderewskiego-

Muchowiec 
37 0,31 0 0,00 1 0,01 12 0,10 4 0,03 464 3,9 1,3

Osiedle Witosa 40 0,31 3 0,02 13 0,10 23 0,18 5 0,04 492 3,8 1,4
Zarzecze 2 0,09 0 0,00 2 0,09 9 0,42 15 0,71 78 3,7 0,2

Załęska  
Hałda-Brynów 38 0,24 0 0,00 20 0,13 12 0,08 9 0,06 376 2,4 1,0

Bezdomni 1181 - - 1 - 1197 3,3
Inna gmina - - 154 432 - 586 1,6

Tymczasowe - - - 10 - 393 1,1
Brak danych - - - - 26 414 1,1

36292 100,0

Tabela 7 - cd. 

Źródło: opracowanie własne
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W analizie tej nie powinno zabraknąć również charakterystyki tych zda-
rzeń w przestrzeniach dzielnic w mieście. Należy ponownie przywołać oby-
dwie techniki nanoszenia na mapy danych z instytucji miejskich. Ogólny pogląd 
na problemy można otrzymać poprzez analizę map odsetkowych (dynamika 
zjawisk i problemów) oraz analizę map punktowych (statyka oraz konkretne 
przygotowanie projektów socjalnych i programów profilaktyki). Analiza po-
równawcza map ściennych i odsetkowych pokaże współwystępowanie zjawisk 
i problemów w poszczególnych obszarach miasta i pozwoli uchwycić nie tylko 
uwarunkowania, ale i specyfikę zarówno samych dzielnic, jak i ich sąsiedztw 
oraz rzeczonych kwestii miejskich.

Na potrzeby obecnego projektu studium przygotowano podstawowe wersje 
z kilku możliwych rodzajów map zjawisk i problemów społecznych. To mapy 
punktowe (tzw. dots maps – moduł B1) oraz mapy odsetkowe (tzw. rate maps 
– moduł B4) i kartogramy. 

Odnośnie do map punktowych ich konstrukcja opiera się na naniesieniu 
na plan miasta każdego przypadku danego zjawiska. Uzyskane dane z wymie-
nionych instytucji, umożliwiły przygotowanie sześciu map punktowych do-
tyczących takich kwestii społecznych, jak: bezrobocie, pomoc społeczna, pro-
blemy uzależnienia alkoholowego, wykroczenia i przestępczość dorosłych 
i nieletnich (dane z sądów odnośnie do miejsc popełnienia wykroczeń i prze-
stępstw oraz miejsc zamieszkania sprawców dorosłych i nieletnich). Kom-
plet map punktowych zjawisk i problemów społecznych jest autorstwa Moni-
ki Zawartki-Czekaj.

Pierwsza mapa punktowa opracowana dla Katowic ukazuje główny pro-
blem społeczny badanej zbiorowości, tj. bezrobocie wśród mieszkańców mia-
sta. Ta mapa punktowa ilustruje przestrzenną dystrybucję miejsc zamieszkania 
mieszkańców miasta, których odnotowano w rejestrach Powiatowego Urzędu 
Pracy w 2010 r. Mapa przynosi informacje odnośnie do sześciu kategorii wieku 
(dekady urodzenia) osób pozostających bez pracy w Katowicach, uwzględniając 
ich płeć. Ukazując przestrzenną dystrybucję miejsc zamieszkania tych sześciu 
kategorii mieszkańców miasta, w mapie uwzględniona jest również ich płeć. 

Na następnych stronach zamieszczono wybrane fragmenty map punkto-
wych dotyczących bezrobocia w mieście w 2010 r. z uwzględnieniem cechy płci 
i wieku mieszkańców zarejestrowanych w PUP (mapy 3-5).
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Mapa 3. Bezrobocie wg kategorii wieku i płci w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 4. Bezrobocie wg kategorii wieku i płci w Katowicach w 2010 r. 

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 5. Bezrobocie wg kategorii wieku i płci w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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W przestrzeń następnej mapy (mapy 6-8) wpisano informacje o indywidual-
nych i społecznych dysfunkcjach, które spowodowały, że w 2010 r. mieszkańcy 
korzystali ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do nich do-
łączono informacje o członkach rodzin. Łącznie ponad osiemnaście kategorii 
problemów odnotowanych w ustawie o pomocy społecznej i 67 kategorii zja-
wisk i problemów społecznych, które dotknęły członków rodzin wnioskodaw-
ców i tym samym stały się przedmiotem interwencji i wsparcia pracowników 
socjalnych, otrzymało swoje indywidualne symbole oraz kolory i zostało wpi-
sanych w przestrzeń miasta. Każda osoba objęta interwencją MOPS-u to jeden 
punkt na mapie. 
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Mapa 6. Wnioskodawcy i członkowie rodzin wsparci przez MOPS w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 7. Wnioskodawcy i członkowie rodzin wsparci przez MOPS w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 8. Wnioskodawcy i członkowie rodzin wsparci przez MOPS w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Kolejna mapa punktowa (mapy 9-11) przynosi informacje o przestrzennej 
dystrybucji problemu uzależnień w poszczególnych dzielnicach miasta Ka-
towice. Zamieszczone na punktowej mapie informacje o miejscu zamieszkania 
pacjentów Izby Wytrzeźwień uszczegółowiono poprzez uwzględnienie danych 
o liczbie pobytów w tej placówce. 

Mapa 9. Pacjenci Izby Wytrzeźwień w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 10. Pacjenci Izby Wytrzeźwień w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 11. Pacjenci Izby Wytrzeźwień w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj 
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Szeroko rozumianej przestępczości i wykroczeniom w Katowicach 
w 2010 roku poświęcono trzy mapy punktowe. W przestrzeń pierwszej z nich 
wpisano dane na temat dystrybucji wykroczeń odnotowanych przez Sąd Rejo-
nowy – i to zarówno co do miejsc zamieszkania sprawców, jak i miejsc, w któ-
rych zostały one popełnione. W porównaniu do poprzednich map punktowych 
nastąpiła zmiana stosowanych symboli. Kolorowy punkt oznacza miejsce za-
mieszkania, w tym przypadku sprawcy wykroczeń, zaś kolorowa obwódka 
oznacza miejsce popełnienia wykroczenia. Kolor wypełnienia lub obwódki 
określa poszczególne kategorie wynikające z uporządkowania ich w stosow-
nych kodeksach lub innych ustawach. Każdy symbol na planie miasta oznacza 
pojedynczy przypadek określonej kategorii wykroczeń, zaistniałych w Katowi-
cach w 2010 roku i objętych wyrokiem Sądu Rejonowego.
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Mapa 12. Miejsca popełnienia wykroczeń i miejsca zamieszkania sprawców w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 13. Miejsca popełnienia wykroczeń i miejsca zamieszkania sprawców w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 14.  Miejsca popełnienia wykroczeń i miejsca zamieszkania sprawców w Katowicach w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Przestrzenną dystrybucję przestępczości dorosłych w Katowicach 
w 2010 roku ilustruje druga z map, która powstała w wyniku badania akt sądo-
wych. W przestrzeni miasta zawarto dane o miejscach popełnienia przestępstw 
kryminalnych z uwzględnieniem ich kategorii wynikającej z poszczególnych 
rozdziałów Kodeksu karnego oraz regulacji różnych ustaw szczegółowych. Na-
stępnie na plan miast naniesiono dane o miejscach zamieszkania sprawców, 
uwzględniając również kategorię popełnianych przez nich przestępstw. Każ-
dy symbol na planie miast oznacza pojedynczy przypadek określonej kategorii 
przestępstw kryminalnych, zaistniałych w Katowicach w 2010 roku i objętych 
wyrokiem Sądu Rejonowego. 

Przestrzenną dystrybucję przestępczości nieletnich ilustruje mapa ukazu-
jąca dystrybucję miejsc popełnienia przestępstw oraz miejsc zamieszkania nie-
letnich przestępców osądzonych z wyrokiem skazującym Sądu dla Nieletnich 
w różnych obszarach badanego miasta. Stworzenie czytelnej mapy wymaga-
ło zastosowania zabiegu metodycznego, polegającego na tym, że poszczegól-
ne przestępstwa wystąpiły w postaci grupujących artykuły rozdziałów Kodeksu 
karnego, Kodeksu wykroczeń, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich i innych. W procesie przygotowania map nadano 
im kolejne, łatwo dające się zidentyfikować, kolory.
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Proces badawczy pozwolił też na przeprowadzenie analizy porównawczej 
map różnych zjawisk i problemów społecznych oraz wytypowanie najbardziej 
zagrożonych obszarów objętych badaniami dzielnic miasta Katowice, do któ-
rych po uzupełnieniu diagnoz w nieodległej przyszłości powinny być adreso-
wane precyzyjne programy i działania przeciwdziałające oraz profilaktyczne. 
Zespoły danych na temat miejsc zamieszkania objętych badaniem obywateli Ka-
towic pomogły przygotować, odnośnie do wszystkich kwestii i zjawisk, zbiory 
tabel określających ich skalę w odniesieniu do mieszkańców każdej ulicy miasta, 
uwzględniając nie tylko ogólne relacje, ale i takie cechy, jak płeć czy grupy wie-
ku. Najistotniejsze statystycznie części tych tabel znajdują się w drugiej mono-
grafii, zamykającej program zamieszczono je w tekście Moniki Zawartki-Czekaj, 
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która analizuje przestrzenną dystrybucję poszczególnych zjawisk i problemów 
społecznych.

Mapa 15. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania dorosłych sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 16. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania dorosłych sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 17. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania dorosłych sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 18. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania nieletnich sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Mapa 19. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania nieletnich sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj

Mapa 20. Miejsca popełnienia przestępstw i miejsca zamieszkania nieletnich sprawców w Katowicach 
w 2010 r.

Źródło: opracowanie Monika Zawartka-Czekaj
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Osobną techniką, po raz pierwszy użytą do badań diagnostycznych zja-
wisk i problemów społecznych w Katowicach w obszarze pomocy społecz-
nej, były mapy odsetkowe oraz kartogramy. Jest to pierwszy w polskich ba-
daniach socjologicznych przypadek połączenia w jednych badaniach zjawisk 
i problemów społecznych obydwu technik tworzenia map. Rozległy zbiór 
map odsetkowych autorstwa Anny Jagódki-Dudek i Arkadiusza Dudka zo-
stał dołączony na płytach CD do opracowania zamykającego cały projekt ba-
dawczy. Zespół ten przy istotnym współudziale merytorycznym Adama Bar-
toszka i pomocy Krzysztofa Czekaja w ramach zadania B4 opracował dane dla 
lat 2007-2011. Przykładowe rezultaty analizy przestrzennej dystrybucji pro-
blemów objętych interwencją MOPS-u danych wyeksportowanych z systemu 
POMOST zostały zakodowane i zobrazowane za pomocą pakietu SPSS i pro-
gramu graficznego ArcView GisMap na mapach podkładowych miasta Kato-
wice. Pozwoliło to Annie Jagódce-Dudek i Arkadiuszowi Dudkowi dokonać 
analizy dynamiki zjawisk w systemie pomocy społecznej w mieście Katowi-
ce za lata 2007-2011. 

Dynamika kształtowania się zjawisk i problemów w pomocy społecznej 
została po raz pierwszy odniesiona do jednostki analizy, jaką jest dzielnica. 
Jak można zaobserwować z przykładów map odsetkowych zamieszczonych 
w dalszej części opracowania, pełnią one bardzo istotną funkcję we wskazywa-
niu ogólnych kierunków polityki miejskiej w zakresie problemów w pomocy 
społecznej nie tylko w skali całego miasta, ale też w dzielnicach.

W ten sposób nawiązano do tradycji szkoły chicagowskiej, o czym była 
mowa w pracach wymienionych w poprzednich modułach studium. Przykła-
dy obydwu rodzajów map omówiono jako wzory dobrych praktyk badawczych 
i diagnostycznych w dalszej części obecnej analizy. 

Rezultatem takiej agregacji danych o klientach i beneficjentach pomocy spo-
łecznej MOPS-u w Katowicach, prowadzonej osobno dla każdego badanego roku, 
było wytworzenie kilkuset map. Ważne są tu nie tylko możliwości ich generowa-
nia, ale i weryfikowania obszarów koncentracji problemów i wykluczeń, w któ-
rych należy podejmować programy aktywizacji lokalnej (PAL) lub inne działania 
aktualizowane zgodnie z narzędziami strategii przeciwdziałania wykluczeniom 
i dezorganizacji społecznej. Przykładami ogólnych wyników nanoszenia na mapy 
problemów na terenie dzielnic miasta są zamieszczone poniżej komputerowe 
mapy, ilustrujące natężenie zjawisk monitorowanych przez MOPS.

W świetle analiz danych z diagnozy zjawisk i problemów społecznych w Ka-
towicach wynika, że w perspektywie przygotowywania nowej strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych w mieście należy ponownie przemyśleć koncepcję 
podziału obszarów opiekuńczych MOPS, dostosowując ją do jednostek admini-
stracyjnych, czyli dzielnic. Zintegrowana polityka społeczna w mieście, odnosząca 
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się do wszystkich dziesięciu obszarów szczegółowych polityki społecznej, wyma-
gać będzie integrowania i współdziałania różnych instytucji i organizacji w po-
szczególnych dzielnicach miasta. Analiza mapy 21 wyraźnie pokazuje, ze niektó-
re obszary opiekuńcze MOPS obejmują nawet cztery dzielnice, co z pewnością 
nie przyczyni się do efektywniejszego wdrażania przyjętych strategii działania, 
a może nawet osłabić tempo realizacji różnych programów i projektów socjalnych 
oraz społecznych. Przyszła strategia ma integrować działania zmierzające do roz-
wiązywania problemów z różnych obszarów polityki społecznej na terenie bezpo-
średniego przebywania mieszkańców i ich rodzin, czyli przede wszystkim dziel-
nic, i dlatego obecny podział rejonów opiekuńczych może osłabiać pracę MOPS-u 
jako organizatora i koordynatora realizacji strategii w mieście. Będzie on istotnie 
różnił się od pozostałych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
społecznych i osłabiał tempo wprowadzanych zmian społecznych.

Mapa 21. Lokalizacja obszarów opiekuńczych MOPS oraz siedzib terenowych 
punktów pomocy społecznej a podział miasta Katowice na dzielnice w 2010 r.

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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Wykorzystując technikę map odsetkowych do analiz zjawisk i problemów 
społecznych odnoszących się do pomocy społecznej, należy wskazać jej wyso-
ką użyteczność i przejrzystość – i to w ujęciu dynamicznym, porównawczym 
do poprzednich lat. Zarówno mapa odsetkowa, jak i kartogram są tu istotny-
mi narzędziami dla analityka i planisty polityki społecznej w mieście, ponie-
waż mogą ukazać zmiany w populacji klientów pomocy społecznej oraz ich 
rodzin. Przykładowo zamieszczono i kartogram (mapa 22), ukazujący zmia-
ny w okresie 2007-2011 populacji wnioskodawców, i mapę odsetkową tej dy-
namiki (mapa 23).

Mapa 22. Zróżnicowanie udziału klientów MOPS-u w strukturze zbiorowości dzielnic Katowic  
w latach 2007-2011 (wg danych z systemu Pomost)

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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Mapa 23. Zróżnicowanie udziału klientów MOPS-u w strukturze zbiorowości dzielnic Katowic 
w latach 2007-2011 (wg danych z systemu Pomost)

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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Dalsze zamieszczone przykłady dobrych praktyk, tj. mapy odsetkowe, po-
magają analizować zmiany różnych cech o charakterze społeczno-demogra-
ficznym, opisujących klientów MOPS-u, w zależności od założeń badawczych 
i potrzeb analitycznych, badacza i planisty miejskiego. Na następnych stronach  
zamieszczono przykłady map ukazujących rozkład zmiennej płci oraz wieku 
w odniesieniu do 22 dzielnic miasta (mapy: 24, 25, 26 oraz 27). Mapy pozwoli-
ły dokonać porównań zmian zachodzących w poszczególnych dzielnicach mia-
sta w odniesieniu do reprezentacji poszczególnych płci w zbiorowości klien-
tów MOPS-u. 

Szczegółowe analizy przeprowadzone w raporcie końcowym przez Annę 
Jagódkę-Dudek i Arkadiusza Dudka nie pozostawiają wątpliwości co do wyso-
kiej przydatności map odsetkowych do analizy dynamiki zmian zjawisk i pro-
blemów społecznych w pomocy społecznej.

Mapa 24. Zróżnicowanie udziału kobiet w strukturze klientów MOPS-u  
według dzielnic Katowic w 2010 r. (wg danych z systemu Pomost) 

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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Mapa 25. Zróżnicowanie udziału mężczyzn w strukturze klientów MOPS-u  
w dzielnicach Katowic w 2010 roku (wg danych z systemu Pomost)

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek

Mapa 26. Zróżnicowanie udziału klientów MOPS-u  
względem mieszkańców dzielnic Katowic (wg danych z systemu Pomost) 

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek
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Mapa 27. Zróżnicowanie udziału klientów MOPS-u w wieku przedprodukcyjnym względem miesz-
kańców dzielnic Katowic (wg danych z systemu Pomost)

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek

Nową sytuacją w procesie badawczym w Katowicach było zastosowanie 
koncepcji tzw. „kwartałów biedy” (łódzkiej metodologii badania biedy), zapo-
życzonej z badań prowadzonych w Łodzi przez wymienione już wcześniej pro-
fesor Wielisławę Warzywodę-Kruszyńską (1996, 1998, 1999) oraz Jolantę Gro-
towską-Leder (2002). 

Zamieszczona na następnej stronie przykładowa mapa wykonana w tej tech-
nice (mapa 28) ukazuje część centrum Katowic i znajdujące się tam ulice w zbior-
czym obłożeniu miejscami zamieszkania klientów MOPS-u w 2010 r. Mapa 
ta może być użyteczna przy ogólnym planowaniu polityki społecznej w mie-
ście, a wsparta mapą punktową, pozwoli precyzyjnie przygotować programy 
i projekty socjalne w mieście. W tym właśnie momencie planowania istotne jest 
używanie obydwu rodzajów map do analizy sytuacji, a następnie do przygoto-
wania zamierzonej zmiany społecznej w pracy socjalnej.
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Mapa 28. Kwartały ulic w centralnej dzielnicy Katowic o wysokim stopniu koncentracji problemów 
społecznych w pomocy społecznej na podstawie danych MOPS-u za 2010 r.

Źródło: opracowanie Anna Jagódka-Dudek, Arkadiusz Dudek

Istotnym elementem w procesie dochodzenia do bazy danych o problemach 
i zjawiskach społecznych jest umiejętność interpretacji map, jak to określiła Vi-
vien M. Palmer. Jednym zagadnieniem jest wykonanie mapy, a drugim umie-
jętność jej odczytania. Pierwszy krok w interpretowaniu map to sformułowanie 
dokładnych stwierdzeń opisujących różne fakty naniesione na nią. W tworze-
niu tych stwierdzeń ważne są dane, których powinno się poszukiwać w związ-
ku z zaistniałymi faktami na mapie, ale pochodzącymi z innych źródeł, do któ-
rych Palmer zaliczyła: mapy z danymi statystycznymi, dokumenty i osobiste 
obserwacje. Te zewnętrzne w stosunku do map dane powinny być starannie po-
równane z informacjami wynikającymi z interpretowanej mapy. Palmer skon-
kludowała to w następujący sposób: „W interpretowaniu mapy istotnym jest 
pamiętanie o dwóch odrębnych kategoriach: 1. wnioski, które są udowodnio-
ne poprzez dane z map lub innego rodzaju dane, które są powiązane z nimi; 
2. przypuszczenia i hipotezy, które powstają i wymagają bardziej intensywnych 
badań, zanim będzie je można zaakceptować”100. 

100 K. Czekaj, Socjologia szkoły..., dz. cyt., s. 191.
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6.  Przyszłość map problemów społecznych  
jako dobrej praktyki socjologii stosowanej

Efektem procesu badawczego w stolicy województwa śląskiego – Katowicach 
– było opracowanie punktowych map ściennych, a także ich wersji podręcznych 
w postaci elektronicznej na płycie CD oraz kompletu map odsetkowych i karto-
gramów zamieszczonych po raz pierwszy w komplecie na płytach w raporcie 
końcowym. Mapy te pozwolą przygotować szczegółowe dyrektywy do opra-
cowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i polityki miejskiej 
w zakresie polityki społecznej.

Dokonując próby podsumowania zastosowania techniki map zjawisk i pro-
blemów społecznych do planowania miejskiego, należy pamiętać, że wyko-
nywane były w różnych miastach i różnych uwarunkowaniach czasowych, 
politycznych i społecznych, że prace trwały ponad piętnaście lat i ulegały mo-
dyfikacjom w zależności od potrzeb samorządów miejskich, ale zawsze po-
magały społecznościom lokalnym po pierwsze zinwentaryzować, a następnie 
zdiagnozować swoje zjawiska i problemy społeczne. W ich wyniku powstały 
poszerzone kompleksowe studia monograficzne zjawisk i problemów społecz-
nych, że użyje się tu terminu Hansa Zeisela, socjografii kwantytatywnej w mia-
stach województwa śląskiego i obecnie w ich stolicy, tj. Katowicach, a następnie 
przyczyniły się do wypracowania programowych strategii i ich operacyjnych 
wersji w postaci planów działania w określonych przedziałach czasowych. 

Obecnie zespół pracuje nad analizami porównawczymi i na poziomie sa-
mych miast, a także tworzy mechanizm procesu porównań wyników poszcze-
gólnych zjawisk i problemów społecznych pomiędzy miastami oraz map z ich 
przestrzenną dystrybucją. Dzięki jednolitej metodologii badań było i jest to moż-
liwe. Przede wszystkim przetestowany został model badania zjawisk i proble-
mów społecznych w warunkach miast województwa śląskiego – i tych cen-
tralnych, jak Katowice, i tych małych, jak np. Czeladź. Jednolita metodologia 
i metodyka pozwala nie tylko na analizy wewnątrz samych miast, ale też umoż-
liwia porównanie wyników odnośnie do jednego lub więcej problemów spo-
łecznych, np. bezrobocia i pomocy społecznej we wszystkich uczestniczących 
w projekcie miastach. Wyniki tych porównań również mogą służyć i służą ce-
lom praktycznym, jak budowanie fragmentów zmian społecznych w tym zakre-
sie na poziomie powiatu lub nawet województwa – czyli strategiom na różnych 
poziomach rozwiązywania problemów społecznych (i powiatowych – miejskich 
– i wojewódzkich) i celom poznawczym, wzbogacając bazę danych o zjawi-
skach i problemach społecznych. W wymiarze socjologii stosowanej wyniki 
tego typu pozwalają przygotować propozycje dla samorządów w zakresie pro-
gramów działania. Umożliwiają, a nawet wywierają niejaką symboliczną pre-
sję na samorządy, aby kontynuować te badania w postaci monitoringu badań 
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pierwszych lub inaczej: badań wyjściowych (podstawowych). W przypadku już 
trzech powiatów grodzkich wykazano, że ten monitoring jest nie tylko możli-
wy, ale i potrzebny. 

Wreszcie ten model badań może znakomicie służyć ewaluacji podjętych pro-
gramów zmian społecznych, wprowadzonych w oparciu o strategie i plany dzia-
łań praktycznych. Otwartość modelu badań pozwala w miarę potrzeb otwierać 
kolejne pola diagnozy społecznej. Zebrano ogromne ilości danych, które umoż-
liwiły analizy na potrzeby praktyki społecznej oraz przygotowywania syntez 
na rzecz socjologii, jako nauki społecznie użytecznej. Model badawczy zatem 
sprawdził się w identycznym stopniu w odniesieniu do małych miast, takich 
jak Czeladź, oraz miast dużych, takich jak Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Bia-
ła, czy też największego, jak Katowice. Socjografia problemów w miastach wo-
jewództwa śląskiego pozwoliła określić istotny poziom zagrożeń dezorganizacją 
społeczną i tym samym w większości ukierunkować zmianę społeczną na reor-
ganizację zagrożonych społeczności w ramach tych organizmów miejskich.

Diagnoza danych z instytucji, poszerzona o analizę dystrybucji zjawisk 
w przestrzeni miast i powiatów, czyli map punktowych oraz odsetkowych, 
otwiera drogę nie tylko do wykorzystania tych danych na użytek planowanych 
zmian społecznych, ale również umożliwia zgodnie z zasadami analiz wtór-
nych przygotowanie pewnych wniosków i dyrektyw dla socjologii stosowanej, 
ulepszając jej warsztat badawczy i metodologię tego typu studiów. 

W ramach tej metodologii kolejnemu sprawdzianowi poddano technikę ba-
dawczą map zjawisk i problemów społecznych. Sama technika, pochodząca już 
z końca XIX wieku, zdała znakomicie egzamin w warunkach wszystkich miast 
województwa śląskiego, a obecnie w Katowicach uwzględniono też drugi, do-
tychczas niestosowany, typ map – map punktowych.

To właśnie w badaniach zjawisk i problemów w Katowicach zastosowa-
no po raz pierwszy dwa rodzaje map, tj. mapy punktowe oraz odsetkowe. 
Badania te wskazały też na pilną potrzebę ujednolicenia jednostek anali-
zy w ramach miasta. Aby można było budować jednolitą politykę społeczną 
w mieście, należy przyjąć, że jednostką organizacyjną w skali miasta będzie 
dzielnica. Powstała tym samym nowa jakość, i metodologiczna, i poznawcza 
oraz z całą pewnością praktyczna.

Patrząc z perspektywy teorii socjologicznej, można zauważyć, że z pewno-
ścią technika ta sprawdziła się w mniejszym stopniu, ale za to zdała całkowi-
cie egzamin jako narzędzie pomocnicze do analiz praktycznych oraz progra-
mów planistycznych. Żadna bowiem, nawet najlepsza, tabela nie ukazała tak 
wysoce współwystępowania zjawisk i cech opisujących mieszkańców miast jak 
to uczyniły mapy, o czym można się przekonać, studiując ich część dołączoną 
do obecnego studium. 
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W trakcie realizacji badań monograficznych doskonaliła się i sama technika. 
Wypracowano standardy symboli i barw dla ilustracji stosownych zmiennych 
dla badań zjawisk i problemów społecznych. Nie udało się w większym stop-
niu skorzystać z drugiego rodzaju map, tj. map odsetkowych, które powinny 
w wyższym stopniu być wykorzystane w przyszłych badaniach socjograficz-
nych na terenie województwa śląskiego. Należy stwierdzić, że niejednokrot-
nie brak wykorzystania tego typu map wynikał po prostu z braku oficjalnego 
podziału miast na dzielnice z jasno określonymi granicami, jak to ma miejsce 
choćby w miastach amerykańskich, gdzie można porównywać skalę występo-
wania zjawisk i problemów pomiędzy poszczególnymi obszarami, tak by budo-
wać np. hierarchię potrzeb czy priorytetów działań. Studia z wykorzystaniem 
tego modelu badań są znakomitym narzędziem budowania dialogu pomiędzy 
mieszkańcami konkretnych obszarów a władzami samorządowymi w celu two-
rzenia rzeczywistych wymiarów społeczeństwa obywatelskiego. Elementem 
owego dialogu mogą też być opublikowane monografie poszczególnych miast, 
jako podstawa dyskusji i dialogu o konieczności zmiany społecznej, jej monito-
rowania, wreszcie ewaluacji.

W procesie planowania społecznego po próbie przybliżenia opisu – obrazu, 
kształtów i rozmiarów zjawisk oraz problemów społecznych (inwentaryzacja 
i diagnoza) – nadchodzi czas na etap prognozowania społecznego w perspekty-
wie nadchodzących lat, czyli opracowanie strategii rozwiązywania problemów 
społecznych czy polityki społecznej oraz fazę operacjonalizacji, czyli przygoto-
wanie planu społecznych przedsięwzięć, który ma przybliżyć w praktyce wska-
zany cel społeczny zmiany społecznej, sformułowany pod postacią priorytetów 
strategicznych (inaczej subcele). Priorytety te zostały uszczegółowione w po-
staci celów strategicznych, które z kolei przełożono na kierunki działań oraz 
mające je w jeszcze wyższym stopniu przybliżyć do rzeczywistości społecznej 
przedsięwzięcia. Gwarancją możliwości wdrożenia przedsięwzięć są programy 
i pojedyncze projekty działań lub projekty socjalne. Programy to zwykle zinte-
growane zbiory subprogramów, na które składa się co najmniej kilka, jeśli nie 
serie projektów działań lub projekty socjalne, mające wspomagać zbiorowości 
lokalne i regionalne w rozwiązywaniu utrudniających życie mieszkańców roz-
maitych zjawisk i problemów społecznych. Program jednak będzie raczej próbą 
pełnego rozwiązania uciążliwego dla mieszkańców problemu lub dysfunkcji, 
tak, aby umożliwić dotkniętym i objętym nim jednostkom i grupom ponowne 
włączenie się w aktywne życie społeczne, a nie pozostawiać ich na marginesie, 
czy to poprzez autoekskluzję, czy to z konieczności. 

Dlatego tak istotna i zamykająca wstępną fazę przygotowań do realizacji 
strategii jest konieczność posiadania planu społecznego, nazywanego też pla-
nem przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej określonej gminy miejskiej 
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czy wiejskiej. Nie należy go mylić ze zbiorem krótkookresowych, czyli zwykle 
jednorocznych programów działań, czy to instytucji, czy też sieci różnego ro-
dzaju placówek społecznego wsparcia. Plan społeczny w swej ostatecznej po-
staci może pomóc w objęciu społeczną kontrolą wielokrotnie dotychczas nie-
dających się modyfikować zdarzeń czy zjawisk w życiu określonej zbiorowości. 
Może i musi podlegać ewaluacji oraz elastycznym korektom i modyfikacjom, 
zawsze jednak w ramach wyznaczonych priorytetów i celów strategicznych. 
To nie zbiór pobożnych życzeń, ale usystematyzowane określenie, jak i kiedy 
oraz jakimi zasobami można sprawić, żeby stosowne potrzeby społeczności zo-
stały zaspokojone w satysfakcjonującym ją stopniu. 

Obydwa typy badań są z pewnością potrzebne śląskiej rzeczywistości. Dla 
regionu śląskiego w okresie kolejnych faz transformacji wydają się one niezbęd-
ne. Jednolity proces badawczy w dziesięciu miastach województwa śląskiego, 
wykazując swoją wysoką użyteczność i skuteczność, sprawił, że wniosek wska-
zujący potrzebę tego typu studiów w miastach będącego w fazie powstawa-
nia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Megamiasto Silesia) wydaje się 
zasadny. W skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego mają wejść naj-
większe miasta konurbacji górnośląskiej, takie jak: Bytom, Chorzów, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Ślą-
ska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Ty-
chy, Zabrze, a także Będzin, Czeladź i Knurów. Tym bardziej, że już część tych 
miast stosowała, i to z powodzeniem, metodę diagnozy i prognozy społecznej 
z zastosowaniem map w wersji prezentowanej w tym opracowaniu. Jednolita 
metodologia umożliwiła też przygotowanie projektów zintegrowanej polityki 
społecznej i polityki miejskiej w powstającej organizacji metropolitalnej i tym 
samym pozwoli wypracować aplikowalną, zintegrowaną z jej częścią gospo-
darczą strategię zrównoważonego rozwoju. 

Projekt pozwolił też powrócić do wysoce zaniedbanego w socjologii obsza-
ru prognozowania społecznego i planowania społecznego, budując nowe ob-
szary interdyscyplinarnej współpracy z dziedzinami pokrewnymi, że wymieni 
się tu politykę społeczną i ekonomię społeczną. Obszar ten jest w dzisiejszych 
uwarunkowaniach zmian społecznych w Polsce wysoce potrzebny, a wydaje 
się, że refleksja socjologii stosowanej odnośnie do prognozowania społecznego 
i planowania społecznego jest mocno niewystarczająca. Jest to najlepszy przy-
kład sytuacji, w której potrzeby społeczeństwa wpływają na rozwój różnych 
dyscyplin szczegółowych nauk społecznych. 

Reasumując rozważania dotyczące procedur opracowywania danych 
o przestrzennym zróżnicowaniu problemów w miastach i dystrybucji świad-
czeń socjalnych, można uznać, że metodologia map, wsparta technikami elek-
tronicznego monitorowania potrzeb i struktury socjodemograficznej beneficjen-
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tów pomocy, stwarza jakościowo nowe perspektywy ich aplikacji do praktyki 
instytucji tworzących strategie interwencji socjalnej i realizujących ustawowe 
cele polityki społecznej. Socjologia akademicka odpowiada w ten metodyczny 
sposób na programy aktywizowania działań instytucji pomocy społecznej oraz 
syntetyzowania wiedzy o problemach społecznych i ich dynamice w kolejnych 
fazach przekształceń społeczeństwa polskiego. Współpraca samorządowych in-
stytucji oraz miejskich służb pomocy społecznej – Wydziału Polityki Społecz-
nej Urzędu Miasta Katowice i MOPS-u w Katowicach – z kadrą uniwersytecką 
i metodologami badań społecznych nie tylko wzbogaca bazy danych, ale oferu-
je wysoce skuteczne narzędzia analityczne, adekwatne do czasów i potrzeb ule-
gającego procesowi globalizacji społeczeństwa polskiego. Budowanie strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w mieście oraz weryfikowanie celów 
interwencji socjalnej i definiowanie lokalnych potrzeb aktywizacji społeczno-
ści zagrożonych wykluczeniami lub dezorganizacją staje się w wyniku zasto-
sowania wypracowanych w tym projekcie narzędzi działaniem obiektywizują-
cym potrzeby i możliwości. 

Wydaje się też konieczne odnotowanie nowej jakości – i metodologicznej, 
i praktycznej. Należy bowiem odejść od przygotowania strategii nakierowa-
nych na ogólną zbiorowość zamieszkującą miasto, a rozpocząć budowanie 
tych cząstkowych strategii, nakierowanych na samodzielne jednostki w ra-
mach organizmu miejskiego, jakim są dzielnice lub duże osiedla. Tym bar-
dziej, że wiąże się to ze wzmacnianiem samorządowych rad dzielnic, które 
są nową jakością w procesie rozszerzania i wzmacniania budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w mieście. Analizowane praktyki są najlepszym dla tej tezy ar-
gumentem. Mapy obydwu typów mogą pomóc zrozumieć mieszkańcom po-
szczególnych dzielnic ich problemy i podjąć wysiłek w organizowaniu się, aby 
je wspólnie rozwiązywać lub kontrolować. Sam proces współdziałania w syste-
matyzowaniu i weryfikowaniu generalnego zestawu danych instytucjonalnych 
stanowi w szczególnie wysokim stopniu formę dobrych praktyk. Dobre prak-
tyki wsparcia społecznego zawsze powinny rozpoczynać się od badania cech 
beneficjentów i ich potrzeb oraz zasobów klientów, przez systematyczną tere-
nową ich identyfikację i porównawczą weryfikację, a następnie umożliwiać re-
alizację instytucjonalnego działania zabezpieczającego te potrzeby, aby przejść 
do planowania ugruntowującego i modyfikującego strategiczne cele i zadania 
polityki społecznej.
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O uwarunkowaniach dobrych praktyk  
w lokalnych systemach  
i sieciach wsparcia

Wstęp
Prezentowany tekst został oparty na rezultatach badań empirycznych na temat 
funkcjonowania lokalnych systemów i sieci wsparcia społecznego dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz innych mieszkań-
ców miasta1. Ilustrując zagadnienia teoretyczne i problemy praktyczne, przed-
stawiono w nim wybrane rezultaty tych badań, koncentrując się na:
– cechach współpracy podejmowanej przez miejskie instytucje oraz organi-

zacje pozarządowe w celu rozwiązywania problemów społecznych miasta 
i doświadczających ich mieszkańców (współpracy międzyinstytucjonalnej 
i międzysektorowej), 

– ogólnych cechach lokalnych systemów i sieci wsparcia. 
Z perspektywy przedstawicieli służb społecznych lokalna oferta wsparcia 

społecznego na rzecz potrzebujących osób i rodzin ma, sygnalizowany w tytu-
le, podwójny wymiar. Z jednej strony należy ją rozumieć jako ofertę płynącą 
z nieformalnych sieci wsparcia (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z pra-
cy2), sieci wsparcia utworzonych przez osoby borykające się z problemem/pro-

1  Badanie B3 zrealizowane w ramach projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring akty-
wizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”.

2 Celem tego badania nie było identyfikowanie cech nieformalnych sieci wsparcia klientów MOPS-u. 
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blemami, np. grupy wsparcia, grupy samopomocowe, stowarzyszenia i funda-
cje, grupy i społeczności terapeutyczne3. Sieci wsparcia tworzone są również 
przez służby społeczne, publiczne i niepubliczne, jako zadanie tych służb (or-
ganizacji pozarządowych, publicznych służb pomocy społecznej, służb zatrud-
nienia). Zwłaszcza szeroko rozumiane służby pomocy społecznej – służby pu-
bliczne i pozarządowe – mają wpływ na powstanie i funkcjonowanie owych 
sieci za pośrednictwem pracy socjalnej. 

Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, z rodziną, to nieustan-
ne tworzenie sieci nieformalnych; pracownicy socjalni sami tworzą takie sie-
ci na potrzeby swoich klientów lub wykorzystują nieformalne sieci wsparcia 
w prowadzeniu działań pomocowych. Z drugiej strony służby społeczne są zo-
bligowane (prawem) do tworzenia lokalnych systemów wsparcia dla określo-
nych grup klientów. 

Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, rezultat decen-
tralizacji polityki społecznej państwa, pełniąc funkcje zabezpieczająco-osłono-
we wobec marginalizowanych i wykluczonych grup, jednocześnie są stymula-
cją do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej poprzez 
swój obligatoryjny charakter. Obowiązek przygotowania gminnych i powiato-
wych strategii rozwiązywania problemów społecznych jest czynnikiem impli-
kującym pojawienie się dobrych praktyk w pomocy społecznej, w sferze inte-
growania działań różnych instytucji i organizacji pozarządowych w pomocy 
rodzinom, osobom, grupom i społecznościom/środowisku lokalnemu. Wizy-
tówkę współpracy stanowią programy i projekty angażujące lokalnych akto-
rów, partnerstwa publiczno-społeczne oraz niezinstytucjonalizowane formy 
współpracy, oparte na działaniach pracowników instytucji, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, mieszkańców oraz lokalnych liderów. 

1. Systemy wsparcia w pomocy społecznej
Pomoc społeczna jako instytucja odpowiedzialna za kształt, monitoring oraz 
ewaluowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także za za-
pewnienie określonego prawem poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych 
grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, margina-
lizowanych, musi przyjmować inną optykę wsparcia niż wskazana wyżej opty-
ka pracy socjalnej – tworzenia i wykorzystywania nieformalnych sieci wspar-
cia lub sieci w większym stopniu niesformalizowanych, bazujących na relacjach 
pomocy4. 

3  Takie jak: AA, MONAR, EMAUS, BARKA. 
4   K. Otrębska-Popiołek, Wsparcie społeczne – zarys problematyki [w:] Psychologia pomocy. Wybrane zagad-

nienia (red. K. Otrębska-Popiołek), Wydawnictwo UŚ, Katowice 1990; H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie spo-
łeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa 2011.



O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sieciach...

123

Podstawowa instytucja zobowiązana do wsparcia osób i rodzin, jaką jest 
publiczna pomoc społeczna oraz reprezentujące ją służby, przyjmuje i ak-
ceptuje oraz wykorzystuje w działaniach pojęcie systemu wsparcia5. W kon-
sekwencji stosują/powinny stosować dla oglądu problemu wsparcia w grani-
cach lokalnych (oraz granicach własnej instytucji) tę podwójną optykę. Użycie 
przeze mnie dwu terminów na oznaczenie uspójniania („sieci” i „systemy”), 
a co za tym idzie – wprowadzania ładu w działania wspierające, adresowane 
do różnych grup/kategorii osób i rodzin wymagających wsparcia przez insty-
tucje działające na terenie Katowic oraz świeckie i wyznaniowe organizacje (po-
zarządowe), jest nieprzypadkowym zabiegiem. Umożliwia uwzględnianie dwu 
odmiennych perspektyw, przyjmowanych, często intuicyjnie, przez przedsta-
wicieli środowiskowej pomocy społecznej do analizy lokalnej współpracy oraz 
towarzyszącego jej komunikowania społecznego. 

Dopiero zastosowanie obu pojęć: sieci i systemów wsparcia, umożliwia peł-
niejszy wgląd w procesy wprowadzania ładu w działania pomocowe (współ-
pracy między instytucjami oraz między instytucjami a organizacjami pozarzą-
dowymi): podejmowanie współpracy, komunikowanie się, pokonywanie barier 
w udostępnianiu oferty wsparcia. Poszukując odpowiedzi na pytanie, czym 
charakteryzuje się współpraca podejmowana na rzecz rozwiązywania proble-
mów społecznych na terenie miasta, odwołuję się do koncepcji zrównoważo-
nej relacji, proponowanej przez E. Marynowicz-Hetkę (2006). Zasygnalizowany 
we wnioskach problem – współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektoro-
wa – transfer czy wsparcie – to efekt przyjęcia tego teoretycznego układu od-
niesienia, który uznałam za użyteczną kategorię analizy, umożliwiającą doko-
nanie oceny stanu współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, dla 
interpretacji niektórych rezultatów badania. Kategoria zrównoważonej relacji 
społecznej jest stopniowalna, a jej cechy charakterystyczne to stopień jej syme-
tryczności oraz stosunki władzy (dominacji lub submisji)6. 

Typy interakcji podejmowane w pracy socjalnej/społecznej, opisujące zrów-
noważoną relację, mogą stanowić pomocne narzędzie w ocenie praktyk stoso-
wanych w ramach lokalnych systemów i sieci wsparcia. Za Antoninem Wagne-
rem Ewa Marynowicz-Hetka wyróżniła trzy typy interakcji: transfer, wymianę 
oraz wzajemne uczestnictwo. W prowadzonej analizie przyjmuję, za autorką, 
iż „Transfer jest pewnym typem relacji społecznej, choć o bardzo niskim stopniu 
wzajemności, zaś wysokim progu asymetryczności i władzy (dominacji jednej 

5  MOPS w sprawozdaniach rocznych wyróżnia systemy wsparcia i konsekwentnie posługuje się tym 
określeniem w dokumentach oficjalnych (sprawozdaniach czy programach).

6  Por. E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006, 
tom I, s. 139-142.
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ze stron)”7. Charakteryzując bliżej transfer jako typ relacji, podkreślała jej następu-
jące cechy: „Transfer jest na ogół jednokierunkowy, o silnej asymetrii relacji i wy-
raźnie widocznych przejawach władzy. Jest typowy szczególnie w stosunkach 
międzygeneracyjnych i często wywołuje reakcje sprzeczne z intencjami nadawcy. 
Niekiedy uznaje się, że transfer z uwagi na jego jednokierunkowość w ogóle nie 
ma znamion relacji, warunkiem zaistnienia której jest dwustronność”8.

Kolejny model relacji społecznej to wymiana. Jest to relacja bardziej zrów-
noważona niż transfer. Zdaniem autorki możemy wyróżnić dwa jej mode-
lowe ujęcia: wymiany kontraktowej, handlowej („coś za coś”), lub wymiany 
przez dar, dawanie (np. czasu, emocji, swej prywatności, swej indywidualności, 
„po prostu siebie”). Jak zauważa Marynowicz-Hetka: „Polski system pomocy 
społecznej, zorientowany raczej na rynek usług socjalnych, wymusza przewa-
gę pierwszej, kontraktowej («coś za coś») w działaniu pracowników socjalnych 
i przedstawicieli profesji społecznych oraz sytuuje działanie społeczne w nur-
cie technologii i dystrybucji dóbr, dalekiej od podejścia humanistycznego i zo-
rientowanego aksjologicznie”9. Autorka podkreśliła również i szerzej skomen-
towała paradoks wymiany: „Częstym paradoksem występującym przy okazji 
wymiany przez dawanie jest niekoniecznie uświadamiana przez obdarowane-
go (darem) niechęć do dawcy i samej sytuacji wymiany”10. 

Trzeci z wymienionych typów relacji – pełne zrównoważenie, dające po-
czucie wspólnoty i wzajemności – to sytuacja idealna oraz, zdaniem autorki, 
rzadko spotykana, aczkolwiek interesująca jako teoretyczna kategoria analizy 
stosunków w społecznościach i w małych grupach społecznych. Kontinuum: 
Transfer – Wymiana kontraktowa – Wymiana przez dar – Wzajemne uczest-
nictwo stanowi podstawę opisu doświadczeń katowickich ekspertów.

2. Kilka uwag na temat tworzenia wsparcia społecznego
Instytucje i organizacje działając na rzecz rodzin wchodzą w różnorakie sieci po-
wiązań, podobnie jak ich funkcjonariusze. Ludzie znajdujący się w trudnych sy-
tuacjach życiowych działają lub powinni działać w zbliżony sposób. Jak zauwa-
żyła Katarzyna Otrębska-Popiołek: „Człowiek, kontaktując się z innymi ludźmi, 
członkami różnych grup społecznych, wchodzi w sieć wielorakich powiązań, któ-
ra nazwana została w literaturze psychologicznej – z uwagi na swą funkcję – sie-
cią społecznego wsparcia11”. Autorka wskazała na szereg powodów skłaniających 
ludzi do uczestnictwa w trwałych zbiorowościach: w rodzinie, grupie przyjaciel-

7 Tamże, s. 141.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże.
11  K. Otrębska-Popiołek, Wsparcie społeczne..., dz. cyt.
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skiej czy pracowniczej. Poprzez uczestnictwo człowiek zaspokaja całe spektrum 
potrzeb (poznawczych, emocjonalnych i społecznych), realizując się i zazwyczaj 
otrzymując wsparcie, które sprowadza się do pomocy w ukierunkowaniu dzia-
łań, doradztwa, a przy tym zyskując dzięki uczestnictwu w grupach poczucie 
własnej ważności. Aby zaspokoić tak istotne potrzeby ludzi, instytucje i organiza-
cje zatrudniają profesjonalistów oraz tworzą sieci wsparcia, umożliwiające, obok 
sieci nieformalnych, udzielenie różnorodnej pomocy w zaspokojeniu potrzeb, 
uznawanych za ważne dla życia i rozwoju człowieka, rodziny i społeczności. 

Jak zauważyła Otrębska-Popiołek, wsparcie społeczne działa dwoma dro-
gami. Pierwszą z nich jest społeczna integracja, która – co podkreślał W. Jacher 
– jest następstwem istnienia więzi społecznej (rodzinnej, sąsiedzkiej, lokalnej). 
Innymi słowy – wsparcie społeczne to pewna siła, którą człowiek uzyskuje z po-
czucia uczestnictwa w sieci powiązań z innymi. Poczucie zintegrowania z inny-
mi to sama świadomość, że są wokół ludzie, z którymi można się kontaktować, 
a w razie wypadku zwrócić się do nich – sąsiedzi, przyjaciele, koledzy z pra-
cy. Jest to sieć potencjalna i może ona odgrywać pozytywną rolę do momentu, 
dopóki nie zostanie zweryfikowana. Pełni ona ważną funkcję – podtrzymuje 
dobre samopoczucie, dając poczucie istnienia społecznego zaplecza, bazy spo-
łecznej. Autorzy, którzy koncentrują się na tej drodze oddziaływania wsparcia, 
kładą szczególny nacisk na stabilność sieci powiązań i traktują je głównie, choć 
nie zawsze12, jako źródło pozytywnych wzorców. 

Wsparcie społeczne działa nie tylko poprzez spostrzegane powiązania z in-
nymi, ale także poprzez interakcje rzeczywiście zachodzące w ramach powią-
zań. Helena Sęk zdefiniowała wsparcie społeczne jako rodzaj interakcji społecz-
nej, która posiada specyficzne cechy, nieco odmienne, gdy mamy do czynienia 
z relacją profesjonalną lub towarzyską, przyjacielską, czy rodzinną13. Tym nie-
mniej, zarówno w rolach profesjonalnych, jak i w rolach nieformalnych, osoby 
wspierające pomagają człowiekowi w mobilizacji jego potencjału psychiczne-
go, uczestniczą w realizacji zadań, wspierają w zdobyciu określonych materia-
łów i umiejętności oraz pełnią szereg innych pomocnych ról.

Otrębska-Popiołek podkreślała, że obie drogi oddziaływania wsparcia – za-
równo poprzez poczucie społecznej integracji z otoczeniem, jak i nawiązywania 
bezpośrednich interakcji – mają nieco odmienny wpływ na przystosowanie się 
jednostki, wzajemnie się uzupełniają i, co ważne, nie muszą współwystępować: 
„Człowiek może czuć silne wsparcie w konkretnej diadzie, a równocześnie czuć 
się wyobcowanym z szerszej społeczności, jak również mieć poczucie silnej in-

12  Mogą to być również wzorce negatywne, wówczas gdy grupy, np. grupy dewiacyjne, nadmiernie kon-
trolują człowieka, odmawiając mu podmiotowości lub podtrzymują jego negatywne nawyki. 

13 Por. H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne..., dz. cyt.
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tegracji z otoczeniem społecznym, posiadać silne zaplecze w postaci życzliwych 
sąsiadów, innych przyjaznych osób bez doświadczeń weryfikujących tę pomoc-
ność. Wystarcza poczucie otwartych drzwi do miejsc, gdzie można przebywać 
z ludźmi i doświadczać poczucia wspólnoty”14.

Trzecim sposobem oddziaływania jest obecność lokalnych systemów wsparcia, 
wyraz troski polityki społecznej i lokalnej polityki społecznej oraz lokalnych poli-
tyków/władz lokalnych o zapewnienie zaspokojenia potrzeb i rozwiązanie proble-
mów społecznych w zgodzie z nałożonymi na poziom lokalny obligacjami. 

Problematyka wsparcia społecznego wkroczyła (a raczej powinna wkro-
czyć) do funkcjonowania służb społecznych nie tylko za pośrednictwem oczeki-
wań ustawodawcy (polityki społecznej), ale przede wszystkim za sprawą pracy 
socjalnej. Praca socjalna polega na tworzeniu i podtrzymywaniu funkcjonowa-
nia sieci wsparcia, zwłaszcza wówczas, gdy naszym celem jest pomoc osobie, 
rodzinie lub osobie w rodzinie. Aby udzielić pomocy, pracownicy socjalni two-
rzą takie sieci, włączając przedstawicieli różnych instytucji oraz organizacji po-
zarządowych, również osoby z najbliższego otoczenia klientów. Niekiedy ko-
rzystają z sieci już istniejących, np. grup samopomocowych. Udzielając pomocy, 
powinni wykraczać w prowadzonych działaniach poza własną instytucję; jest 
to obowiązująca w pracy służb społecznych zasada, umożliwiająca pełne udo-
stępnienie lokalnych zasobów. Współpraca między pracownikiem socjalnym 
a kuratorem sadowym, pedagogiem szkolnym, wolontariuszami, członkami 
zespołów charytatywnych przy parafiach i pracownikami innych instytucji po-
winna być stałym elementem pomagania. 

3. Prezentacja wybranych aspektów badań
Zaprezentowaną typologię relacji wykorzystano do interpretacji wyników ba-
dań własnych, starając się odpowiedzieć na pytania badawcze dotyczące cech 
współpracy prowadzonej między instytucjami i organizacjami pozarządowy-
mi oraz grupami nieformalnymi na rzecz rozwiązywania problemów społecz-
nych w mieście. Zaplanowane badania empiryczne na temat funkcjonowania 
lokalnych systemów i sieci wsparcia dla różnych grup beneficjentów katowic-
kiej pomocy społecznej oraz mieszkańców miasta były prowadzone na terenie 
Katowic od końca października 2011 r. do końca stycznia 2012 r.15. Prezento-
wane dane empiryczne pochodzą z analizy materiału badawczego zebranego 

14 K. Otrębska-Popiołek (red.), dz. cyt.
15  Autorską koncepcję przygotowała oraz kierowała pracami 12-osobowego zespołu ankieterów – stu-

dentów Socjologii UŚ – dr D. Trawkowska, pracownik IS UŚ, zaś opiekunem naukowym tego modu-
łu (B3) był dr hab. L. Miś (Instytut Socjologii UJ w Krakowie). W skład zespołu ankieterów weszli: Na-
talia Ciechańska, Piotr Czakon, Agnieszka Bajorowicz, Marcin Kawka, Sandra Kolasińska, Agnieszka 
Król, Natalia Pawlaczek, Iwona Seweryn, Agnieszka Skwarczowska, Sylwia Szoenawa, Justyna Wi-
niarska, Patrycja Wyrczyńska
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w oparciu o podstawowe narzędzie – wywiad kwestionariuszowy nr 1 – na ce-
lowo dobranej próbie 203 respondentów, przedstawicieli instytucji, organiza-
cji pozarządowych, kościelnych podmiotów oraz grup nieformalnych, udzie-
lających różnorodnego wsparcia osobom i rodzinom w zakresie realizowanych 
przez nie zadań. Godnym podkreślenia jest fakt braku odmowy udziału w tym 
badaniu; choć zdarzało się, że respondenci nawet kilkakrotnie przekładali ter-
miny spotkania, zaplanowane wywiady zostały przeprowadzone. 

3.1.  Podstawowe informacje  
na temat cech społeczno-demograficznych respondentów

Wśród respondentów przeważały kobiety; stanowiły one 74% badanych (N = 203). 
Jeżeli chodzi o długość stażu pracy (ogółem), to zaledwie dla 10,8% badanych 
był on krótszy niż 5 lat. Najliczniej reprezentowani byli respondenci pracujący 
ponad 25 lat (22%). Połowa respondentów miała staż pracy wyższy niż 10 lat, 
ale niższy niż 25 lat. Jedna trzecia badanych pełniła stanowiska kierownicze 
(na różnych szczeblach) w instytucjach i organizacjach pozarządowych.

Respondenci byli w osobami w średnim wieku. Osoby powyżej 40 roku ży-
cia stanowiły 45% badanych. Strukturę wieku zaprezentowano na wykresie 1. 

Wykres 1. Struktura wieku badanych ekspertów (w %)

Źródło: badania własne 

Wśród badanych przeważały osoby pozostające w związkach małżeńskich/
partnerskich (67%). Ponad dwie trzecie badanych stanowiły osoby z wykształ-
ceniem wyższym magisterskim, zdobytym na kierunkach humanistycznych 
(67%). Ponadto 35% respondentów ukończyło studia podyplomowe. 

14

37

25

16

4

Wiek badanych

do 30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

61 lat i więcej



Dobroniega Trawkowska

128

Jeżeli chodzi o miejsce pracy badanych, to struktura przedstawiała się 
następująco: 
– Jedna trzecia (33,3%) respondentów była zatrudniona w instytucjach publicz-

nych: urząd miasta, urząd wojewódzki, prywatna i publiczna służba zdrowia, 
służby publiczne (policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy poradni, szkół, 
domów kultury, pracownicy urzędów pracy i innych instytucji w mieście).

– Jedna piąta (20,6%) zatrudniona była w specjalistycznych placówkach po-
mocowych (prywatnych oraz publicznych i pozarządowych), takich jak: 
domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowisko-
we domy samopomocy, ośrodek interwencji kryzysowej, wyspecjalizowane 
agencje świadczące usługi opiekuńcze, noclegownie dla bezdomnych i inne 
jednostki wsparcia, działające na terenie miasta.

– Sektor pozarządowy: stowarzyszenia i fundacje oraz organizacje o charak-
terze wyznaniowym i grupy nieformalne oraz wolontariusze, reprezento-
wany był stosunkowo licznie (20,6%). 

– Niemal jedną czwartą stanowili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (24%).
Warto podkreślić, iż nieco ponad jedna trzecia respondentów (37%) była 

członkami jakiegoś stowarzyszenia lub fundacji, a na pytanie, czy kiedykolwiek 
przyczynili się do powołania do życia jakiejś organizacji pozarządowej, pozy-
tywnie odpowiedziało 34% badanych. 

Badanych – katowickich ekspertów – poproszono o podzielenie się opiniami, 
m.in. na temat oferty wsparcia, jego dostępności, dokonanie oceny współpracy 
między rozmaitymi podmiotami oraz o podzielenie się opiniami na temat cech 
komunikowania się instytucji i organizacji działających na wspólnym polu pro-
blemowym, oferujących wsparcie określonym grupom beneficjentów pomocy 
społecznej i pozostałym mieszkańcom miasta. Opinie naszych ekspertów oraz 
wyniki pozostałych badań stanowią przesłanki umożliwiające odpowiedź na py-
tanie, czy współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa w mieście wy-
kazuje cechy zbliżające ją do transferu, czy jednego z dwu modeli wymiany. Dia-
gnoza tego stanu umożliwi sformułowanie rekomendacji dla praktyki.

3.2.  Wspieranie, wsparcie, bariery wsparcia  
w świetle rezultatów przeprowadzonych badań

Respondentom zadano dwa pytania o formy wsparcia obecne w reprezentowa-
nych przez nich instytucjach i organizacjach pozarządowych (pyt. 33) oraz te, 
które, ich zdaniem, są potrzebne. Badani mieli możliwość wyboru pięciu spo-
śród czternastu form wskazanych na liście oraz możliwość uzupełnienia tej li-
sty o inne, ważne, ich zdaniem, formy. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano 
w tabelach 1 i 2.
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Tabela 1. Formy wsparcia obecne w instytucjach i organizacjach pozarządowych.

Źródło: badania własne

Lp. Formy wsparcia %  
wskazań

1 Poradnictwo specjalistyczne  
(psychologiczne, pedagogiczne) 66,2

2 Udostępnianie informacji na temat placówek wsparcia 
(punkty informacji, broszury, informatory, strony WWW) 59,3

3 Konsultacje specjalistów (psychologów, pedagogów,  
lekarzy, rehabilitantów, innych specjalistów) 53,9

4
Prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych,  

grup edukacyjnych, rekreacyjnych  
i innych modeli pracy z grupami

38,7

5 Poradnictwo prawne 36,8
6 Zespoły interdyscyplinarne, inne formy pracy zespołowej 27,9

7
Udzielanie pomocy rzeczowej (meble, pościel, żywność, 
bony żywnościowe, środki czystości, wyprawki szkolne, 

inne formy rzeczowego wsparcia)
22,5

8 Udzielenie świadczeń materialnych zgodnie  
z obowiązującymi regulacjami prawnymi 18,1

9 Realizowanie projektów systemowych,  
innych projektów z EFS 17,2

10 Prowadzenie Programów Aktywności Lokalnej 11,8

11 Udzielanie schronienia (mieszkania chronione,  
hostele itp.) 11,8

12
Prowadzenie asystentury (asystenci osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, asystenci rodzin, asystenci osób  
bezdomnych i inni)

11,3

13 Monitorowanie i nadzorowanie działań innych instytucji/
organizacji w mieście 9,3

14 Tworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL),  
praca modelem CAL 6,4

15 Inne formy, jakie? 10,8
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Dominującymi formami wsparcia, które uzyskały ponad 50% wskazań re-
spondentów, były: poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i pedagogicz-
ne) (66%), konsultacje specjalistów (54%) i udostępnianie informacji (59%). 
Na dalszych miejscach sytuowały się takie formy, jak: prowadzenie pracy z ma-
łymi grupami i pracy zespołowej w różnych formach (odpowiednio 39% i 28%) 
oraz poradnictwo prawne (37%). 

Jeżeli chodzi o „wymierne”, materialne formy wsparcia, takie jak: po-
moc rzeczowa, finansowa czy udzielenie schronienia, to w opiniach katowic-
kich ekspertów instytucje i organizacje częściej udzielały pomocy rzeczowej 
(22,5%) niż świadczeń materialnych (w tym finansowych) (18%) oraz schro-
nienia (12%).

Część z tych form wsparcia oceniono jako formy deficytowe. W odpowie-
dzi na pytanie, których – z wymienionych form wsparcia – brakuje, responden-
ci wskazali na: poradnictwo prawne (21%), wprowadzenie asystentury (20%), 
konsultacje specjalistów (22%), udzielanie schronienia (14%) oraz inne formy, 
specyficzne dla poszczególnych systemów (19%), co obrazuje tabela 2.

Tabela 2. Brakujące – w opiniach respondentów – formy wsparcia

Lp. Brakujące formy wsparcia % 
wskazań 

1 Poradnictwo prawne 21,1

2
Prowadzenie asystentury (asystenci osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, asystenci rodzin, asystenci osób  
bezdomnych i inni)

19,6

3 Udzielanie schronienia (mieszkania chronione,  
hostele itp.) 14,2

4 Konsultacje specjalistów (psychologów, pedagogów,  
lekarzy, rehabilitantów, innych specjalistów) 10,3

5 Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, 
pedagogiczne) 9,8

6 Realizowanie projektów systemowych,  
innych projektów z EFS 8,8

7
Prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych,  

grup edukacyjnych, rekreacyjnych  
i innych modeli pracy z grupami

7,1
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Źródło: badania własne

Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania lokalnych systemów (i sie-
ci wsparcia tworzonych z udziałem pracowników: socjalnych oraz konsultan-
tów i specjalistów MOPS-u, w ramach pracy socjalnej) na terenie Katowic jest 
ich dostępność. Dostępność wsparcia diagnozowano w dwu wymiarach: obiek-
tywnym oraz subiektywnym. Z zebranego materiału empirycznego wynika-
ło, iż zdecydowana większość respondentów miała świadomość obecności 
różnorodnych barier w korzystaniu z instytucjonalnego wsparcia. Ponad 80% 
przyznało, że istnieją powody, dla których osoby i rodziny nie chcą korzystać 
z pomocy instytucji i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów16. 
Bliższe przyjrzenie się owym powodom, dla których osoby i rodziny nie chcą 
lub nie mogą skorzystać z proponowanego wsparcia, zaprezentowano w tabe-
li 3. Szczegółowe trudności, ograniczające dostępność systemów i sieci wspar-
cia osobom i rodzinom – w opinii badanych – obrazuje tabela 3 (rozkład odpo-
wiedzi na pyt. 41). 

16  Zaledwie 10% respondentów uznało, że nie ma takich powodów, a niewiele ponad 3% nie miało w tej 
kwestii zdania. 

Lp. Brakujące formy wsparcia % 
wskazań 

8 Prowadzenie Programów Aktywności Lokalnej 6,9

9 Udostępnianie informacji na temat placówek wsparcia 
(punkty informacji, broszury, informatory, strony WWW) 6,4

10 Tworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL),  
praca modelem CAL 5,9

11
Udzielanie pomocy rzeczowej (meble, pościel, żywność, 
bony żywnościowe, środki czystości, wyprawki szkolne, 

inne formy rzeczowego wsparcia)
5,9

12 Zespoły interdyscyplinarne, inne formy pracy zespołowej 4,4

13 Monitorowanie i nadzorowanie działań innych instytucji/
organizacji w mieście 4,4

14 Udzielenie świadczeń materialnych zgodnie  
z obowiązującymi regulacjami prawnymi 2,0

15 Inne formy, jakie? 18,6

Tabela 2 – cd.
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Tabela 3. Źródła trudności w korzystaniu przez osoby i rodziny z pomocy instytucji,  
organizacji pozarządowych i innych podmiotów – opinie respondentów

Źródło: badania własne

Lp.
Źródła trudności w korzystaniu przez osoby i rodziny 

z pomocy instytucji, organizacji pozarządowych  
i innych podmiotów

% 
wskazań

1 Brak ukształtowanych społecznie wzorów korzystania 
przez osoby/rodziny ze wsparcia instytucji/organizacji 42,2

2
Niewiedza mieszkańców o istnieniu instytucji i organiza-

cji pozarządowych pomagających osobom i rodzinom  
w trudnych sytuacjach życiowych

41,2

3 Presja społeczna i brak przyzwolenia społecznego na ko-
rzystanie z pomocy instytucji/organizacji 30,4

4
Praktyki dyskryminacyjne stosowane wobec korzystają-
cych osób i rodzin (wyśmiewanie, obmowa i inne) w oto-

czeniu osób i rodzin
22,5

5 Obecność barier architektonicznych 17,2

6

Odpłatność za usługi, utrudniająca skorzystanie z nich 
przez mniej zamożnych mieszkańców miasta/klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych placó-

wek w mieście

14,2

7 Niedogodne godziny pracy instytucji/organizacji 
pozarządowych 13,7

8

Trudności w komunikowaniu się z instytucją, organi-
zacją pozarządową (np. zmiany adresów, brak waż-

nych informacji na stronach WWW instytucji/organizacji 
pozarządowej)

11,3

9 Brak specjalistów, brak dostępności do specjalistów 11,3

10 Niekompetentni pracownicy, wolontariusze 6,9

11 Inne powody, jakie? 8,3
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Ze zgromadzonych danych można wywnioskować, że podstawowe trud-
ności w dostępie do zasobów wynikają z następujących powodów: 
– braku ukształtowanych społecznie wzorów korzystania przez osoby/rodzi-

ny ze wsparcia instytucji/organizacji (42%) – ranga 1; 
– niewiedzy mieszkańców o istnieniu instytucji i organizacji pozarządowych 

pomagających osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych (41%) 
– ranga 2;

– presji społecznej i braku przyzwolenia społecznego na korzystanie z pomo-
cy instytucji/organizacji (30%) – ranga 3;

– praktyk dyskryminacyjnych stosowanych wobec korzystających osób i ro-
dzin (wyśmiewanie, obmowa i inne) w otoczeniu osób i rodzin (23%) 
– ranga 4.
Opinie ekspertów jednoznacznie lokowały trudności w dostępie do sys-

temów i sieci wsparcia w szeroko rozumianych cechach osób i rodzin wspie-
ranych (por. ranga 1 i 2) oraz w cechach środowiska lokalnego/najbliższego 
otoczenia osób i rodzin wspieranych (por. ranga 3 i 4). Mniejszą liczbę wska-
zań w stosunku do poprzedniej grupy trudności zdobyły ograniczenia płyną-
ce ze struktury i sposobu funkcjonowania lokalnych systemów i sieci wspar-
cia, takie jak:
– obecność barier architektonicznych (17%);
– niedogodne godziny pracy instytucji/organizacji pozarządowych, odpłat-

ność za usługi, utrudniająca skorzystanie z nich przez mniej zamożnych 
mieszkańców miasta/klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i in-
nych placówek w mieście (po 14% wskazań dla obu trudności); 

– trudności w komunikowaniu się z instytucją, organizacją pozarządową (np. 
zmiany adresów, brak ważnych informacji na stronach WWW instytucji/or-
ganizacji pozarządowej) oraz brak specjalistów, brak dostępności do spe-
cjalistów (po 11% wskazań dla obu trudności); 

– niekompetentni pracownicy, wolontariusze (7%). 
Zatem trudności w dostępie do systemów i sieci wsparcia, płynące z obiek-

tywnych uwarunkowań – ograniczeń dostępu do wsparcia, wynikających z wa-
dliwego działania instytucji/organizacji, niedostatków jej zasobów/kapitałów, 
wadliwych rozwiązań prawnych i barier architektonicznych – miały, zdaniem 
badanych ekspertów, mniejsze znaczenie niż bariery tkwiące w kliencie i w jego 
najbliższym otoczeniu. Postawy klienta i jego otoczenia były w opiniach kato-
wickich ekspertów najważniejszym utrudnieniem w konsumowaniu transferów 
i wymiany przez potrzebujących. Zauważmy, że postawy klienta i jego otocze-
nia działały hamująco na przebieg każdej wymiany (kontraktowej i przez dar), 
wymagając od zawodowych pomagaczy dodatkowej energii włożonej w kształ-
towanie pożądanych relacji w każdej z tych wymian. 
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Respondentom zadano również pytanie o to, czy instytucja lub organizacja, 
którą reprezentowali, podjęła jakieś konkretne działania zmniejszające trudno-
ści w korzystaniu z niej – ograniczała bariery wsparcia w ostatnich dwu latach 
(2010-2011). Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 60,8% ba-
danych, potwierdziwszy podejmowanie konkretnych działań, prowadzonych 
przez „swoje” instytucje/organizacje i inne reprezentowane przez siebie pod-
mioty. Co istotne, negatywnie odpowiedziało na to pytanie 18,6% badanych, 
a trudności z odpowiedzią miało ponad 17%. 

Kolejne pytanie dotyczyło aktywności samych respondentów w ogranicza-
niu trudności dostępu do zasobów wsparcia. W odpowiedzi na pytanie: „Czy 
Pan/i samodzielnie podjął(-ęła) jakieś konkretne działania zmniejszające, ogra-
niczające trudności w korzystaniu ze wsparcia przez osoby i rodziny?” pozy-
tywnie odpowiedziała mniej niż połowa badanych (48%) (pyt. 43)17. Rozkład 
odpowiedzi wskazuje na inicjującą rolę kierownictwa instytucji w ogranicza-
niu barier dostępu do wsparcia oraz stosunkowo wysoki poziom bierności re-
spondentów i braku samodzielności w ich niwelowaniu, skoro 61% badanych 
dostrzegło działania ułatwiające oferowane przez instytucje, a równocześnie 
48% tych samych respondentów nie podjęło działań własnych w tym zakresie. 
Jest to wymowny rezultat. W przypadku podejmowania działań ułatwiających 
korzystanie z oferowanego wsparcia postawa kierownictwa instytucji/organi-
zacji w propagowaniu wśród swoich pracowników i wolontariuszy otwarto-
ści na bardzo specyficzne trudności klientów (osób i rodzin z problemami), 
utrudniające korzystanie ze wsparcia, ma duże znaczenie – postawa otwarto-
ści ze strony reprezentujących „urząd” jest dobrym wzorcem dla szeregowych 
pracowników instytucji. Bierność pracowników (i wolontariuszy) w kwestii sa-
modzielnego pokonywania barier wsparcia jest dysfunkcyjna dla każdej rela-
cji, czy będzie to transfer, czy jakaś forma wymiany. Dla każdej z nich stanowi 
ograniczenie. Przede wszystkim utrudnia dojście do sieci systemów wsparcia 
klientom (osobom i rodzinom). Zachodzi więc uzasadnione przypuszczenie, 
że w sieciach i systemach wsparcia postawy te (bierność), z uwagi na swoje 
rozpowszechnienie, pełnią funkcje ukryte – funkcje selekcyjne w odniesieniu 
do „przypadków” – ograniczając przeciążenie „przypadkami” instytucji, or-
ganizacji i pracujących w niej ludzi. Zwłaszcza w kontekście realizacji w insty-
tucjach postulatu „otwartych drzwi” w organizacjach pomocowych jest to re-
zultat wymowny, świadczący o różnorodności strategii organizacyjnych oraz 
o przyjmowaniu ukrytych założeń skuteczności/efektywności w działaniu in-
stytucji i organizacji, które de facto są przeciwstawne głoszonym oficjalnie ce-
lom i misji. 

17  Negatywnie na to pytanie odpowiedziało również 48% respondentów. 
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W tej sytuacji wydaje się ważna gotowość instytucji i organizacji do ofe-
rowania ułatwień w dostępie do usług świadczonych w systemach i sieciach 
wsparcia18 (pyt. 40), gdyż może ona być sygnałem dla pracowników o pożą-
danym kierunku reorientacji postaw i stosunku do petentów/klientów/bene-
ficjentów. W odpowiedzi na pyt. 40 – jakie ułatwienia zaoferowano w dostę-
pie do usług świadczonych przez instytucje/organizacje pozarządowe osobom 
i rodzinom z problemami – niemal 70% (68,1%) respondentów potwierdziło 
podjęcie takich ułatwiających dostęp do systemów i sieci wsparcia działań 
w „swoich” instytucjach/organizacjach w ciągu ostatnich dwu lat (2010-2011), 
a 11,3% respondentów uznało, że „ich” instytucje/organizacje nie podjęły dzia-
łań ułatwiających dostęp do systemów i sieci wsparcia mieszkańcom miasta 
oraz klientom pomocy społecznej w ostatnich dwu latach. Wysoki odsetek od-
powiedzi „Trudno mi powiedzieć” (19%) wskazuje jednak na niezorientowanie, 
niewiedzę ekspertów, a być może również i na brak przekazywania informacji 
na ten temat w instytucjach oraz na trudności w komunikowaniu się w orga-
nizacji pozarządowej19. Powszechnie wskazywane przez respondentów rodza-
je tych ułatwień: strona internetowa, kampanie informacyjne, ulotki, jakaś for-
ma usprawnienia „systemu kolejkowego”, w żaden sposób nie są adekwatne 
do podstawowych barier dostępności wsparcia, które dostrzegano w cechach 
klientów oraz ich otoczenia. Decydenci w instytucjach są, jak wynika z rozkładu 
odpowiedzi na pytania (40 i 42), zainteresowani skutecznym transferem zaso-
bów, stosowaniem ułatwień w dotarciu do nich przez osoby i rodziny w trud-
nych sytuacjach. Ale podejmowane przez nich działania nie naruszają znanych 
pracownikom i wolontariuszom katowickiego systemu wsparcia barier jego 
dostępności, a trudności w komunikowaniu między instytucjami/organizacja-
mi pozarządowymi w mieście, o których szerzej wspominam w kolejnym frag-
mencie opracowania, nie ułatwiają współpracy opartej o transfery kierowa-
ne do beneficjentów. Podstawowym rodzajem tych transferów jest informacja 
o działaniach, formach pomocy, rzecz bez wątpienia ważna, ale czy trafna, jako 
podstawowa strategia udrożniania dostępu do sieci i systemów wsparcia? 

Charakterystyka katowickiej oferty wsparcia została uzupełniona pytaniem 
skierowanym do respondentów o rodzaj wsparcia udzielanego przez pracow-
ników socjalnych MOPS-u w Katowicach. Zdecydowana większość respon-
dentów miała w tej sprawie dobre rozeznanie (odpowiedzi „Trudno mi powie-
dzieć” udzieliło zaledwie 7,9% badanych). Opinie zaprezentowano w tabeli 4.

18   Pytanie brzmiało: „A jakie ułatwienia zaoferowano w instytucji/organizacji, którą Pan/i reprezentuje, 
dla łatwiejszego dostępu do tej instytucji/organizacji i oferowanych przez nią usług, dla osób i rodzin 
z problemem…?

19  Klientom MOPS-u oraz organizacji pozarządowych i wyznaniowych.
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Tabela 4. Stosowane w praktyce przez pracowników socjalnych rodzaje wsparcia 

Źródło: badania własne

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów w pracy pracowników 
socjalnych przeważało20 wsparcie materialne (c) oraz informacyjne (a) (dla każ-
dego ponad 80% wskazań), a na dalszych miejscach sytuowało się wsparcie 
emocjonalne (b, d – odpowiednio 71% oraz 63%) i usługowe (55% wskazań). 
Należy podkreślić, że w przypadku wsparcia materialnego, usługowego i rze-
czowego kontraktowy charakter wymiany (coś za coś, choćby to było spełnie-
nie warunków formalnych wejścia do systemu) jest bezdyskusyjny. Tymczasem 
wyniki badania wskazują na mieszany typ relacji wymiany. Wymianie kontrak-
towej towarzyszy, w opiniach naszych ekspertów, wymiana darów: czasu, uwa-
gi i zainteresowania ze strony pracowników socjalnych.

20   W celu lepszego zobrazowania tendencji zgrupowano trzy kategorie odpowiedzi: „często”, „bardzo 
często”, „zawsze”.

Rodzaj wsparcia Nigdy Bardzo 
rzadko Rzadko Często Bardzo 

często Zawsze

a) udzielanie porad,  
informacji mającej  
pomóc klientom  

i rodzinom w rozwiązy-
waniu problemów

– 0,5% 6,9% 28,9% 26,5% 25,0%

b) wyrażanie  
troski, okazywanie zro-

zumienia, zaufania, 
współczucia

– 4,4% 12,3% 31,9% 25,5% 13,2%

c) udzielenie pomocy 
materialnej, finansowej, 

rzeczowej
– 2,5% 4,9% 24,5% 33,3% 23,5%

d) oferowanie konkret-
nych usług, na przykład 
specjalistycznych, tera-

peutycznych,  
szkolenia zawodowego, 

pośrednictwa pracy

1,0% 3,9% 17,6% 29,9% 18,6% 16,2%

e) wyrażanie uznania, 
okazywanie akcepta-

cji dla podejmowanych 
przez klienta wysiłków

– 4,4% 17,2% 31,4% 22,1% 9,8%
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Jest to bardzo interesujący rezultat, który można ostrożnie zinterpretować 
jako dostrzeganą przez naszych respondentów tendencję łagodzenia obecno-
ści kontraktowych wymian w relacjach pracownik socjalny – klient pomocy 
społecznej. Czy ta tendencja – uzupełniania wymiany kontraktowej przez „ob-
darowywanie” klientów – jest wyrazem coraz wyższych profesjonalnych stan-
dardów, przyjmowanych przez coraz lepiej wykształconych pracowników 
MOPS-u (standardy środowiska zawodowego), czy też coraz większej uwagi 
dyrekcji MOPS-u, definiującej w ten właśnie sposób standard pracy pracowni-
ka socjalnego? Każda forma wsparcia jest powiązana ze wsparciem emocjonal-
nym? A może jest to wyraz jednej i drugiej tendencji? Na tym etapie badania nie 
sposób tego przesądzić bez informacji zwrotnej od klientów MOPS-u. 

4.  Współpraca międzyinstytucjonalna oraz międzysektorowa 
na rzecz osób, rodzin, środowiska lokalnego 

Prezentację tego zagadnienia rozpoczniemy od przedstawienia opinii eksper-
tów na temat powodów podjęcia współpracy między różnymi podmiotami 
w mieście (pyt. 22). Respondentów poproszono o wskazanie co najwyżej czte-
rech powodów (z dziewięciu obecnych na liście odpowiedzi, tab. 5)21. 

Tabela 5. Powody podjęcia współpracy między różnymi podmiotami (instytucjami, organizacjami po-
zarządowymi, grupami nieformalnymi) na terenie Katowic, zajmującymi się pomocą osobom i rodzi-
nom – opinie respondentów

21   Pytanie miało charakter częściowo otwarty, z możliwością wskazania na inne powody niż 
wymienione.

Lp.
Powody podjęcia współpracy przez instytucje,  

organizacje pozarządowe i inne podmioty działające  
na rzecz osób i rodzin w Katowicach

% 
wskazań

1 Ustawa, rozporządzenie (oczekiwania ustawodawcy) 57,8
2 Oczekiwania instytucji miejskich 41,7
3 Postulaty organizacji pozarządowych 37,3

4 Oczekiwania, postulaty pracowników i wolontariuszy 
instytucji/organizacji pozarządowych 34,3

5 Dobre praktyki i przykłady z innych miast 33,8

6
Konkretne działania podjęte przez liderów: wojewodów, 

prezydentów, dyrektorów/kierownictwo  
instytucji/organizacji pozarządowej, inne osoby

26,5

7 Postulaty mieszkańców 16,2
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Źródło: badania własne

Do najważniejszych powodów podjęcia współpracy międzyinstytucjonal-
nej i międzysektorowej na terenie miasta respondenci zaliczyli: 
– oczekiwania ustawodawcy (57,8%) – ranga 1; 
– oczekiwania instytucji miejskich (41,7%) – ranga 2;
– postulaty organizacji pozarządowych (37,3%) – ranga 3;
– oczekiwania, postulaty pracowników i wolontariuszy instytucji/organizacji 

pozarządowych (34,3%) – ranga 4
– dobre praktyki i przykłady z innych miast (33,8%) – ranga 5.

Na dalszych miejscach znalazły się: konkretne działania podjęte przez li-
derów: wojewodów, prezydentów, dyrektorów/kierownictwo instytucji/orga-
nizacji pozarządowej, inne osoby (26,5%), postulaty mieszkańców (16,2%) oraz 
oczekiwania lokalnych polityków i innych przedstawicieli samorządów (np. 
radnych) (15,7%).

W świetle opinii katowickich ekspertów głównym stymulatorem współpra-
cy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej jest więc ustawodawca oraz jego 
oczekiwania, zaś pozycja lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz 
ich pracowników i wolontariuszy jest w porównaniu z pozycją ustawodawcy 
niższa w tym rankingu. Respondenci przyznali większą rolę instytucjom i ich 
pracownikom niż organizacjom pozarządowym i ich kadrze w podejmowaniu 
lokalnej współpracy na rzecz przemów osób i rodzin. Na uwagę zasługuje sto-
sunkowo wysoka pozycja dobrych praktyk i przykładów z innych miast jako 
powód nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej 
w Katowicach. W kontekście wpływów ustawodawcy, lokalnie działających in-
stytucji i organizacji pozarządowych oraz kadry, rola regionalnych i miejskich 
liderów, rola mieszkańców oraz lokalnych polityków samorządowych, w tym 
radnych, została oceniona niżej przez naszych respondentów. 

Kolejnym zagadnieniem, do którego ustosunkowali się nasi rozmówcy, 
były formy współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej w mieście 
(tab. 6). 

Lp.
Powody podjęcia współpracy przez instytucje,  

organizacje pozarządowe i inne podmioty działające  
na rzecz osób i rodzin w Katowicach

% 
wskazań

8 Oczekiwania lokalnych polityków i innych  
przedstawicieli samorządów (np. radnych) 15,7

9 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 3,0
10 Inne powody, jakie? 14,7

Tabela 5 – cd.
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Tabela 6. Formy współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej w opiniach respondentów 
(dane w %)

Źródło: badania własne
* Określenie to zostało użyte wyłącznie w pytaniu 17 (współpraca respondenta z instytucjami).
**  Określenie to zostało użyte wyłącznie w pytaniu 18 (współpraca respondenta z organizacjami 

pozarządowymi).

Lp. Formy współpracy

%  
wskazań 

dla współ-
pracy  

z instytu-
cjami

% 
wskazań 

dla  
współpracy 
z organiza-

cjami

1

Współpraca ta polega na nadzorowaniu/mo-
nitorowaniu zadań realizowanych przez inne 

instytucje/organizacje*.
Współpraca ta polega na zlecaniu zadań  

do realizacji**

29,4 30,9

2 Współpraca ta polega na realizacji wspólnych 
projektów i wspólnym ich finansowaniu 35,3 30,4

3

Współpraca ta polega na współdziałaniu pod-
czas realizacji jakiegoś projektu, z niewielkim 
udziałem finansowym/bez udziału finanso-
wego ze strony instytucji/organizacji, którą 

reprezentuję

51,5 44,6

4

Współpraca ta polega na konsultowaniu dzia-
łań i propozycji przedstawianych przez insty-
tucję/organizację, którą reprezentuję przez 

inne instytucje/organizacje w mieście

55,9 48,5

5

Współpraca ta polega na konsultowaniu dzia-
łań i propozycji przedstawianych przez inne 
instytucje/organizacje w mieście instytucji/or-

ganizacji, którą reprezentuję

50,5 44,6

6 Współpraca ta polega na innych inicjatywach, 
jakich? 10,8 10,7

7 Brak jest jakiejkolwiek współpracy 2,9 10,8
8 Trudno mi powiedzieć 3,9 3,9
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Na podstawie przeprowadzonego badania możemy wnioskować o słab-
szym natężeniu rozmaitych form współpracy, podejmowanej przez respon-
dentów z sektorem pozarządowym w stosunku do współpracy z instytucjami 
miejskimi. Wyniki wskazują ponadto na znaczenie trzech form współpracy 
między instytucjami a organizacjami pozarządowymi oraz między samy-
mi instytucjami, jak również między organizacjami reprezentującymi trze-
ci sektor: 
a) współpraca ta polega na konsultowaniu działań i propozycji przedstawia-

nych przez instytucję/organizację, którą reprezentuję, innym instytucjom/
organizacjom w mieście (55,9% oraz 48,5% wskazań); 

b) współpraca ta polega na współdziałaniu podczas realizacji jakiegoś projek-
tu, z niewielkim udziałem finansowym/bez udziału finansowego ze strony 
instytucji/organizacji, którą reprezentuję (51,5% oraz 44,6% wskazań);

c) współpraca ta polega na konsultowaniu działań i propozycji przedstawia-
nych przez inne instytucje/organizacje w mieście instytucji/organizacji, któ-
rą reprezentuję (50,5% oraz 44,6% wskazań). 
Rezultaty te wskazują na preferowanie „miękkich” form współpracy w ka-

towickich systemach i sieciach wsparcia: konsultacji i niezobowiązującego (tak-
że od strony finansowej) współdziałania w projektach. Wskazują zatem na jej 
ograniczony charakter, a zważywszy na specyficzne warunki jej podejmowa-
nia, udział w konkursach, ubieganie się o dotacje, oznacza konieczność wejścia 
w relacje z ważnymi instytucjami w mieście, a niekoniecznie z innymi orga-
nizacjami, skoro, jak informowali nas respondenci, brak współpracy zdecy-
dowanie częściej określał relacje z sektorem pozarządowym (10,8%) niż z pu-
blicznym! (2,9%). Ten rozkład odpowiedzi również potwierdza zorientowanie 
respondentów na współpracę z instytucjami bardziej niż na współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi22. Czy zatem to obszar publiczny ma większe moż-
liwości kształtowania instytucji trzeciego sektora niż jego własne organizacje? 
Wydaje się to prawdopodobne w przypadku Katowic, z powodów, o których 
wspominam w podsumowaniu. 

Konsultowanie działań, niezobowiązujące od strony finansowej (a więc 
i prestiżowej) współdziałanie przy projektach, ukazują rozpowszechniony typ 
współpracy, którą można określić jako współistnienie. Ten wniosek potwierdza-
ją inne rezultaty badania, obrazujące intensywność współpracy poprzez wspól-
nie realizowane projekty. Zauważmy, że współpraca podczas realizacji pro-
jektów miała bardziej lub mniej intensywny charakter. Współpraca polegająca 
na realizacji wspólnych projektów i wspólnym ich finansowaniu była rzadziej 
wskazywana przez katowickich ekspertów niż bardziej „luźne” i „miękkie” jej 

22  Por. tekst K. Faliszek, zamieszczony w tym tomie.
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formy, o których wspominałam wyżej. Współpraca bardziej intensywna była 
też nieco częściej prowadzona przez respondentów z instytucjami miejskimi 
(35,5%) niż z organizacjami pozarządowymi (30,4%), ale rozbieżność ta, bio-
rąc pod uwagę różnice występujące przy innych, mniej ścisłych jej formach, 
była nieco mniejsza. Przy niższych wskazaniach odnoszących się do ściślejszej 
współpracy stosunkowo wysoko plasowała się forma współpracy międzyin-
stytucjonalnej i międzysektorowej, polegająca na współdziałaniu podczas reali-
zacji projektów (z niewielkim udziałem finansowym, a nawet bez tego udzia-
łu po stronie instytucji lub organizacji reprezentowanej przez respondentów) 
– ponad 50% wskazań. 

W tym kontekście interesująca jest liczba zrealizowanych wspólnie projek-
tów jako miara natężenia współpracy. Respondentom zadano pytanie o liczbę 
projektów zrealizowanych wspólnie z innymi partnerami przez ich macierzystą 
instytucję/organizację. Aż 46% nie podało żadnej informacji o wspólnych pro-
jektach, przede wszystkim uwagi na brak takowych. Ogółem 54% responden-
tów podało informację, niewielki odsetek z nich wspomniał o znacznej liczbie, 
nawet kilkudziesięciu projektów. Najwięcej odpowiedzi twierdzących uzyska-
no dla przedziału 1-3 projekty (ogółem 34,7%). 

Wątek współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej podsumu-
jemy jej oceną, dokonaną przez naszych wszystkich respondentów oraz oceną 
jej najczęściej obecnych form (tab. 7). 

Tabela 7. Ocena współpracy między różnymi podmiotami udzielającymi pomocy osobom i rodzinom 
na terenie miasta Katowice 

Źródło: badania własne 

Wyniki jednoznacznie wskazują na stosunkowo niską ocenę współpracy 
(średnia arytmetyczna wyniosła 3,59). Jeżeli jednakże uwzględnimy wybrane 
jej formy, to oceny poszczególnych form współpracy23 były bardzo zróżnico-
wane, co obrazuje tabela 8.

23  Oceny na skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa).

Ogólne oceny współ-
pracy między różnymi 
podmiotami na terenie 

Katowic

Bardzo 
dobra Dobra Dosta-

teczna

Niedo-
statecz-

na

Trudno 
mi po-
wie-
dzieć

Razem (%) 11,3 43,1 33,8 8,3 2,9 
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Tabela 8. Oceny wybranych form współpracy między różnymi podmiotami udzielającymi pomocy 
osobom i rodzinom na terenie miasta Katowice

Źródło: badania własne

Z przedstawionych danych wynika, iż respondenci najwyżej ocenili, co jest 
zrozumiałe, te formy, które są im bliższe i lepiej znane – wymagają od nich 
większego zaangażowania – ściślejszą współpracę, polegającą na realizacji 
wspólnych projektów oraz wspólnym ich finansowaniu, i formę konsultacji, 
kiedy to własne pomysły są przedstawiane innym partnerom. Interpretując 
te wyniki na skali od 1 do 10, możemy traktować rezultat najwyższy (7,08) jako 
współpracę dobrze ocenianą24. Tak pozytywna i stosunkowo wysoka ocena do-
tyczy współpracy, w której partnerzy ponoszą odpowiedzialność, wynikającą 
z faktu wspólnego finansowania projektów. Słabsze rezultaty mniej intensyw-
nej współpracy, wyrażone niższymi średnimi (6,76, 6,47, 6,36), można ocenić 
na dostateczny plus; korespondują one z ogólną oceną dostateczny plus, wy-
stawioną przez respondentów współpracy międzyinstytucjonalnej i między-
sektorowej na terenie miasta. Jest to ważny wynik, wskazujący na uwarunko-
wania dobrych praktyk. 

24   W skali niedostateczny (1, 2), dostateczny – dostateczny plus (3, 4, 5), dobry – dobry plus (6, 7, 8), bar-
dzo dobry (9, 10). 

Formy współpracy Średnia 
arytmetyczna

1. Współpraca ta polega na realizacji wspólnych projektów  
i wspólnym ich finansowaniu 7,08

2. Współpraca ta polega na współdziałaniu podczas realizacji 
jakiegoś projektu, z niewielkim udziałem finansowym/bez 
udziału finansowego ze strony instytucji/organizacji, którą 

reprezentuję

6,47

3. Współpraca ta polega na konsultowaniu działań i propo-
zycji przedstawianych przez instytucję/organizację, którą 
reprezentuję innym instytucjom/organizacjom w mieście

6,76

4. Współpraca ta polega na konsultowaniu działań i propo-
zycji przedstawianych przez inne instytucje/organizacje  

w mieście instytucji/organizacji, którą reprezentuję
6,36
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5.  Komunikowanie społeczne w lokalnych systemach i sieciach 
wsparcia w opiniach respondentów

Analizę tego zagadnienia rozpoczniemy od ukazania form komunikowania, 
częściej oraz rzadziej stosowanych w pracy respondentów podczas rozwiązy-
wania problemów osób i rodzin (rozkład odpowiedzi na pyt. 26). Częstotliwość 
korzystania z tych form przedstawia tabela 9, a formy komunikowania w lokal-
nych systemach i sieciach wsparcia – tabela 10.

Tabela 9. Narzędzia wykorzystywane w komunikowaniu się w sieciach systemu wsparcia (dane w %)

Źródło: badania własne

Tabela 10. Formy komunikowania się w lokalnych systemach i sieciach wsparcia (dane w %)

Źródło: badania własne

Narzędzia komunikowania Nigdy
Bar-
dzo 

rzadko
Rzadko Często 

Bar-
dzo 

często

Za-
wsze

Kontaktowanie się przez 
telefon 1,1 3,2 3,7 20,5 43,2 27,9

Kontakt za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 

(e-maila)
10,5 13,2 17,5 19,5 26,3 12,6

Kontaktowanie się za po-
średnictwem tradycyjnej 

poczty
12,1 17,4 22,6 27,9 10,0 8,9

Formy komunikowania się Nigdy
Bar-
dzo 

rzadko

Rzad-
ko

Często 
Bar-
dzo 

często

Za-
wsze

Indywidualne spotkania 
z pracownikami innych  

instytucji/organizacji  
w sprawach zawodowych

3,7 5,3 17,9 34,2 27,4 9,5

Spotkania w małych grupach 
roboczych 8,9 7,9 20,5 37,9 14,2 7,9

Konferencje, zebrania, 
narady 6,8 15,3 36,3 25,8 8,4 5,8
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Wyniki badań nie okazały się zaskakujące: podstawowym narzędziem 
w komunikowaniu był dla badanych telefon, a następnie poczta elektroniczna 
oraz, z nieco mniejszą liczbą wskazań, tradycyjna poczta. Preferowane były zin-
dywidualizowane formy kontaktu oraz spotkania w małych grupach (na trze-
cim miejscu wg liczby wskazań), a także spotkania w większych grupach (kon-
ferencje, narady). 

Interesującym zagadnieniem był natomiast stopień wykorzystania kontak-
tów i znajomości w prowadzeniu skutecznych działań zawodowych (tab. 11). 

Tabela 11. Korzystanie z kontaktów rodzinnych i towarzyskich podczas udzielania pomocy  
osobom i rodzinom (dane w %)

Źródło: badania własne

Respondenci wskazali na stosunkowo duże znaczenie kontaktów towarzy-
skich i znajomości oraz kontaktów rodzinnych podczas rozwiązywania proble-
mów osób i rodzin: ponad jedna trzecia badanych wykorzystywała oba rodzaje 
kontaktów często, bardzo często lub zawsze, pracując w sposób bezpośredni lub 
pośredni przy rozwiązywaniu problemów osób i rodzin w Katowicach.

Skala trudności w komunikowaniu się z instytucjami i organizacjami była 
stosunkowo duża. O istnieniu trudności w komunikowaniu się z instytucja-
mi informowało nas niemal 60% respondentów25, zaś 20% potwierdziło wy-
stępowanie trudności w komunikowaniu się z organizacjami pozarządowymi. 
Prawie 39% respondentów stwierdziło, że nie dostrzegło trudności w komu-
nikowaniu się z instytucjami, zaś 45% badanych przyznało, że nie dostrzega-
ło trudności w komunikowaniu się z organizacjami pozarządowymi. Jednakże 
nie wszyscy badani prowadzili współpracę z organizacjami pozarządowymi26. 
Można sformułować ostrożny wniosek, że współpraca z trzecim sektorem (o ile 

25   59% respondentów twierdziło, że występują trudności w komunikowaniu się z instytucjami, 
a 38,7% było zdania, że nie dostrzegło trudności w komunikowaniu się z instytucjami. 

26   Wśród uwarunkowań rezultatów warto odnotować informację o braku współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi – o nieprowadzeniu współpracy poinformowała znaczna grupa respondentów 
(19,6%) – niemal jedna piąta badanych.

Działania zawodowe  
z wykorzystaniem

Nigdy
Bar-
dzo 

rzadko
Rzadko Często 

Bar-
dzo 

często

Za-
wsze

Kontaktów towarzyskich, 
znajomości 23,7 15,3 23,7 22,6 10,5 2,1

Kontaktów z bliższą i dalszą 
rodziną 33,2 13,2 16,8 18,9 10 5,8
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została podjęta) była, w doświadczeniu respondentów, obarczona mniejszymi 
problemami w komunikowaniu niż współpraca z publicznymi instytucjami. 

Interesowało nas również, z jakimi instytucjami oraz organizacjami poza-
rządowymi współpraca w aspekcie komunikowania się przebiegała najlepiej 
(pyt. 27 oraz pyt. 29) (tab. 12). Ponad połowa respondentów wskazała takie in-
stytucje oraz organizacje – 72% badanych wskazało instytucje oraz 53% bada-
nych wskazało organizacje pozarządowe – z którymi komunikowanie się oce-
niono najwyżej, jako najlepsze. 

Tabela 12. Zasięg dobrych ocen instytucji i organizacji w aspekcie komunikowania się 

Źródło: badania własne

Do najczęściej wskazywanych miejskich instytucji, z którymi komunikowa-
nie się respondentów było najlepsze, należał MOPS w Katowicach (niekiedy 
wskazywano konkretne punkty terenowe). Spośród 72% (N = 147) responden-
tów, którzy wskazali jakąś instytucję/instytucje, aż 50% uznało, że jest nią MOPS 
w Katowicach (78 wyborów), a następnie Urząd Miasta i Wydział Polityki Spo-
łecznej UM w Katowicach. Na dalszych miejscach usytuowały się inne instytucje 
miejskie, z kilkunastoprocentowym lub kilkuprocentowym udziałem odpowie-
dzi potwierdzających prowadzenie dobrej współpracy. Wskazywano na dobre 
komunikowanie się z policją i strażą miejską (razem 18 wyborów), Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej, katowickimi szkołami (Szkoła Podstawowa nr 10, Gim-
nazjum nr 11, 13, 23, 27, Zespół Szkół nr 7, LO nr 6). Na dalszych miejscach sy-
tuowano dobre komunikowanie się z kuratorami i sądami, ze służbą zdrowia 
(Kliniką Hematologii w Katowicach, poradniami zdrowia psychicznego, porad-
niami odwykowymi, przychodniami lekarskimi) i z placówkami kultury: biblio-
tekami, kinem „Rialto”, a także klubami osiedlowymi. Struktura odpowiedzi od-
daje obraz współpracy międzyinstytucjonalnej, której centralnym ośrodkiem jest 
MOPS wraz z Urzędem Miasta, i – pomocniczo – z innymi partnerami instytucjo-
nalnymi, w wypadku których wejście z nimi w relacje jest obarczone większymi 
problemami w komunikowaniu niż z dwiema podstawowymi instytucjami. 

Instytucje i organizacje, z którymi współ-
praca układała się najlepiej pod względem 

komunikowania

% wska-
zań dla 

instytucji

% wska-
zań dla 

organizacji
1. Jest to… (nazwa instytucji/organizacji) 72,1 52,9

2. Nie ma takiej instytucji/organizacji, z którą nie 
byłoby problemów w komunikowaniu się 14,2 13,7

3. Trudno mi powiedzieć 11,3 24,0
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Wśród organizacji pozarządowych, z którymi komunikowanie się oceniono 
jako bardzo dobre, wskazano następujące stowarzyszenia i grupy: Dom Anio-
łów Stróżów oraz Stowarzyszenie „Horyzont”, Stowarzyszenie „Ad Vitam Di-
gnam”, „Po-Moc”, a także grupy nieformalne (AA) i stowarzyszenia funkcjo-
nujące w obszarze pomocy osobom i rodzinom uzależnionym od alkoholu, 
a następnie w sferze bezdomności: Towarzystwo Brata Alberta oraz Górnoślą-
skie Towarzystwo Charytatywne. Dopiero na dalszych miejscach sytuowano 
znane i stare organizacje pomocowe: Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej, Polski Czerwony Krzyż oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Wnioski
Transfer usług, oparty na zindywidualizowanych formach wsparcia, umac-
nia orientowanie się instytucji, w mniejszym stopniu sektora pozarządowego, 
na określonego rodzaju praktyki wsparcia – na inwestowanie w kapitał ludzki, 
w mniejszym stopniu inwestowanie w kapitał społeczny. Programy lokalne, ak-
tywizujące społeczności dzielnic, projekty socjalne, adresowane do mieszkań-
ców miasta, wyłonionych na podstawie określonych cech społeczno-demogra-
ficznych, które nie są oparte na dotychczasowej ścieżce „inwestycji w podmiot”, 
jakim jest osoba lub rodzina „w potrzebie”, a oparte w zdecydowanie większym 
stopniu na wymianach kontraktowych i wymianach przez dar niż na transferze 
wsparcia, wymagają elastycznej i dobrej współpracy między głównymi akto-
rami definiującymi reguły i strategie rozwiązywania problemów społecznych 
miasta: władzami miasta, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupa-
mi mieszkańców. Możemy je traktować jako programy i projekty naruszające 
interesy własne instytucji oraz status quo, w administrowaniu lokalnymi pro-
blemami społecznymi. Ograniczona i niezobowiązująca współpraca między in-
stytucjami a organizacjami pozarządowymi oraz problemy w komunikowaniu, 
przewaga komunikowania się z partnerami instytucjonalnymi, a więc i ograni-
czenie partnerów w komunikowaniu do sfery ważnych miejskich instytucji, po-
twierdzają ten kierunek interpretacji działania na rzecz rozwiązywania zjawisk 
i problemów społecznych. Jednocześnie, pracując nad efektywnym transferem, 
przedstawiciele instytucji i sektora pozarządowego doceniają znaczenie obiek-
tywnej dostępności wsparcia, a więc skutecznego, pozbawionego barier docie-
rania do zasobów przez potrzebujących. Instytucje ułatwiają transfer, ale, jak 
się wydaje, dystans respondentów, pracowników instytucji, do prowadzenia 
samodzielnych działań, umożliwiających lepsze korzystanie z zasobów przez 
potrzebujące osoby i rodziny, jest strategią eliminacji nadmiaru potrzebujących, 
wpisaną w praktyki instytucji. Potrzebne wprawdzie, ale nietrafne w stosunku 
do charakteru barier w dostępie do wsparcia dostrzeganych przez katowickich 
ekspertów, informacyjno-edukacyjne strategie udostępnienia potrzebującym 
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mieszkańcom wiedzy o ofercie instytucjonalnego wsparcia kreują pozytywny 
wizerunek instytucji, ale nie rozwiązują problemu dostępności wsparcia.

Zaobserwowane w badaniu postawy wyczekujące, bierność w ograniczaniu 
barier dostępności sieci instytucjonalnych/systemów wsparcia wśród respon-
dentów, mogą umacniać relacje transferu, uniemożliwiając ukształtowanie się 
wymiany kontraktowej lub mieszanego typu wymiany, w których to relacjach 
sytuacja pomiotu wsparcia może być, jak sądzę, „bardziej podmiotowa”, albo-
wiem w profesjonalnej relacji pomocy wyraźniej określone zostały zobowiąza-
nia do współpracy między osobą wspierającą a osobą wspieraną oraz ich po-
zycje (prawa i zobowiązania).

Zabiegi decydentów, osób kierujących instytucjami, które niewątpliwie 
mają miejsce, napotykają na opór z dwu stron: bierność pracowników oraz 
niemożność – bez wsparcia z zewnątrz – pokonania barier dostępności. Zmia-
na „sposobu myślenia” instytucji27, bez podjęcia szerokich działań: edukacyj-
nych i integrujących działania partnerów instytucjonalnych pozarządowych 
na płaszczyźnie funkcjonalnej współpracy i dobrego komunikowania, nie wy-
starczy, aby ograniczyć podstawową barierę wsparcia z perspektywy benefi-
cjentów, którą dostrzegają również pracownicy instytucji i organizacji pozarzą-
dowych – barierę subiektywnej dostępności wsparcia. 

Podkreślając znaczenie tej bariery dla funkcjonalnej współpracy na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych w mieście, pragnę zwrócić uwagę 
na dwie jej funkcje ukryte. Po pierwsze kształtuje mentalność środowisk za-
wodowo, ale i społecznie zajmujących się wspieraniem potrzebujących. Śro-
dowiskowa mentalność28, opierająca się na starym podziale, na godnych i nie-
godnych wsparcia, wzmocniona przekonaniem o znaczeniu barier korzystania 
ze wsparcia, tkwiących w podopiecznych/klientach i w ich otoczeniu, i towa-
rzysząca im postawa funkcjonariuszy lokalnych systemów i sieci wsparcia: 
„mówię, jak jest, robię, co mi każą”29, tworzy dobre warunki dla rozwoju nie-
bezpiecznej w pracy zawodowych i wolontariackich pomagaczy postawy na-
znaczania osób i rodzin korzystających ze wsparcia. W rezultacie niepotrzeb-
na staje się współpraca mająca na celu wspieranie zmiany w ludziach, którym 

27 M. Douglas, Jak myślą instytucje, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
28  Szerzej temat mentalności środowiskowej pracowników socjalnych poruszałam w tekście Pracownicy 

socjalni jako środowisko zawodowe. Portret czy portrety pracowników socjalnych? (komentarz) [w:] M. Rym-
sza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2012, s. 141-154.

29  Postawę te charakteryzował szerzej dr Mariusz Granosik na podstawie ostatnich badań (jakościowych), 
przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych w Polsce w 2010 r. – por. M. Granosik, Rekonstruk-
cja uwarunkowań możliwości przekształceń/zmian organizacji codziennej pracy socjalnej w miejskich i gmin-
nych ośrodkach pomocy społecznej [w:] M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją po-
mocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 89 i nast.
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nie daje się szansy na doświadczanie potrzeby zmiany, a zarazem nie daje się 
im szansy na doświadczanie większych możliwości zmiany, przy obecnym sta-
nie współpracy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Po drugie, uspra-
wiedliwiając obecny stan współpracy – ograniczoną zdolność do współpracy 
w następstwie regulacji prawnych, ewentualnie uczestnictwa we wspólnie re-
alizowanych projektach – utrudnia zorientowanie się ludziom i instytucjom 
na nowe zasady i sposoby osiągania celów, które – choć od dawna znane pod 
hasłem rozwiązywania problemów społecznych – wymagają nowego spojrze-
nia na klientów, organizacje pozarządowe i mieszkańców, jako na środowiska 
posiadające również zasoby. „Przyznanie im prawa do posiadania zasobów” 
przez instytucje zawodowo wspierające potrzebujących narusza zasady dotych-
czasowych praktyk, opartych o transfery oraz, w pewnym zakresie, o kontrak-
towe wymiany, kierowane do potrzebujących. 

Tym bardziej działania, które naruszają „szklane sufity”, wąsko pojmowa-
ne interesy własne, zasadność dotychczasowych strategii opartych o wzmac-
nianie kapitału ludzkiego, zasługują na szacunek i wsparcie – zarówno same 
działania, jak i ich twórcy oraz realizatorzy.
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Adam Bartoszek

Interwencja socjalna  
z perspektywy praktyk organizacyjnych 
i współpracy z instytucjami  
wsparcia społecznego w Katowicach  
w opinii pracowników MOPS-u

Wprowadzenie
Analizując procesy interwencji socjalnej w mieście, odwołujemy się do diagno-
zy potrzeb beneficjentów pomocy w przestrzeni dzielnic Katowic oraz do opi-
nii o jakości pracy różnych instytucji lokalnych, w tym MOPS-u – jako jednostki 
kluczowej dla realizacji i powodzenia lokalnej polityki aktywizacji zbiorowości 
zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym. Projekt monitoringu procesów 
aktywizacji społecznej zakładał przeprowadzenie sondaży socjologicznych, słu-
żących ustaleniu, jaka jest wiedza o działaniach pomocowych i stan świadomo-
ści zawodowej personelu udzielającego wsparcia społecznego w MOPS-u oraz 
poznaniu opinii mieszkańców miasta o potrzebach w zakresie pomocy społecz-
nej, gotowości do korzystania z niej i do jej udzielania w ich środowisku rodzin-
nym i społecznym. W tym opracowaniu przedstawiamy wyniki pierwszego ba-
dania, czyli obraz zarządzania pomocą społeczną z perspektywy pracowników 
MOPS-u. 

Wiedza pracowników z różnych jednostek organizacyjnych MOPS-u o ja-
kości obsługi klienta zewnętrznego (beneficjentów oraz instytucji współpracu-
jących) i wewnętrznego (własnej kadry i działów) została uzyskana w ramach 
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badania B6 (otrzymano 182 wypełnione ankiety). Sondaż opinii mieszkańców 
wykonano na 1270-osobowej próbie katowiczan, dobranej według metodologii 
badania B2 reprezentatywnie dla mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Ba-
dania te zostały przeprowadzone zgodnie z koncepcją metodologiczno-proble-
mową projektu Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki 
rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00. Moni-
toring jakości obsługi klientów w MOPS Katowice miał na celu określenie stanu 
opinii pracowników różnych jednostek organizacyjnych o systemie zarządzania 
procesami wsparcia społecznego. Sposobem na pozyskanie danych była ankieta 
rozdawana z założenia co drugiemu pracownikowi MOPS-u (ogółem rozdyspo-
nowano 240 kwestionariuszy, docierając w praktyce do 70% kadry). Diagnozo-
wanie opinii o obsłudze potrzeb klientów zewnętrznych MOPS-u, a także opinii 
pracowników o stanie więzi organizacyjnych i zasadach współpracy z innymi 
jednostkami instytucjonalnymi przygotowano, opierając się na założeniach no-
woczesnej teorii organizacji uczącej się. W szczególnym stopniu zespół autor-
ski odwołał się do koncepcji Mary Douglas, zdefiniowanej w książce Jak myślą 
instytucje1. Nawiązano także do klasycznej teorii funkcji jawnych i ukrytych 
autorstwa Roberta Kinga Mertona oraz do analiz procesów biurokratyzacji za-
rządzania Michaela Croziera. Ten ostatni autor w swojej książce Przedsiębior-
stwo na podsłuchu zaproponował przejście od zarządzania technokratycznego 
do partycypacyjnego, opartego na zasadach mobilizacji, autonomii i wzmacnia-
nia profesjonalnej kultury zespołów, oraz zarządzanie wizją organizacji otwar-
tej na wiedzę i wymianę informacji2. 

Uważamy, że logika zarządzania partycypacyjnego może być w szczególny 
sposób przydatna w kierowaniu projektami z zakresu wsparcia społecznego, 
adresowanego do różnych grup beneficjentów pomocy i interwencji socjalnej. 
Podstawowymi problemami w ocenie dyspozycji do jego uruchomienia są: stan 
kompetencji, wiedzy i motywacji pracowników instytucji wsparcia społeczne-
go, a także postrzeganie oferowanej współpracy i pomocy ze strony adresatów 
programów pomocy i pracy socjalnej. 

W naszym projekcie skoncentrowaliśmy uwagę na usystematyzowaniu 
wiedzy o praktykach instytucjonalnych i poziomie motywacji pracowniczej, 
rzutujących na aktywność zawodową personelu MOPS-u. Szczególnie ważne 
było poznanie osobistych ocen pracowników tej organizacji, dotyczących jako-
ści zarządzania ich pracą, postrzegania więzi z jednostkami wsparcia w otocze-
niu oraz deklarowanej zdolności do wymiany informacji i kreowania powią-

1  M. Douglas, Jak myślą instytucje, dz. cyt.
2   M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, Wyd. PWE, War-

szawa 1993, s. 48-58 i 96-103.
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zań w sieci instytucji lokalnych (na poziomie samorządu, administracji oraz 
organizacji pozarządowych). Z drugiej strony chcemy zestawić je z opiniami 
o działaniach instytucji pomocy społecznej w Katowicach na tle doświadczeń 
badanych ze współpracy pomiędzy MOPS-em a instytucjami lokalnymi. Uzu-
pełnieniem powinien być obraz potrzeb i gotowości do współpracy ze strony 
osób (rodzin) zagrożonych biedą, dysfunkcjami lub trwałą dezorganizacją spo-
łeczną. Ten aspekt był częściowo przedmiotem badań w modułach B2 i B3, któ-
rych wyniki zostaną zaprezentowane w końcowej publikacji z całego projektu. 
Jednak to motywacja kadr i praktyki organizacyjne w instytucjach pomocowych 
determinują dynamikę proponowanych działań interwencyjnych. Te dwa ele-
menty (wiedzę i motywację kadry oraz doświadczenia ze współpracy z insty-
tucjami w otoczeniu) wskazujemy w naszym Podręczniku dobrych praktyk jako 
czynniki warunkujące podejmowanie przedsięwzięć przekraczających rutyno-
we działania instytucji pomocy społecznej. 

Każda forma instytucjonalna narzuca własne ramy klasyfikowania i wspiera-
nia potrzebujących osób, zgodnie z wypracowanym modelem „transferu świad-
czeń” socjalnych. Głównym wyzwaniem dla polityki społecznej, służącej aktywi-
zacji zagrożonych bezradnością i dezorganizacją społeczności lokalnych w mieście 
(gminie), jest dopełnianie innowacyjnymi programami działań realizowanych 
standardowo w celu zabezpieczenia „trwania” beneficjentów w „ukrytych” ni-
szach bezradności oraz „zapomnienia” (terminy definiowane za Douglas). 

Proponowane w naszym projekcie teoretyczne perspektywy pozwalają 
na zaakcentowanie uwarunkowań stanu świadomości pracowników, zakorze-
nionych w strukturach i procedurach organizacji objętej analizą. Równocześnie 
należy pamiętać, że MOPS i WPS UM Katowice, jako jednostki realizujące za-
dania wsparcia społecznego i interwencji socjalnej, są organizacjami otwarty-
mi, pełniącymi złożone funkcje, powierzone im ustawowo. 

Z syntetycznego przeglądu badań nad pracą socjalną Anny Michalskiej wy-
łania się szereg obszarów analiz, skoncentrowanych m.in. na: modelach pracy 
socjalnej i na jej efektywności, na kwalifikacjach i etyce pracy pracowników so-
cjalnych, badaniach instytucji pomocowych i rozwoju obszarów pracy socjalnej, 
na badaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, na instytucjona-
lizacji pomocy społecznej, badaniu związków polityki społecznej z socjologią 
i innymi naukami, a także związków między badaniem, działaniem i kształce-
niem w pracy socjalnej3. Badania profesjonalizmu pracowników środowisko-
wej pomocy społecznej oraz społeczno-zawodowej roli pracownika socjalnego 

3   A. Michalska, Badania nad pracą socjalną i dla pracy socjalnej – przegląd stanu z lat 1998-2005 [w:] Bada-
nia w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektyw (red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik 
i D. Wolska-Prylińska), Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 33.
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prowadzili między innymi Joanna Staręga-Piasek, Zofia Kawczyńska-Butrym 
oraz Jerzy Krzyszkowski4. Dominujące jest skupienie uwagi na wymiarze mo-
tywacyjno-kompetencyjnym postaw pracownika socjalnego (Krzyszkowski wy-
różnił typ zachowawczy, dynamiczny i profesjonalny5). 

Złożoność i wieloaspektowość refleksji nad czynnikami kształtującymi 
formy i treść pracy socjalnej jest powodem rzadkiego skupiania analiz na we-
wnętrznej dynamice organizacyjnej instytucji wsparcia społecznego. Dlatego 
w naszym projekcie badawczym, oprócz metodologii syntetyzowania danych 
o klientach i potrzebach beneficjentów MOPS-u, podjęliśmy próbę zdiagnozo-
wania kulturowych reguł organizujących doświadczenia pracowników tej in-
stytucji oraz opinii o jej działalności mieszkańców Katowic, jako odbiorców 
pomocy społecznej. Uważamy nasze podejście za niezbędne do pełnego rozpo-
znania uwarunkowań projektów interwencji socjalnej w środowisku lokalnym. 
Równocześnie traktujemy to jako propozycję, wymagającą pełniejszej dysku-
sji nad jej teoretyczną podbudową i praktycznym zastosowaniem. Zakładamy, 
że analiza prowadzona z perspektywy wewnątrzorganizacyjnej, a skierowa-
na na poznanie opinii pracowników o wymaganiach i zasadach funkcjonowa-
nia MOPS-u oraz procesach komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego, 
pozwala zdefiniować cechy kulturowe tej organizacji i rozpoznać jej praktyki 
organizacyjne. To właśnie doświadczenia organizacyjne personelu, związane 
z zarządzaniem informacjami o potrzebach klientów i procesami komunikowa-
nia tej wiedzy pomiędzy ogniwami instytucji wsparcia społecznego, są skumu-
lowanym kapitałem ludzkim MOPS-u – kluczowej organizacji wsparcia spo-
łecznego w mieście. Ustalenie, w jakim stopniu jego pracownicy świadomie 
i aktywnie uczestniczą w działaniach prowadzonych przez swoją instytucję, 
jak postrzegają oni swoje zdolności włączania w tę współpracę klientów, służ-
by publiczne, organizacje samorządowe i stowarzyszenia społeczne, pozwo-
li nam oszacować gotowość ich współpracy na rzecz aktywizacji polityki spo-
łecznej w mieście.

Problem aktywizacji polityki społecznej można zdefiniować jako prze-
kształcanie zagrożonej marginalizacją jednostki (osoby beneficjenta) w uczest-
nika praktyk grupowych, skierowanych na dobro wspólne, wykraczające poza 
czysto grupowe korzyści. Marginalizacji podlegać może zarówno beneficjent 
działań pomocowych, jak i pracownik socjalny proponujący strategie aktywizu-
jące niezakorzenione w organizacyjnej kulturze instytucji realizujących sforma-
lizowane cele polityki społecznej. Douglas, powołując się na badania Mancura 

4   Patrz omówienie w: J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Instytut Rozwoju Służb Spo-
łecznych, Wyd. Garmound, Warszawa 2008, s. 75-127.

5  Tamże, s. 86-87.
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Olsona, wskazała, że „jednostka kierująca się własnym racjonalnym interesem 
nie wniesie do dobra wspólnego więcej, niż może wynieść korzyść prywatna, 
którą chce osiągnąć”6. Kierunek myślenia w nowoczesnej teorii organizacji spo-
łecznej i w zarządzaniu działaniami na rzecz dobra wspólnego wskazuje na po-
trzebę zdefiniowania genezy systemów wiedzy o panującym porządku spo-
łecznym oraz wzorców reagowania na wymagania wspólnotowe. Wymagania 
te zawsze są wytworem dążeń ukształtowanych w procesie budowania solidar-
ności pracowników, klientów i społecznych mikrośrodowisk, organizujących 
procesy wymiany świadczeń instytucjonalnych. Grupy „ukryte” w strukturach 
społecznych (obecne w każdym typie organizacji) tworzą swoistą dynamikę 
myślenia zbiorowego, które konserwuje ich adaptacyjne nastawienia na czer-
panie korzyści z organizacji, kosztem rozmywania odpowiedzialności człon-
ków za wspólne wartości. Słabe przywództwo sprzyja aktywizacji ukrytych 
strategii „korzystania” z zasobów organizacji przez preferowanie rutynowych 
zachowań, ograniczanie zaangażowania i kooperowanie unikające konflikto-
wych interakcji. Instytucje mogą więc być postrzegane jako kodujące kluczowe 
informacje w sposób konwencjonalny, autonomizujące swoje praktyki; podej-
mujące rutynowe decyzje i rutynowo rozwiązujące problemy7. Zarazem współ-
cześnie definiuje się instytucje jako systemy uczące się, gospodarujące wiedzą 
i produkujące innowacyjne rozwiązania, które wymagają od swojego persone-
lu aktualizacji kompetencji i wzorców działania. Zgodnie z teorią organizacji 
uczącej się kluczem dla koncepcji dobrych praktyk byłoby stwierdzenie, że or-
ganizacja stwarza (narzuca) personelowi i swoim klientom możliwość uczenia 
się nowych zachowań, które ułatwiają rozwiązywanie problemów przy użyciu 
posiadanych środków (zasobów)8. 

Jednym z kluczowych zasobów w organizacji wsparcia społecznego są in-
formacje określające wyróżniane kryteria opisu potrzeb oraz doświadczeń pra-
cowników i ich klientów w powiązaniu ze wzorami ich oceniania i zaspokajania. 
W procesie tym uaktywniane i organizowane są nie tylko potrzeby beneficjentów, 
lecz również potrzeby własne pracowników, w tym ochrony bezpieczeństwa oso-
bistego i zawodowego. Każdy członek organizacji otrzymuje od innych jej uczest-
ników określone wsparcie społeczne dla własnych modeli świata, łączących prze-
strzeń instytucji i grup ukrytych ze statusem kulturowym beneficjenta systemu 
społecznego. Preferowane jest wykorzystywanie dostępnych informacji według 
schematów podobieństwa do własnych prywatnych doświadczeń oraz rutyno-
wych praktyk zawodowych, wyznaczanych regułami organizacji. 

6  M. Douglas, Jak myślą…, dz. cyt., s. 16.
7  Tamże, s. 37-49.
8   Patrz: M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu..., dz. cyt.; Peter M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i prak-

tyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
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Stan świadomości zawodowej pracowników należy traktować zgodnie z no-
woczesnymi koncepcjami ładu organizacyjnego jako rezultat dwóch powiąza-
nych procesów: spontanicznego tworzenia kontraktu psychologicznego (przez 
pracownika i przez pracodawcę) oraz konstruowania kulturowej tożsamości 
organizacji, w ramach praktyk zarządzania personelem i klientami. Kontrakt 
psychologiczny możemy za literaturą określić jako niespisany zbiór oczekiwań 
i wzajemnych zobowiązań, funkcjonujących pomiędzy każdym uczestnikiem 
organizacji a kierownikami i innymi osobami, mającymi w tej organizacji zna-
czący wpływ na warunki pracy, ocenę jej efektów i dostęp do oferowanych ko-
rzyści z wypełniania ról pracowniczych9. 

Pojęcie kontraktu psychologicznego wskazuje na znaczenie obustronnej de-
finicji warunków pracy zawodowej oraz zasobów oferowanych przez strony 
umowy o pracę. Oczekiwania, częściowo zapisane w umowie, a częściowo nie-
wypowiedziane, są tworzone autonomicznie po stronie pracownika i członków 
kadry kierowniczej, stanowiąc przestrzeń do realizacji wartości kulturowych 
i psychospołecznych potrzeb uczestników organizacji. Kultura organizacji ro-
zumiana jest tutaj jako konstrukt społeczny, obejmujący podzielane symbole 
i wartości oraz interakcyjnie regulowane procedury działania. Kultura orga-
nizacyjna zawiera dynamiczny i rozbudowywany zespół procedur i praktyk, 
skierowanych na realizację kluczowych celów, definiowanych poprzez wyzna-
czanie pracownikom osiowych wymiarów pracy, uzgadnianych w ramach pól 
autonomii oczekiwań oraz wymagań aktywizujących i rozwijających ich umie-
jętności, wraz z egzekwowaniem odpowiedzialności za rezultaty i jakość wy-
konania powierzonych zadań. Odwołujemy się tu do modelu opracowanego 
przez Hackmana i Oldhama, charakteryzującego właściwości pracy jako mo-
tywatora dobrych praktyk organizacji aktywizujących u pracowników potrze-
by wzrostu, rozwoju umiejętności i wiedzy oraz czerpania satysfakcji z czyn-
ników kontekstu społecznego10. 

W takim podejściu do kultury jako praktyk organizacyjnych stawiamy 
na uchwycenie ich jakości w kształtowaniu świadomości zawodowej pracow-
nika. Na jej stan, zdaniem Makina, Coopera i Coxa, wpływ mają takie osiowe 
wymiary pracy, jak: różnorodność wymaganych umiejętności, tożsamość zada-
nia („całościowy” lub „cząstkowy” wymiar pracy), postrzegana ważność zada-
nia, autonomia w sposobie realizacji pracy, a także sprzężenie zwrotne na te-
mat ocen efektywności pracy11. 

9   Próba definicji operacyjnej na podstawie propozycji E. Scheina i D.D. Robinson, J.J. Rousseau, oma-
wianych w książce P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie 
ludźmi w pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 10-12.

10  P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt…, dz. cyt., s. 115. 
11  Tamże, s. 115-116.
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W kulturze zarządzania personelem, skierowanej na aktywizację kontrak-
tu psychologicznego, postrzeganie jakości pracy kierownictwa organizacji łą-
czy się z koncepcją słuszności lub proceduralnej sprawiedliwości traktowania 
uczestników organizacji. Percepcja uczciwości kierowników przez personel jest, 
według T.R. Tylera i R.J. Biesa, następstwem odwoływania się do pięciu norm: 
realnego uwzględniania opinii pracowników, braku osobistej tendencyjności 
kierowników w ich traktowaniu, spójnego stosowania ocen wobec wszystkich, 
dostarczania im potrzebnych informacji o podejmowanych decyzjach i przeka-
zywania prawdziwych wyjaśnień uwarunkowań wdrażanych decyzji12. Wkład 
kierownictwa w kreowanie treści kontraktu psychologicznego, jaki kształtują 
pracownicy, zależy od typu kultur organizacyjnych.

Według Makina, Coopera i Coxa klasyczny opis czterech typów kultur or-
ganizacyjnych można zilustrować w następujący sposób: 
1) kultura „władzy”, tworzy kontakt alienujący pracownika, który mówi: 

„Ja podejmuję decyzje, a ty robisz to, co ci nakazuję”;
2) kultura „roli”, kształtuje kontrakt kalkulacyjny: „Ja wykonuję swą pracę, 

a ty wykonuj swoją”;
3) kultura „osiągnięć”, stawia wyzwania: praca „jest wspólnym przedsięwzię-

ciem, w którym możemy pokazać, co potrafimy”;
4) w kulturze „wspierającej” kontrakt jest powiązany z zaufaniem: „Uczest-

niczymy we wspólnym przedsięwzięciu, w którym powinniśmy troszczyć 
się o siebie nawzajem”13. 
Przytaczając te odniesienia do porządku kulturowego organizacji, chcemy 

zauważyć, że kierownicy różnych zespołów w interakcji z podwładnymi mogą 
kształtować zróżnicowane style kierowania. Ich specyfika będzie się ujawniać 
w procesach interakcji i komunikowania z instytucjonalnymi partnerami służb 
socjalnych, posiadających własne procedury i praktyki organizacyjne. Jak za-
uważył Krzyszkowski: „Współpraca między różnymi podmiotami pomocy spo-
łecznej na szczeblu lokalnym nie była przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania badaczy. Uwagi kierowano raczej na zjawiska i procesy dokonujące się 
wewnątrz organizacji, analizowano zachowania pracowników socjalnych, kie-
rowników organizacji, struktury formalne i grupy nieformalne w pomocy spo-
łecznej. W efekcie brak jest rozwiniętej teorii stosunków międzyorganizacyj-
nych w sektorze pomocy społecznej”14. 

W związku z tymi dwoma dyrektywnymi stwierdzeniami postanowiliśmy 
rozpoznać poziom informacyjnych więzi pomiędzy jednostkami MOPS-u a jego 

12  Tamże, s. 133. 
13  Tamże, s. 260-261.
14  J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna…, dz. cyt., s. 151.
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głównymi instytucjonalnymi partnerami oraz subiektywną ocenę praktyk ich 
interwencji społecznej w odbiorze pracowników służb socjalnych MOPS-u.

1. Charakterystyka badanych pracowników MOPS-u
Dane społeczno-demograficzne, zgromadzone w trakcie sondażu opinii per-
sonelu MOPS-u, wskazują, że na naszą ankietę odpowiedziało 155 kobiet, tj. 
85,2%, oraz 21 mężczyzn, czyli 11,5%, natomiast 6 osób (3,3%) nie podało swojej 
płci, zachowując anonimowość. Można ogólnie stwierdzić, że zaledwie co dzie-
siąty pracownik MOPS-u to mężczyzna. Jest to zatem silnie sfeminizowana 
organizacja – pracownikami MOPS-u w zdecydowanej większości są kobiety. 
To one programują i realizują wsparcie społeczne w Katowicach. Jest to zatem 
organizacja, w której stosunki pracownicze oraz relacje z klientami zewnętrzny-
mi kształtowane są w modelu podtrzymującym konwencjonalne role społecz-
ne. Jak się wydaje, taka struktura demograficzna sprzyjać będzie kształtowaniu 
się kultury „roli” powiązanej z kulturą „kontraktu” wzmacniającego zaufanie 
wewnątrz małych kręgów pracowniczych. 

Inne cechy społeczno-demograficzne respondentów nie przyniosły już ta-
kich odstępstw od statystycznie zróżnicowanego składu badanej populacji.

Wiek badanych pracowników można określić w następujących 
przedziałach: 
– 35,2% to osoby w wieku 18-30 lat,
– 36,8% deklarowało przynależność do kategorii wieku 31-40 lat,
– 20,9% badanych to ludzie w wieku 41-55 lat,
– 2,7% było w wieku 56-65 lat,
– 4,4% ankietowanych nie podało nam swojego wieku.

Struktura deklarowanego wykształcenia badanej kadry pracowników 
MOPS-u ma następujący rozkład:
– zasadnicze zawodowe: 0,5%,
– średnie: 17,0%; 
– wyższe zawodowe (licencjat): 15,9%;
– wyższe pełne (mgr, inż., dr): 63,2%;
– brak danych: 3,3%.

Badano także kierunkowe specjalistyczne przygotowanie zawodowe, które 
wskazują nam podane niżej deklaracje badanych pracowników MOPS-u:
– pracownicy socjalni: 30,8%;
– psycholodzy: 7,1%;
– pedagodzy: 20,3%;
– socjolodzy: 9,3%;
– specjaliści resocjalizacji: 1,6%;
– pracownicy socjalni i socjolodzy: 4,4%;
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– kwalifikacje łączone (socjopedagogiczne, psychologiczne i socjalne): 4,6%;
– inne kwalifikacje: 14,8%;
– swojego kierunkowego wykształcenia nie podało 7,1% badanych.

Tylko dwie objęte ankietowaniem osoby zaznaczyły, że posiadają kwalifi-
kacje: prawo administracyjne, po jednej: ekonomiczne, zarządzanie przedsię-
biorstwem; jest też pielęgniarka, politolog oraz technik.

Ustalono również rodzaj zatrudnienia w MOPS-ie:
– na pełny etat pracuje 86,8%;
– na część etatu zatrudnionych jest 6,6%; 
– na umowę zlecenie pracuje 2,7% ankietowanych;
– inne formy pracy świadczy 2,7% odpowiadających na ankietę;
– brak danych o formie zatrudnienia od 4,8% respondentów.

Interesująca jest konfiguracja danych, opisujących staż pracy badanych pra-
cowników w MOPS-ie w Katowicach:
– do 1 roku pracuje w tej instytucji 4,4%, powyżej roku do 2 lat – 9,3%, a łącz-

nie do 2 lat stażu pracy w MOPS-ie ma 13,7% badanych;
– od 3 do 5 lat pracuje 25,8% ankietowanych;
– 6-10 lat pracy deklaruje 20,9%;
– 11-15 lat pracuje w MOPS-ie 16,5% badanych; 
– ponad 15 lat w tej instytucji funkcjonuje 13,2% (w tym 20 lat – 4,9%, a 30 lat 

– 1,1%).
Natomiast 9,9% wypowiadających się pracowników nie podało nam swo-

jego stażu pracy. 
Jak wynika z zaprezentowanych zestawień, od niemal 10% responden-

tów w przypadku stażu pracy, a 7,1% w pytaniu o kierunek wykształcenia, 
po 3,3% pracowników w deklaracjach płci powstrzymało się przed podaniem 
swoich danych. Jest to typowa reakcja związana z ochroną prywatności w sytu-
acji niepewności, jaką stwarza pracownikom ankieta wymagająca opiniowana po-
rządku organizacyjnego i działań kierownictwa. Dla nas ważne będzie założenie, 
że tacy pracownicy są bardziej szczerzy w formułowaniu uwag i ocen. Należy 
jednak wskazać, że brak podanych cech ankietowanego nie tyle utrudnia identy-
fikowanie personalne tych pracowników, co określenie pozycji organizacyjnych, 
na jakich występują sygnalizowane przez nich problemy. W części zestawień 
korelacyjnych opinie tych osób będą pomijane, ale przy większym ich wpływie 
na kierunkowe odpowiedzi postaramy się włączyć je do tabel i wykresów. 

Funkcję pracownika socjalnego jednostek organizacyjnych TPPS/SBD/
ZPDR/DN, działającego w terenie i tam kontaktującego się z klientami MOP-
S-u, pełni 33,0% badanych osób. Pracownicy administracyjni MOPS-u bezpo-
średnio obsługujący klientów stanowią 7,7% badanych. Pracownikami działu 
lub komórki, w której prowadzone są sprawy klientów MOPS-u, jest 34,1% na-
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szych respondentów. Kierownikami zespołu pracowników socjalnych lub dzia-
łu organizacyjnego MOPS-u jest 8,2% objętych ankietowaniem osób. W bezpo-
średnim kontakcie z mieszkańcami, klientami pomocy społecznej, nie pracuje 
jedynie 17,0% respondentów naszego badania. 

Przedstawmy jeszcze jedną cechę charakteryzującą badaną zbiorowość pra-
cowników – chodzi o deklarowaną przez nich wiedzę o wewnętrznych zasa-
dach funkcjonowania katowickiego MOPS-u. Jako „bardzo dużą” oceniło swoją 
wiedzę 13,2% ankietowanych, „dużą” wiedzę ma 62,6%, „małą” wiedzę dekla-
ruje 7,1%, a „bardzo małą” – 1,1%. Natomiast aż 17,0% respondentów trudno 
było określić zasięg swojej wiedzy o zasadach funkcjonowania zatrudniających 
ich instytucji. Dane te ilustruje graficznie wykres 1. 

Wykres 1. Deklarowana przez ankietowanych pracowników ocena własnej wiedzy 
o zasadach funkcjonowania MOPS-u w Katowicach

Źródło: opracowanie własne

Niemal 63% badanej kadry MOPS-u deklaruje dużą wiedzę o funkcjono-
waniu swojej firmy, a 13% ocenia ją jako bardzo dużą. Nie ma zatem obawy, 
że respondenci naszej ankiety są słabo poinformowani o problemach swojego 
środowiska zawodowego i warunkach pracy z klientami zewnętrznymi. Ugrun-
towana stażem pracy (wśród pracujących w MOPS-u ponad 10 lat aż 27,8% an-
kietowanych deklaruje bardzo dużą wiedzę) wiedza pracowników o uwarunko-
waniach wewnątrzorganizacyjnych jest również dobrą przesłanką do opierania 
się na ich opiniach o relacjach jednostek MOPS-u z instytucjami samorządowy-
mi i stowarzyszeniami w otoczeniu lokalnym.

2.  Wymagania kierownictwa i jakość zarządzania  
w opiniach pracowników MOPS-u 

W jednostkach organizacyjnych samorządu obsługujących potrzeby klientów 
dążono przez cały okres transformacji do kreowania kultury o wysokim pozio-
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mie jakości usług. W przypadku ośrodków pomocy społecznej nastąpiła peł-
na profesjonalizacja kompetencji zawodowych, co wynikało również z ustawo-
wych regulacji, wymagających od pracowników służb socjalnych uzyskiwania 
specjalistycznego wykształcenia. W katowickim MOPS-ie stwierdziliśmy, że ba-
dana etatowa kadra ma w 82% wykształcenie wyższe (licencjackie lub magi-
sterskie), w grupie pracowników socjalnych z jednostek terenowych jest to 83%, 
a wśród kierowników zespołów lub działów ma je aż 93%.

Poziom formalnych kwalifikacji nie jest zatem przeszkodą w podejmowa-
niu trudnych zadań i dążeniu do utrzymania wysokiego standardu kultury za-
wodowej. Charakter pracy socjalnej i złożoność działań wsparcia społecznego, 
jakiego ona wymaga, stanowi jednak szczególne wyzwanie dla dyrekcji MOPS
-u. Z tego powodu sformułowano pytania do pracowników o ich opinie na te-
mat wymagań preferowanych przez ich dyrekcję oraz o ocenę sposobów reago-
wania w przypadkach interwencyjnych lub spornych. 

Pierwszym świadectwem dobrych praktyk była otwartość zespołu dyrek-
cyjnego MOPS-u w Katowicach na treść autorskich pytań, poddających jego 
pracę pod ocenę załogi. Pomimo niepewności co do rzetelności i ewentualnej 
konfliktowości wyrażania swoich opinii przez pracowników uzyskaliśmy ak-
ceptację dla całego sformułowanego kwestionariusza ankiety. W rezultacie pro-
cedura badawcza została wzbogacona o dodaną wartość ewaluacyjną, jaką jest 
zawsze sprzężenie zwrotne pomiędzy opiniami o ładzie organizacyjnym ka-
dry zarządzającej a systematycznym zestawieniem struktury ocen wymagań 
i praktyk doświadczanych przez pracowników różnych komórek i poziomów 
instytucjonalnych. 

Zestawienie opinii pracowników o wymaganiach, na jakie dyrekcja MOP-
S-u zwraca największą uwagę, określając zasady pracy z klientami obsługiwa-
nymi przez pracowników Terenowych Punktów Pomocy Społecznej (SBD, DN, 
ZPDR), wskazuje ich gradację (tab. 1).

Tabela 1. Gradacja zasad pracy z klientami według opinii pracowników MOPS-u o najważniejszych 
wymaganiach dyrekcji dotyczących obsługi w TPPS

74,6% terminowość załatwiania spraw i odpowiadania  
na pisma różnych instytucji 

48,6% bezkonfliktowe wypełnianie oczekiwań administracji  
Urzędu Miasta Katowice, w tym Wydziału Polityki Społecznej 

35,0% rzetelność wypełniania druków i formularzy  
oraz staranne rozliczanie świadczeń MOPS-u

28,2% dyscyplina rozpoczynania i kończenia pracy oraz zasad  
ewidencjonowania czasu pracy w terenie pracowników TPPS
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Źródło: opracowanie własne 

Obraz praktyk wymaganych, zdaniem pracowników MOPS-u, przez kierow-
nictwo wskazuje na zarządzanie z wyraźną przewagą „kultury roli”, gdzie zrów-
noważone są procedury formalne (terminowość, rzetelność, dyscyplina) z pewny-
mi elementami zależności od „kultury władzy”. Pracownicy bowiem odczuwają 
presję wnoszonych z zewnątrz wymagań i oczekiwań kierownictwa Wydziału 
Polityki Społecznej i administracji Urzędu Miasta; usprawnianie organizacji służy 
często wygodzie jednostek centralnych MOPS-u. Na interakcję tych dwóch kultur 
wskazywać może również wyraźnie ujawniający się nadmierny/przesadny forma-
lizm w realizowaniu świadczeń i działań wspierających klientów MOPS oraz dą-
żenie do uzyskania wiarygodności działań wobec mass mediów i klientów. 

24,9% wiarygodność działań MOPS-u wobec mass mediów  
i opinii klientów

23,2% życzliwość i kultura obsługi klientów przez pracowników TPPS

18,1%
nadmierny/przesadny formalizm w realizowaniu świadczeń 

(zgodność działań z przepisami,  
a nie z realnymi potrzebami klientów)

14,7% dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb  
klientów MOPS-u

14,7% szkolenia i podnoszenie umiejętności 
pracowników socjalnych TPPS

12,4% efektywność działań i skuteczność pomocy społecznej  
oferowanej klientom TPPS

11,9% wysoka jakość pracy pracowników administracji MOPS-u
10,2% doskonalenie kompetencji fachowych personelu MOPS-u

9,0% usprawnianie organizacji pracy dla wygody jednostek  
centralnych MOPS-u

8,5% kontakt osobisty pracowników TPPS z klientami  
w ich środowisku zamieszkania

7,3% dobra organizacja pracy w TPPS – przyjazna dla pracowników

2,8% dostęp telefoniczny i czas dotarcia klientów  
do osób odpowiedzialnych za interwencje socjalne

0,2% inny ważny czynnik 
Ogółem uzyskano 609 wypowiedzi od 177 pracowników  

wskazujących maksymalnie 5 opcji

Tabela 1. – cd.
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Na dalszym planie znajdują się elementy, które można identyfikować z „kul-
turą wspierającą”; dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb klientów, 
życzliwość i kultura obsługi, dobra organizacja pracy, dogodna dla pracowni-
ków TPPS, kontakt osobisty pracowników z klientami, czas dotarcia do klienta 
i podjęcia interwencji, funkcjonują wyraźnie w tle. Nieco słabiej akcentowane, 
chociaż również wyraźnie, są elementy „kultury osiągnięć” – szkolenia i pod-
noszenie kwalifikacji, efektywność i skuteczność działań, wysoka jakość pracy 
i obsługi, a także doskonalenie kompetencji fachowych pracowników. 

Przedstawiony obraz oczekiwań, wyodrębniony z opinii pracowników, celo-
wo różnicujemy jako stan wieloaspektowy, zawierający elementy różnych typów 
kultury organizacyjnej. Przyglądając się cechom społeczno-demograficznym ba-
danych pracowników, dostrzegamy, że częściej akcentują elementy „kultury roli” 
i „kultury władzy” pracownicy starsi stażem, mężczyźni, socjolodzy i psycholo-
dzy z jednostek specjalistycznych, osoby zatrudnione jako pracownicy socjalni 
w TPPS/SBD/ZPDR/DN i kierownicy zespołu pracowników socjalnych lub dzia-
łów MOPS-u. Elementy związane z kulturą „wspierającą” i „osiągnięć” częściej 
wskazują pracownicy o krótkim stażu (do 2 lat), pedagodzy i pracownicy socjal-
ni, a także pracownicy administracyjni bezpośrednio obsługujący klientów.

Zróżnicowanie opinii o osiowych wymaganiach dyrekcji MOPS-u według 
stażu pracy może wskazywać na zmienną dynamikę kultury organizacyjnej. 
W pewnym stopniu proces ten pozwolą nam opisać odpowiedzi na pytanie 
o ocenę zmian w warunkach własnej pracy z klientami lub innymi pracownika-
mi w swojej jednostce organizacyjnej w okresie ostatnich 2 lat. Uzyskane od ba-
danej kadry odpowiedzi wskazują na niewielką przewagę stwierdzeń o nieko-
rzystnych zmianach w warunkach własnej pracy. Ogólny rozkład tych opinii 
przedstawia wykres 2. Dopiero po zapoznaniu się z korelacjami tych wskazań 
z cechami społeczno-demograficznymi i pozycjami pracowników w struktu-
rach zadaniowych organizacji, można ustalić adekwatne interpretacje uzyska-
nych ocen zachodzących zmian. 

Nie ulega wątpliwości, że większość pracowników MOPS-u dostrzega za-
chodzące zmiany. Są oni do zmian przystosowani, ale to, w jakim stopniu wią-
żą je z pozytywnymi następstwami dla realizacji swoich zadań zawodowych, 
zależy głównie od ich pozycji organizacyjnej i kwalifikacji. 

Jako korzystne zachodzące zmiany nieznacznie częściej opiniują pracowni-
cy mający wyższe wykształcenie. Podobny jest odsetek głosów o niekorzystnym 
kierunku zmian wśród pracowników ze średnim wykształceniem i wyższym 
magisterskim (30% i 29,8%). Brak zatem istotnej statystycznie różnicy tych opi-
nii ze względu na poziom wykształcenia badanej kadry.

Aby czytelniej prowadzić analizę, połączyliśmy kategorie opisowe „duże 
korzystne zmiany” i „niewielkie zmiany na korzyść” w jedną: „zmiany na ko-
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rzyść”, podobnie w wypadku „zmian na niekorzyść” oraz „ nie zauważam 
zmian”, a osobno: „trudno powiedzieć” i „brak odczuwanych zmian”. Te czte-
ry ogólne kategorie ocen zmian warunków pracy z klientami zostały poddane 
statystycznym korelacjom z danymi ankietowanych pracowników. Natomiast 
słaba zależność statystyczna (p < 0,05 w teście chi-kwadrat) występuje w przy-
padku kadr pracujących w różnych jednostkach zatrudnienia. Za korzystne 
zmiany z ostatnich 2 lat uznają przede wszystkim ankietowani kierownicy ze-
społu pracowników socjalnych lub działu (53,3%) oraz pracownicy działu (sek-
cji) komórki, w której prowadzone są sprawy klientów MOPS-u (28%).

Wykres 2. Opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i innymi pracownikami 
ich jednostki organizacyjnej w MOPS-ie w ostatnich 2 latach (dane w %)

Źródło:  opracowanie własne

Za niekorzystne zmiany warunków zarządzania pracą z klientami uwa-
ża przede wszystkim ponad jedna trzecia (38%) pracowników socjalnych 
z działów interwencji i wsparcia (TPPS/SBD/ZPDR/DN) oraz co czwarty pra-
cownik z działu (sekcji) komórki, w której prowadzone są sprawy klientów 
MOPS-u (25%). Neutralnie odnoszą się do tych zmian najczęściej pracownicy 
administracji bezpośrednio obsługujący klientów (61,5%) i niepracujący oso-
biście z klientami pomocy społecznej MOPS-u (58% wskazań w tej katego-
rii). Płeć, wiek badanych, ich staż pracy czy rodzaj etatowego lub nieetato-
wego zatrudnienia nie mają statystycznie znaczącego wpływu na profil tych 
ocen. Opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i in-
nymi pracownikami ich jednostki organizacyjnej w MOPS-ie przedstawiono 
na wykresie 3.

WYKRES. 1 
Deklarowana przez ankietowanych pracowników ocena własnej wiedzy  

o zasadach funkcjonowania MOPS w Katowicach (dane w %) 
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WYKRES 3. 
Opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i innymi pracownikami ich 

jednostki organizacyjnej w MOPS w ostatnich latach  (dane w %) 

 

  

 
 

WYKRES  4.  
Średnie oceny zadowolenia z działań Dyrekcji oraz pracy personelu jednostek 

specjalistycznych i administracji MOPS wyrażane przez badanych pracowników  
ze skal – najn – za) 
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Wykres 3. Opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i innymi pracownikami 
ich jednostki organizacyjnej w MOPS-u w ostatnich latach (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Kontekstowe rozumienie deklarowanych ocen warunków pracy jako zmian 
subiektywnie „korzystnych” lub „niekorzystnych” dla pracownika oznaczać 
może np. jego niechętną reakcję wobec rosnących wymagań kierownictwa orga-
nizacji. Zatem, aby dokonać właściwej interpretacji treści tych ocen, trzeba jesz-
cze określić ich powiązania z osiowymi wymaganiami dyrekcji MOPS-u, przed-
stawionymi w tabeli 2. 

Uzyskane opinie wyraźnie wskazują na rolę kontekstu dla znaczenia wy-
rażanych ocen. Wskazań na korzystny lub niekorzystny kierunek zmian nie 
można jednoznacznie traktować dodatnio lub ujemnie. Poglądy pracowników 
będą zmieniać się zależnie od ich motywacji do spełniania wymagań kierow-
nictwa i zaangażowania w pracę na rzecz klientów. Jednak wspólną wartością 
tych ocen jest psychospołeczny klimat, jaki wynika z odczuć personelu odno-
szącego się z akceptacją lub negacją do działań kierownictwa modyfikujących 
reguły i warunki organizacyjne.

Przedstawiony w tabeli 2 bilans wskazań uznających zmiany za „korzyst-
ne” i za „niekorzystne” dla ankietowanych pracowników znacznie modyfiku-
je wagę tych opinii, a w części przypadków wręcz odwraca ich rangę. Okazuje 
się, że najwięcej korzystnych wskazań uzyskały elementy związane z „kultu-
rą wspierającą” pracowników oraz klientów MOPS-u. Pracownicy częściej ak-
ceptują także nowe wymagania związane z „kulturą osiągnięć” (w większym 
stopniu gotowi są wzmacniać efektywność działań, szkolić się, podnosić kwali-
fikacje), a słabiej elementy „kultury roli” (dyscyplinę, rzetelność, terminowość). 
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Tabela 2. Wymagania dyrekcji MOPS-u według bilansu ocen zmian wprowadzanych w ostatnich 
dwóch latach w opinii ankietowanych pracowników 
(dane w % liczone do 100, osobno dla każdego rodzaju wymagań N = 175)

Rodzaj wymagań dyrekcji 
w obszarze pracy z klientami

Ocenia 
jako

korzyst-
ne
(1)

Nie za-
uważa 
zmian

(2)

Ocenia 
jako 

nieko-
rzystne

(3)

Bilans
ocen

(1)–(3)

dobra organizacja pracy w TPPS  
– przyjazna dla pracowników 58,3 41,7 0,0 +58,3

kontakt osobisty pracowników 
TPPS z klientami w ich środowi-

sku zamieszkania
35,7 64,3 0,0 +35,7

dostęp telefoniczny i czas dotarcia 
klientów do osób odpowiedzial-

nych za interwencje socjalne
28,6 71,4 0,0 +28,6

efektywność działań i skuteczność 
pomocy społecznej oferowanej 

klientom TPPS
32,4 59,5 8,1 +24,3

doskonalenie kompetencji facho-
wych personelu MOPS-u 33,3 50,0 16,7 +16,6

szkolenia i podnoszenie umiejętno-
ści pracowników socjalnych TPPS 34,6 46,2 19,2 +15,4

życzliwość i kultura obsługi klien-
tów przez pracowników TPPS 26,8 56,1 17,1 +9,7

dostosowanie obsługi do indy-
widualnych potrzeb klientów 

MOPS-u
24,0 60,0 16,0 +8,0

wysoka jakość pracy pracowników 
administracji MOPS-u 23,8 57,1 19,1 +4,7
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Rodzaj wymagań dyrekcji 
w obszarze pracy z klientami

Ocenia 
jako

korzyst-
ne
(1)

Nie za-
uważa 
zmian

(2)

Ocenia 
jako 

nieko-
rzystne

(3)

Bilans
ocen

(1)–(3)

dyscyplina rozpoczynania, kończe-
nia pracy i rozliczania czasu pracy 

w terenie pracowników TPPS
27,3 47,3 25,5 +1,8

rzetelność wypełniania druków 
i formularzy oraz staranne rozli-

czanie świadczeń MOPS-u
23,9 47,8 28,4 -4,5

terminowość załatwiania spraw 
i odpowiadania na pisma różnych 

instytucji 
20,0 50,0 30,0 -10,0

wiarygodność działań  
MOPS-u wobec mass mediów 

i opinii klientów
25,5 34,0 40,4 -14,9

usprawnianie organizacji pracy 
dla wygody jednostek centralnych 

MOPS-u
18,8 37,5 43,7 -24,9

bezkonfliktowe wypełnianie ocze-
kiwań administracji Urzędu Mia-
sta Katowice i Wydziału Polityki 

Społecznej 

16,1 40,9 43,0 -26,9

nadmierny/przesadny formalizm 
w realizowaniu świadczeń (zgod-
ność działań z przepisami, a nie 
z realnymi potrzebami klientów)

10,6 33,3 56,1 -45,5

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2 –cd.
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Zdecydowanie najmniej aprobują oni wymagania zawierające treści zakorzenio-
ne w „kulturze władzy”, formalizm przepisów i ich niespójność z potrzebami 
beneficjentów wsparcia, wypełnianie oczekiwań administracji samorządowej, 
„wygodnictwo” jednostek centralnych MOPS-u w rozwiązaniach „usprawnia-
jących” pracę. Taki rozkład opinii pracowników wymaga uzupełniającego ko-
mentarza. Otóż przewagę ujemnych opinii, czyli „niekorzystne zmiany” dla 
pracownika, potraktować możemy jako wyraźne wymagania sygnalizowane 
i realizowane przez kierownictwo MOPS-u, nawet w przypadku oporów części 
personelu obligowanych jednostek. Właśnie „kultura władzy” wywołuje naj-
więcej nieformalnego oporu wśród pracowników. Jednak opór ten może rów-
nocześnie świadczyć o istnieniu w MOPS-ie silnego przywództwa organizacyj-
nego, co daje pozytywną rekomendację dyrekcji tej instytucji. 

Aby ugruntować wnioski z naszej ewaluacji, sformułowano pytania o oce-
nę praktyk kierowania personelem i reagowania dyrekcji MOPS-u na wnioski 
klientów. Uzupełniono je ocenami zadowolenia z działań dyrekcji i admini-
stracji centralnej MOPS-u w zakresie komunikacji z pracownikami oraz wspar-
cia dla ich oczekiwań i potrzeb. Wyniki odpowiedzi badanych pracowników 
opracowano w postaci średnich ocen uzyskanych ze skali wartości punktowych 
od 1 – ocena najniższa – do 5 – ocena najwyższa. Wynik takiego bilansu przed-
stawiono na wykresie 4.

Oceny wyrażone przez pracowników wskazują, że największe zadowolenie 
z działalności kierownictwa MOPS-u dotyczy tych obszarów, w których chro-
nione są potrzeby klientów i beneficjentów oraz wizerunek medialny tej instytu-
cji. Najsłabsze – co zrozumiałe – jest zadowolenie pracowników z troski dyrekcji 
o warunki i potrzeby pracy w jednostce organizacyjnej oceniającego, ale zara-
zem dość wysoką ocenę dają oni staraniom kierownictwa MOPS-u w podnosze-
niu kwalifikacji pracowników i wywiązywaniu się personelu specjalistycznego 
ze zobowiązań wobec kadry Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, zaanga-
żowanej w bezpośrednią obsługę potrzeb klientów. Najlepszy ogólnie poziom 
zadowolenia z działań dyrekcji i pracy jednostek organizacyjnych prezentują 
kierownicy zespołów oraz działów MOPS-u. Rozkłady ocen wśród innych grup 
pracowników są względnie zbliżone i nieco niższe od ocen kierowników. Nie-
znacznie korzystniejsze oceny wystawiają funkcjonowaniu kierownictwa swo-
jej instytucji kobiety niż mężczyźni, pracownicy najmłodsi stażem, o wyższych 
kwalifikacjach, w wieku 41-55 lat oraz 18-30 lat; osoby pracujące na stażach i za-
stępstwach oraz odczuwające bardzo dużą pewność zatrudnienia. Ta pewność 
zatrudnienia i dłuższy staż wskazują na wartość subiektywnego bezpieczeń-
stwa utrzymania miejsca pracy i pozycję organizacyjną wśród kadry kierow-
niczej jako czynniki wyraźnie wzmacniające pozytywny obraz działań dyrek-
cji i całego MOPS-u. 
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Wykres 4. Średnie oceny zadowolenia z działań dyrekcji oraz pracy personelu  
jednostek specjalistycznych i administracji MOPS-u, wyrażane przez badanych pracowników  
(średnie ze skali ocen: 1 – najniższa, 5 – najwyższa)

Źródło: opracowanie własne

Pewną rysą na obrazie dobrze zbilansowanego układu praktyk kierowania 
w MOPS-ie są bariery w administrowaniu (słabsze oceny reagowania sekreta-
riatu dyrekcji na zgłaszane przez pracowników wnioski w sprawie klientów 
oraz poczucie mniejszej dostępności dyrektorów dla pracowników MOPS-u niż 
dla klientów. Swobodne wypowiedzi pracowników, dotyczące ogólnych zmian 
zachodzących w MOPS-ie w ostatnich latach, zawierają wskazania pozytyw-
nych i negatywnych ich następstw. Z perspektywy spontanicznych opinii pra-
cowniczych o pozytywach wypowiedziało się 41 osób, a o negatywach zmian 
– 53 osoby. Wymieniając negatywne oceny, pracownicy w blisko jednej trze-
ciej spraw uwzględniają potrzeby i problemy ujmowane z perspektywy swo-
ich klientów. 

Badani pracownicy MOPS-u w Katowicach wskazują na zmiany niekorzyst-
ne dla klientów z powodu: nadmiernej biurokracji, sukcesywnego wzrostu biu-
rokracji kosztem merytorycznej pracy z klientem, małej ilości narzędzi możli-
wych dla skutecznego działania pracownika socjalnego, traktowania klientów 
jako osób bezradnych, przedmiotowego traktowania klienta, zbyt małej ilości 
czasu poświęcanego klientom, zbyt dużej ilości spraw i zastępstw, co źle wpły-

WYKRES 3. 
Opinie pracowników o zmianach warunków ich pracy z klientami i innymi pracownikami ich 

jednostki organizacyjnej w MOPS w ostatnich latach  (dane w %) 
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wa na kontakty z klientami, zmian w prawodawstwie, niekoniecznie sprzyja-
jących aktywizacji klientów, znacznie mniejszej ilości czasu dla klientów z po-
wodu rosnącej administracji, przepisów i wypełniania druków, tworzenia 
przepisów nieadekwatnych do możliwości klienta oraz braku indywidualnej 
analizy spraw. 

Pośrednio wiąże się z tym kolejna seria opinii: zbyt duże tempo pracy, licz-
ne obowiązki, narastanie wymagań w pracy, dodawanie nowych zadań bez 
odejmowania innych, zbyt skomplikowane procedury, duża ilość przepisów 
do zapamiętania, zmienność przepisów, warunki pracy pracowników, warun-
ki lokalowe, braki sprzętu – stare komputery, a nawet ich brak – brak miejsca 
do prowadzenia konsultacji.

Natomiast zmiany oceniane są przez badaną kadrę na niekorzyść pracow-
ników z powodów: utraty prestiżu zawodu pracownika socjalnego, skupienia 
na obsłudze własnej, praw klientów MOPS-u ważniejszych od praw pracowni-
ków, niekorzystnych zmian (dyrekcja zbyt często przystaje na wnioski), skarg 
klienta, ciągle wzrastającej liczby klientów, wzrostu ubóstwa, coraz większej 
śmiałości klienta, jego roszczeniowości i braku skłonności do współpracy, wzro-
stu frustracji i agresji klientów wobec pracowników MOPS-u. 

Ostatnią serię zastrzeżeń stanowią pojedyncze zarzuty kierowane do prze-
łożonych, dotyczące sposobu zarządzania. Obejmuje on niekorzystne zmiany, 
wynikające z biurokracji i złego zarządzania, zmian w dyrekcji na osoby, które 
nie wykazują właściwych cech osobowościowych na te stanowiska; ze stosowa-
nia mobbingu przez przełożonego, przez co panuje niezdrowa rywalizacja i at-
mosfera w pracy (DN), złej atmosfery w pracy, wynikającej z rywalizacji mię-
dzy pracownikami, dużej rotacji pracowników, zmiany kadry, braku zaufania 
i szacunku do pracownika ze strony przełożonych, postępującego braku zaufa-
nia do pracowników, ciągłego kontrolowania ich, zbyt dużej zależności podej-
mowanych działań od Urzędu Miasta.

W drugim zestawie opinii otrzymaliśmy argumenty oceniające zmiany po-
zytywnie, które można pogrupować w trzy zestawy. 

Przede wszystkim zmiany świadczące o rozwoju samej jednostki. Są to: po-
prawa warunków lokalowych, zmiana siedziby, lepsze wyposażenie placówek, 
sprawniejsze funkcjonowanie pod względem technicznym, lepsze warunki pracy 
pod względem socjalno-bytowym, dostosowanie zakresu czynności do wykony-
wanych zadań, usprawnienie procedur przyznawania pomocy, dobre wyposaże-
nie techniczne, sprawniejszy system obsługi elektronicznej, możliwość udzielania 
poradnictwa w odpowiednich warunkach, coraz bardziej stabilna kadra. 

Kolejny zestaw opinii dotyczy pozytywnych zmian w prawie i w zarzą-
dzaniu: zmiany ustawodawstwa dają nowe możliwości pomocy i podnosze-
nia jakości pracy; szybsze jest wykrywanie problemów; udział pracowników 
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w szkoleniach; oferta szkoleń; zwiększenie wiedzy na temat wykonywanej pra-
cy; pogłębiona wiedza pracowników; odchodzi się od rozdawnictwa pieniędzy, 
a mobilizuje klientów do współpracy; zmiany są korzystne dla dzieci, polegają 
na lepszej pracy z dziećmi i z ich rodzinami.

Najwięcej pozytywnych opinii pracowników MOPS-u dotyczy poprawy 
procesów komunikacji między kierownictwem, kadrą, samymi pracownikami, 
a także klientami. Wskazywano na: komunikatywność z kierownictwem, lepsze 
zrozumienie, lepszy kontakt z pracownikami socjalnymi, znajomość poszcze-
gólnych klientów, organizację pracy pomocną dla pracowników socjalnych, 
zgrany zespół pracowników, doświadczenie pracowników, dobrą atmosferę 
wśród współpracowników, zwiększone zaufanie klientów, przyjazne nasta-
wienie do klienta, które rodzi mniejszą roszczeniowość, lepszą komunikację 
wśród pracowników, zwiększenie zaufania rodzin, z którymi pracuje się dłu-
żej, dostępność informacji z korzyścią dla każdego pracownika, sprawniejszą 
komunikację między jednostkami, osobny pokój konsultacyjny, dostęp do In-
ternetu z korzyścią dla klienta i konsultanta (dla ich kontaktu), a także dostęp 
do programów komputerowych, co zapewnia możliwość sprawdzania różnych 
informacji.

Problemy dotyczące zadowolenia pracowników pomocy społecznej z wa-
runków pracy są przez nich, jak widzimy z powyższych zestawień, łączone 
z oceną funkcji wsparcia ich klientów i możliwości realizowania zadań zawo-
dowych. Takie nastawienie badanej kadry MOPS-u świadczy pozytywnie o ak-
tywnym włączaniu w kontrakt psychologiczny motywacji związanych z peł-
nionymi przez jej uczestników rolami zawodowymi. Poczucie powinności 
zawodowych, etosu, a nawet misji pracownika socjalnego jest więc znaczącą 
składową ich postaw pracowniczych. Przyjrzymy się głębiej czynnikom tej mo-
tywacji zawodowej.

3.  Zadowolenie pracowników z pracy w MOPS-ie  
a motywacje do spełniania wymagań organizacyjnych

Badanych zapytano o poziom ich zadowolenia z funkcjonowania w pracy, 
wskazując na szereg czynników określających zaangażowanie w pracę i moty-
wację zawodową. Wyniki przedstawiono na wykresie 5.

Najwyższy poziom zadowolenia pracownicy czerpią z własnego zaanga-
żowania w pracę oraz z uzyskiwanego uznania ze strony współpracowników, 
natomiast najsłabsze średnie wartości ocen wskazują, że najniższy komfort za-
pewnia pracownikom MOPS-u poziom wynagrodzeń i świadczeń pracowni-
czych. Dwa inne, słabiej oceniane, czynniki to osobista satysfakcja z wykony-
wanej pracy i przekazywane pracownikom uznanie, wyrażane ze strony ich 
przełożonych. 
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Wykres 5. Deklarowany przez pracowników MOPS-u poziom zadowolenia 
z funkcjonowania w pracy ze względu na różne czynniki motywacyjne (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Stosunki z przełożonymi zostały ocenione w pytaniu o określenie ich rela-
cji z bezpośrednim zwierzchnikiem, osobą przełożoną dla pracownika w dzia-
le, w którym jest on zatrudniony. 

Otrzymano następujące ogólne deklaracje ankietowanych:
– 31,9% – zdecydowanie pozytywnie; 
– 36,8% – pozytywnie;
– 27,5% – trudno powiedzieć (częściowo pozytywnie, częściowo negatywnie);
– 1,1% – negatywnie;
– 2,2% – zdecydowanie negatywnie;
– 0,5% – brak odpowiedzi.

Taki rozkład odpowiedzi wskazuje na jednoznacznie pozytywny układ sto-
sunków służbowych pomiędzy pracownikami a kadrą kierowniczą średniego 
szczebla w MOPS-ie. Opinie pozytywne ogółem wyraża aż 68,7% wszystkich 
ankietowanych. 

Negatywne opinie (ogółem zaledwie u 3,3% badanych) o stosunkach z kie-
rownikami wystąpiły w przypadku następujących jednostek organizacyjnych: 
przede wszystkim w jednostkach administracji centralnej MOPS-u przy ul. Ja-
giellońskiej oraz w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjali-
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stycznego osób z zaburzeniami psychicznymi; pojawiły się również zarzuty 
wobec kierownika Domu Noclegowego przy ul. Hetmańskiej, dotyczące wy-
wierania negatywnej presji na personel.

Na wykresie 6 uwidacznia się szczególne znaczenie uznania wyrażane-
go przez przełożonych, ale i oferowania pracownikom nowych form pracy 
i umiejętności oraz poczucie pewności zatrudnienia dla pozytywnego stosun-
ku do własnych przełożonych. Poczucie zaufania do bezpośredniego przełożo-
nego, jego pozytywne oceny, korelują również znacząco z poziomem własnej 
motywacji pracownika i jego angażowaniem się w pracę. 

Ponownie uzyskujemy zatem potwierdzenie roli kontekstowych czynników 
w kształtowaniu pozytywnych i negatywnych składowych kontraktu psycho-
logicznego. W ich treściach odnajdujemy dwie najbardziej deficytowe warto-
ści, czyli satysfakcję z poziomu wynagrodzeń oraz szacunek ze strony klientów 
za pomoc pracowników socjalnych, udzieloną im w ich sprawach. 

Wzmacnianie przez przełożonych innych czynników tworzących pozytyw-
ną motywację pracowników będzie elementem dobrych praktyk w zarządzaniu 
kadrą MOPS-u. Jak można stwierdzić na kolejnym wykresie (wykres 7), w uzy-
skanym w Katowicach materiale badawczym odzwierciedlają się wyraźnie po-
zytywne tendencje zawarte w praktykach zarządzania tą instytucją. 

Wykres 6. Średnie oceny zadowolenia z warunków pracy w MOPS-ie wyrażane przez badanych 
a pozytywne i negatywne oceny ich stosunków z bezpośrednim przełożonym (średnie na skali ocen: 
1 – bardzo mała, 5 – bardzo duża)
*Różnice ocen są istotne statystycznie na poziomie p < 0,01

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 7. Średnie oceny zadowolenia z działań dyrekcji oraz pracy personelu jednostek  
specjalistycznych i administracji MOPS-u, wyrażane przez pracowników mających pozytywne  
i negatywne stosunki z bezpośrednim przełożonym (średnie ze skali ocen: 1 – najniższa, 5 – najwyższa)
*Różnice ocen są istotne statystycznie na poziomie p < 0,05

Źródło: opracowanie własne

Uzyskanie zadowolenia klientów MOPS-u jest w pracy wielu jego jednostek 
dość problematyczne, szczególnie w przypadku klientów roszczeniowych i nie-
chętnych do współpracy. Postawiliśmy pracownikom pytanie o czynniki kształ-
tujące jakość świadczeń tej instytucji w pracy z jej beneficjentami. Elementy wy-
magań i motywacji w ramach stosunków organizacyjnych, które w opinii 97,2% 
badanych pracowników w największym stopniu wpływają na jakość usług świad-
czonych przez jednostki MOPS-u na rzecz klientów, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Czynniki warunkujące jakość pracy kadry MOPS-u z beneficjentami,  
według odsetka wskazań badanych pracowników tej instytucji

37,4% osobiste zaangażowanie się pracownika prowadzącego sprawy 
swoich klientów 

33,5% współpraca pracownika socjalnego z innymi specjalistami  
z działów MOPS-u 

31,3% terminowość i jakość pracy pracowników jednostek centralnych 
i administracji w dyrekcji MOPS-u

kwalif
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29,1% motywacja zawodowa i kwalifikacje pracownika TPPS,  
prowadzącego sprawy klientów 

26,3% praca wykonywana w terenie z rodzinami klientów 

25,7% informowanie mieszkańców o przysługujących im uprawnieniach 
do pomocy społecznej

24,6% wsparcie uzyskiwane od instytucji zewnętrznych  
(szkoły, sądu, Urzędu Miasta, PUP, spółdzielni) 

19,6% formalne przepisy i terminy przyznawania  
i realizacji świadczeń przysługujących klientom

19,0% formalne wymagania, jakie muszą spełniać klienci  
ubiegający się o świadczenia 

19,0% współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami,  
firmami przy zadaniach pomocowych 

16,2% prace nad motywacją klientów do przezwyciężania  
roszczeniowych postaw 

16,2% zapewnienie współpracy ze strony policji i straży miejskiej  
w prowadzeniu interwencji 

15,6% wysokość świadczeń materialnych przyznawanych klientom 

15,1% utrzymanie systematycznego kontaktu ze środowiskiem  
i rodziną beneficjentów świadczeń 

11,7% poziom znajomości przepisów i programów wsparcia społecznego 
przez specjalistów z MOPS-u 

11,2% stosowanie nowych form pracy z klientami w ramach programów 
Centrum Aktywizacji Lokalnej

8,9% stosunek wnioskujących klientów do pracowników  
odpowiedzialnych za decyzje o świadczeniach

0,6% roszczeniowość i awanturnictwo klienta

Ogółem uzyskano 645 wypowiedzi od 179 (98,3%) badanych pracowników, 
wskazujących maksymalnie 5 opcji

Źródło: badania własne 

Tabela 3 – cd. 
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Jak wskazują uzyskane rezultaty, pracownicy MOPS-u mają wyraźnie 
ukształtowaną świadomość zawodową i na trzech pierwszych miejscach loku-
ją oni: własne osobiste zaangażowanie się pracownika w sprawy klienta, współ-
pracę ze specjalistami oraz terminowość działań administracji i jednostek cen-
tralnych. Słabsze składowe deklarowanego modelu zapewniania jakości pracy 
socjalnej w katowickim MOPS-ie to: stosowanie form aktywizujących klientów, 
znajomość programów wsparcia i szczegółowych przepisów, a także utrzymy-
wanie systematycznych kontaktów z rodziną beneficjenta.

4.  Kultura współdziałania jako element dobrych praktyk MOPS-u  
– opinie o stanie i potrzebach usprawniania współpracy 
z otoczeniem instytucjonalnym

W badaniu pracowników uwzględniono ich opinie o procesach współpracy 
z klientami instytucjonalnymi, których określono jako jednostki wewnętrzne 
oraz instytucje wsparcia w otoczeniu administracyjnym i lokalnym. Podstawo-
wym zróżnicowaniem jest to, w jakim stopniu zespoły pracownicze, zajmują-
ce się potrzebami beneficjentów, są funkcjonalnie zależne od pracy zewnętrz-
nych instytucji samorządowych. Uzyskaliśmy dane (zob. wykres 8) pokazujące, 
że najbardziej takie powiązanie odczuwają pracownicy z jednostek świadczą-
cych bezpośrednią specjalistyczną pomoc socjalną i pracownicy Terenowych 
Punktów Pomocy Społecznej – gdzie jest to około 52% badanego personelu. 
Najmniej te powiązania odczuwają pracownicy administracyjni, obsługujący 
klientów „zza biurka”. Ogółem 39,1% kadry MOPS-u wskazuje na zależność 
funkcjonowania własnych zespołów od jakości pracy zewnętrznych instytu-
cjonalnych partnerów. 

Pytano również o wewnętrzne powiązania organizacyjne (klientów we-
wnętrznych) ankietowanych pracowników w ramach MOPS-u. Nasi respon-
denci wskazywali różne (N = 308) jednostki, z którymi najczęściej współpracu-
ją, rozwiązując potrzeby i problemy beneficjentów (tab. 4). 

Ponadto pojedyncze osoby wskazały na stałą współpracę z takimi jednost-
kami, jak: Agencja Opiekuńcza, Agencja Opiekuńcza Szopa, Centrum Integracji 
Społecznej, Dom Aniołów Stróżów, Dyrekcja MOPS-u, Dział do Spraw Rodzin 
z Dziećmi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Działy Centralne 
MOPS-u, ośrodki wsparcia, Programy Aktywizacji Lokalnej i PALM, poradnic-
two specjalistyczne, pracownicy socjalni, ROPS, sądy, SBO, SKO, SRPD, Śro-
dowiskowy Klub Młodzieżowy, spółdzielnie mieszkaniowe, Stowarzyszenie 
OPOKA, Straż Miejska, szkoły, Urząd Skarbowy.
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Wykres 8. Funkcjonowanie poszczególnych zespołów pracownika w MOPS-ie  
– zależność od jakości pracy osób z innych instytucji miejskich lub powiatowych (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Wewnętrzne powiązania organizacyjne ankietowanych pracowników MOPS-u

Jednostki L % 
(N = 308)

TPPS – Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 61 19,8
OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej 41 13,3
CRS – Centrum Rehabilitacji Społecznej 29 9,4

CPS – Centrum Poradni Specjalistycznych 23 7,5
DP – Dział Pomocy 13 4,2

DR – Dział Rodzinny 11 3,6
DRŚ – Dział Realizacji Świadczeń 10 3,2

ZPDR – Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie 10 3,2
Urząd Miasta 9 2,9

DPI – Dział Poradnictwa i Informacji 9 2,9
Świetlice Środowiskowe (nr 1 i 5) 8 2,6

SBD – Sekcja ds. Bezdomnych 7 2,3
DN – Dom Noclegowy 6 1,9

DPS – Domy Pomocy Społecznej 5 1,6
DDM – Dział Dodatków Mieszkaniowych 4 1,3

WYKRES  7.  
Średnie oceny zadowolenia z działań Dyrekcji oraz pracy personelu jednostek 

specjalistycznych i administracji MOPS wyrażane przez pracowników mających  
pozytywne i negatywne stosunki z bezpośrednim przełożonym 
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Jednostki L % 
(N = 308)

PCK – Polski Czerwony Krzyż 3 1,0

Prawnik – radcy prawni 3 1,0

Sekretariat dyrekcji 3 1,0

CPU – Centrum Pomocy dla Osób 
Uzależnionych 3 1,0

Organizacje pozarządowe 3 1,0
SPP – Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna 3 1,0

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 2 0,6
Policja 2 0,6

NZOZ Kluczna – Niepubliczny ZOZ 2 0,6
DŚR – Dział Świadczeń Rodzinnych 2 0,6

SDS – Środowiskowy Dom Samopomocy 2 0,6
AOMiH Agencja Opiekuńcza 2 0,6

DFK – Dział Finansowo-Księgowy 2 0,6
Dział Analiz 2 0,6

M. Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 2 0,6
HPS – Hotel Pomocy Społecznej 2 0,6

Źródło: opracowanie własne

Z danych zawartych na wykresie 9 wynika subiektywnie wysoki poziom 
ocen jakości wewnętrznej współpracy, wyrażanych przez ankietowanych wo-
bec ich stałych partnerów z innych zespołów i jednostek MOPS-u; oscylują one 
wokół oceny dobrej na pięciostopniowej skali. Najlepiej wypada uprzejmość 
w kontakcie między pracownikami, a także postrzeganie ich kompetencji i tro-
ska o sprawy klientów. Stosunkowo najmniej zadowolenia daje ankietowanym 
poziom otwartości na proponowane przez nich partnerom z innych jednostek 
oceny i sugestie rozwiązań spraw klientów. Biorąc pod uwagę ogólne oceny 
współpracy, wypadają one jeszcze lepiej dla konkretnych jednostek – a szcze-
gólnie bardzo dobrze dla: świetlic środowiskowych, Centrum Pomocy Osobom 
Uzależnionym, Sekcji Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Poradni Specja-
listycznych oraz Domu Noclegowego i Sekretariatu Dyrekcji. 

Tabela 4.  – cd.
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Wykres 9. Średnie oceny jakości dotychczasowej współpracy i cech personelu  
jednostek specjalistycznych i administracji MOPS-u, wyrażane przez badanych pracowników 
(średnie ze skali ocen: 1 – najniższa, 5 – najwyższa)

Źródło: opracowanie własne

Oceny słabe (średnie bliskie 2,5-3 punków) uzyskały w tym zestawieniu: 
Dział Rodzinny (Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinie), Dział Realizacji Świad-
czeń, Sekcja ds. Bezdomnych z ul. Morcinka, a także jednostka MOPS-u przy 
ul. Gliwickiej.

Osobiste opinie pracowników MOPS-u na temat czynników wywołujących 
trudności we współpracy z zewnętrznymi i wewnętrznymi instytucjonalnymi 
klientami obejmują następujące stwierdzenia: nieadekwatne oferty pracy, nie-
wskazywanie ofert pracy osobom długotrwale bezrobotnym, brak zaangażo-
wania pracowników PUP w rozwiązywanie problemów klienta, brak możliwo-
ści uzyskania wiadomości telefonicznie, co wydłuża oczekiwanie na niezbędne 
informacje, długi czas oczekiwania na wsparcie w sytuacjach interwencyjnych, 
zlecenia MOPS zadania bez uprzedniego rozeznania sprawy, brak zrozumie-
nia co do celów działania, brak zrozumienia problemów klientów MOPS-u, nie-
kompetencja pracowników jednostek zewnętrznych i ich nieuprzejmość, nad-
mierna biurokracja w samym MOPS-ie.

Co do pracy WPS Urzędu Miasta Katowice, padły następujące pojedyncze 
uwagi: WPS jako jednostka nadrzędna nakłada trudne do zrealizowania ter-
miny załatwienia spraw, zlecanie wielu pilnych spraw do załatwienia z krót-
kim terminem realizacji („na już”), Wydział Polityki Społecznej UM nie tworzy 
nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, a stanowi jedynie dodat-
kowy element nadzoru, zlecając i finansując zadania MOPS, brak podejścia 
partnerskiego.

WYKRES 9. 
Średnie oceny jakości dotychczasowej współpracy i cech personelu jednostek 

specjalistycznych i administracji MOPS, wyrażane przez badanych pracowników  
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Zapytano również respondentów, czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy sfi-
nalizowali jakieś trudne sprawy swojego klienta w biurach kierowników TPPS, 
u specjalistów lub w dyrekcji MOPS-u. Poproszono równocześnie takie oso-
by o ocenę sprawności obsługi tej sprawy, mierzonej czasem jej załatwienia. 
Trudną sprawę beneficjenta w tym okresie załatwiało 27,9% ankietowanych, 
a uzyskane odpowiedzi wskazują, że szybkie lub dość szybkie tempo jej zała-
twienia dotyczyło ponad połowy z nich (51,8%). Tempo przeciętne – typowe 
tempo według wymaganych procedur – zaistniało w przypadku jednej trze-
ciej trudnych spraw, a zaledwie co ósma z tych spraw była realizowana dość 
wolno (5,6%) lub bardzo wolno (9,3%). Ponadto, zdaniem pracowników MOP-
S-u, aż 77% przypadków zostało skierowane od razu do właściwej komórki or-
ganizacyjnej, obsługującej ten rodzaj spraw i problemów, natomiast odsyłanie 
do niewłaściwych komórek i zbywanie sprawy w ogóle nie wystąpiło. Jedna 
trzecia trudnych spraw wywołała jedynie niejasności co do adresatów i sposo-
bów kierowania wniosków. 

Taki obraz procedur efektów postępowania z problemami beneficjentów 
świadczy o dość wysokim poziomie skonsolidowania praktyk organizacyjnych. 
Nie należy zapominać, że nie są to praktyki pozbawione wad i administracyj-
nej mitręgi, jednak postępowanie wewnątrzorganizacyjne zasadniczo nie budzi 
wśród personelu MOPS-u wątpliwości, a jego sprawność należy uznać za wy-
starczająco dobrą dla formalnego definiowania i rozwiązywania standardowych 
potrzeb beneficjentów. Dodatkowo stwierdzamy statystycznie znaczący (na po-
ziomie p = 0,05) związek opinii pracowników o korzystnym lub niekorzystnym 
kierunku zmian w warunkach pracy w MOPS-ie w zależności od ich doświad-
czeń ze sprawnością rozwiązywania ostatniego poważnego problemu swojego 
klienta. Strukturę tych danych pokazuje wykres 10. 

Jak widać na wykresie, odczuwanie przez personel jakości warunków 
pracy wiąże się ze sprawnością zarządzania trudnymi sprawami, których 
w MOPS-ie zazwyczaj nie brakuje. Osoby dostrzegające, że sprawy takie są fi-
nalizowane szybko i sprawnie, znacznie częściej przyjmują zmiany jako ko-
rzystne, czego praktycznie nie można zaobserwować w przypadku niedużej 
liczby badanych, opiniujących je jako zmiany warunków pracy na niekorzyść. 
O istotności tej tendencji świadczy również to, że postrzeganie decyzyjności 
ogniw organizacyjnych MOPS-u w trudnych sprawach jako typowej – prze-
ciętnej – występuje najczęściej wśród pracowników niezauważających zmian 
w warunkach funkcjonowania swojej firmy i jednostki. 
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Wykres 10. Związek opinii pracowników o kierunkach zmian warunków ich pracy w MOPS-ie 
ze sprawnością załatwiania ostatniej trudnej sprawy klienta (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych analiz procedur funkcjonowania pracy 
w MOPS-ie, nasi respondenci nie kwestionują kultury i kompetencji wza-
jemnych stosunków organizacyjnych, ale punktują niektóre specyficzne sła-
bości istniejących rozwiązań. Należy dodać, że po uwzględnieniu wpływu 
na jakość pracy badanych interakcji z partnerami instytucjonalnymi z oto-
czenia MOPS-u to miejskie i powiatowe jednostki są wyraźnie słabiej oce-
niane niż własne jednostki. Dotyczy to szczególnie szkół, straży miejskiej, 
PUP oraz Urzędu Skarbowego. Stosunkowo najbardziej krytyczni są tu kie-
rownicy jednostek specjalistycznych MOPS-u, prowadzących bezpośrednio 
sprawy beneficjentów. Analizę tę pogłębiono poprzez pytanie, w jakich ob-
szarach, zdaniem ankietowanych pracowników, istnieje dobra współpraca 
MOPS-u z różnymi instytucjami w mieście, wspierającymi zabezpieczenie 
społeczne mieszkańców Katowic, a w jakich przypadkach należy ją wzmoc-
nić lub zdecydowanie poprawić. Opinia ta dotyczyła pedagogów szkolnych, 
policji, straży miejskiej, sądów oraz organizacji pozarządowych w Katowi-
cach. Obraz odpowiedzi badanej kadry MOPS-u zaprezentujemy na odręb-
nych wykresach i opatrzymy je krótkim komentarzem.

Jako pierwszy problem zobrazujemy współpracę pracowników MOPS-u 
z pedagogami szkolnymi (wykres 11A). 
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Wykres 11A. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy z pedagogami szkolnymi 
i sugestie jej poprawy w zakresie wybranych aspektów ich pracy oraz wsparcia społecznego
(dane w % osobno dla każdej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Zwraca naszą uwagę duży zasięg braku wiedzy pracowników MOPS-u o od-
działywaniu pedagogów szkolnych na uczniów i – co szczególnie niepokoją-
ce – opinia o ich niewielkim wkładzie w politykę zabezpieczenia społecznego 
w Katowicach. Personel MOPS-u docenia, ale i uznaje za niezbędne wsparcie re-
akcji pedagogów (i psychologów) szkolnych na trudne sprawy klientów i pracę 
z osobami objętymi interwencją. Widać wyraźnie, że w przeważającej opinii na-
szych respondentów pedagodzy szkolni nie są dobrze przygotowani do współ-
pracy z MOPS-em. 

W przypadku policji współpraca taka jest oceniana znacznie lepiej. Świad-
czą o tym wyniki z wykresu 11B – gdzie 22,5% daje dobrą ocenę, a jedna trzecia 
uznaje jedynie potrzebę pewnego wzmocnienia występujących relacji. 

W przypadku służb policyjnych w Katowicach ich wkład w politykę zabez-
pieczenia społecznego również jest jednak uznawany za wyraźnie słaby. Naj-
słabszym elementem w ocenianym polu są, zdaniem kadry MOPS-u, spotkania 
policjantów z uczniami. Natomiast z punktu widzenia wzajemnej współpra-
cy zdecydowanie należy wzmocnić informowanie przez policję pracowników 
MOPS-u o efektach podejmowanych interwencji wobec klientów. Reagowanie 
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na trudne sprawy klientów stanowi stosunkowo dobrze funkcjonującą sferę 
aktywności policji w Katowicach, służącej wsparciem dla działań specjalistów 
MOPS-u. Dzięki tym ocenom uzyskujemy cenny materiał do definiowania pro-
cedur współdziałania z tymi zewnętrznymi instytucjami.

Wykres 11B. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy z policją i sugestii jej popra-
wy w zakresie wybranych aspektów pracy tej instytucji wsparcia społecznego
(dane w % osobno dla każdej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

W porównaniu ze stosunkowo dobrymi opiniami o działaniach policji 
wspierających służby MOPS-u oceny współdziałania ze strażą miejską są zdecy-
dowanie słabsze. Najkorzystniejszym elementem w wizerunku Straży Miejskiej 
w Katowicach jest przygotowanie jej funkcjonariuszy do współpracy z służbami 
MOPS-u. Trzeba by jednak, zdaniem badanej kadry pracowników socjalnych, 
wzmocnić i zdecydowanie poprawić to przygotowanie. W większości elemen-
tów obecne działania Straży Miejskiej dobrze ocenia zdecydowanie nieliczna 
(6-7%) część ankietowanych (wykres 11C). 
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Wykres 11C. Oceny personelu MOPS-u jakości współpracy ze Strażą Miejską i sugestii jej popra-
wy w zakresie wybranych aspektów pracy na rzecz wsparcia społecznego (dane w % osobno dla każ-
dej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Szczególnie wyraźnym deficytem jest proponowanie własnych działań 
ze strony tej służby, bardzo słabe jest informowanie o efektach podejmowanych 
na prośby MOPS-u interwencji oraz prowadzenie spotkań w szkołach i realiza-
cja działań prewencyjnych. Produktywność straży miejskiej w działaniach uzu-
pełniających pomoc społeczną jest w świetle uzyskanych opinii bardzo słaba. 

Sądy są ważnym ogniwem porządku instytucjonalnego, który zapewnia in-
terwencję prawną w przypadkach naruszeń norm życia zbiorowego o karnych 
lub cywilnych konsekwencjach dla społeczności objętych wsparciem służb so-
cjalnych. Naturalne są stałe kontakty jednostek MOPS-u z sądowymi organa-
mi, a równocześnie rozstrzygnięcia sądu rzutują na czas i sposoby rozwiązy-
wania problemów ich klientów. 
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Wykres 11D. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy z sądem i sugestii jej popra-
wy w zakresie wybranych aspektów pracy na rzecz wsparcia społecznego (dane w % osobno dla każ-
dej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z zestawienia na wykresie 11D, najbardziej pozytywny jest od-
biór decyzji sądu, które obligują do objęcia świadczeniami, rozstrzygają upraw-
nienia do świadczeń lub do ochrony prawnej podopiecznych. Sygnałem pewnej 
nierównowagi jest jednak ocena przez kadry MOPS-u wkładu sądu w politykę 
zabezpieczenia społecznego w mieście. Towarzyszą temu bardzo niskie oceny 
aktywności własnej sądu w promowaniu swoich działań oraz prowadzeniu za-
jęć lub organizowaniu spotkań z uczniami. Te bardzo słabe elementy nie mogą 
być prosto usprawiedliwione złożonością zadań i innymi ustawowymi celami 
tej instytucji. Oczekiwanie, że same szkoły zadbają o kontakt z sądem i zorga-
nizują wyjście uczniów na rozprawy przy otwartej wokandzie, nie wypełnia 
znamion troski o aktywne budowanie wizerunku tej instytucji oraz rozwój kul-
tury prawnej społeczeństwa. 

Ponieważ wśród funkcji MOPS-u, wspierających utrzymanie standardów 
zabezpieczenia socjalnego, jest troska o zapewnienie tracącym samodzielność 
ekonomiczną klientom prawa do mieszkania wśród instytucji, z jakimi pośred-
nio on współpracuje, funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe. Kadra pracow-
ników socjalnych, proszona o ocenę tej współpracy, w bardzo niskim procencie 
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uznała ją za dobrą (wykres 11E). Jaśniejszą stroną tych opinii jest stosunko-
wo dobra ocena przygotowania SM do współpracy z MOPS-em i wskazywa-
nie osób potrzebujących pomocy. Oznacza to poprawną komunikację w pod-
stawowych wymiarach ich aktywności. Natomiast szereg innych obszarów, 
a szczególnie reagowanie na trudne sprawy klientów MOPS-u i proponowa-
nie własnych działań w sytuacji stwierdzonych zagrożeń lub potrzeb, należa-
łoby znacząco poprawić. Nie ulega wątpliwości, że Wydział Polityki Społecz-
nej i MOPS mają w kontaktach z tymi instytucjami (o dużej sile organizacyjnej 
i zasięgu społecznym w Katowicach) sporo do zrobienia – szczególnie na wiel-
kich osiedlach mieszkaniowych. 

Wykres 11E. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy ze spółdzielniami mieszka-
niowymi i sugestii jej poprawy w wybranych aspektach pracy na rzecz wsparcia społecznego (dane 
w % osobno dla każdej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Ostatni instytucjonalny partner z zewnętrznego otoczenia, z którym kontak-
ty oceniali pracownicy MOPS-u, to stowarzyszenia i fundacje z sektora NGO. 
Pozarządowy sektor staje się coraz wyraźniej pożądanym partnerem samorzą-
dowych służb pomocy społecznej. Jak ta dotychczasowa ich interakcja odzwier-
ciedla się w doświadczeniu pracowników katowickiego MOPS-u? Jeśli przy-
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wołać dane z wykresu 11F, to na tle wcześniej omawianych instytucji można 
zachować umiarkowany optymizm. 

Wykres 11F. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy z fundacjami, stowarzysze-
niami NGO i sugestii jej poprawy w wybranych aspektach pracy na rzecz wsparcia społecznego 
(dane w % osobno dla każdej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Dane wskazują, że jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie wzajem-
nej współpracy tych ogniw. Kadra MOPS-u przede wszystkim w większo-
ści nie ma żadnych znaczących informacji o aktywności jednostek z sektora 
NGO w Katowicach. Oczywiście ta aktywność jest dostrzegana przez część 
pracowników socjalnych, którzy stykają się z realizowanymi na ich zlecenie 
lub wspólnie prowadzonymi projektami. Współdziałanie to jest dostrzegane, 
choćby przez wskazywanie służbom MOPS-u osób potrzebujących wsparcia, 
zauważane są proponowane własne działania przez stowarzyszenia i funda-
cje, a przede wszystkim praca stowarzyszeń pomocowych z osobami objęty-
mi wsparciem. 

W Aneksie naszego opracowania zamieszczamy szereg przykładów inicjatyw 
i projektów realizowanych przez jednostki z sektora NGO, jednak stwierdzona 
w tym badaniu luka informacyjna, pewnego rodzaju konkurencyjność działań 
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służb MOPS-u i NGO, wraz z uzupełniającym się charakterem struktur i proce-
dur pomocowych, osłabiają wzajemne relacje między tymi jednostkami. 

Prowadzona w ramach badania B6 diagnoza potencjału wsparcia i akty-
wizacji społecznej na poziomie III sektora przynosi z jednej strony obiecujący 
bilans ilościowy (liczba stowarzyszeń i organizacji zarejestrowanych i działa-
jących w Katowicach – patrz Aneks). Z drugiej strony realna ich aktywność i go-
towość do wymiany doświadczeń oraz współpracy z MOPS-em i WPS UM Ka-
towice są stosunkowo niewielkie. Ważną podstawą naszej konkluzji jest bardzo 
mała reprezentacja stowarzyszeń i organizacji wsparcia społecznego na Spotka-
niu Konsultacyjnym, jakie w ramach naszego monitoringu odbyło się na Uni-
wersytecie Śląskim w Instytucje Socjologii 26 kwietnia 2012 r. Z zaproszonych 
ponad 80 podmiotów wylosowanych z ustalonej listy istniejących organizacji 
przybyło zaledwie 12 jednostek. Dyskusja panelowa wskazywała na problemy 
wzajemnego zaufania, deficyty kapitału społecznego wynikającego z ograniczo-
nej współpracy, a przede wszystkim braki w wymianie wzajemnych informacji. 
Pomioty sektora NGO, uzyskujące dostęp do pewnej kategorii klientów, któ-
rych potrzeby nie są alimentowane przez MOPS, zajmują się nimi autonomicz-
nie. Część takich osób nie życzy sobie być klientami pomocy społecznej, część 
nie ma uprawnień do jej otrzymywania lub korzysta z niej pośrednio. 

Interesy metodyczne fundacji i stowarzyszeń również mają tu znaczenie. 
Jednostki takie, które opracowały swój autonomiczny model pracy z potrzebują-
cym wsparcia środowiskiem, mające elastyczne i zindywidualizowane rozwiąza-
nia w pozyskiwaniu sponsorów i donatorów oraz kryteria przyznawania świad-
czeń lub organizowania pomocy środowiskowej, nie są czasem zainteresowane 
dzieleniem się nimi z formalizującą i kontrolującą współpracę instytucją samo-
rządową (MOPS, WPS). Tam, gdzie MOPS lub Urząd Miejski kontraktuje świad-
czenia dla swoich beneficjentów i współdziałanie w projektach środowiskowych, 
praca z jednostkami NGO przebiega pozytywnie. Jednak z naszego badania wy-
nika wniosek o przewadze aktywizacji równoległej, przez współistniejące struk-
tury samorządowej pomocy społecznej i jednostki III sektora. One w większości 
realizują aktywizację beneficjentów na własnym polu, według modeli odbiega-
jących od sformalizowanych alimentacyjnych procedur MOPS-u. 

Brak wiedzy (po obu stronach) o zasięgu i efektach realizowanych przed-
sięwzięć jest podstawowym deficytem w obecnym procesie aktywizacji zaso-
bów wsparcia społecznego na poziomie lokalnym. W efekcie naszych analiz 
rekomendujemy podejmowanie przez Wydział Polityki Społecznej UM inten-
sywniejszych działań informacyjnych oraz organizowanie konferencji warszta-
towych i programowych, włączających stowarzyszenia i fundacje do wypraco-
wywania rozwiązań służących nowym strategiom rozwiązywania problemów 
socjalnych w Katowicach. 
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Na zakończenie tej sekwencji analiz zostawiliśmy porównanie opinii ba-
danych pracowników o współpracy MOPS-u z wyodrębnioną jednostką, która 
stanowi kluczowe ogniwo zabezpieczenia społecznego. Jest to Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej (OIK) – komórka zajmująca się pomocą osobom dotkniętym 
problemem przemocy domowej, uzależnieniami lub będącym w innych sytu-
acjach kryzysowych (wykres 11G). Jak wskazywano wcześniej, 13,3% ankieto-
wanych utrzymujących jakąś formę współpracy z innymi ogniwami systemu 
wsparcia społecznego współpracuje z tym ośrodkiem. Pozwala to nam uznać 
oceny OIK za znaczący punkt odniesienia i porównania wcześniej przedstawio-
nych opinii dotyczących innych, zewnętrznych podmiotów.

Wykres 11G. Oceny personelu MOPS-u dotyczące jakości współpracy z Ośrodkiem Interwen-
cji Kryzysowej i sugestii jej poprawy w wybranych aspektach pracy na rzecz wsparcia społecznego 
(dane w % osobno dla każdej oceny N = 182)

Źródło: opracowanie własne

Wynik subiektywnej ewaluacji współpracy kadry MOPS-u z OIK jest na tle 
wcześniejszych ocen najbardziej korzystny. Ponadczterdziestoprocentowe dobre 
oceny przygotowania jego pracowników do tej współpracy, dobre reagowanie 
na problemy klientów MOPS-u i wysokie oceny wskazywania potrzebujących 
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pomocy oraz pracy z osobami objętymi wsparciem opisują pozytywny jej wize-
runek. Katowicki OIK najsłabiej prezentuje się w zakresie nikłej aktywności wo-
bec uczniów szkół, co, jak wiemy, nie jest jego statutowym zadaniem. Dysponuje 
on jednak realną wiedzą o uzależnieniach oraz ich konsekwencjach dla jednost-
ki i rodziny, a także kompetentnymi kadrami, które mogłyby prowadzić uży-
teczną działalność prewencyjną i informacyjną. Jak się wydaje, ten aspekt może 
się przyczynić do wzrostu małego odsetka pracowników MOPS-u, oceniającego 
wkład OIK w politykę zabezpieczenia społecznego w mieście. Z wyrażonych opi-
nii wynika, że ankietowana kadra MOPS-u oczekuje najczęściej poprawy w za-
kresie propozycji własnych działań interwencyjnych. Sądzimy, że te dwa aspekty 
byłoby można powiązać i łącznie wzmocniłoby to poziom skuteczności działa-
nia OIK w Katowicach. 

5.  Wiedza pracowników o realizacji dobrych praktyk,  
gotowości do korzystania z systemów informacji  
o projektach wsparcia w MOPS-ie

W ankiecie poproszono pracowników o samodzielne wskazanie akcji lub projek-
tów ze względu na ich skuteczność. Pytanie brzmiało: „Jaki projekt lub jaką akcję 
realizowaną w ostatnim roku przez MOPS albo na jego zlecenie przez zewnętrz-
nych partnerów, w celu aktywizacji klientów oraz środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem, uważa Pani\Pan za najbardziej skuteczną/y?”. Dodajmy, że głos 
w tej sprawie zabrała mniejszość, bo tylko 71 pracowników MOPS-u ze 182 ba-
danych. Najwięcej wskazań uzyskały działania wymienione w tabeli 5.

Tabela 5. Gradacja przedsięwzięć i projektów uporządkowanych według opinii pracowników MOPS-u 
o ich skuteczności w aktywizacji klientów oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem

Rodzaj projektu lub akcji L 
%  

wskazań 
(N = 71) 

„Równe szanse” 13 18,3
„Damy radę” 9 12,7

Usługa asystenta rodzin – asystent rodzinny 8 11,3
Programy CAL (Centrum Aktywności Lokalnej),  

m.in. na Załężu, Nikiszowcu, Lompy 8 11,3

„Zapomnieć o samotności” 3 4,2
PAL (Programy Aktywności Lokalnej) 2 2,8

Szersze wsparcie dla rodzin z problemami 2 2,8
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Rodzaj projektu lub akcji L 
%  

wskazań 
(N = 71) 

Projekty reintegracji zawodowej i przeciw wykluczeniu 
społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi 2 2,8

Grupa wsparcia 2 2,8
Wymiana informacji wśród klientów o problemach  

dzieci z rodzin zastępczych 1 1,4

Akcja „Szlachetna paczka” 1 1,4
SCAL (Szopienickie Centrum Aktywności Lokalnej) 1 1,4

PALM „Postaw na siebie” 1 1,4
W związku z działaniami ukierunkowanymi na naprawę 

i interwencję w konkretnych dzielnicach miasta 1 1,4

„Nas troje i więcej” 1 1,4
Pomoc rodzinom wielodzietnym,  

niepełnym, zastępczym 1 1,4

Szkolenia bezrobotnych z PUP 1 1,4
Prace społecznie użyteczne 1 1,4

Stały kontakt asystenta z rodziną  
w miejscu zamieszkania 1 1,4

Centrum Pomocy Społecznej 1 1,4
Programy współfinansowane przez UE 1 1,4

Pomoc bezdomnym zimą 1 1,4
Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 1,4

Wyjazd na zlot rodzin trzeźwościowych 1 1,4
Obóz terapeutyczny w Piwnicznej  

dla osób uzależnionych i ich rodzin 1 1,4

Projekt 50+ 1 1,4
Źródło: opracowanie własne

Pracownicy MOPS-u uznają te projekty i akcje za korzystne ze względu na: 
współpracę ze społecznością lokalną; możliwość podjęcia pracy: 6 osób biorą-
cych udział w szkoleniu znalazło zatrudnienie; podjęcie zatrudnienia przez 
5 uczestników projektu reintegracji zawodowej; projekty te wzmacniają akty-
wizację podopiecznych, zmiany w życiu interesantów spowodowane udziałem 

Tabela 5 – cd.
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w programie; powrót wielu rodzin do prawidłowego funkcjonowania; możli-
wość zapewnienia rodzinom więcej czasu ze strony osoby wspierającej; oddzia-
ływanie na całą rodzinę wymagającą wsparcia; mniej ofiar uzależnień; konkret-
ne działania, a nie pozorne. 

Uzasadnienia krytyczne na temat wartości wskazywanych przedsięwzięć 
podawane były przez pojedyncze osoby, które wyraziły dezaprobatę w nastę-
pujący sposób: „Akcje są mało skuteczne”, „Klienci nie chcą się angażować”, 
„Nie badam skuteczności naszych działań”.

Wyraźnie uwidoczniły się opinie osób nieznających projektów lub twier-
dzących, że ich w MOPS-ie nie było, a jeśli tak, to żaden nie zasługuje na uzna-
nie go za skuteczny. Żadna akcja nie była znana przez 4,2% badanej kadry; 
nic o prowadzonych akcjach nie wiedziało 9,9% naszych respondentów, 
a 1,4% stwierdziło, że takich akcji nie było. 12,7% ankietowanych nie wyraziło 
opinii w tej sprawie. 

Aż 28,2% wypowiadających się w ankiecie pracowników MOPS-u nie 
wskazało na żadną własną akcję lub projekt inicjowany przez swoją instytu-
cję na rzecz aktywizacji klientów lub społeczności lokalnych Katowic, które 
skutecznie zrealizowano w ostatnim roku. W ten sposób uzyskujemy potwier-
dzenie dość słabego obiegu informacji o projektach własnych w strukturze or-
ganizacyjnej MOPS-u. Znaczna część z tych pracowników zajmuje się sprawa-
mi administracyjnymi (66,7%) lub wewnątrzorganizacyjnymi zadaniami (33%), 
a osobiście zdaje się nie interesować projektami i działaniami realizowanymi 
przez MOPS na rzecz beneficjentów, bo nie wskazują żadnych takich działań 
lub wręcz stwierdzają, że nie było skutecznych, udanych przedsięwzięć. Jeśli 
przypomnimy, że ogółem wypowiedzi nie udzieliło nam na to opisowe pytanie 
niemal 45% ankietowanych pracowników, to wyraźny staje się wniosek o słabej 
promocji wewnętrznej wśród kadry MOPS-u, dotyczącej realizowanych przed-
sięwzięć. Dobre praktyki stają się tym cenniejsze, im szerzej informuje się o ich 
realizacji oraz rezultatach. Ponadto promowanie inicjatyw, prezentacja projek-
tów oraz ich realizatorów budują motywację osiągnięć, dają moralne nagrody 
i inspirują innych pracowników do zgłaszania własnych propozycji. Jak się wy-
daje, kultura organizacyjna MOPS-u w zakresie promocji dobrych praktyk jest 
zdominowana przez „kulturę roli” – „robimy swoje i nie wychylamy się poza 
własne kompetencje”. Należy postulować rozszerzenie motywacji zakorzenio-
nej w „kulturze osiągnięć” i „kulturze wspierającej”. Jednym z elementów takiej 
korekty może być zwiększenie dostępności informacji o prowadzonych akcjach 
i projektach oraz włączenie pracowników w system wspierania się w pracy nad 
środowiskami programami aktywizacji i reintegracji społecznej.

Czy jednak kadra MOPS-u jest skłonna do szerszego udziału w inicjatywach 
wykraczających poza wymagania stanowiskowe i pragmatykę pełnionych ról 
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organizacyjnych? Częściową odpowiedź na to pytanie da nam analiza opinii 
na temat dostępu do informacji i gotowości korzystania ze zwrotnego komuni-
kowania się z dyrekcją i zespołami specjalistów MOPS-u. W naszym badaniu 
przyjęliśmy założenie o ważnej roli procesów informacyjnych w generowaniu 
dobrych praktyk organizacyjnych, a zarazem potrzebę rozpoznania subiektyw-
nych opinii pracowników o jakości stosunków w środowisku pracy.

Jak zatem opiniują badani pracownicy jakość relacji organizacyjnych i kul-
turę zarządzania w MOPS-ie? 

Zadaliśmy pracownikom pytanie, co ich zdaniem należy poprawić w rela-
cjach dyrekcji z pracownikami jednostki, w której oni sami funkcjonują. Uzyska-
liśmy 96 wypowiedzi. Po uporządkowaniu pogrupowano je w kilka kluczowych 
obszarów, w których pracownicy oczekują poprawy praktyk organizacyjnych. 
Wyniki tego prezentuje poniższe zestawienie czynników mających służyć po-
prawie relacji dyrekcji MOPS-u z pracownikami (tab. 6).

Tabela 6. Czynniki mające służyć poprawie relacji dyrekcji MOPS-u z pracownikami

A) Komunikacja z pracownikami – 28,1% wskazań, w tym:
poprawa komunikacji 9 6,1% 

poprawa przepływu informacji 7 4,7% 
częstsze kontakty 3 2,0% 

przekazywanie na bieżąco pracownikom informacji  
dotyczących jednostki, w której są zatrudnieni 3 2,0% 

jasne wyrażanie oczekiwań 2 1,4 %
jasny przepływ informacji dla pracowników 1 0,7% 

branie pod uwagę zdania pracowników 1 0,7% 
słuchanie pracownika 1 0,7% 

ciągły brak czasu ze strony przełożonego dla pracownika 
na rozmowy 1 0,7% 

sposób, w jaki przełożony zwraca się do pracownika,  
tryb rozkazujący 1 0,7% 

dostępność, łatwiejszy dostęp do dyrektora lub zastępcy 2 1,4% 
dostępność kierownika 1 0,7% 

większa dostępność, tolerancja, partnerstwo 1 0,7% 
stałe, regularne spotkania dyrekcji z kadrą zarządzającą 1 0,7% 

częstsze kontakty z dyrekcją MOPS-u 1 0,7% 
brak spotkań pracowników z dyrektorem 1 0,7% 
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zasady przyznawania określonej pomocy i wsparcia oraz 
możliwość uzyskania wiedzy na ich temat 1 0,7% 

uważne słuchanie argumentów pracownika i klienta  
oraz racjonalne weryfikowanie tych argumentów 1 0,7% 

bezpośrednie przekazywanie informacji odnośnie do zmian 
funkcjonowania działu 1 0,7% 

większy dystans w kontaktach z mediami i administracją 
z UM Katowice 1 0,7% 

B) Styl kierowania personelem – 20,7% wskazań:
relacje z pracownikami 3 2,0% 

zmniejszenie biurokracji 3 2,0% 
przywiązywanie wagi do formy pisma 3 2,0% 

wsparcie emocjonalne 2 1,4% 
zwiększenie motywacji pracy dla pracowników 2 1,4% 

dodatkowe szkolenia 2 1,4% 
uzyskanie szacunku od kierowników, szanowanie decyzji 

i zdania pracownika 2 1,4% 

uczestnictwo kierownika w szkoleniach walki ze stresem 
i własną frustracją, radzenie sobie z własnymi emocjami 2 1,4% 

relacje bardziej partnerskie niż przywódcze 2 1,4% 
motywowanie pracowników podwyżkami płac i premiami 

większymi niż dotychczas 2 1,4% 

pracownicy socjalni zajmują się dokumentami innych dzia-
łów, a nie pracą z klientem 2 1,4% 

styl zarządzania, aby pracownik nie był stresowany moż-
liwością ukarania za drobne pomyłki, które łatwo można 

poprawić
1 0,7% 

zmiana stylu zarządzania, który obecnie wpływa na złą pra-
cę i samopoczucie klienta 1 0,7% 

wykorzystywanie pozycji kierowniczej do pomocy w zała-
twianiu pilnych i trudnych spraw 1 0,7% 

żeby dyrekcja nie wpadła w panikę w rozmowie z dzienni-
karzem i nie wykazywała się wtedy kompletnym brakiem 
kompetencji na takim stanowisku (dotyczy to także reakcji 

dyrekcji na telefony od Naczelnik WPS UM Katowice)

2 1,4%

Tabela 6 – cd.
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C) skuteczniejsze reguły organizacyjne i motywacyjne – 18,1% wskazań:
popieranie decyzji pracowników przez dyrekcję 3 2,0% 

zasady oceny i nagradzania pracowników 2 1,4% 
premie i wynagrodzenie za pracę, odpowiednie 

do włożonego trudu 1 0,7% 

precyzyjne określanie podziału obowiązków  
pomiędzy jednostkami 2 1,4% 

lepiej zorganizowane zespoły robocze 2 1,4% 
życzliwość 2 1,4% 

budowanie poparcia dla pracowników  
podczas interwencji klientów 1 0,7% 

wprowadzenie atmosfery spokoju, zmniejszenie presji 1 0,7% 
uproszczenie procedur 1 0,7% 

jasność przepisów 1 0,7% 
zmniejszenie liczby zarządzeń i procedur 1 0,7% 

zmniejszenie liczby obowiązków 1 0,7% 
zatrudnienie większej liczby pracowników 1 0,7% 

więcej szkoleń dla pracowników 1 0,7% 
lepsza organizacja szkoleń 1 0,7% 

zwiększenie uwagi na przeciążenie pracą i nadmiarem  
obowiązków, próba systemowego zaradzenia problemowi 1 0,7% 

zmniejszenie przepisów wewnętrznych 1 0,7% 
zbyt częste angażowanie się w sprawy błahe,  

ale wynikające z rodzaju urzędu, z którego wypływają 1 0,7% 

zwiększenie liczebności kadry, aby każdy mógł dobrze 
wdrożyć się w swój zakres obowiązków 

 i dokładnie wykonywać swoją pracę
1 0,7% 

poprawa decyzyjności 1 0,7% 
rzetelne określenie zakresu obowiązków 

i odpowiedzialności 1 0,7% 

większa samodzielność podejmowania decyzji 1 0,7% 
D) warunki techniczne i organizacyjne pracy – 11,3%, w tym:

warunki lokalowe 6 4,1% 
poprawa warunków lokalowych 2 1,4% 

Tabela 6 – cd.
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wysokość wynagrodzenia 2 1,4% 
posiadanie własnego biurka 2 1,4% 

unowocześnienie sprzętu 1 0,7%
niewskazywanie narzędzi do wykonywania zadań 1 0,7% 

standardy pracy 1 0,7% 
mniejsze przywiązanie do stylistyki pisania odpowiedzi 

do innych instytucji 1 0,7% 

zapewnienie ochrony przed agresywnymi klientami  
(mogą wchodzić wszędzie i robić, co im się podoba) 1 0,7 

E) Usunąć zagrożenie naruszania godności i kompetencji pracowników 
– 11,1% wskazań:

ze strony kierownika, jego zachowanie to mobbing,  
dyrekcja wie, co się dzieje, ale nic z tym nie robi 3 2,0%

należy wyeliminować zachowania mobbingowe 1 0,7 
zmiana stylu zarządzania, który aktualnie oparty jest 

na wzbudzaniu strachu u pracowników 1 0,7 

uważne słuchanie argumentów pracownika,  
a nie tylko branie pod uwagę własnych racji 1 0,7 

brak możliwości wyrażania swoich opinii 1 0,7 
nieustanne grożenie konsekwencjami 1 0,7 

bardziej zrozumiałe określanie zadań do wykonania  
(przez kierownika) 1 0,7 

stosunek dyrektora, przełożonego, do pracownika 2 1,4% 
zmiana postawy i oceny wobec pracowników socjalnych 
i nieuznawanie opinii klientów za bardziej wiarygodne 

 niż informacje pracowników
1 0,7 

obarczanie winą pracownika  
bez dokładnego wyjaśnienia sprawy 1 0,7 

zanim podejmie się jakieś czynności, należy dokładnie  
zbadać okoliczności, nie bazować jedynie na opinii klienta 1 0,7 

szacunek wobec pracowników socjalnych 1 0,7 

Źródło: opracowanie własne

Zdaniem 8% wypowiadających się pracowników nie ma potrzeby lub 
nie widzą oni możliwości poprawy warunków organizacyjnych i motywa-

Tabela 6 – cd.
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cyjnych funkcjonowania w pracy (3,4% „nie ma potrzeby zmian”, a 4,7% „nie 
ma zdania”).

Z uzyskanego zestawienia problemów wskazywanych jako pracownicze 
propozycje poprawy warunków funkcjonowania w organizacji najczęściej pod-
noszono problem jakości informacji i stylów komunikowania się kierownictwa 
z personelem. Problem gotowości pracowników do korzystania z szerszego ze-
stawu informacji i pogłębiania wiedzy o nowych formach pracy postawiono 
w odrębnym pytaniu, którego wyniki przedstawia wykres 12.

Na pozytywne deklaracje w zakresie chęci czerpania wiedzy rzutuje płeć 
pracowników – mniej skłonni do korzystania z dodatkowych informacji o no-
wych formach pracy z klientami są mężczyźni zatrudnieni w MOPS-ie. Nato-
miast wiek nie różnicuje statystycznie tych deklaracji; chociaż brak chęci otrzy-
mywania większej ilości informacji częściej występuje u starszych wiekiem 
pracowników, to jednak nieco wyższe są odsetki chcących otrzymywać nowe 
informacje wśród pracowników czterdziesto-, pięćdziesięcioletnich niż wśród 
trzydziestolatków.

Wykres 12. Deklarowane przez pracowników zainteresowanie otrzymywaniem szerszych informacji 
o nowych formach pracy MOPS-u

Źródło: opracowanie własne

Najmniejszą gotowość do przyjmowania informacji o nowych formach pra-
cy wykazują pracownicy MOPS-u w wieku 31-40 lat, o stażu pracy 3-5 lat. Naj-
większą gotowość pozyskiwania informacji o nowych formach pracy zgłaszają 
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zatrudnieni w MOPS-ie specjaliści resocjalizacji, następnie socjologowie i peda-
godzy, a stosunkowo mniej otwarci na takie komunikaty są pracownicy socjal-
ni, specjaliści z innym kierunkowym przygotowaniem oraz osoby mające kwa-
lifikacje powiązane z kierunkiem wykształcenia.

Problem komunikacji w strukturze organizacyjnej dotyczy także form jej 
prowadzenia. Tabela 7 obrazuje wypowiedzi pracowników o oczekiwanych 
sposobach informowania ich na temat nowych form pracy z klientami. 

Tabela 7. Wskazania pracowników na oczekiwane sposoby przekazywania informacji 
o nowych formach pracy z klientami MOPS-u

Postulowane formy przekazywania 
informacji

Liczba 
(N = 
102) 

Pro-
cent od 
wszyst-

kich 
opinii

Odsetek 
wskazują-
cych pra-

cowników
(N = 78)

w formie elektronicznej – przez e-mail 48 47,1 67,5
w formie papierowej, pisemnej 15 14,7 19,2

od kierownika, od zwierzchników 6 11,8 15,4
przez stronę internetową 3 2,9 3,8

w formie rozmowy, osobistej informacji 
od kierownika lub dyrekcji MOPS-u 3 2,9 3,8

od wykonawców – ich kierownika lub osób 
odpowiedzialnych za nowe formy pracy 2 2,9 3,8

na zebraniach, podczas spotkań 
informacyjnych 2 2,0 2,6

rzetelne i jasne do zrozumienia komunikaty 
w formie ustnej oraz pisemnej 2 2,0 2,6

w formie elektronicznej z CPS 2 2,0 2,6
ze wszystkich działów MOPS-u 2 2,0 2,6
od jednostek specjalistycznych, 

specjalistów 2 2,0 2,6

na spotkaniach z pracownikami  
z innych miast 1 1,0 1,3

jako dodatek do informacji ogólnej 1 1,0 1,3
pocztą, od Urzędu Miasta 1 1,0 1,3

pisemnie lub ustnie 1 1,0 1,3
telefonicznie 1 1,0 1,3
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w formie szkolenia  
przez prowadzącą kadrę 1 1,0 1,3

w formie schematów pokazujących 
możliwości rozwiązywania pewnych 

problemów
1 1,0 1,3

w postaci plakatów, ulotek informacyjnych 1 1,0 1,3

Źródło: opracowanie własne

Popularność komunikacji elektronicznej skłoniła nas do postawienia pytań 
o korzystanie przez pracowników MOPS-u z komputerów i sieci informatycz-
nej. Na pytanie o dostęp pracowników MOPS-u do komputera z Internetem 
uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
– 74,0% – tak, mam dostęp do Internetu w pracy i w domu; 
– 2,2% – tak, mam dostęp do Internetu tylko w pracy;
– 22,7% – tak, mam dostęp do Internetu w domu;
– 1,1% – nie mam dostępu do Internetu.

Ogółem możliwość korzystania z Internetu deklaruje niemal 99% pracowni-
ków MOPS-u. W pracy dostęp do Internetu ma 76% badanych, czyli trzy czwar-
te kadry MOPS-u.

Na pytanie, czy pracownicy wiedzą o istnieniu stron internetowych MOPS-u 
i korzystają z nich, uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
– 28,6% – wiem i często z nich korzystam; 
– 42,9% – wiem, ale rzadko z nich korzystam;
– 25,8% – wiem, ale nie korzystam;
– 2,7% – nie wiem.

Ogółem korzystanie ze stron WWW MOPS-u deklaruje 70,5% (niemal trzy 
czwarte pracowników MOPS-u). O istnieniu stron WWW swojego pracodaw-
cy nie wie 2,7% badanej kadry MOPS-u.

Przy dużej popularności komunikacji elektronicznej zwraca uwagę niska 
gotowość do korzystania przez pracowników z zawartości stron interneto-
wych MOPS-u. Są to dwa ważne aspekty pragmatyki organizacyjnej i więzi 
wewnętrznych. Kadra MOPS-u korzysta dość powszechnie z e-maili, ponieważ 
wdrożone systemy pracy i łatwość komunikacji zewnętrznej uczyniły to na-
rzędzie funkcjonalnym standardem. Natomiast częste przeglądanie informacji 
o pracy MOPS-u, zawartych na stronach WWW, deklaruje co piąty pracownik, 
lecz jako sposób preferowany w tabeli 7 wskazuje go zaledwie 3,8%.

Internet jest jednak coraz pozytywniej oceniany przez pracowników 
MOPS-u jako narzędzie komunikacji z klientami i otoczeniem. Świadec-
twem tego może być postulat 40,6% ankietowanych: „Należy stworzyć wa-
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szym klientom możliwość załatwiania spraw i wniosków poprzez formularze, 
udostępniane na stronach internetowych MOPS-u”. Postulat taki staje się dość 
oczywisty, jednak na tym przykładzie możemy dostrzec pozorną wartość ta-
kiej innowacyjnej propozycji. Otóż to także klienci MOPS-u muszą mieć dostęp 
do Internetu i umiejętność oraz chęć wykorzystywania go jako medium komu-
nikacji z urzędami i instytucjami pomocy społecznej.

Wnioski – sugestie doskonalenia praktyk organizacyjnych MOPS-u
Dobre praktyki służące interwencji socjalnej budowane są w określonym śro-
dowisku społecznym. Nasza analiza dotyczyła kulturowych i organizacyjnych 
procesów zachodzących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowi-
cach (który stanowi przykład środowiska zinstytucjonalizowanego), dysponują-
cym kadrą pracowników o wysokim poziomie profesjonalizmu. Poznanie opinii 
tej kadry o warunkach funkcjonowania służb pomocy społecznej oraz oceny ich 
relacji z kierownictwem i otoczeniem przynosi wiele ważnych ustaleń. Zasad-
niczym wnioskiem jest wyraźna przewaga wśród pracowników pomocy spo-
łecznej orientacji zadaniowych i postaw zaangażowanych w dobre wypełnia-
nie swoich ról zawodowych. Kadra MOPS-u wyraźnie wpisuje swoje obowiązki 
i funkcje pomocowe w kontrakt psychologiczny pracownika i oczekuje działań 
kierownictwa, wspierających wykonywanie powierzonych sobie zadań. 

Zaangażowanie przeciętnego pracownika w innowacyjne przedsięwzięcia 
jest umiarkowane; zasadniczym polem zainteresowania są jego własne obowiąz-
ki i czynności służbowe, które chce wykonywać rzetelnie, a zarazem dostrzega 
techniczne, proceduralne oraz personalne ograniczenia w podejmowanym dzia-
łaniu, zorientowanym na potrzeby klientów. Ważne jest to, że zasadniczo potrze-
by klientów są istotnym elementem odniesienia opinii i postaw badanej kadry. 
Krytycyzm, jaki wyraża część respondentów, świadczy o ich realizmie w po-
strzeganiu trudnych warunków motywacyjnych po obu stronach interwencji 
socjalnej. Roszczeniowość i niechęć do własnej aktywności u klientów nakłada 
się na trudności komunikacyjne i informacyjne deficyty w pracy socjalnej spe-
cjalistów. Kadra odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji o beneficjentach 
i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi wskazuje na brak rów-
nowagi w przejmowaniu odpowiedzialności za skuteczność podejmowanej in-
terwencji i ciągłość wzajemnej wymiany informacji pomiędzy współpracujący-
mi specjalistami. Podstawowe sfery, na których należałoby inicjować aktywność 
komunikacyjną, to: przekazywanie zwrotnych informacji o efektach interwen-
cji; włączanie zewnętrznych partnerów w programy profilaktyczne adresowane 
do uczniów różnych poziomów szkół, aktywizacja komunikacji ze stowarzysze-
niami i fundacjami z III sektora dla definiowania nowych form wspierania za-
grożonych rodzin i jednostek, które pozostają poza systemem pomocy MOPS-u, 
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modyfikacja kultury komunikowania i stylów zarządzania personelem przez ka-
drę kierowniczą w jednostkach MOPS-u, aktywizacja spotkań załogi z dyrekcją 
oraz uelastycznienie kontaktów z klientami niezadowolonymi z pracy specja-
listów i terenowych pracowników socjalnych MOPS-u. Ważna jest także goto-
wość większości badanej kadry do uczenia się i pozyskiwania szerszych infor-
macji o zasadach wsparcia społecznego oraz nowych inicjatywach. 

Problemem pozostaje zdolność specjalistów i liderów realizowanych i pla-
nowanych projektów do promowania swoich działań wśród samych pracowni-
ków MOPS-u. Wiedza o własnych projektach stanowi najsłabsze ogniowo reali-
zowanych dobrych praktyk. 

Na zakończenie prezentujemy jeszcze jedno tabelaryczne zestawienie 
(tab. 8), które jest dobrym podsumowaniem opinii kadry o możliwościach (po-
trzebach) korygowania pracy ich instytucji.

Tabela 8. Wymiary funkcjonowania MOPS-u, wymagające (zdaniem personelu) poprawy 

Proponowane obszary do poprawy
Liczba
odpo-
wiedzi

Procent od:
odpo-
wiedzi

bada-
nych

nakłady na warunki techniczne i urządzenia 
elektroniczne potrzebne personelowi w pracy 83 17,9 46,6

dostosowanie oferty pomocy społecznej  
do indywidualnych potrzeb beneficjentów 71 15,3 39,9

rozliczanie beneficjentów ze zobowiązań  
wobec MOPS-u 53 11,4 29,8

zasady oceny i nagradzania za osiągnięcia  
pracowników w TPPS 46 9,9 25,8

poprawa komunikacji między dyrekcją MOPS-u 
a pracownikami jednostek organizacyjnych 41 8,8 23,0

wiarygodność instytucji MOPS  
w opinii mieszkańców Katowic 25 5,4 14,0

zasady zarządzania personelem w MOPS-ie 21 4,5 11,8
sprawność przepływu informacji i dostęp prac 

TPPS do danych o klientach MOPS-u 20 4,3 11,2

wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i pro-
jektów stowarzyszeń, fundacji 20 4,3 11,2

informowanie mieszkańców o zasadach prawa, 
konsultacje prawne dla klientów MOPS-u 18 3,9 10,1

jakość pracy i obsługi oferowanej przez  
pracowników administracji z TPPS 6 1,3 3,4
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Proponowane obszary do poprawy
Liczba
odpo-
wiedzi

Procent od:
odpo-
wiedzi

bada-
nych

kompetencje i fachowość personelu  
pracowników socjalnych TPPS 12 2,6 6,7

rzetelność i zaangażowanie pracowników TPPS 
w wypełnianie obowiązków 12 2,6 6,7

jakość obsługi w biurach administracji  
centralnej MOPS-u 10 2,2 5,6

Inna ważna sprawa do korekty 9 1,9 5,1

„Nie widzę potrzeby szczególnych zmian 
w obecnej działalności Terenowych  

Punktów Pomocy Społecznej” 
8 1,7 4,5

„Nie widzę potrzeby szczególnych zmian 
w obecnej działalności MOPS-u” 9 1,9 5,1

 Razem: 464 100,0 260,7

Źródło: opracowanie własne

Wnioski z tej analizy pozostawiamy personelowi MOPS-u, ale w szczegól-
nym stopniu rezultaty naszego badania dedykujemy kierownictwu, odpowia-
dającemu za integrowanie procedur i projektów z ustawowymi zadaniami tej 
instytucji. Wyraźnie ujawnia się szereg dylematów w tworzeniu skutecznych 
rozwiązań organizacyjnych i programowych. Dane wskazują, ze głównym pro-
blemem nie jest samo motywowanie pracowników służb pomocy społecznej 
do zaangażowanego działania; z naszej perspektywy bardziej podstawowym 
zagadnieniem jest wyważenie proporcji pomiędzy modelem opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnym a aktywizacyjnym w podejściu do realizacji własnych przedsię-
wzięć. Wsparcie ekonomiczne i społeczne o charakterze alimentacyjnym jest 
w znacznym stopniu uregulowane ustawowo. MOPS podlega natomiast presji 
modelu aktywizacyjnego, który stał się w ostatnich latach modny, jest oczeki-
wany przez jednostki ministerialne oraz miejskie instytucje samorządowe. Rów-
nież dość efektownie wypadają w mass mediach relacje z promocji wydarzeń 
i inicjatyw w ramach programów aktywizacji lokalnej. Natomiast ukierunko-
wanie na potrzeby opiekuńczo-pielęgnacyjne mieszkańców zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniami jest często bardziej kosztowne; wymaga długotrwałego 
finansowania i organizowania sieci wsparcia społecznego, wiążących potrzeby 
specyficznych kategorii beneficjentów (niepełnosprawnych dzieci i młodzie-

Tabela 8. – cd. 
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ży, bezrobotnych inwalidów, obłożnie chorych lub niesamodzielnych życio-
wo i samotnych seniorów, zagrożonych bezradnością wychowawczą i uzależ-
nieniami rodzin) z fundacjami lub stowarzyszeniami reprezentującymi własne 
modele wsparcia takich osób. Tu właśnie są potrzebne nowe koncepcje budo-
wania partnerstwa MOPS-u z beneficjentami i stowarzyszeniami, wymiany in-
formacji i aktywnego włączania własnej kadry oraz wolontariuszy w działania 
profilaktyczne i opiekuńcze. 

Nie ma wątpliwości, że zasoby kadrowe MOPS-u cechuje wysoki poziom 
kapitału wiedzy i doświadczeń zawodowych. Większość badanych jednostek 
charakteryzuje pozytywny potencjał motywacji zawodowej, sprzyjający podej-
mowaniu nowych działań i tworzeniu efektywnych form wsparcia społeczne-
go dla najsłabszych środowisk. Może on być jeszcze skuteczniej uruchamiany 
przez racjonalizowanie reguł zarządzania posiadanymi środkami i wprowadza-
nie nowych, elastycznych możliwości działań w przestrzeni miasta, prowadzo-
nych samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami wsparcia społecznego.
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Andrzej Niesporek

Szkolne systemy profilaktyki  
i wsparcia społecznego uczniów  
zagrożonych wykluczeniami w Katowicach1. 
Diagnoza i przykłady dobrych praktyk

Wstęp
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie skali występowania wybranych 
problemów i związanych z nimi zagrożeń w środowisku uczniów szkół kato-
wickich oraz oferty realizowanych w szkołach programów i zajęć profilaktycz-
nych. Szczególnie wartościowymi i efektywnymi programami profilaktyczny-
mi prowadzonymi w Katowicach od dziesięciu lat są środowiskowe programy 
profilaktyczne. 

Truizmem jest stwierdzenie, że działania profilaktyczne są niezbędne i ko-
nieczne. Profilaktyka powinna znaleźć należne miejsce w wychowaniu rodzin-
nym, szkole, w grupach i organizacjach młodzieżowych. Rodzą się jednak py-
tania: Jakie warunki powinna spełniać podejmowana profilaktyka? Jakie treści 
powinna za sobą nieść? Czemu powinna służyć?

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw progra-
mów nauczania, program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki 
– i winny one stanowić zintegrowaną całość.

1  Tekst opracowany przy współudziale Agaty Zygmunt i Andrzeja Górnego – autorów raportu dla po-
trzeb diagnozy.
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1. Profilaktyka w szkole
Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki powinno przy tym odbywać 
się wedle ściśle określonych reguł. Zbigniew Gaś2 zaproponował model kon-
struowania szkolnego programu profilaktyki obejmującego trzy etapy:
– wstępną identyfikację,
– diagnozę,
– konceptualizację.

Wstępna identyfikacja jest procesem, w obrębie którego dokonuje się iden-
tyfikacji występujących problemów oraz formułuje się teoretyczną perspektywę 
ich rozumienia. Na bazie teoretycznej interpretacji problemów identyfikowa-
nych w życiu szkoły prowadzi się zarówno badania diagnostyczne, jak i kon-
struuje się treść programu profilaktyki danego problemu. Przykładem może być 
identyfikacja problemowego picia alkoholu w środowisku dzieci i młodzieży. 
Bez zrozumienia, czym jest choroba alkoholowa, bez znajomości mechanizmów 
jej rozwoju, a w dalszej perspektywie leczenia, nie można w sposób profesjonal-
ny prowadzić diagnostyki problemów alkoholowych środowiska dzieci i mło-
dzieży oraz opracowywać treści programów profilaktycznych.

Diagnoza jest metodycznie prowadzonym działaniem, którego cel stanowi 
określenie skali występowania badanych problemów. Obejmuje kolejno po so-
bie następujące kroki procedury badawczej: określenie pytań badawczych, ba-
danej populacji, wybór metod badawczych, konstruowanie narzędzi badaw-
czych, realizację badań oraz opracowanie wyników badań.

Konceptualizacja programu obejmuje szczegółowe opracowanie progra-
mu profilaktycznego, na który składają się: cel działań profilaktycznych, zada-
nia programu, struktura i treść programu, a także sposoby realizacji oraz za-
sady ewaluacji.

2. Wstępna identyfikacja problemów
Szkoła jest drugim po rodzinie środowiskiem, które długotrwale oddziałuje 
na rozwój młodego człowieka. Problematyka występowania różnych form za-
chowań ryzykownych oraz przemocy w środowisku szkolnym stała się ostat-
nio przedmiotem intensywnych studiów teoretycznych i badań empirycznych3. 
Jedną z najczęściej występujących hipotez, wyjaśniających występowanie wy-
sokiego poziomu agresji i będącej tego konsekwencją przemocy w kontaktach 

2 Np. Z. Gaś, Profilaktyka w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006.
3  Patrz np. J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc 
wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, Kraków 1998; Z. Brańka, M. Szy-
mański, Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych, 
Kraków 1998; J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998; K. Kmiecik-Baran, 
Młodzież i przemoc, Warszawa 1999; J.M. Wolińska, Agresywność młodzieży, problem indywidualny 
i społeczny, Lublin 2000.
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uczniów ze wszystkimi podmiotami życia szkoły, a także podejmowanie zacho-
wań ryzykownych (alkohol, narkotyki), jest lęk wywołany przez szkołę i zwią-
zany z wymaganiami funkcjonowania w szkole, długotrwale podtrzymywany, 
niski poziom samoakceptacji4. Czynnikami, które mają wpływ na kształtowa-
nie się wysokiego poziomu agresji w środowisku szkolnym, są przede wszyst-
kim kontakty uczniów z nauczycielami oraz z rówieśnikami. Jednak ze względu 
na ograniczone możliwości rozładowania złości i gniewu w stosunku do pier-
wotnego ich źródła, szczególnie w relacji nauczyciel – uczeń, złość ta ulega 
przemieszczeniu i w formie bezpośredniej agresji jest kierowana w stosun-
ku do różnych obiektów5. Istotnym źródłem postaw lękowych wobec szkoły 
są więc relacje nauczyciel – uczeń. Mogą one przybierać różną formę, oscylując 
pomiędzy dominującą, autokratyczną postawą nauczyciela i jego postawą in-
tegrującą, demokratyczną6.

Agresja oraz inne zachowania ryzykowne w środowisku szkolnym ze wzglę-
du na wspomniane wcześniej przyczyny mogą mieć spontaniczny charakter. 
Szczególną formą przejawiania się agresji w środowisku szkolnym jest jednak 
celowe działanie, zmierzające do zapanowania nad koleżankami lub kolega-
mi z klasy czy szkoły. Przybiera ono formę działania zorganizowanych grup 
szkolnej młodzieży, może znajdować także swoje ujście w tzw. „drugim życiu 
szkoły”7. 

W badaniach diagnostycznych uwzględniono szerokie spektrum proble-
mów społecznych występujących w środowisku dzieci i młodzieży – uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przedmio-
tem zainteresowania były problemy alkoholowe, palenie papierosów, zażywa-
nie narkotyków oraz przemoc w szkole.

3. Diagnoza zjawisk
Prezentowana diagnoza opiera się na reprezentatywnych badaniach, prowa-
dzonych w katowickich szkołach w roku szkolnym 2011/2012. Badania zreali-
zowano wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz pierwszych 
i drugich klas gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych różnych typów 
(tab. 1). 

4  G. Mendecka, Źródła agresji w środowisku szkolnym determinujące gotowość do przemocy [w:] J. Papież, 
A. Płukis, dz. cyt.

5  M. Janukowicz, Przemieszczenie agresji – fakty i opinie z życia szkoły [w:] Z. Brańka, M. Szymański, dz. 
cyt.

6  B. Czeredrecka, Przemoc i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczyciel – uczeń [w:] Z. Brańka, M. Szy-
mański, dz. cyt.

7  A. Leszczyńska, „Drugie życie szkoły” – przemoc czy szkolny rytuał? Uwagi pedagoga [w:] J. Papież, A. Płu-
kis, dz. cyt.
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Tabela 1. Struktura próby: typy szkół

Lp. Wylosowane szkoły Liczba 
szkół Liczba klas

1. Szkoła podstawowa 15 18 klas szóstych

2. Gimnazjum 12 28 (14 klas pierwszych + 
+ 14 klas drugich)

3. Liceum 
ogólnokształcące 13 28 (14 klas pierwszych  + 

+ 14 klas drugich)

4. Liceum profilowane 1 2 (1 klasa pierwsza  + 
+ 1 klasa druga)

5. Technika 8 18 (9 klas pierwszych  + 
+ 9 klas drugich)

6. Zasadnicze szkoły 
zawodowe 3 6 (3 klasy pierwsze + 

+ 3 klasy drugie)

Razem 52 100

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Podstawowymi jednostkami doboru próby stały się szkoły, które podzie-
lono według poziomów i typów, a następnie dokonano losowania spośród po-
szczególnych kategorii. Po wstępnej weryfikacji do dalszego opracowania i ana-
lizy dopuszczono 2231 wypełnionych kwestionariuszy. Prowadzone badania 
dotyczyły wielu aspektów życia katowickiej młodzieży, zarówno w środowisku 
szkolnym, jak i poza nim. W przedstawianej diagnozie wykorzystano więc je-
dynie niewielki wycinek uzyskanych wyników badań. Pełniejszy obraz zawie-
ra przygotowany pełny raport z badań8. Z uwagi na ograniczenia wynikające 
z objętości tekstu w bardzo ogólnym zakresie odwołano się także do analiz po-
równawczych z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi w Katowicach9 oraz 
badaniami ogólnowojewódzkimi10.

8   Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich. Raport z badań, Katowice 2012 [raport opraco-
wali Andrzej Górny i Agata Zygmunt].

9   A. Niesporek trzykrotnie realizował w Katowicach badania w ramach monitoringu problemów alko-
holowych: w roku 1995, 1998 oraz 2001. 

10  A. Niesporek, Monitoring problemów alkoholowych województwa katowickiego, Katowice 1995 oraz 1998; 
J. Sierosławski, B. Bukowska, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, 2004 i 2007. 
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4. Problemy alkoholowe
Alkoholizm, pijaństwo czy w ogóle nadużywanie napojów alkoholowych to je-
den z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. Każda z wymie-
nionych form zachowań związanych z alkoholem ma oczywiście swoją specy-
fikę, wszystkie one jednak, choć w różnej postaci i różnym stopniu, wiążą się 
ze społecznie negatywnymi konsekwencjami. 

Samo pojęcie alkoholizmu nie jest jednoznaczne i może obejmować łącznie 
wymienione wcześniej zachowania, tj. zarówno chorobę alkoholową czy formy 
spożycia wykraczające poza normy kulturowe, jak i w ogóle patologię społecz-
ną związaną z piciem alkoholu. W związku z powyższym Światowa Organiza-
cja Zdrowia proponowała rezygnację z terminu „alkoholizm” na rzecz pojęcia 
„zespół uzależnienia od alkoholu”, zaś całość zjawisk związanych z nadmier-
nym spożyciem alkoholu określać jako problemy alkoholowe lub stany ograni-
czonej sprawności spowodowanej alkoholem. 

Klasyczne pojęcie alkoholizmu zostaje więc zastąpione nowocześniejszymi 
pojęciami: uzależnienia, nadużywania czy picia niezgodnego z normami lub po-
wodującego powstawanie problemów11. Mówiąc o problemach alkoholowych, 
mamy zatem na myśli wynikający ze współdziałania organizmu i alkoholu stan 
psychiczny i fizyczny, charakteryzujący się zmianami w zachowaniu, w tym 
różnym stopniem przymusu spożycia alkoholu, z drugiej zaś strony mniej lub 
bardziej zaawansowaną dezorganizację społecznego funkcjonowania jednost-
ki, w tym szczególnie jej życia rodzinnego i zawodowego. 

Picie alkoholu, podobnie jak inne formy ryzykownych zachowań, pełni 
w życiu młodych, dorastających ludzi istotne funkcje psychologiczne. Z jednej 
strony może być wyrazem sprzeciwu wobec autorytetu dorosłych i konwencjo-
nalnego społeczeństwa, z drugiej – sposobem na radzenie sobie z negatywny-
mi emocjami, lękiem, frustracją, poczuciem niepewności, odrzucenia lub braku 
zrozumienia. Widziane z tej perspektywy picie alkoholu oraz inne ryzykowne 
dla zdrowia zachowania mogą stanowić instrument pomocny przy osiąganiu 
wyższego statusu psychospołecznego, wzmacniać poczucie bycia dorosłym, 
bardziej dojrzałym i niezależnym we własnej opinii oraz opinii najbliższego 
otoczenia, zwłaszcza rówieśniczego. Spożywanie alkoholu staje się wyrazem 
identyfikacji z rówieśnikami czy, szerzej, subkulturą młodzieżową, wyrazem 
wspólnych dążeń do zdobywania nowych doświadczeń, ciekawości lub po pro-
stu chęci zabawy12. 

Pierwsze próby spożywania napojów wyskokowych mogą być wynikiem 
wielu różnych, w tym wymienionych powyżej, czynników. Sam fakt inicjacji 

11 Spożycie alkoholu i polityka wobec alkoholu w ocenie społecznej, PARPA, Warszawa 1992, s. 11.
12 E. Stępień, K. Wojcieszek, Alkohol a polska młodzież. Raport 1994, Warszawa 1995, s. 6.
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alkoholowej w szerszym kontekście może wynikać zarówno z uwarunkowań 
kulturowych, powszechności dostępu do alkoholu, jak i specyfiki wieku dora-
stania. Ważne jednak jest to, czy próby te znajdują swoją kontynuację. Inten-
sywność picia, fakt upijania się, a także motywacja są istotne dla kształtowa-
nia się indywidualnych wzorów picia alkoholu. Częste picie alkoholu, upijanie 
się oraz picie jako sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami i trudno-
ściami życiowymi mogą prowadzić do utrwalania się nawyku picia lub nawet 
do uzależnienia.

Na wykresie 1 przedstawiono odsetek uczniów katowickich szkół deklaru-
jących spożycie różnych rodzajów napojów alkoholowych.

Wykres 1. Odsetek uczniów katowickich szkół deklarujących spożycie różnych rodzajów 
napojów alkoholowych (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Zdecydowana większość uczniów katowickich szkół ma już za sobą pierw-
szy kontakt z napojami alkoholowymi. Ponad 76% badanych zdarza się spo-
żywać piwo, niespełna 70% – wino, a prawie 58% – wódkę. Warto podkreślić, 
iż przez część badanych uczniów picie piwa nie jest w ogóle traktowane jako 
spożywanie alkoholu. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie w ogólnych de-
klaracjach dotyczących kontaktów z alkoholem, gdzie niewielka część ankie-
towanych uczniów sporadyczne pijących piwo traktuje siebie jako osoby nie-
pijące alkoholu.

Wykres nr 1. 
Odsetek uczniów katowickich sz  deklar cych spo ycie

ró nych rodzajów napojów alkoholowych (dane w %)

ród o: Diagnoza problemów spo ecznych uczniów szkó  katowickich

Piwo Wino Wódka

73,6
65,8

54,7
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Wykres 2. Deklaracje spożycia różnych rodzajów napojów alkoholowych a typ szkoły (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., DZ. CYT.

Można przy tym zaobserwować istotne różnice w spożyciu różnych rodza-
jów napojów alkoholowych ze względu na rodzaj szkoły, do jakiej uczęszczają 
badani uczniowie (wykres 2). Wraz z przechodzeniem ze szkoły podstawowej 
do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych rośnie odsetek uczniów spożywa-
jących napoje alkoholowe. We wszystkich typach szkół dominującym w spoży-
ciu napojem jest piwo. Najwięcej uczniów zasadniczych szkół zawodowych pije 
wódkę. Wśród uczniów liceów częściej zdarzają się uczniowie pijący wino.

Tabela 2. Wiek inicjacji picia różnych napojów alkoholowych (dane w %)

Wiek, w jakim po raz 
pierwszy uczeń 

spróbował napoju 
alkoholowego

Piwo Wino Wódka

Do 9 lat 14,1 8,7 3,5
Od 10 do 13 lat 28,9 26,7 15,2
Od 14 do 16 lat 25,7 24,7 28,4
Powyżej 16 lat 4,8 5,8 7,6

Wykres nr 2. 
Deklaracje spożycia różnych rodzajów napojów alkoholowych a typ szkoły

(dane w %)

Podstawowa  Gimnazjum  Zasadnicza 
zawodowa  

Technikum  L O Liceum 
profilowane  

36,7  

62,5  

95,4  
91,2  91,3  

97,5  

26,9  

51,5  

80,3  
82,6  

88,7  
92,5  

13,3  

31,2  

85,1  
80,7  80,1  

85,0  

Piwo Wino Wódka

Wykres nr 2. 
Deklaracje spożycia różnych rodzajów napojów alkoholowych a typ szkoły

(dane w %)

Podstawowa  Gimnazjum  Zasadnicza 
zawodowa  

Technikum  L O Liceum 
profilowane  

36,7  

62,5  

95,4  
91,2  91,3  

97,5  

26,9  

51,5  

80,3  
82,6  

88,7  
92,5  

13,3  

31,2  

85,1  
80,7  80,1  

85,0  

Piwo Wino Wódka
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Brak odpowiedzi 2,5 3,4 3,1
Nie pije 23,9 30,8 42,2
Ogółem 100 100 100

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Ankietowani uczniowie po raz pierwszy sięgają po napoje alkoholowe już 
poniżej dziewiątego roku życia. Ponad 14% uczniów w tym okresie piło piwo, 
niespełna 9% sięgało po wino, a niecałe 4% po wódkę. Szczególnie intensywnie 
inicjacja alkoholowa przebiega w okresie od 10 do 16 roku życia. W tym cza-
sie ponad połowa uczniów rozpoczyna spożywanie piwa i wina, a ponad 40% 
– wódki (tab. 2).

Szczególnie niebezpieczne dla rozwoju młodego organizmu jest wprowadza-
nie się w stan upojenia alkoholowego. Doświadczenia takie ma ponad 41% wszyst-
kich ankietowanych uczniów. Co dziesiątemu uczniowi zdarzyło się to raz, zaś 
pozostałym częściej, w tym ponad 9% więcej niż dziesięć razy. Odsetek upijają-
cych się młodych ludzi rośnie przy tym dramatycznie w grupie uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. W technikum i w liceach już ponad 60% uczniów ma za sobą 
co najmniej jednokrotne doświadczenie upicia się. W szkołach zawodowych na-
tomiast doświadczenie takie ma ponad 80% uczniów (wykres 3).

Wykres 3. Doświadczenia upojenia alkoholowego wśród uczniów(dane w %) 

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Wykres nr 3. 

Doświadczenia upojenia alkoholowego (dane w %) 

5,9 

19 

81,4 

63,7 

62,9 

67,5 

Podstawowa 

Gimnazjum 

Zasadnicza 
Zawodowa 

Technikum 

Liceum 
Ogólnokształcące 

Liceum 
Profilowane 

Po spożyciu alkoholu był raz lub więcej pijany  

Tabela 2 – cd.
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Dobrym wskaźnikiem powszechności sięgania ankietowanych uczniów po 
napoje alkoholowe jest informacja, iż jedynie niespełna 25% z nich nie ma ko-
legów pijących alkohol. Większość ankietowanych funkcjonuje w środowisku 
kolegów i koleżanek sięgających po napoje alkoholowe. Ponad 14% uczniów  
ma wyłącznie takich znajomych, zaś w wypadku niemal 28% uczniów więk-
szość koleżanek i kolegów pije alkohol (wykres 4).

Wykres 4. Liczba pijących osób (koleżanek i kolegów) z otoczenia ankietowanych uczniów (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

5. Palenie papierosów
Palenie tytoniu, jak pokazują badania, stanowi jedną z głównych przyczyn zagro-
żenia zdrowia ludzi na całym świecie. Jest to najczęstszy nałóg, któremu ulegają 
ludzie, a jednocześnie najczęstsza przyczyna przedwczesnej umieralności. We-
dług szacunków w Polsce tytoń pali 9-10 mln osób. Wyniki badań przeprowadzo-
nych przez Centrum Onkologii w Warszawie w 2007 r. pokazują, że w populacji 
mężczyzn odsetek codziennie palących wynosił 34%, okazjonalnie palących 2%, 
ekspalaczy 19%, a nigdy niepalących 45%. W populacji kobiet 23% paliło codzien-
nie, 3% okazjonalnie, 10% stanowiły ekspalaczki, a 64% osoby nigdy niepalące. 

Szacunki epidemiologiczne pokazują, że w 2000 r. w Polsce palenie tytoniu 
było przyczyną około 69 tys. zgonów (57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet), z cze-
go około 43 tys. (37 tys. mężczyzn i 6 tys. kobiet) stanowiły zgony przedwcze-
sne, w wieku 35-69 lat. Z powodu palenia tytoniu Polacy w średnim wieku tra-
cili około 22 lata życia, a starsi (w wieku 70 i więcej lat) 9 lat życia13. Tymczasem 
nikotynizm jest uzależnieniem rozpowszechnionym nie tylko wśród dorosłych, 
lecz i wśród młodzieży, a ostatnio coraz częściej występuje już u dzieci w wieku 

13  Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce. Cele i zadania 2010-2013, Warsza-
wa 2009.
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szkolnym. Badania Instytutu Matki i Dziecka przeprowadzone w 2006 r. wyka-
zują, że ¼ badanej młodzieży w wieku 15 lat pali tytoń, w tym: 12,4% uczniów 
pali codziennie, częściej palą chłopcy (14,9%) niż dziewczęta (10,1%). Niepoko-
jąca jest utrzymująca się od kilku lat tendencja wzrostu częstości codziennego 
palenia wśród młodych ludzi w wieku 20-29 lat.

Aż 43% ogółu ankietowanych uczniów pali papierosy (wykres 5). Po używ-
ki te sięga niespełna 15% uczniów szkoły podstawowej oraz ponad 20% uczniów 
gimnazjum, a także ponad 60% uczniów liceum ogólnokształcącego oraz tech-
nikum. Najwięcej uczniów palących papierosy jest w zasadniczej szkole zawo-
dowej oraz w liceum profilowanym (wykres 6).

Wykres 5. Deklarowany zasięg palenia papierosów wśród uczniów katowickich szkół

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Wykres 6. Palenie papierosów a rodzaj szkoły (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Wykres nr 5. 
Deklarowany zasi g palenia papierosów w ród uczniów katowickich sz

ród o: Diagnoza problemów spo ecznych uczniów szkó  katowickich

Pali
43,3%

Nie pali
53,6%

Brak 
odpowiedzi

3,1%Wykres nr 6.   
Palenie papierosów a rodzaj szkoły [dane w %]

Podstawowa  Gimnazjum  Zasadnicza 
zawodowa  

Technikum  L O Liceum 
profilowane  

14,9  

24,4  

72  

63,3  60,6  

72,5  

Palenie papierosów  
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Niespełna co dwudziesty uczeń rozpoczął palenie papierosów przed 
ukończeniem 9 roku życia. Ponad 14% uczniów uczyniło to w okresie między 
10 a 13 rokiem życia, zaś niemal co piąty uczeń – w wieku 14-16 lat. Nieco po-
nad 4% ankietowanych katowickich uczniów wypaliło pierwszego papierosa 
po 16 roku życia (wykres 7).

Wykres 7. Wiek inicjacji nikotynowej badanych uczniów (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

6. Zażywanie narkotyków
Nadużycie środków odurzających, określane potocznie jako narkomania, sta-
je się coraz groźniejszym zjawiskiem społecznym. W ostatnich latach zjawi-
sko uzależniania się od środków odurzających, dotychczas często lekceważo-
ne, uległo zasadniczym przemianom jakościowym i ilościowym. Od czasów 
zażywania narkotyków przez wąski krąg ludzi w drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych XX w. zjawisko narkomanii urosło do rozmiarów jednego z naj-
bardziej niebezpiecznych problemów społecznych i nie może być już uważane 
za przejściową modę.

Przez narkomanię najczęściej rozumie się stałe lub okresowe przyjmowanie 
środków odurzających, psychotropowych lub zastępczych w celach niemedycz-
nych. Ich zażywanie może przy tym prowadzić do uzależnienia. Nie ma jed-
noznacznych kryteriów pozwalających określić, kiedy osoba zażywająca środ-
ki odurzające, psychotropowe lub zastępcze staje się narkomanem. Najczęściej 
jako rozstrzygający uznaje się fakt istnienia uzależnienia. Związana jest z nim 
zmiana motywacji sięgania po środki, od brania okazjonalnego do przymusu 
zażywania narkotyków z narastającą częstotliwością. Zgodnie z definicją Ko-
mitetu Ekspertów WHO z 1969 r. przez uzależnienie rozumie się stan psychicz-
ny, a niekiedy także fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy organizmem 
a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz in-
nymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w spo-

Wykres nr 7.   
Wiek inicjacji nikotynowej badanych uczniów (dane w %)
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sób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy 
także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Uzależnienie może występować zarówno w formie uzależnienia fizyczne-
go, psychicznego, jak i społecznego. Uzależnienie fizyczne jest stanem przysto-
sowania się organizmu do toksycznej substancji, ujawniającym się występowa-
niem zespołu objawów będących rezultatem przerwania zażywania substancji 
bądź znacznego zmniejszenia jej dawki. Pojawiające się, jako skutek odstawie-
nia narkotyku, ostre zaburzenia fizjologiczne stanowią zespół abstynencki lub 
tzw. „syndrom odstawienia”. By zapobiec występowaniu głodu narkotyczne-
go, konieczne jest więc ciągłe zażywanie narkotyku. Z postępującym procesem 
uzależnienia związane jest także ryzyko tolerancji. Powodując zwiększanie od-
porności organizmu na działanie przyjmowanych środków uzależniających, 
prowadzi do konieczności zwiększania ich dawki bądź zmiany zażywanego 
środka. 

Uzależnienie psychiczne z kolei jest stanem psychicznym charakteryzują-
cym się nieodpartym pragnieniem ponownego sięgnięcia po substancje uzależ-
niające. Jego intensywność jest przy tym determinowana zarówno przez rodzaj 
zażywanego środka, jak i strukturę psychiczną osoby, która go zażywa. 

Uzależnienie społeczne to rezultat zażywania środków odurzających w ma-
łych grupach, prowadzącego do silnej identyfikacji z grupą i podporządkowa-
nia obowiązującym w niej zasadom, w tym określającym rodzaj i częstotliwość 
zażywania środków odurzających.

Narkomania jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jako predysponu-
jące wymienia się cechy osobowości jednostki, czynniki społeczno-kulturowe 
oraz właściwości zażywanych środków. Przyjmuje się, że warunkiem rozwi-
nięcia się uzależnienia jest jednoczesne wystąpienie: podatnych cech osobo-
wości i pozytywnych doświadczeń z zażywanym środkiem, pozytywnego, 
wzmacniającego oddziaływania środowiska socjokulturowego oraz efektu 
farmakodynamicznego. 

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, z jakim mamy do czynienia 
w polskich szkołach od lat dziewięćdziesiątych XX w., jest więc sięganie przez 
uczniów po różnego rodzaju środki odurzające. Na podstawie wyników ba-
dań Diagnozy problemów społecznych uczniów szkół katowickich grupę uczniów 
będących po inicjacji narkotykowej można oszacować na około 30%. Najwięcej 
uczniów paliło marihuanę. Deklaruje to niemal co czwarty ankietowany. Dużą 
grupę, ponad 13%, stanowią także uczniowie mający doświadczenia z wącha-
niem kleju lub rozpuszczalników. Co dziesiąty uczeń eksperymentował z do-
palaczami, a częściej niż co dwudziesty zażywał amfetaminę lub lekarstwa z al-
koholem (wykres 8). Należy przy tym pamiętać, iż uczniom zdarza się sięgać 
po różne środki odurzające. 
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Wykres 8. Zażywanie środków odurzających przez uczniów (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Porównanie zachowań uczniów różnych typów szkół (wykres 9) pokazu-
je, iż w szkole podstawowej i gimnazjum dominuje grupa uczniów wącha-
jących kleje lub rozpuszczalniki (odpowiednio 13% i ponad 20% uczniów). 
W pozostałych typach szkół uczniowie przede wszystkim sięgają po marihu-
anę lub haszysz (palenie jointa). Czyni tak co najmniej jeden raz ponad poło-
wa uczniów szkół zasadniczych i co drugi uczeń liceum profilowanego, ponad 
44% uczniów technikum oraz ponad 34% uczniów liceum ogólnokształcące-
go. Na uwagę zasługuje także relatywnie duży odsetek uczniów sięgających 
po dopalacze w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach profilowa-
nych. W tych samych typach szkół częściej niż w pozostałych uczniowie co naj-
mniej raz zażyli amfetaminę.

Pierwszym środkiem, po który sięgają uczniowie, najczęściej jest marihu-
ana lub haszysz. Uczyniło tak 24,1% ankietowanych uczniów. Wybór rodza-
ju narkotyku wiąże się jednak z wiekiem uczniów. Młodsi uczniowie relatyw-
nie częściej próbują zażywać środki tanie i powszechnie dostępne. Częściej niż 
co dziesiąty uczeń przed 13 rokiem życia próbował wąchać kleje lub rozpusz-
czalniki. Marihuanę natomiast palą przede wszystkim uczniowie w wieku po-
wyżej 13 roku życia (tab. 3). 

 16 
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Wykres 9. Zażywanie środków odurzających przez badanych uczniów z różnych typów szkół (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Tabela 3. Zależność wyboru rodzaju środków odurzających od wieku uczniów (dane w %)
Wiek, w jakim uczeń 

po raz pierwszy 
spróbował środka 

odurzającego

Wącha-
nie kleju, 
rozpusz-
czalnika

Do-
pala-
cze

Leki 
z alko-
holem

Pale-
nie 

jointa
Ecstasy Amfe-

tamina

Do 9 lat 6,3 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9
Od 10 do 13 lat 5,0 1,2 1,1 2,9 0,6 1,1
Od 14 do 16 lat 1,5 7,1 3,0 13,5 1,0 2,8
Powyżej 16 lat 0,9 1,8 1,0 6,7 0,4 1,7

Brak odpowiedzi 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,2
Nie zażywa 82,9 85,6 90,8 72,4 93,5 90,4

Ogółem 100 100 100 100 100 100

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Podobnie jak w wypadku picia napojów alkoholowych, również w odniesie-
niu do innych środków odurzających dobrym wskaźnikiem powszechności zaży-
wania narkotyków jest informacja, iż co trzeci ankietowany uczeń ma w swoim 
otoczeniu (zna) innych uczniów sięgających po takie środki. W wypadku co pią-
tego ucznia są to pojedyncze osoby, lecz w wypadku co dwudziestego ankietowa-
nego ucznia są to już wszyscy lub większość kolegów i koleżanek (wykres 10).
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Wykres 10. Liczba osób z otoczenia ankietowanych uczniów (koleżanek i kolegów), które zażywają 
środki odurzające (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Analizując informacje dotyczące źródeł pozyskiwania środków odurzają-
cych, należy podkreślić, iż niemal 17% badanych uczniów otrzymuje je za po-
średnictwem swoich kolegów i koleżanek. Są to ich rówieśnicy lub starsi koledzy. 
Co dziesiąty ankietowany uczeń deklaruje natomiast, że w jego szkole działają 
grupy młodzieżowe sprzedające narkotyki. Oznacza to, co znajduje swoje po-
twierdzenie w innych badaniach, prowadzonych na terenie szkół, że środki odu-
rzające są przede wszystkim rozprowadzane w samym środowisku uczniowskim. 
Jedynie niespełna 3% ankietowanych otrzymuje narkotyki za pośrednictwem ob-
cych dorosłych osób, a niespełna 2% – od obcych rówieśników (wykres 11).

Wykres 11. Pochodzenie zażywanych przez uczniów środków odurzających (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Wykres nr 10. 
Koleżanki i koledzy zażywający środki odurzające (dane w %)

1,6 3,9 7,3

20,3

61,7

5,2

Wszyscy Większość Niektórzy Pojedyncze osoby Nikt Brak odpowiedzi

Wykres nr 11.  
Pochodzenie zażywanych środków odurzających (dane w %)

1 
7,6  

9,3  

1,6  
1,6  

4,4  

2,7  
4,4  

Rodzeństwo  Znajomi rówieśnicy  Starsi koledzy/koleżanki  

Obcy rówieśnicy  Starsze niepełnoletnie osoby  Znajomi dorośli  

Obcy dorośli  Inne źródło  



Szkolne systemy profilaktyki i wsparcia społecznego uczniów zagrożonych...

217

Podsumowanie zagadnienia 
dotyczącego sięgania przez uczniów po używki i środki odurzające
Ważnym wskaźnikiem skali występowania badanych problemów jest kontakt 
ankietowanych uczniów z alkoholem, papierosami i środkami odurzającymi 
w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem. W wymienionym okresie po-
nad 38% ankietowanych uczniów katowickich szkół piło piwo, a niespełna 30% 
wódkę. Niemal co czwarty ankietowany spożywał natomiast wino. Również 
co czwarty uczeń palił w ostatnim miesiącu papierosy, a częściej niż co dziesią-
ty miał kontakt ze środkami odurzającymi (wykres 12).

Wykres 12. Odsetek uczniów sięgających po różne używki i środki odurzające  
w okresie ostatnich 30 dni przed badaniem (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Istotnym wskaźnikiem kontaktów ankietowanych uczniów ze środkami 
odurzającymi jest odpowiedź na pytanie o ich zażywanie w okresie ostatnich 
trzydziestu dni. Po takie środki w tym okresie sięgało ponad 4% uczniów szkół 
podstawowych, ponad 7% uczniów gimnazjów, ponad 14% uczniów liceów 
ogólnokształcących, ponad 20% uczniów techników i liceów profilowanych 
oraz co czwarty uczeń szkoły zawodowej (wykres 13).

Uzyskany w rezultacie badań obraz zakresu i form spożycia alkoholu, pale-
nia papierosów oraz zażywania środków odurzających przez uczniów szkół ka-
towickich nie jest zbyt optymistyczny. Znaczna część ankietowanych uczniów 
w mniejszym lub większym stopniu ma już za sobą pierwsze próby picia al-
koholu, zaś duża część pije go nadal. Dla niemałej części uczniów kontakty 
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z alkoholem trwają już kilka lat, znacznie bowiem obniżył się wiek inicjacji al-
koholowej. Sporo uczniów sięga po środki odurzające, tworząc przy tym sprzy-
jające warunki do propagowania tego rodzaju zachowań. Środki takie są bo-
wiem upowszechniane głównie w środowisku samych uczniów. Ponad 40% 
uczniów pali papierosy. Wreszcie różne formy przemocy stają się znacząco 
obecne w szkole. 

Wykres 13. Sięganie przez uczniów różnych typów katowickich szkół po środki halucynogenne 
w okresie ostatnich 30 dni przed badaniem (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

7. Przemoc w szkole
Szkoła jest środowiskiem społecznym obecnym na drodze rozwoju każdego czło-
wieka. Kłopoty dzieci i młodzieży związane z adaptacją w tym środowisku mogą 
również wynikać z braku poczucia bezpieczeństwa, czego konsekwencją może 
być zaburzenie i dezorganizacja różnych sfer funkcjonowania psychospołeczne-
go. Wymieńmy przykładowo: konflikty interpersonalne, utrudnienia w nabywa-
niu i odgrywaniu ról społecznych, kształtowanie się hierarchii wartości. Kłopoty 
te mogą wynikać i wiązać się nie tylko ze szkołą, ale również z rodziną czy grupą 
rówieśniczą. Środowisko szkolne jest nowym terenem dla dojrzewającego dziec-
ka. Poza tym szkoła to środowisko doświadczalne dla młodego pokolenia. Kadra 
pedagogiczna może być postrzegana jako zespół osób z innej generacji, stojący 
po przeciwnej stronie. Postawa taka może mieć daleko idące konsekwencje. Może 
się to przejawiać brakiem zaufania, niepodejmowaniem prób szczerego kontaktu, 
a nawet brakiem jakiegokolwiek kontaktu dziecka z nauczycielem. Może także 
dochodzić do ucieczek ze szkoły, uczeń może mieć poczucie ciągłego zagrożenia 
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ze strony nauczycieli. Może to prowadzić do zmniejszenia się poczucia własnej 
wartości, do wejścia w otwarty konflikt z nauczycielem.

Należy podkreślić, że dla dzieci i młodzieży przychodzącej do szkoły w celu 
zdobywania wiedzy nauczyciele – obok rodziców – są autorytetami, źródłem 
wiedzy o dorosłym życiu i świecie społecznym. Jawią się oni jako osoby god-
ne zaufania, sprawiedliwe, kompetentne, uczciwe, pomocne w każdej sytuacji, 
rozumiejące i uważne, a także konsekwentne w swoich działaniach. Kontakty 
takie wzmacniają u dzieci i młodzieży wiarę w siebie, we własne możliwości, a 
także wiarę w drugiego człowieka. 

Istotną kwestią jest również sposób awansowania ucznia przez nauczycie-
la, nagradzanie jego aktywności, a także ocena jego zachowania i postępów 
w nauce. Wszystkie te czynniki ułatwiają adaptację do nowego środowiska, ja-
kim jest szkoła, a ponadto wpływają na zaspokojenie jednej z podstawowych 
potrzeb, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, oraz zaspokajają potrzebę kontak-
tu i przynależności.

Ostatnim analizowanym problemem jest występująca w szkole agresja. 
Agresja w szkole to jednocześnie zagadnienie, które dotyczy zarówno relacji 
nauczyciel – uczeń, jak i wzajemnych stosunków pomiędzy uczniami. Ponad 
14% ankietowanych uczniów doznało ze strony nauczyciela przejawów prze-
mocy słownej, a niemal 10% – przemocy fizycznej. W szkole dominuje jednak 
przemoc pomiędzy rówieśnikami. Ponad 38% ankietowanych to ofiary prze-
mocy słownej ze strony rówieśników, zaś ponad 20% doświadczyło przemocy 
fizycznej (wykres 14).

Wykres 14. Doznawanie przemocy przez uczniów (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.
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Widoczna jest również zależność między doświadczaniem przez uczniów 
przemocy a rodzajem szkoły (tab. 4).

Tabela 4. Doznawanie przemocy przez uczniów w ostatnim roku przed badaniem a rodzaj szkoły 
(dane w %)

Typ 
Szkoły

Rodzaj przemocy doznawanej ze strony:

Rodziców/
opiekunów

Nauczycieli
Innych 

dorosłych
Rówieśników

SŁOW-

NA

FI-

ZYCZ-

NA

SŁOW-

NA

FI-

ZYCZ-

NA

SŁOW-

NA

FI-

ZYCZ-

NA

SŁOW-

NA

FI-

ZYCZ-

NA

Podstawowa 12,8 18,7 10,5 13,1 11,3 17,2 34,1 23,8

Gimnazjum 15,5 13,9 16,2 10,5 17,4 12,4 39,5 19,3
Zasadnicza 
zawodowa

23,4 14,0 18,7 10,3 20,6 17,8 36,4 26,2

Technikum 19,0 10,2 15,8 8,3 20,1 14,7 42,9 23,1
Liceum ogól-
nokształcące

26,6 10,7 13,3 7,6 18,1 10,9 37,6 18,2

Liceum 
profilowane

20,0 17,5 17,5 12,5 10,0 10,0 27,5 22,5

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Mimo problemów wynikających z zachowań uczniów sprawiających kło-
poty wychowawcze reakcje nauczycieli na te trudności są przez część uczniów 
oceniane pozytywnie. Relatywnie najmniej uczniów deklaruje takie oceny w za-
sadniczych szkołach zawodowych. Najwięcej uczniów formułuje pozytywne 
oceny w gimnazjum, a w dalszej kolejności także w liceum ogólnokształcącym 
i szkole podstawowej (wykres 15).

Dużym zagrożeniem funkcjonowania szkoły są mniej lub bardziej zorga-
nizowane grupy uczniów podejmujących świadomie destruktywne działania. 
Ankietowani uczniowie dostrzegają istnienie takich grup wymuszających pie-
niądze, jedzenie, niszczących szkolne mienie, a także podejmujących agresyw-
ne zachowania wobec innych uczniów oraz rozpowszechniających narkotyki 
(tab. 5). 
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Wykres 15. Pozytywne oceny stosunku nauczycieli do uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze 
a rodzaj szkoły (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Tabela 5. Występowanie grup uczniów podejmujących różne destruktywne zachowania a typy szkół 
(dane w %)

Typ szkoły

Rodzaj destruktywnego zachowania:

Wymu-
szanie 

pieniędzy

Wymu-
szanie 

jedzenia

Sprzedaż 
narkoty-

ków

Wyzwi-
ska i groź-

by pod 
adresem 
innych 

Nisz-
czenie 

sprzętów, 
mienia 

szkolnego

Bicie,  
atako-
wanie 

słabszych

Podstawowa 12,8 10,0 2,8 37,2 36,2 34,4
Gimnazjum 29,5 19,0 8,4 50,6 54,7 41,0
Zasadnicza 
zawodowa 12,1 18,7 17,8 32,7 45,8 24,3

Technikum 4,0 22,8 12,3 22,0 24,7 13,4
Liceum ogól-
nokształcące 3,9 17,9 12,2 17,0 19,0 10,0

Liceum 
profilowane 15,0 22,5 30,0 65,0 42,5 45,0

Ogółem 13,4 17,7 10,0 32,5 34,8 24,9

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.
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Kontakt z różnymi formami przemocy czy, w wypadku części uczniów, 
wręcz jej doznawanie wywiera wpływ na sposób jej postrzegania. Wraz z upły-
wem lat uczniowie coraz częściej traktują przemoc jako coś naturalnego i nie-
uniknionego. Między 12 a 19 rokiem życia grupa uczniów wyrażających takie 
przekonanie rośnie trzykrotnie – z niespełna 9% do ponad 27%. Z kolei grupa 
uczniów przeświadczonych, że przemoc to coś nieistotnego, maleje w tych ka-
tegoriach wiekowych z ponad 30% do nieco ponad 18%. Mimo występowania 
takich przekonań znaczna część ankietowanych uczniów jest jednak zdania, 
iż z przemocą należy walczyć, a co najmniej ją ograniczać. Poglądy takie de-
klaruje łącznie ponad 47% wszystkich ankietowanych uczniów (tab. 6). Zależ-
ności między opiniami o przemocy a rodzajem szkoły przedstawiono na wy-
kresie 16.
 
Tabela 6. Opinie uczniów na temat przemocy a ich wiek (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.
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Wykres 16. Opinie o przemocy a rodzaj szkoły (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt

Niemal połowa ankietowanych uczniów deklaruje, że w ich szkole obowią-
zuje umowa między uczniami i nauczycielami, określająca zasady reagowania 
na agresję. Niespełna 8% uczniów twierdzi, iż takiej umowy nie ma, zaś niemal 
40% uczniów nic nie wie o istnieniu takich umów. Jasne zasady rozwiązywania 
problemu przemocy w swojej szkole dostrzega niemal połowa uczniów szkół 
podstawowych, ale już tylko 30% uczniów liceum ogólnokształcącego i niespełna 
20% uczniów liceów profilowanych jest podobnego zdania. Pomijając ten ostatni 
typ szkoły, we wszystkich pozostałych rzadziej niż co dziesiąty uczeń deklaruje 
całkowity brak takich reguł. Zastanawiać jednak musi duży odsetek uczniów nie-
posiadających w tym zakresie żadnych informacji (wykres 17, tab. 7).
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Wykres 17. Deklarowane przez uczniów funkcjonowanie zasad rozwiązywania problemu przemocy 
w szkole (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Tabela 7. Obowiązywanie w szkole umów określających jasne zasady reagowania na agresję (dane w %)

Typ szkoły

Tak – 
mamy 
system 
jasnych 
zasad

Zależy 
to od usta-
leń klasy 
i nauczy-

ciela

Nie usta-
lono u nas 

takich 
zasad

Nie wiem
Brak  

odpowie-
dzi

Podstawowa 47,9 15,1 6,2 26,9 3,8
Gimnazjum 37,1 15,1 4,9 39,9 3,0
Zasadnicza 
zawodowa 39,3 17,8 8,4 30,8 3,7

Technikum 42,1 10,5 8,6 36,5 2,4
Liceum ogól-
nokształcące 30,1 8,4 9,3 51,2 1,0

Liceum 
profilowane 17,5 10,0 32,5 37,5 2,5

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.
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8. Analiza porównawcza i wnioski
Diagnozowanie problemów środowiska dzieci i młodzieży ze szkół w Katowi-
cach ma długą historię. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. w ramach pro-
gramu monitoringu problemów alkoholowych środowiska dzieci i młodzieży, 
realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Andrzej Niesporek dwukrotnie w roku 1995 i 1998 prowadził badania 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w mieście. Badania te zo-
stały następnie rozszerzone na problematykę narkomanii. Z kolei w roku 2001 
badanie przeprowadzono na zlecenie Urzędu Miasta Katowice we współpracy 
z Miejską Komendą Policji w Katowicach. Do badania wykorzystano ankietę 
audytoryjną opracowaną przez zespół Pracowni Diagnoz i Analiz Społecznych 
ROME – Metis. Badania przeprowadzono łącznie w 57 szkołach lub zespołach 
szkół we wszystkich dzielnicach Katowic (w wyniku badania uzyskano łącznie 
2749 wypełnionych ankiet). Dotyczyły one problemów alkoholowych, nikoty-
nizmu, używania środków psychoaktywnych oraz przemocy. 

Wyniki tych badań posłużą nam do analizy porównawczej zmian zachowań 
uczniów, jakie dokonały się w okresie 11 lat dzielących analizowane wyniki ba-
dań (wykres 18 i 19). W analizie porównawczej wykorzystano kilka identycz-
nych pytań zawartych w kwestionariuszach ankiet, użytych w wymienionych 
badaniach w roku 2001 i 2012.

Wykres 18. Doświadczenie upojenia alkoholowego. Analiza porównawcza (dane w %)

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 19. Palenie papierosów. Analiza porównawcza (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Porównanie wyników badań z roku 2001 i 2012 pokazuje, iż w wymienio-
nym okresie nastąpił niewielki wzrost odsetka uczniów poszczególnych typów 
szkół, mających za sobą doświadczenie upojenia alkoholowego. Jedynie wśród 
uczniów gimnazjum mamy do czynienia z odwrotnym trendem. 

Podobnie ma się rzecz z paleniem papierosów. O ile w gimnazjum wzrost gru-
py uczniów palących papierosy jest niewielki, to w pozostałych typach szkół jest 
on znaczący: w szkole podstawowej niemal trzykrotny, a w szkołach ponadgim-
nazjalnych niemal dwukrotny. Jedynie nieco niższy jest w szkole zawodowej.

W sposób szczególnie niekorzystny dokonują się zmiany w grupie uczniów 
będących po inicjacji narkotykowej i od czasu do czasu zażywających narkoty-
ki (wykres 20). Wzrost tej grupy uczniów wśród wszystkich typów szkół jest 
bardzo znaczny. Co szczególnie niebezpieczne, w znaczącym stopniu dotyczy 
to uczniów szkoły podstawowej.

Analiza rozkładu odpowiedzi na pytanie o opinię na temat miejsca prze-
mocy w życiu badanych uczniów (tab. 8) wskazuje na niekorzystną tendencję 
zmian. W niewielkim stopniu wzrosła grupa uczniów deklarujących, iż prze-
moc jest dla nich czymś zupełnie naturalnym i nieuniknionym. Jednocześnie 
znacząco zmniejszyła się grupa uczniów uznających, iż ze złem należy walczyć. 
Dwukrotnie wzrósł natomiast procent uczniów uznających, iż zło jest czymś 
nieistotnym. Wskazuje to, jak można sądzić, na kształtowanie się bardziej bier-
nego i fatalistycznego stosunku uczniów do przemocy. 
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Wykres 20. Zażywanie narkotyków. Analiza porównawcza (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Tabela 8. Opinie na temat przemocy. Analiza porównawcza (dane w %)

Przemoc w Twoim otoczeniu jest 2001 r. 2012 r.
Czymś zupełnie naturalnym i nieuniknionym 9,4 13,2

Złem, na które niewiele można poradzić 16,0 12,9
Złem, które należałoby przynajmniej ograniczyć 15,5 16,6

Złem, z którym można i trzeba walczyć 43,5 30,3
Czymś nieistotnym 12,6 24,7

Czymś innym 0,8 2,3
Brak odpowiedzi 2,3 0,0

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt

Ostatnimi porównywanymi danymi są deklaracje uczniów dotyczące do-
świadczania przez nich przemocy słownej i fizycznej ze strony nauczycieli. 
We wszystkich typach szkół wyraźnie zmniejszyła się grupa uczniów deklaru-
jących doznawanie przemocy słownej od nauczycieli (wykres 21). 

Różnice dotyczące występowania przemocy fizycznej są mniejsze i różne 
w różnych typach szkół (wykres 22). Wzrost takiej formy przemocy ze strony 
nauczyciela deklarują przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej i za-
sadniczej szkoły zawodowej oraz – w bardzo niewielkim zakresie – uczniowie 
liceów ogólnokształcących. W pozostałych typach szkół mamy do czynienia 
z nieznacznym spadkiem deklaracji występowania tego rodzaju zachowań.
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Wykres 21. Przemoc słowna ze strony nauczycieli. Analiza porównawcza (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Wykres 22. Przemoc fizyczna ze strony nauczycieli. Analiza porównawcza (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

9.  Konstruowanie i wdrażanie programów profilaktycznych  
w katowickich szkołach i placówkach

W wyniku analizy zebranych materiałów badawczych oraz danych z innych 
badań wyłoniła się struktura problemów występujących w katowickim środo-
wisku szkolnym:
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– występowanie różnych form przemocy w środowisku szkolnym, w tym 
przemoc słowna oraz – w mniejszym stopniu – agresja fizyczna w relacjach 
między uczniami i w kontaktach nauczyciel – uczeń;

– występowanie na terenie szkoły nieformalnych grup o destruktywnym 
charakterze;

– palenie papierosów – nikotynizm;
– spożywanie alkoholu;
– rozpowszechnianie i zażywanie narkotyków.

Jednocześnie analiza wyników badań wskazuje, że działania w szkole po-
winny być szczególnie nakierowane na:
– wzmacnianie więzi społecznych w szkole;
– realizację programów profilaktycznych opartych na solidnej diagnozie, wy-

korzystującej różnorodne źródła (badania socjologiczne, dane instytucjonal-
ne: sąd, policja, pomoc społeczna);

– monitoring problemów społecznych w szkole;
– wzmocnienie kadry pedagogicznej dzięki specjalistom diagnozowania i roz-

wiązywania problemów społecznych.
Właściwą odpowiedzią na zagrożenia wynikające z zażywania i naduży-

wania alkoholu, papierosów, środków odurzających oraz występowania prze-
mocy w środowisku uczniów różnych typów szkół w Katowicach jest między 
innymi realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych. Ankietowani 
uczniowie mają doświadczenia uczestnictwa w takich programach. W zależ-
ności od tematyki zajęć udział w nich wzięło od ponad 20% do niemal 45% 
uczniów (tab. 9, wykres 23).

Tabela 9. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych (dane w %)

Uczestnictwo w zajęciach  
szkolnych poświęconych: Tak Nie

Brak 
odpo-
wiedzi

Ogółem

Uzależnieniu od alkoholu 36,7 57,7 5,6 100
Uzależnieniu od narkotyków 44,6 50,2 5,2 100
Uzależnieniu od papierosów 37,4 56,5 6,1 100
Zagrożeniom ze strony sekt 20,8 73,3 5,9 100
Radzeniu sobie z emocjami  

i agresją 30,7 63,2 6,1 100

Współpracy młodzieży z policją 
lub strażą miejską 36,8 57,6 5,5 100

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.
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Wykres 23. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych a rodzaj szkoły (dane w %)

Źródło: Diagnoza problemów społecznych uczniów szkół katowickich..., dz. cyt.

Oferta programów prowadzonych w katowickich szkołach i innego typu 
placówkach edukacyjnych jest bogata. Jej rdzeniem są działania realizowane 
w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowi-
cach. Spośród wielu programów warto wymienić następujące:
– „Falochron na rzecz młodzieży województwa śląskiego” – skierowany 

do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
– „Bezpieczny Maluch” – program Komendy Miejskiej Policji realizowany 

w wybranych miejskich przedszkolach;
– „Kibicuj Fair Play” – realizowany w VI klasach szkół podstawowych oraz 

w I klasach gimnazjów;
– „Zachowaj trzeźwy umysł” – program ogólnopolski;
– „Z bajką bezpieczniej” – program straży miejskiej, realizowany w klasach 

I-III wybranych szkół podstawowych oraz w wybranych przedszkolach;
– „Korekta” – program profilaktyki uzależnień od alkoholu; 
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– „Narkotyki, dopalacze – stop”;
– „Kiszone ogórki” – program profilaktyki antynikotynowej;
– Programy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – „Trzymaj for-

mę” oraz „Dbam o siebie, żyję zdrowo”;
– „Partnerskie przedszkole”;
– „Mamo, tato, pobaw się ze mną”;
– „Podaj rękę partnerowi”;
– „Czuję się bezpieczny”;
– „Bezpieczne dziecko – Przyjaciel Sznupka” ( w szkołach podstawowych);
– „Bezpieczny gimnazjalista” (w gimnazjach);
– „Bezpieczna młodzież” (w szkołach ponadgimnazjalnych).

Szczególnie interesującą i ważną z merytorycznego punktu widzenia, a tak-
że specyficzną formą pracy profilaktycznej w szkołach i placówkach miasta Ka-
towice są przy tym środowiskowe programy profilaktyczne14.

14  Szczegółową prezentację tych programów zawiera zamieszczony w niniejszej książce tekst 
M. Maciejewskiego.
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Krystyna Faliszek

Współpraca Miasta Katowice  
z organizacjami pozarządowymi  
w obszarze rozwiązywania problemów 
społecznych – przykłady dobrych praktyk

Wstęp
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form re-
alizacji zadań własnych samorządów lokalnych. Współpraca ta ma szczególne 
znaczenie w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Organizacje trze-
ciego sektora, najczęściej silnie wpisane w kontekst lokalnych społeczności, mają 
bardzo znaczący wpływ na skuteczność funkcjonowania systemu wsparcia spo-
łecznego, w pracach na rzecz przeciwdziałania i ograniczania izolacji oraz wyklu-
czenia społecznego jako konsekwencji rozlicznych problemów społecznych. 

Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (organizacji pozarządo-
wych) odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu podstaw tego systemu: zaan-
gażowania obywatelskiego, sieci powiązań wspólnotowych, zaufania do współ-
obywateli, normy wzajemności, owocującej skłonnością do wzajemnej pomocy 
i wymiany świadczeń. Trudno sobie dziś wyobrazić skuteczną politykę spo-
łeczną na poziomie lokalnym bez aktywności licznych organizacji i inicjatyw 
obywatelskich, nie tylko w małych społecznościach, ale i w tych wielkomiej-
skich, w których coraz częściej pojawiają się inicjowane oddolnie działania sku-
pione na problemach dzielnicy, osiedla czy szczególnej pod jakimś względem 
kategorii mieszkańców. Organizacje pozarządowe mają już dzisiaj bowiem 
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po swojej stronie liczne atuty, takie jak wysoki poziom kwalifikacji działają-
cych ludzi, bardzo wysoki stopień motywacji i zaangażowania, większa wiedza 
i doświadczenie społeczne, mniejszy dystans do środowiska, w którym działa-
ją, zdecydowanie partnerskie nastawienie do współpracy z innymi instytucja-
mi i organizacjami1. 

1.  Organizacyjne i innowacyjne wartości współpracy  
samorządu miasta z sektorem pozarządowym 

Programy i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe są ważnym 
dopełnieniem i poszerzeniem działań podejmowanych w strukturach samo-
rządowych. Ich atutem jest to, że uzupełniają luki w działalności instytucji pu-
blicznych, wchodząc często ze swoją aktywnością w obszary niszowe, trudne 
do zagospodarowania przez instytucje publiczne z uwagi na niewielki rozmiar 
lub lokalną specyfikę potrzeb. Jeśli wyznacznikiem skutecznego rozwiązywania 
problemów społecznych we współczesnych społeczeństwach jest to, co określa 
się jako community capacity2, to aktywność obywatelska jest tym, co znakomicie 
wzmacnia strukturę generujących tę zdolność sieci społecznych, które powstają 
na bazie grup sąsiedzkich, grup rówieśniczych, środowisk zawodowych, mniej 
lub bardziej wpływowych środowisk lokalnych i lokalnych elit, a także wytwa-
rzają się wokół lokalnych instytucji, takich jak samorząd lokalny, ośrodki kul-
tury, szkoły czy inne instytucje publiczne3.

Ponadto to właśnie organizacje trzeciego sektora, dzięki swojej większej ela-
styczności, nierzadko łatwiej podejmują nowatorskie, nierutynowe działania, 
promujące innowacyjne pomysły i rozwiązania. Szczególnie w obszarze przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu „organizacje starają się sporządzić pewne 
matryce rozwiązań, które można by następnie upowszechniać i, z uwzględnie-
niem warunków lokalnych, aplikować w konkretnych miejscach”4, co przyczynia 
się w istotnym stopniu do rozwoju metod i form działań pomocowych, w tym 
szczególnie dziś pożądanych działań aktywizujących. 

To zresztą stanowi kolejny, bardzo ważny, aspekt działalności sektora po-
zarządowego, jakim jest jego rola w aktywizowaniu i integrowaniu społecz-
ności lokalnych. Składają się na to dwa elementy. Z jednej strony organizacje 

1  J. Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, ISP, Warszawa 2002.
2   Community capacity definiuje się jako zdolność społeczności lokalnej do rozwiązywania konkretnych 

wyzwań stojących przed nią w danym momencie, jako aktualny stan tej społeczności i jej potencjał, 
który może zostać wykorzystany do rozwiązywania bieżących problemów (B. Lewenstein, Zasoby lo-
kalne: zarys koncepcji [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa pol-
skiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa 2004.

3 Tamże.
4  K. Górniak, Organizacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu i ich beneficjenci [w:] P. Gliński, B. Le-
wenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja..., dz. cyt.
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te z uwagi na swoją specyfikę5 nastawione są na aktywizację i integrację spo-
łeczną beneficjentów, na przywrócenie im, chociaż częściowo, zdolności do sa-
modzielności życiowej i na odbudowę ich więzi ze środowiskiem (w dużym 
stopniu właśnie poprzez wykorzystanie metod i form działania o charakterze 
aktywizującym). Z drugiej zaś strony przyczyniają się do aktywizacji i integra-
cji środowiska lokalnego na rzecz pomocy ludziom i grupom dotkniętym róż-
nymi trudnościami i deficytami życiowymi, wzmacniając w ten sposób – wciąż 
wątłe w Polsce – społeczeństwo obywatelskie6. 

2.  Zakres mobilizacji zasobów miejskich dla aktywizacji polityki 
społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 

W zadania polskich samorządów lokalnych wpisany jest dziś nie tylko obowią-
zek współpracy z trzecim sektorem, ale także jednoznacznie określone zasady 
tej współpracy: subsydiarność, partnerstwo, suwerenność stron, efektywność, 
uczciwa konkurencja i jawność (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, Dz.U.3.96.873). Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowi-
ce oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgodnie z Ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie corocznie dofinansowują ini-
cjatywy społeczne na rzecz mieszkańców miasta doświadczających różnorod-
nych problemów i trudności życiowych. 

Wydatki miasta na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi 
systematycznie rosną; w 2006 r. wyniosły ok. 12,1 mln zł; w 2011 roku była to już 
kwota prawie 21,2 mln zł7. Liczba organizacji, z którymi podjęto współpracę, 
wzrosła w tym czasie ze 198 (w 2006 r.) do 327 (w 2011 r.). W 2011 r. na szeroko 
rozumiane działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, reali-
zowane przez Wydział Polityki Społecznej UM oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wydano ponad 13,2 mln zł. Mieszczą się tu zadania z zakresu:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
– ochrony i promocji zdrowia; 
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– aktywizacji społeczności lokalnych i promocji społeczeństwa obywatelskie-

go oraz świadomości prawnej obywateli.

5 Chodzi między innymi o to, że na ogół nie oferują świadczeń pieniężnych i prostej pomocy materialnej.
6  P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.

7  Dane na podstawie sprawozdania z realizacji w 2011 r. Programu współpracy miasta Katowice z organizac-
jami pozarządowymi na 2011 rok.
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Dofinansowanie obejmuje również działania realizowane w placówkach 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, takich jak ośrodki interwen-
cji kryzysowej, świetlice i kluby środowiskowe, ośrodki wsparcia czy ośrodki 
rehabilitacyjne. W 2011 r. z różnorodnych form wsparcia i pomocy dofinanso-
wanych przez WPS UM i MOPS skorzystało ok. 46,4 tys. mieszkańców Kato-
wic w różnym wieku.

Wśród licznych działań i projektów na uwagę zasługują zwłaszcza te, któ-
re w jakiś sposób pozytywnie wyróżniają się na tle innych, mogą zatem stano-
wić swoisty wzór do naśladowania, wzór dobrej praktyki.

Wiele inicjatyw zorientowanych jest na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, 
a w szczególności dzieciom z takich rodzin. W 2011 r. Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” uzyskało dotację na realiza-
cję Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego dla Dzieci i Młodzieży 
oraz ich Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną „Lepsze jutro”, który 
wpisuje się w całokształt działalności tej organizacji, prowadzonej od lat. Pro-
gram skierowany jest do mieszkańców Załęża, jednej z najbiedniejszych dzielnic 
Katowic, w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat, pochodzących 
z rodzin, które, same będąc dysfunkcyjne, nie stanowią dla swoich dzieci opar-
cia emocjonalnego, nie są w stanie wesprzeć ich w zdobywaniu wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. 

W ramach Programu prowadzone są:
– ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (2-5 lat),
– świetlica terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 

(6-10 lat),
– świetlica terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym (11-14 lat),
– praca uliczna dla dzieci i młodzieży z Załęża (3-18 lat),
– szkolenia kadry i wolontariatu.

Poza ważnymi i licznymi celami bezpośrednimi – takimi jak przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu, psychoprofilaktyka, wyrównanie szans edu-
kacyjnych i kulturowych, zwiększenie dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, 
kultury i sportu, poprawa sytuacji szkolnej, wzrost umiejętności zadaniowych 
i społecznych, wzrost umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konflik-
tów i problemów, wzrost umiejętności realizacji swoich zainteresowań i pasji, 
poprawa sytuacji emocjonalnej i rozwiązanie części problemów psychologicz-
nych adresatów programu, dotarcie do tych dzieci i młodzieży, które najbar-
dziej tego potrzebują, a z wielu powodów nie trafiają pod opiekę placówek 
wsparcia dziennego lub z nich „wypadają” – przewidziano również istotne 
cele pośrednie, m.in. rozwijanie i popularyzowanie środowiskowych form pra-
cy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi problemami alkoholizmu i narkoma-
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nii oraz marginalizacją, zaktywizowanie do działań na rzecz osób wykluczo-
nych społecznie ludzi młodych, na zasadach wolontariatu, wzrost umiejętności 
i świadomości społecznej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk 
zagrożonych. Założone cele realizowane są przy wykorzystaniu zróżnicowa-
nych metod pracy, począwszy od pomocy socjalnej, poprzez zajęcia terapeu-
tyczne, edukacyjne i logopedyczne, trening indywidualny, społeczny i trening 
samoobsługi, organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań, po pracę z ro-
dzinami i opiekunami. 

Pomocą w ramach projektu objętych zostało ok. 55 osób (dzieci i młodzież) 
oraz ich rodziny i opiekunowie, ponadto nieokreślona liczba korzystających 
z pracy na ulicy8. Ważne jest to, że projekt ten stanowi dopełnienie, poszerzenie 
i konsekwentną kontynuację działań prowadzonych od lat przez Stowarzysze-
nie i angażuje do współpracy przedstawicieli innych instytucji, w tym publicz-
nych, działających w dzielnicy.

Podobny profil mają działania podejmowane w Świetlicy Środowisko-
wej Profilaktyczno-Wychowawczej im. św. Brata Alberta, prowadzonej przez 
Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Barbary9. Placówka w obecnej postaci funk-
cjonuje od 1998 r. i od początku jej działalność jest współfinansowana przez Sa-
morząd Miasta Katowice. Siedziba Świetlicy mieści się w budynku parafialne-
go domu katechetycznego, gdzie znajdują się cztery sale zajęć grupowych, sala 
do gier sportowych, pokój terapii zajęciowej oraz zaplecze sanitarne i kuchen-
ne. Placówka dysponuje 50 miejscami, przeznaczonymi przede wszystkim dla 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, wychowujących się w rodzi-
nach dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, 
bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospo-
darstwa domowego. Podczas wakacji letnich dla wychowanków organizowane 
są dwutygodniowe wyjazdy kolonijne. Dzieci podzielone są na 4 grupy wieko-
we; nad każdą sprawują opiekę pedagog i psycholog. Raz w miesiącu odby-
wają się spotkania społeczności świetlicowej o charakterze informacyjno-or-
ganizacyjnym, podczas których przedstawiane są również problemy, z jakimi 
spotykają się na co dzień podopieczni.

W celu lepszego zaspokajania potrzeb psychofizycznych wychowanków, 
a także przeciwdziałania powstawaniu zjawisk o charakterze patologicznym, 
w 2001 roku utworzono w Świetlicy program profilaktyczny (realizowany 
do dziś), który w obecnej formie nosi nazwę „Miłość, wolność, przyjaźń – pro-
mowanie zdrowego stylu życia. Profilaktyczne i opiekuńcze działania wobec 

8  Na podstawie informacji otrzymanych od Moniki Bajki ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

9 Na podstawie informacji otrzymanych od kierownika Świetlicy, Dobrosławy Walkiewicz. 
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dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka”. Program jest stale mody-
fikowany i uzupełniany w zależności od aktualnych potrzeb i bieżącej oceny 
jego rezultatów. Zawiera zadania, których celem jest korekcja zaburzeń zacho-
wania, profilaktyka uzależnień, zaspokajanie potrzeb psychofizycznych dzieci 
i rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności oraz wcielanie wartości chrześci-
jańskich w wychowaniu. W przypadku tego projektu istotna jest nie tyle inno-
wacyjność przyjętych rozwiązań, których tu raczej nie ma, ale kompleksowość 
oddziaływań, pozwalających na bieżąco reagować na pojawiające się trudności 
i problemy podopiecznych oraz to, że Świetlica jest instytucją pomocową do-
brze zakorzenioną w lokalnym środowisku i na trwałe wpisała się w sieć po-
mocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych.

Również dzieci, ale tym razem przebywające na leczeniu szpitalnym 
spowodowanym poważnymi chorobami, są beneficjentami realizowanego 
w 2011 r. przez Fundację „Dr Clown” projektu „Równi w zabawie – równi 
w życiu”, którego głównym celem jest integracja wolontariuszy z osobami cho-
rymi i niepełnosprawnymi. W projekcie tym młodzi wolontariusze, młodzież 
ze szkół średnich oraz z klubów młodzieżowych, zostali przeszkoleni w zakre-
sie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi oraz w zakresie pedagogiki 
zabawy dostosowanej do sytuacji tych dzieci. Podczas warsztatów mieli możli-
wość poznania różnych metod i specyfiki pracy z osobami chorymi, mieli także 
sposobność do zadawania nurtujących ich pytań. 

 Po ukończeniu szkoleń młodzi wolontariusze samodzielnie przygotowali 
i przeprowadzili zajęcia dla dzieci w szpitalu, w przedszkolu oraz w ośrodku 
dla dzieci niepełnosprawnych. Większość ochotników po zakończeniu projek-
tu postanowiła kontynuować współpracę z Fundacją, co zapewne jest jednym 
z najważniejszych jego rezultatów10. Projekt ten w istotnym stopniu uzupełnia 
typową ofertę działań pomocowych, wchodząc w obszar niszowy – do tej pory 
praktycznie niezagospodarowany – i oferując wsparcie dla stosunkowo niewiel-
kiej, bardzo specyficznej grupy odbiorców, ponieważ choroba i związany z nią 
pobyt w szpitalu (szczególnie jeśli mają charakter długotrwały) w przypadku 
dzieci może stać się znaczącym czynnikiem izolacji społecznej.

Nie tylko dzieci są beneficjentami działań podejmowanych przez różne or-
ganizacje pozarządowe. Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Czarni” przy KWK „Wieczorek” prowadzi zajęcia rekreacji 
ruchowej dla osób starszych „Program + 55”. Głównym założeniem Progra-
mu jest promocja i animacja zdrowia poprzez aktywizację osób po pięćdziesią-
tym roku życia. Zajęcia mają na celu zwiększenie sprawności fizycznej poprzez 

10  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://www.drclown.pl/index.php?page=katowice, 
19.04.2012.



Krystyna Faliszek

238

wzmocnienie mięśni i układu kostno-stawowego oraz rozwój i poprawę zdol-
ności motorycznych, np. równowagi czy koordynacji ruchowej. Poza efektami 
zdrowotnymi ćwiczenia mają korzystny wpływ również na samopoczucie psy-
chiczne, uczą dbałości o własne ciało i jego akceptacji w starszym wieku. Pro-
gram obejmuje zajęcia na sali gimnastycznej przy muzyce, zajęcia na basenie 
(aquaaerobik), a także organizację różnego rodzaju gier i zabaw, zarówno na sali, 
jak i w terenie; przewiduje również dla każdego uczestnika fachową konsultację 
lekarską11. Projekt ten jest elementem tworzenia systemu aktywizacji osób star-
szych, przyczyniając się nie tylko do polepszenia ich kondycji psychofizycznej, 
ale przede wszystkim do rozbudowania i wzmocnienia więzi społecznych senio-
rów z szerszym otoczeniem, a także motywując ich do podejmowania aktywno-
ści poza własnym wąskim środowiskiem rodzinno-towarzyskim.

Częstym adresatem programów i projektów pomocowych są osoby niepeł-
nosprawne – zarówno dzieci, jak i dorośli – oraz ich rodziny. Bardzo ciekawym 
przykładem takiej inicjatywy jest innowacyjny projekt zatytułowany „Hortite-
rapia skuteczną metodą integracji osób niepełnosprawnych i przewlekle cho-
rych z otoczeniem oraz sposobem ich aktywizacji społecznej w Katowicach 
– Mieście Ogrodów”, rozpoczęty w 2011 roku przez „Nasze Śląskie” Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne. Stowarzyszenie wraz z uczniami i opiekunami 
ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych 
nr 6 w Katowicach, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „FAON”, Zespołem 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gen. S. Kaliskiego w Katowicach, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej SPES w Katowicach oraz Pracownią Genius 
Loci Architekci z Katowic i Kwiaciarnią Blumy i Gyszynki, opracowało plan po-
wstania i funkcjonowania modelowego „ogrodu terapeutycznego” jako uzupeł-
niającego narzędzia terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla polepszenia zdrowia 
psychicznego i fizycznego odbiorców projektu, dzięki zastosowaniu elementów 
ogrodoterapii, dostosowanej do warunków lokalowo-środowiskowych szko-
ły. Istota powstania tego ogrodu „sensorycznego”, nazwanego „Zmysłowe Za-
kątki”, opiera się na ciągłym współdziałaniu i partycypacji różnych środowisk 
(gospodarzy – czyli niepełnosprawnych uczniów, ich opiekunów i pedagogów 
z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach – oraz przedsta-
wicieli władz lokalnych i wybranych instytucji, mieszkańców pobliskich osie-
dli, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przedszkoli itp.) na każdym etapie 
tworzenia oraz funkcjonowania ogrodu. 

Uwzględniając warunki terenowo-lokalowe ZSZS nr 6 oraz lokalne pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, przewidziano utworzenie na obsza-
rze ogrodu kilku zakątków tematycznych, pozwalających na poznawanie 

11 Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://www.czarni.com.pl, 19.04.2012.
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i doświadczanie świata natury przy pomocy różnych zmysłów, bez względu 
na wiek i różne inne ograniczenia, nawet w przypadku utraty czy zaburzenia 
jednego ze zmysłów. 

Główne cele Projektu wpisują się w szeroki kontekst ponadnarodowy (De-
kada Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju) i lokalny (Katowice – Mia-
sto Ogrodów) i obejmują samą kompozycję poszczególnych zakątków oraz ich 
funkcjonowanie, czyli utworzenie i wieloaspektowe wykorzystanie, zgodnie 
z przyjętymi założeniami:
– ogród dostępny dla wszystkich (ogród bez barier), pielęgnowany, współ-

tworzony ciągle na nowo przez wszystkich chętnych;
– ogród odbierany wszystkimi zmysłami jako narzędzie terapeutyczno-

rehabilitacyjne;
– ogród jako miejsce integracji (osób niepełnosprawnych, defaworyzowanych, 

międzypokoleniowej), miejsce spotkań, źródło radości i wypoczynku;
– ogród przestrzenią do rozwijania talentów;
– ogród wyzwalający inicjatywy edukacyjne, kulturalne, artystyczne;
– ogród elementem tożsamości jego twórców, powodem do dumy oraz atrak-

cją turystyczną miasta i regionu.
Ważnym celem projektu jest również promocja idei ogrodoterapii (hortite-

rapii) i możliwości, jakie stwarza jej zastosowanie w celu poprawy fizycznego, 
psychicznego, społecznego i poznawczego funkcjonowania człowieka12. Pro-
jekt ten ma charakter wybitnie innowacyjny, jego istotnym atutem jest działa-
nie na rzecz grup dotkniętych różnymi dysfunkcjami (fizycznymi i społeczny-
mi) i wzmacnianie integracji społecznej tych osób z szerszym środowiskiem, 
ma także niebanalne walory edukacyjne. Bardzo ważne jest również to, że jego 
funkcjonowanie jest oparte na współdziałaniu wielu różnych grup i instytucji, 
stanowiąc element budowania sieci wsparcia o zróżnicowanym charakterze.

Niezwykle interesującym i innowacyjnym projektem jest też zrealizowany 
przez Stowarzyszenie „Aktywne Życie” informator internetowy dla osób nie-
pełnosprawnych „Katowice bez barier”. Informator powstał w ramach realiza-
cji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2007-2011 – Katowice bez barier”. To zbiór informacji dla osób niepełnospraw-
nych, ich rodzin, opiekunów i wszystkich tych, którzy pracują z osobami niepeł-
nosprawnymi oraz działają na ich rzecz, ułatwiających swobodne poruszanie się 
po mieście. Jego zadaniem jest ukazanie stanu faktycznego dostosowania kato-
wickich budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnospraw-

12  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://www.naszeslaskie.katowice.pl (20.04.2012) 
oraz otrzymanych od Bogusławy Miziołek-Mieczkowskiej z „Nasze Śląskie” Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne.
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nościami, tak, aby każda osoba niepełnosprawna mogła przed wyjściem z domu 
sprawdzić, jakich przystosowań może spodziewać się w miejscu, do którego się 
udaje i by mogła samodzielnie ocenić, czy obiekt, do którego planuje się udać, 
jest – przy uwzględnieniu własnego stopnia niepełnosprawności – dostępny. 

W informatorze znalazły się opisy urzędów, obiektów kulturalnych, tury-
stycznych, sportowych i handlowych. Co ważne, wszystkie te wiadomości zo-
stały zebrane przez osoby niepełnosprawne, są to więc informacje dokładne, 
sprawdzone i rzetelne. Informator jest na bieżąco rozbudowywany o opisy ko-
lejnych sprawdzonych obiektów13. Projekt ma charakter rozwojowy, a, co waż-
ne, każdy zainteresowany – osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun lub ktokol-
wiek inny – może włączyć się w jego rozbudowę przez dodanie opisu nowego 
obiektu lub aktualizację już istniejącego.

Do osób niepełnosprawnych skierowany jest również projekt Stowarzysze-
nia „FAON”, które stworzyło dla nich pogotowie asystenckie, wykorzystujące 
pracę wolontariuszy. W ramach projektu, za symboliczną opłatą (w wysoko-
ści 2 zł za godzinę) niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy wolontariu-
szy w postaci:
– usługi towarzyszenia (rozmowa wspierająca, usługi lektorskie, wspieranie 

w realizacji zainteresowań i hobby – w tym wyjścia na imprezy kulturalne, 
sportowe, integracyjne itp.);

– usługi komunikacyjno-transportowej (pomoc w dotarciu w wybrane 
miejsce);

– wsparcia rehabilitacyjnego i leczniczego (asystowanie w rehabilitacji leczni-
czej, towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, konsultowanie doboru sprzę-
tu rehabilitacyjnego);

– usługi doradczej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wy-
pełnianiu druków urzędowych);

– pomocy w czynnościach dnia codziennego (w robieniu zakupów, w wyko-
nywaniu prac domowych);

– asystenckiego wsparcia edukacyjnego;
– wsparcia zawodowego w miejscu pracy.

Każdy uczestnik projektu może zamówić taką usługę telefonicznie  
z 24-godzinnym wyprzedzeniem; w ciągu miesiąca może skorzystać z 5 go-
dzin pomocy asystenta. Asystenci świadczący usługi w ramach projektu 
mają przeszkolenie konieczne do wykonywania czynności asystenckich 
i pracy z osobami niepełnosprawnymi14. Projekt jest ważnym uzupełnie-

13  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach http://aktywnezycie.org i http://katowice.bez-
barier.info/ 20.04.2012.

14 Na podstawie informacji otrzymanych od Magdaleny Danilewicz ze Stowarzyszenia „FAON”.
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niem pomocy, z jakiej mogą korzystać niepełnosprawni w ramach innych 
systemów wsparcia, bowiem oferuje pomoc w sytuacjach niespodziewanych 
czy doraźnie pojawiających się potrzeb.

3.  Wolontariackie i obywatelskie dobre praktyki  
a aktywizacja i reintegracja wykluczonych 

Aktywizacja działalności wolontariatu w Katowicach jest przedmiotem pro-
gramu „Katowice strefą wolontariatu”, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Regionalne Centrum Wolontariatu”. Projekt skierowany jest do wszystkich 
mieszkańców Katowic, którzy chcieliby zaangażować się w pracę na zasadzie 
wolontariatu na rzecz osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Szczególnie chodzi o zmotywowanie i zachęcenie do działania osób młodych 
– uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych, studentów, bezrobotnych absol-
wentów – a także ludzi starszych, którzy mają sporo wolnego czasu, duży ba-
gaż doświadczeń i umiejętności, którymi mogą się podzielić z innymi. Zapla-
nowana została szeroko zakrojona akcja promująca wolontariat (a także sam 
projekt) – w postaci prelekcji, spotkań z ludźmi doświadczonymi w aktywnym 
działaniu na rzecz innych, prowadzenia strony www.strefa-wolontariat.pl, wy-
syłki newslettera, prowadzenia profili w mediach społecznościowych, organiza-
cji happeningu, plakatów i ulotek. Przewidziano również profesjonalne szkole-
nia dla kandydatów na wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, wsparcie 
merytoryczne szkół oraz organizacji pozarządowych, placówek uprawnionych 
do współpracy z wolontariuszami – poprzez udzielanie im poradnictwa w za-
kresie wolontariatu, a także prowadzenie Biblioteczki Wolontariatu, z której 
może skorzystać każdy zainteresowany tematyką wolontariatu15. W ten sposób 
projekt staje się narzędziem nie tylko aktywizacji społecznej młodych miesz-
kańców Katowic, ale tworzy także podstawy do rozwoju współpracy instytucji 
i organizacji korzystających z pracy wolontariuszy oraz stanowiących natural-
ną bazę ich rekrutacji, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis” w Katowicach jest realizatorem 
dwóch projektów aktywizujących mieszkańców miasta i promujących społe-
czeństwo obywatelskie16. W ramach jednego z nich w 2009 r. powstał i do dziś 
funkcjonuje punkt poradnictwa prawnego i specjalistycznego dla mieszkańców 
Katowic, w którym można nieodpłatnie skorzystać z porad prawników, pra-
cownika biura komornika, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Ubezpie-
czenia Społecznego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych i psy-

15  Na podstawie informacji otrzymanych od Sandry Mikołajczyk ze Stowarzyszenia „Regionalne Cen-
trum Wolontariatu” w Katowicach.

16 Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://lexcivis-silesia.org, 20.04.2012.
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chologów. Projekt zasługuje na uwagę z tego względu, że większość tego typu 
inicjatyw ogranicza się do poradnictwa prawnego, podczas gdy osoby doświad-
czające różnorodnych trudności życiowych często potrzebują poinformowania 
i porady w znacznie bardziej specjalistycznym zakresie. 

Drugim przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu „Katowice 
Miastem Aktywnych”, jest projekt zatytułowany „Mój jest ten kawałek chodni-
ka i co z tego wynika”. „Katowice Miastem Aktywnych” to cykliczne przedsię-
wzięcie organizowane przez Fundację „Lex Civis” w celu promocji społeczeń-
stwa obywatelskiego. W 2012 r. po raz trzeci młodzież z katowickich szkół będzie 
rywalizować o Tytuł Młodzieżowego Mistrza Wiedzy Samorządowej. W ramach 
testów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych, 
a później w czasie Finału Miejskiego, młodzi ludzie, mieszkający i uczący się lub 
studiujący w Katowicach, będą mogli wykazać się wiedzą z zakresu problematy-
ki samorządu terytorialnego. Konkurs jest otwarty także dla wszystkich innych 
mieszkańców Katowic, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na ten temat. 
Zwycięzcy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali Laureatów 
pod koniec roku. Poza upowszechnianiem wiedzy obywatelskiej projekt stwa-
rza szansę na aktywizację tych młodych ludzi, którzy w przyszłości staną się być 
może promotorami postaw obywatelskich i działalności społecznej.

Warto również zwrócić uwagę na projekt przygotowany przez Towarzy-
stwo Pomocy im. św. Brata Alberta, poszerzający tradycyjne formy pomocy dla 
bezdomnych w postaci schronienia i noclegu o pracę z bezdomnymi na ulicy, 
tzw. streetwork. Celem projektu, realizowanego od 5 lat, jest dotarcie z pomo-
cą do bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych (kanały cie-
płownicze, pustostany, piwnice, klatki schodowe, szałasy itp.) na obrzeżach 
Katowic. Pomoc obejmuje dostarczenie posiłku, odzieży, umożliwienie sko-
rzystania z prysznica oraz zachęcanie do skorzystania z pomocy w placówkach 
(noclegownia, ogrzewalnia). Działania prowadzone są przez przeszkolonych, 
doświadczonych wolontariuszy oraz pracowników Towarzystwa, przy wspar-
ciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Docierają oni z pomocą do ok. 50-70 osób 
miesięcznie; w większości są to te same osoby, które z różnych powodów nie 
chcą lub nie mogą skorzystać z pobytu w placówkach pomocowych. 

Pomimo głównie opiekuńczego charakteru oferowanej pomocy w przy-
padku kilku osób jej efektem jest skuteczne ich usamodzielnienie się, a nawet 
włączenie w działania Towarzystwa po stronie pomagających17. Projekt Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest uzupełnieniem streetworkingu pro-
wadzonego przez pracowników socjalnych z MOPS-u w Katowicach oraz stre-

17  Na podstawie informacji otrzymanych od Krzysztofa Podlasa z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta w Katowicach.
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etworkingu zorganizowanego przez siostrę Annę Bałchan ze Stowarzyszenia 
„Po MOC”, skierowanego do środowiska kobiet będących ofiarami handlu ludź-
mi i przymusowej prostytucji (szerzej na ten temat w dalszej części tekstu).

Ważnym obszarem aktywności organizacji pozarządowych jest pomoc 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin. Zwiększe-
nie dostępności pomocy terapeutycznej dla takich osób oraz dla osób zagro-
żonych podobnymi uzależnieniami przewiduje projekt prowadzony przez 
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”. Działania skierowane 
są do osób uzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu, ich ro-
dzin, osób współuzależnionych, do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
oraz osób, które propagują trzeźwy sposób życia. Głównym celem jest wspie-
ranie i pomoc dla tych, którzy pragną podjąć lub już podjęli leczenie i chcą roz-
począć życie bez uzależnienia. 

Stowarzyszenie oferuje – bezpłatnie lub za częściową odpłatnością – różno-
rodne formy pomocy, między innymi porady w ramach pierwszego kontaktu, 
spotkania grup samopomocowych, spotkania grup wsparcia, spotkania kultu-
ralne, zajęcia sportowe, zabawy taneczne na trzeźwo, wycieczki, obozy i zimo-
wiska terapeutyczne18. Projekt stanowi istotne uzupełnienie sieci wsparcia dla 
osób doświadczających problemów w związku z różnymi uzależnieniami (wła-
snymi lub cudzymi). Zwiększa szanse, że osoby takie po uzyskaniu pierwszej 
pomocy nie „wypadną” z systemu wsparcia na skutek braku informacji, co i jak 
dalej lub braku motywacji do kontynuowania wysiłków związanych z wycho-
dzeniem z problemu.

Podobny profil beneficjentów ma projekt punktu informacyjno-konsultacyj-
nego i poradnictwa z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz prze-
mocy domowej dla mieszkańców Katowic, realizowany od 2004 roku przez Ślą-
skie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” – Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla 
Rodzin z Problemem Alkoholowym. Do zakresu działalności należy prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa, w tym udzielanie porad i konsultacji prawnych, 
psychologicznych oraz terapeutycznych, a także całodobowe pogotowie telefo-
niczne, wspierające, informacyjno-konsultacyjne, mające na celu pomoc w rozwią-
zywaniu problemów. Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców Kato-
wic, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Szopienice i okolic. Odbiorcami 
są przeważnie osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin, w których wystę-
puje problem związany z nadużywaniem alkoholu (lub inne uzależnienia) i prze-
mocą domową. Z usług Punktu w ciągu roku korzysta ok. 500-550 osób w różnym 
wieku, najczęściej między 35 a 60 rokiem życia, o niskim statusie materialnym. 

18  Na podstawie informacji otrzymanych od Barbary Skrzypczak-Stoleckiej z Katowickiego Stowarzysze-
nia Trzeźwościowego „Dwójka”.
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Oferta działań pomocowych obejmuje:
1. Rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta.
2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psy-

choterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjali-
stycznego leczenia.

3. Motywowanie osób pijących szkodliwie i ryzykownie, ale nieuzależnio-
nych, do zmiany szkodliwego wzoru picia.

4. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu 
odwykowym.

5. Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom (dotyczy 
również problemu narkotykowego).

6. Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin 
alkoholowych.

7. Rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar prze-
mocy domowej.

8. Motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii.
9. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych 

miejsc specjalistycznej pomocy.
10. Współpracę ze szkołami i stowarzyszeniami trzeźwościowymi, mającą 

na celu osobiste i telefoniczne udzielanie informacji w celu wczesnego zdia-
gnozowania problemu i poszukiwania rozwiązań. 
Dzięki kompleksowości oferowanych działań zwiększa się skuteczność 

form pomocy o charakterze długofalowym, a nie tylko interwencji doraźnych19. 
Podobnie jak w projekcie opisanym wcześniej, również w tym przypadku, poza 
najważniejszymi celami, ważny jest efekt utrzymania osób potrzebujących po-
mocy w systemie wsparcia poprzez motywowanie do podjęcia i kontynuowa-
nia udziału w różnych formach pomocy.

Bardzo ważną formą pomocy jest także projekt pod nazwą „Program porad-
nictwa specjalistycznego udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem 
kobietami, przemocą oraz ich rodzinom”, przygotowany przez Stowarzyszenie 
„Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Głównymi odbiorcami 
projektu, który jest realizowany od 2008 r., są kobiety – ofiary, które doświad-
czyły procederu handlu ludźmi, przymusowej prostytucji lub innych form prze-
mocy – będące mieszkankami Katowic lub przebywające na terenie Katowic (np. 
pracujące lub uczące się na terenie miasta), a także otoczenie tych kobiet, czyli ich 
dzieci, krewni lub bliscy. W ramach projektu Stowarzyszenie zapewnia uzyska-
nie bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej – gru-

19  Na podstawie informacji otrzymanych od Krystyny Niemiec, kierownika Ośrodka Interwencji 
Kryzysowych Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”.
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powo lub indywidualnie – pomocy prawnej, umożliwia skorzystanie z doradz-
twa zawodowego, a także daje możliwość udziału w zajęciach i warsztatach, np. 
z rękodzieła. 

Działania objęte projektem są elementem kompleksowego programu pomo-
cy dla kobiet i ich dzieci zagrożonych lub dotkniętych przemocą seksualną, fi-
zyczną i psychiczną, ofiar handlu kobietami oraz dla ich rodzin, realizowanego 
przez Stowarzyszenie od początku jego istnienia, tj. od roku 2001. Program ten 
obejmuje zróżnicowane działania, m.in. e-pomoc (za pośrednictwem Internetu), 
streetwork, poradnictwo specjalistyczne, schronienie w całodobowym ośrodku 
pomocy, pomoc w procesie usamodzielniania się, a także prace profilaktycz-
ne i szkoleniowe20. Szczególne znaczenie tego projektu wynika z faktu, że jest 
on skierowany do specyficznej, trudnej grupy odbiorów: kobiet, które potrzebu-
ją pomocy bardzo specjalnej, na ogół niełatwej do uzyskania w instytucjach i or-
ganizacjach zorientowanych na przypadki bardziej typowe. Ważna jest również 
kompleksowość oferowanych form wsparcia, pozwalająca na udzielenie pomo-
cy zarówno doraźnej, jak i długofalowej w wychodzeniu z problemu.

4.  Inicjatywy społeczne w tworzeniu celów i metod wsparcia 
– dylematy i przykłady 

Przedstawione przykłady projektów realizowanych w Katowicach przez organi-
zacje pozarządowe przy wsparciu finansowym samorządu miasta (ze środków 
będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej), stanowiące zaledwie drobną cząstkę wszyst-
kich przedsięwzięć trzeciego sektora wspieranych z funduszy miejskich, są do-
brą ilustracją tego, jaką rolę w systemie wsparcia i pomocy społecznej spełniają 
inicjatywy społeczne21. Część z nich podejmuje działania w obszarach niszowych 
– niezbyt typowych z punktu widzenia tradycyjnego sposobu pojmowania pro-
blemów społecznych – do tej pory pomijanych przez instytucje i organizacje po-
mocowe. Dzieje się tak bądź to z powodu niedoceniania potrzeb występujących 
w tych obszarach, bądź to z uwagi na małą – w porównaniu z innymi, typowymi 
problemami – skalę i wagę trudności w nich występujących, bądź też z tego po-
wodu, że owa ich nietypowość wymaga działań równie nietypowych, elastycz-
nie dostosowywanych do sytuacji lub specyficznego charakteru odbiorców. 

Presja ze strony zadań statutowych, którymi obarczone są publiczne insty-
tucje pomocowe, powoduje, że koncentrują się one przede wszystkim na pro-

20  Na podstawie informacji otrzymanych od Brygidy Pyrskiej ze Stowarzyszenia „Po MOC” dla Kobiet 
i Dzieci im. Marii Niepokalanej oraz zamieszczonych na stronie http://www.po-moc.pl, 20.04.2012.

21  Należy wspomnieć, że organizacje pozarządowe realizują również bardzo wiele innych projektów 
i programów bez wsparcia finansowego Urzędu Miasta, korzystając ze środków własnych oraz – coraz 
częściej i w większej skali – ze środków Unii Europejskiej, a także z innych źródeł finansowania. 
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blemach o dużej skali natężenia22, a to utrudnia im podejmowanie działań w ta-
kich niszowych obszarach. Również wiele inicjatyw społecznych nastawionych 
jest na rozwiązywanie tych problemów, które z powodu swojej wielkiej skali 
i wagi niejako narzucają się same. Są jednak i takie, które wkraczają, z różnych 
zresztą powodów, właśnie w te niezagospodarowane pomocowo pola i tam się 
doskonale odnajdują. Przykładem tego są projekty realizowane np. przez Fun-
dację „Dr Clown” lub przez Stowarzyszenie „Po MOC”. 

Organizacje pozarządowe są też często promotorami innowacyjnych sposo-
bów działania i form pomocy. Jako z natury swojej mniej obarczone formalnymi 
zobowiązaniami, strukturami biurokratycznymi i procedurami administracyj-
nymi, są bardziej mobilne i elastyczne w doborze metod i narzędzi, którymi się 
posługują. Są też na ogół bardziej otwarte na nowe i nierutynowe rozwiązania, 
a większe zaangażowanie ich członków i współpracowników owocuje więk-
szą łatwością adaptacji takich rozwiązań do swoich działań. Za przykład ta-
kich działań mogą służyć projekty realizowane przez Stowarzyszenie „FAON” 
i „Nasze Śląskie” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne.

Ważnym atutem wielu inicjatyw społecznych jest ich zakorzenienie w środo-
wisku lokalnym. Powstając w odpowiedzi na bardzo konkretny problem (pro-
blemy), funkcjonując blisko tych, których wspierają, czerpiąc z ich zasobów i za-
sobów najbliższego otoczenia, tworzą rozwiązania „uszyte na miarę”, najlepiej 
dopasowane do lokalnych potrzeb i możliwości. Takim przykładem są między 
innymi projekty realizowane przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”, 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” czy Parafię pw. św. Barbary.

Nie do przecenienia jest również aktywizująca rola organizacji społecznych, 
zarówno w stosunku do beneficjentów ich działań, jak i do społeczności lokalnej, 
w której funkcjonują. Niektóre z nich nastawione są na ten drugi cel w szczególny 
sposób, czego przykładem jest chociażby działalność Śląskiej Fundacji Obywatel-
skiej „Lex Civis” czy Stowarzyszenia „Regionalne Centrum Wolontariatu”.

Zamiast podsumowania 
Bardzo dobitnie trzeba podkreślić fakt, iż w przypadku wielu projektów re-
alizowanych przez podmioty z sektora pozarządowego wyraźne jest dążenie 
do zorganizowania działań w sposób kompleksowy. Stowarzyszenia starają się 
zapewniać swoim beneficjentom pomoc i wsparcie zarówno doraźne, jak i dłu-
gofalowe w ich wychodzeniu z problemów i odzyskiwaniu samodzielności ży-
ciowej. Działalność ta jest prowadzona często według własnych metod, niekie-
dy bardzo interesujących, autorskich i nowoczesnych procedur aktywizowania 

22  Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że i ta reguła ma swoje ‒ całkiem liczne – wyjątki, również w przy-
padku Katowic.
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beneficjentów w ich środowisku społecznym. Trzeba jednak zauważyć, że sła-
bością większości przedstawionych przedsięwzięć jest brak ścisłej i rozbudo-
wanej współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami wsparcia społecz-
nego (społecznymi, publicznymi lub prywatnymi – bo i takie przecież istnieją 
w tym obszarze). Ponieważ, jak pokazują wszystkie badania, organizacje trze-
ciego sektora są w znacznym stopniu uzależnione od zasilania finansowego 
ze źródeł publicznych, często współpracują z agendami samorządu miejskie-
go tylko w zakresie własnych celów statutowych. Chronią w ten sposób swo-
je interesy w konkurowaniu z innymi podmiotami o dostęp do ograniczonych 
środków publicznych23. Wynika to z tego, iż współdziałanie samorządu lokal-
nego z podmiotami zewnętrznymi oparte jest na zlecaniu zadań i kontraktowa-
niu projektów, gdzie wymagana jest droga konkursowa i ofertowa wyłaniania 
wykonawców powierzanych (dofinansowywanych) zadań. Bywa zatem, że or-
ganizacje pozarządowe konkurują ze sobą o ich realizację. Prowadzi to czasami 
do negatywnych konsekwencji w postaci niechęci części stowarzyszeń do bliż-
szej współpracy z innymi podmiotami społecznymi i do dzielenia się z nimi 
własną metodyką prowadzenia pracy z klientami. 

Bariery pomiędzy oferentami a zlecającymi i dofinansowującymi realizację 
zadań instytucjami miasta (Wydziałem Polityki Społecznej UM i MOPS) wyni-
kają natomiast z ograniczeń wzajemnej komunikacji. Rola informacji w kształto-
waniu skutecznych planów i projektów interwencji socjalnej jest często kluczo-
wa. Instytucje samorządowe mają obowiązek udostępniania własnych zasobów 
informacyjnych i danych o potrzebach socjalnych klientów. Podmioty trzecie-
go sektora, o ile nie uczestniczą w projektach i konkursach ofertowych, nie mu-
szą przekazywać własnych danych o klientach objętych ich wsparciem. Rodzi 
to bariery we współpracy, a równocześnie utrwala nieufność w ocenie intencji 
związanych z korzystaniem z różnych danych. Ta współpraca jednostek miasta 
i organizacji pozarządowych oczywiście istnieje, ale ma ograniczony charakter, 
nie tworzy się w jej wyniku sieć współdziałania począwszy od wspólnego pla-
nowania przedsięwzięć, poprzez wspólną ich realizację, na wspólnych strate-
giach działania skończywszy.

Mamy nadzieję, że projekt „Diagnoza problemów społecznych i monito-
ring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” pozwoli 
uświadomić wszystkim stronom bariery i trudności, które są tego przyczyną. 
Sądzimy, że dzięki temu system wsparcia społecznego na rzecz przeciwdziała-
nia i ograniczania izolacji oraz wykluczenia mieszkańców miasta doświadcza-
jących różnorodnych problemów i trudności życiowych będzie w Katowicach 
działał jeszcze skuteczniej.

23 P. Gliński, dz. cyt.



248

Literatura
Abbott E., Breckinridge S.: Truancy and No-
n-Attendance in the Chicago Schools. A Study 
of the Social Aspects of the Compulsory Educa-
tion and Child Labor Legislation of Illinois. Chi-
cago 1917. Reprint New York 1970.
Addams J.: Twenty Years at Hull-House. With 
Autobiographical Notes. New York [1910] 1973.
Addams J.: The Second Twenty Years at Hull-
House. New York 1930.
Agresja i przemoc we współczesnym świecie. 
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz 
w instytucjach społeczno-opiekuńczych. Red. 
Kuźma J., Szarota Z. Kraków 1998.
Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Red. 
Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska 
K. Warszawa 2008.
Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy 
teorii a praktyka małych i średnich miast. Red. 
Bartoszek A., Czekaj K. Wyd. GWSH, Kato-
wice 2010. 
Anderson N.: The Hobo: The Sociology of the 
Homeless Men. Chicago 1923.
Applied Sociology. Oportunities and Problems. 
Red. Gouldner A., Miller S.M. New York 
1965.
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologicz-
ne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce 
(Monografia projektu PolSenior). Red. Mos-
sakowska M., Więcek A., Błędowski P. Po-
znań 2012.
Atlas problemów społecznych miasta Wrocławia. 
Red. Kłopot S.W., Skiba W. Wrocław 2006. 
Auleytner J.: Polityka społeczna w Polsce 
i na świecie. Warszawa 2011.
Auleytner J.: Polska polityka społeczna. Kre-
owanie ładu społecznego. Warszawa 2005.
Auleytner J., Głąbicka K.: Polskie kwestie so-
cjalne na przełomie wieków. Warszawa 2001.
Baładynowicz A.: Probacja. Resocjalizacja 
z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2006.
Bambina A.: Online Social Support. The Inter-
play of Social Networks and Computer-Media-
ted Communication. New York 2007.

Banfield E.C.: The Moral Basis of Backward So-
ciety. New Brunswick 1958.
Barszczykowska A.: Kapitał społeczny a zja-
wiska patologii społecznej w wielkim mieście. 
Kraków 2011.
Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepań-
ski M.St.: Miasto i mieszkanie w społecznej 
świadomości. Katowiczanie o Katowicach. Ka-
towice 1997.
Bartoszek A.: Kulturowe standardy i etyczne 
dylematy modernizacji przestrzeni dla potrzeb 
seniora. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej (Nr 1787) Architektura, z. 47. Gliwice 
2008.
Bartoszek A.: Kapitał społeczno-kulturowy 
seniorów jako czynnik jakości życia w środo-
wisku opiekuńczym. [W:] Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej (Nr 1855), Architektura, 
z. 50. Gliwice 2011.
Bartoszek A., Nawrocki T. Kijonka-Niezabi-
towska J.: Tożsamość młodych Ślazaków. Mię-
dzy patriotyzmem lokalnym a europejskością. 
Katowice 2009.
Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd 
dokonań i perspektywy. Red. Marynowicz-
Hetka E., Granosik M., Wolska-Prylińska 
D. Łodź 2007.
Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do in-
nej nowoczesności. Warszawa 2002.
Berne E.: W co grają ludzie. Psychologia sto-
sunków międzyludzkich. Warszawa 1994.
Biernat T.: Społeczno-kulturowe uwarunkowa-
nia światopoglądu młodzieży w okresie transfor-
macji. Toruń 2006.
Błaszczyk M., Kłopot S.W., Pluta J.: Stare 
i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. 
Warszawa 2010.
Boczoń J.: Poradnik budowania partnerstwa. 
Regionalne Centrum Informacji i Wspoma-
gania Organizacji Pozarządowych. Gdańsk 
2006. 
Breckinridge S. P., Abbott E.: The Delinquent 
Child and the Home. New York 1912.
Bruhn J.: Efekt grupy. Spójność społeczna i jej 
konsekwencje dla zdrowia. Warszawa 2011.
Budzyńska E.: Ład moralny w zmieniającym 
się społeczeństwie. Socjologiczne studium war-



249

Literatura

tości moralnych mieszkańców Katowic. Kato-
wice 2007.
Castells M.: Kwestia miejska. Warszawa 1982. 
Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teo-
ria i praktyka. Gdańsk 1998. 
Chakradhar K., Raj V., Raj A.: Modern Social 
Support Structures: Online Social Networks 
and their Implications for Social Workers. „The 
Diabetes Educator” No. 37 July/August 
2011, p. 528-535.
Chronic Conditions and Caregiving in Canada. 
Ed. Stewart M.J. Toronto 2000.
Cohen S., Underwood L.G., Gottlieb B.H.: 
Social Support Measurement and Interven-
tion. A Guide for Health and Social Scientists. 
Oxford ‒ New York 2000.
Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak 
uczyć się zarządzania postindustrialnego. War-
szawa 1993.
Czekaj K.: Atlas problemów społecznych miasta 
Czeladź: 1997/1998. T. 1-2: Problemy alkoholo-
we; bezrobocie; pomoc społeczna; przestępczość 
kryminalna. Raport badawczy. Czeladź 1998. 
Czekaj K.: The Chicago School of Sociology-
’s Heritage in Polish sociology. [W:] The Tra-
dition of the Chicago School of Sociology. Red. 
Luigi Tomasi. Aldershot ‒ Sydney 1998, re-
printed in 1999.
Czekaj K.: Mapy problemów społecznych jako 
narzędzie badawcze ekologii humanistycznej. 
[W:] Socjologia miasta. Wybór tekstów. Red. 
Malikowski M., Solecki S. Rzeszów 1999. 
Czekaj K.: Powiatowa Strategia Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych miasta Siemiano-
wice Śląskie 2002-2010. Pomoc Społeczna. 
Siemianowice Śląskie 2002. 
Czekaj K.: Powiatowa Strategia Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych miasta Świętochło-
wice 200 -2013. Świętochłowice 2006.
Czekaj K.: Socjologia szkoły chicagowskiej i jej 
recepcja w Polsce. Katowice 2007.
Czekaj K.: Środki masowego przekazu a kształ-
towanie poczucia bezpieczeństwa w Katowicach 
w opiniach mieszkańców. [W:] Zeszyt Nauko-
wy Katedry Socjologii i Psychologii GWSH 
nr 25. Red. Sztumski J. Wyd. GWSH, Kato-
wice 2004. 

Czekaj K.: W cieniu zagrożenia terroryzmem 
w mieście. Bezpieczeństwo w Katowicach w opi-
niach mieszkańców. [W:] Zeszyt Naukowy Ka-
tedry Socjologii i Psychologii GWSH nr 21. 
Red. Sztumski J. Katowice 2003.
Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M.: Labirynty 
współczesnego społeczeństwa. Katowice 1999.
Czekaj K., Mossakowska T., Niesporek A., 
Zawartka M.: Gliwice 2001. Kwestie społeczne 
górnośląskiego miasta u progu XXI wieku. Ka-
towice 2002. 
Czekaj K., Niesporek A.: Atlas problemów spo-
łecznych miasta Tychy: 1998/1999. T. 1-2: Pro-
blemy alkoholowe; bezrobocie; pomoc społeczna; 
przestępczość kryminalna. Raport badawczy. 
Tychy 1999. [Raport z badań].
Czekaj K., Niesporek A.: Atlas problemów al-
koholowych miasta Katowice: 1997. T. 1-2: Ba-
dania społeczne: Monitoring alkoholowy, insty-
tucje społeczne zajmujące się problemami alko-
holowymi. Raport badawczy. Katowice 1998.
Czekaj K., Niesporek A.: Powiatowa Strategia 
Integracji i Polityki Społecznej miasta Ruda Ślą-
ska 2003-2015. Ruda Śląska 2003. 
Czekaj K., Niesporek A., Piekarski M., Za-
wartka M.: Częstochowa i problemy społeczne 
jej mieszkańców na przełomie XX i XXI wieku. 
Katowice 2002.
Czekaj K., Niesporek A., Zawartka M.: Atlas 
problemów społecznych miasta Siemianowice 
Śląskie: 1999/2000. T. 1-2: Problemy alkoholo-
we; bezrobocie; pomoc społeczna; przestępczość 
kryminalna. Raport badawczy. Siemianowice 
Śląskie 2001. 
Czekaj K., Niesporek A., Zawartka M.: Atlas 
problemów społecznych miasta Gliwice: 2001. 
T. 1-2: Problemy alkoholowe; bezrobocie; pomoc 
społeczna; przestępczość kryminalna. Raport ba-
dawczy. Gliwice 2002.
Czekaj K., Niesporek A., Zawartka-Czekaj 
M.: Ruda Śląska. Od problemów społecznych 
górnośląskiego miasta do polityki miejskiej. Ka-
towice 2009.
Czekaj K., Niesporek A., Zawartka-Czekaj 
M.: Świętochłowice. Kwestia społeczna – polity-
ka społeczna – planowanie społeczne. Katowice 
2006. 



250

Literatura

Czekaj K., Sztumski J., Zawartka-Czekaj M.: 
Tarnowskie Góry: problemy społeczne – polityka 
miejska – działanie społeczne. Katowice 2012.
Czekaj K., Wódz J.: Miasto ‒ ekologia społecz-
na ‒ patologia społeczna. Katowice 1991.
Czekaj K., Zawartka M.: Atlas problemów spo-
łecznych miasta Częstochowa: 2001. T. 1-2: Pro-
blemy alkoholowe; bezrobocie; pomoc społeczna; 
przestępczość kryminalna. Raport badawczy. 
Częstochowa 2002.
Czekaj K., Zawartka M.: Atlas problemów 
społecznych miasta Gliwice. Monitoring 2004. 
T. 1-2: Problemy alkoholowe; bezrobocie; pomoc 
społeczna; przestępczość kryminalna. Raport ba-
dawczy. Gliwice 2005.
Czekaj K., Zawartka M.: Częstochowa. Spo-
łeczność lokalna w procesie zmian. Katowice 
2005.
Czekaj K., Zawartka-Czekaj M.: Badania spo-
łeczne jako instrument monitoringu bezpieczeń-
stwa w społeczeństwie obywatelskim. [W:] Bez-
pieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. 
Red. Fehler W. Warszawa 2010. 
Czekaj K., Zawartka-Czekaj M.: Od amery-
kańskiego hobo do współczesnego człowieka bez-
domnego, czyli o niekonwencjonalnych formach 
pomocy bezdomnym. [W:] Idea św. Brata Alber-
ta we współczesnej pomocy osobom bezdomnym. 
Red. Sieńczyk M., Aniszczyk B. Wyd. To-
warzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Wrocław 2011.
Czekaj K., Zawartka-Czekaj M.: Potrzebne 
i niechciane obszary pracy socjalnej w polskim 
systemie pomocy społecznej. Nowe obszary 
w diagnozowaniu problemów społecznych w po-
mocy społecznej. [W:] Praca socjalna. Kształ-
cenie – działanie – konteksty. Red. Kanios A., 
Czechowska-Bieluga M. Kraków 2010.
Czekaj K., Zawartka-Czekaj M.: Od diagnozy 
kwestii społecznej do organizowania społeczno-
ści lokalnych wokół problemów życiowych osób 
niepełnosprawnych. Od socjologii do pracy so-
cjalnej.[W:] W kręgu wartości dla Innych. Red. 
Grzegorczyk A. PWSZ Konin. Konin 2008. 
Czekaj K., Zawartka-Czekaj M.: Samorządy 
‒ diagnozy ‒ strategie polityki miejskiej. Plano-
wanie społeczne: Dylematy i wyzwania badawcze 
dla socjologii miasta w Polsce na początku XXI 

wieku. [W:] Przemiany przestrzenne w dużych 
miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. 
Red. Malikowski M., Solecki S. Kraków 
2007.
Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. 
Szambelańczyk J., Żukowski M. Poznań 
2010. 
Człowiek w obliczu wykluczenia i marginaliza-
cji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. 
Red. Białobrzeska K., Kawula S. Toruń 
2006.
Czy podejście aktywizujące ma szansę? Praca 
socjalna i pracownicy socjalni w Polsce w 20 lat 
po reformie systemu pomocy społecznej. Red. 
Rymsza M. Warszawa 2011.
Danecka M.: Skutki uboczne pomocy społecz-
nej. [W:] Instytucje: konflikty i dysfunkcje. Red. 
Jarosz M. Warszawa 2012. 
Danecka M.: Terapia pracą, czyli wybrane za-
gadnienia nowej ekonomii społecznej. W: „Kul-
tura i Społeczeństwo”, nr 3, 2010, Łódź. 
Dentler R.A.: Major American Problems. Chi-
cago 1967.
Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjal-
nej. Red. Kotlarska-Michalska A. Poznań 
1999.
Długosz-Biołus H.: Młodzież a problemy ży-
ciowe rówieśników. [W:] Młodzież a dorośli. 
Napięcia między socjalizacją a wychowaniem. 
Red. Kwiecińska R., Szymański M.J. Kra-
ków 2001.
Dobre praktyki w projektach realizowanych 
przez instytucje pomocy i integracji społecznej 
województwa śląskiego w ramach programu 
operacyjnego kapitał ludzki. Katowice 2010. 
Domański H.: Podstawowe tendencje w straty-
fikacji społecznej: Polska 1982-2008. [W:] Kultu-
rowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty 
konstrukcje fasady. Red. Gliński P., Sadowski 
I., Zawistowska A. Warszawa 2010.
Donovan R. F.: The Saleslady. Chicago 1929. 
Douglas M.: Jak myślą instytucje. Warszawa 
2011.
Douglas M.: Ukryte znaczenia: wybrane szkice 
antropologiczne. Warszawa 2007.
Dzieci ulicy. Red. Frysztacki K., Miś L. Kra-
ków 2011.



251

Literatura

Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pra-
cy i pomocy społecznej. Red. Staręga-Piasek 
J. Warszawa 2007.
Faliszek K.: Ekskluzja i inkluzja – dwie stro-
ny tego samego problemu. [W:] Ekskluzja i in-
kluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania 
– kierunki działań. Red. Grotowska-Leder J., 
Faliszek K. Toruń 2005. 
Faliszek K., Trawkowska D.: Funkcje konsul-
tantów w pomocy społecznej. [W:] Pracownik 
socjalny jako profesjonalista. Katowice 1998.
Furman R., Collins K., Swanson, J.: Social 
Work Practice Innovations: Helping Clients 
understand, Explore, and Develop their Friend-
ships. „Advances in Social Work” 4(2) 2003, 
p. 116-129.
Frazier E.F.: The Negro Family in Chicago. 
Chicago 1932.
Frąckiewicz L., Piotrowski W.: Alkoholizm 
w środowisku wielkomiejskim na przykładzie 
Katowic. Katowice 1973.
Frysztacki K.: Problemy społeczne. [W:] Ency-
klopedia socjologii. T. 3. Warszawa 2000.
Frysztacki K.: Socjalna Ameryka. O obszarze 
pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach 
Zjednoczonych. Kraków 2005. 
Frysztacki K.: Socjologia problemów społecz-
nych. Warszawa 2009.
Gaś Z.: Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006.
Giddens A.: Poza lewicą i prawicą. Poznań 
2001.
Giza-Poleszczuk A.: Rodzina a system spo-
łeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie 
interdyscyplinarnej. Warszawa 2005.
Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard 
A.: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany 
społecznej. Warszawa 2000.
Gliński P.: Style działań organizacji pozarzą-
dowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku 
publicznego? IFiS PAN, Warszawa 2006.
Górniak K.: Organizacje społeczne przeciw 
wykluczeniu społecznemu i ich beneficjenci. 
[W:] Górny A., Zygmunt A.: Diagnoza pro-
blemów społecznych uczniów szkół katowickich. 
Raport z badań. [W:] Kapitał Ludzki. Narodo-
wa Strategia Spójności. Diagnoza problemów 
społecznych i monitoring aktywizacji polityki 

rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-
POKL.07.02.01-24-028/09-00. Katowice 2012.
Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.): 
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III 
sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Eu-
ropie. IFiS PAN, Warszawa 2004.
Grotowska -Leder J.: Fenomen wielkomiejskiej 
biedy. Od epizodu do underclass. Łódź 2002.
Hakim C.: Secondary Analysis in Social Re-
search. A Guide to Data Sources and Methods 
with Examples. London 1982.
Hankiss E.: Pułapki społeczne. Warszawa 
1986. 
Holzer J.Z.: Demografia. PWE, Warszawa 
2003.
Hrynkiewicz J. (red.): Przeciw ubóstwu i bez-
robociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. ISP, 
Warszawa 2002.
Hull-House Maps and Papers. By Residents 
of Hull-House. Boston 1895 (1970).
Instytucje: konflikty i dysfunkcje. Red. Jarosz 
M. Warszawa 2012. 
Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisel H.: Bezro-
botni Marienthalu. Warszawa 2007.
Jałowiecki B.: Miasto i społeczne problemy 
urbanizacji. Warszawa ‒ Kraków 2011.
Kacperczyk A.: Wsparcie społeczne w insty-
tucjach opieki paliatywnej i hospicjach. Łódź 
2006.
Kamiński T.: Caritas i polityka. Podmioty wy-
znaniowe w systemie pomocy społecznej. War-
szawa 2012.
Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy 
socjalnej. Olsztyn 2001.
Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjnośc 
regionów. Red. Nawrocki T., Bierwiaczonek 
K., Szczepański M.S. Katowice 2008.
Kawczyńska-Butrym Z.: Wsparcie społeczne 
w zdrowiu i chorobie. Warszawa 1994.
Kawczyńska-Butrym Z.: Stare i nowe wyzwa-
nia pracy socjalnej. [W:] Praca socjalna. Kształ-
cenie – działanie – konteksty. Red. Kanios A., 
Czechowska M. Kraków 2010.
Kiersztyn A.: Czy bieda czyni złodzieja? 
Związki między bezrobociem, ubóstwem a prze-
stępczością. Warszawa 2008.



252

Literatura

Kmiecik-Baran K.: Młodzież i przemoc. War-
szawa 1999.
Kojder A.: Techniki oddziaływań – ekspertyzy 
naukowe – dyrektywy celowościowe (Przyczy-
nek do socjotechniki rozwiązywania proble-
mów społecznych). [W:] Socjologia problemów 
społecznych. Teorie i rzeczywistość. Wrocław 
1987.
Koncepcje i praktyka działania społecznego 
w pracy socjalnej. Red. Kantowicz E. Olsztyn 
2011. 
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starze-
nia się społeczeństwa. Red. Kleer J. Warszawa 
2008.
Kotowska I.E.: Zmiany modelu rodziny. Pol-
ska ‒ kraje europejskie. „Polityka Społeczna”, 
nr 4, 2002.
Kotlarska-Michalska A.: Badania nad pracą 
socjalną i dla pracy socjalnej – przegląd stanu 
z lat 1998-2005. [W:] Badania w pracy socjal-
nej/społecznej – przegląd dokonań i perspek-
tyw. Red. Marynowicz-Hetka E., Granosik 
M, Wolska-Prylińska D. Łódź 2007. 
Kotlarska-Michalska A.: Dysfunkcje rodziny 
jako efekt przemian makrostrukturalnych. [W:] 
Pomoc społeczna wobec rodzin. Red. Traw-
kowska D. Toruń 2011.
Kotlarska-Michalska A.: Nowe role pracowni-
ka socjalnego w nowych obszarach pracy socjal-
nej. [W:] Rodzina – Multikulturowość – Eduka-
cja. Red. Brągiel J., Sikora P. Opole 2004. 
Kotlarska-Michalska A.: Zasady budowy stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych. 
[W:] Pomoc społeczna ‒ praca socjalna. Teoria 
i praktyka. Red. Marzec-Holka K. Bydgoszcz 
2003.
Kotlarska-Michalska A.: Życie poza struktu-
rami społecznymi jako efekt przemian społecz-
nych w  Polsce. [W:] Współczesne społeczeń-
stwo polskie. Przemiany struktury społecznej. 
Red. Suchocka R. Poznań 2005. 
Kowalak T.: Marginalność i marginalizacja 
społeczna. Warszawa 1999.
Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja 
wobec wybranych grup – diagnoza standaryza-
cji usług i modeli instytucji. Red. Szarfenberg 
R. WRZOS, Warszawa 2011.

Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuń-
czym a opiekuńczym społeczeństwem. Łódź 
2005.
Krzyszkowski J.: Pomoc społeczna. Szkic so-
cjologiczny. Warszawa 2008.
Kwaśniewski J.: Socjologia stosowana. [W:] 
Encyklopedia socjologii. T. 4.Warszawa 2002.
Kubin J.: Socjotechnika metodą rozwiązywania 
problemów społecznych. [W:] Socjologia proble-
mów społecznych. Teorie i rzeczywistość. Wro-
cław 1987.
Lenhart A., Madden M.: Social Networking 
Sites and Teens: An Overview. Pew Internet 
Project. 
Leś E.: Gospodarka i przedsiębiorstwo społecz-
ne. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa 
2008.
Leś E., Ołdak M.: Nowa gospodarka społeczna 
w rozwoju regionalnym i lokalnym. T 3. War-
szawa 2008.
Leś E.: Od filantropii do pomocniczości. Stu-
dium porównawcze rozwoju i działalności orga-
nizacji społecznych. Warszawa 2000.
Leś E., Ołdak M.: Z teorii i praktyki gospodarki 
społecznej. T 1. Warszawa 2006.
Lewenstein B.: Zasoby lokalne: zarys koncepcji. 
[W:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: 
III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się 
Europie. Red. Gliński P., Lewenstein B., Si-
ciński A. Warszawa 2004.
Madge J.: The Tools of Social Science. New 
York 1965.
Majer A.: Socjologia i przestrzeń miejska. War-
szawa 2010.
Makin P., Cooper G., Cox Ch.: Organizacje 
a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi 
w pracy. Warszawa 2000.
Malikowski M.: Problemy społeczne w Polsce 
a rola i zadania socjologii. [W:] Problemy spo-
łeczne w okresie zmian systemowych w Polsce. 
Materiały konferencyjne. Red. Malikowski 
M. Rzeszów 1997.
Malikowski M.: Socjologiczne problemy mia-
sta. Rzeszów 1998.
Małe społeczności – wielkie problemy. Skala 
i specyfika wykluczenia społecznego w wybra-



253

Literatura

nych dzielnicach Rybnika. Raport z badań. 
Opracowanie Górny A., Zygmunt A. Ryb-
nik 2012.
Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. 
Podręcznik akademicki. Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2006. Tom I.
Mayhew H.: London Labour and the London 
Poor. Vol. I-IV. London 1861-1862. 
McKenzie R.D.: The Neighborhood: A Stu-
dy of Local Life in the City of Columbus, Ohio 
(1921). [W:] McKenzie R.D.: On Human Eco-
logy. Chicago ‒ London 1968.
Mellibruda J.: Psychologiczna koncepcja me-
chanizmów uzależnienia. „Terapia Uzależnie-
nia i Współuzależnienia”, nr 1/1999.
Mendecka G.: Źródła agresji w środowisku 
szkolnym determinujące gotowość do przemocy. 
[W:] Przemoc dzieci i młodzieży. Red. Papież 
J., Płukis A. Toruń 1998.
Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura 
społeczna. Warszawa 1982 i 2002.
Misztal B.: Teoria socjologiczna a praktyka spo-
łeczna. Kraków 2000.
Miś L.: Problemy społeczne. Teoria, metodolo-
gia, badania. Kraków 2007.
Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa 
1999.
Niewiadomska-Krawczyk M.: Kuratorzy 
społeczni i organizacje pozarządowe w systemie 
opieki postpenitencjarnej, socjalnej i rodzinnej. 
Warszawa 2007. 
Niesporek A. Wódz K.: Grupy zmarginalizo-
wane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjal-
na – strategie rozwoju społeczności lokalnych. 
[W:] W stronę aktywnej polityki społecznej. Ka-
zimierczak T., Rymsza M. Warszawa 2003. 
Nowak S.: Metodologia badań społecznych. 
Warszawa 1985.
Nowakowski S.: Miasto polskie w okresie po-
wojennym. Warszawa 1988.
Organizacje pozarządowe i władza publiczna. 
Drogi do partnerstwa. Red. Makowski G., 
Schimanek T. Warszawa 2008.
Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. 
Polityka państwa. Red. Rymsza M. Warsza-
wa 2007. 

Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo 
wobec osób starszych. Red. Makuch M., Mo-
roń D. Wrocław 2011.
Ossowski S.: Społeczne warunki i konsekwen-
cje planowania społecznego. [W:] S. Ossowski: 
Dzieła. T. 5. Warszawa 1963.
Ossowski S.: Z zagadnień psychologii społecz-
nej. [W:] S. Ossowski: Dzieła. T. 3. Warszawa 
1967.
Ośrodek pomocy i aktywności społecznej rene-
sans pracy środowiskowej. Red. Jordan P. War-
szawa 2007.
Otrębska-Popiołek K.: Wsparcie społeczne – 
zarys problematyki. [W:] Psychologia pomocy. 
Wybrane zagadnienia. Red. Otrębska-Popio-
łek K. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1990.
Otrębski W., Konefał K., Mariańczyk K., Ku-
lik M.M.: Wspieranie rodziny z niepełnospraw-
nym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej. 
Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi 
w województwie lubelskim. Lublin 2011.
Palmer V.: Field Studies in Sociology: A Stu-
dent`s Manual. Chicago 1928.
Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje 
w działaniu. Red. Rymsza M., Makowski G., 
Dutkiewicz M. Warszawa 2007.
Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D.: The 
City. Chicago ‒ London (1925) 1967.
Phillipson Ch., Bernard M., Phillips J., Ogg 
J.: The Falily and Community Life of Older 
People. Social Networks and Social Support 
in Three Urban Areas. London and New York 
2001. 
Pikuła N.: Ośrodki pomocy społecznej wspiera-
jace ofiary przemocy w rodzinie. [W:] Rodzina 
podmiotem wychowania i kreatorem komunika-
cji społecznej. Red. Pikuła N. Kraków 2010. 
Pilch T.: Agresja i nietolerancja jako mechani-
zmy zagrożenia ładu społecznego. [W:] Peda-
gogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się 
świecie. Red. Pilch T., Lepalczyk I. Warsza-
wa 1995.
Piotrowski W.: Społeczno-przestrzenna struk-
tura miasta Łodzi. Studium ekologiczne. Łódź 
1966.
Podgórecki A.: Socjotechnika. Style działania. 
Warszawa 1972.



254

LiteraturaLiteratura

Podgórecki A.: Zasady socjotechniki. Warsza-
wa 1966.
Podgórecki A.: Wyjaśnianie i rozwiązywanie 
problemów społecznych. Ku megasocjologii. 
[W:] Humanistyka przełomu wieków. Red.: 
Kozielecki J. Warszawa 1999.
Polityka społeczna. Red. Rajkiewicz A., Su-
pińska J., Księżopolski M. Warszawa 1996.
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokal-
nym. Red. Racław M. Warszawa 2005.
Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscypli-
narne rozważania o publicznej trosce o dziecko 
i rodzinę. Red. Trawkowska D. Toruń 2011. 
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach 
globalnych przemian społeczno-gospodarczych. 
Red. Ochonoczenko H., Nowicka A. Tom 
I. Kraków 2006.
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. 
Miedzy służbą społeczną a urzędem. Red. Rym-
sza M. Warszawa 2012.
Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją po-
mocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Red. 
Dutkiewicz M. Warszawa 2011.
Przemoc dzieci i młodzieży. Red. Papież J., 
Płukis A. Toruń 1998.
Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczno-
ści lokalne wobec osób starych. Red. Racław 
M. Warszawa 2011.
Putnam R.D.: Samotna gra w kręgle. Warsza-
wa 2009.
Putnam R.D.: Demokracja w działaniu. War-
szawa 1995. 
Praca socjalna. Kształcenie – konteksty – dzia-
łanie. Red. Kanios A., Czechowska-Bieluga 
M. Kraków 2010.
Praca socjalna w Polsce. Badania, kształcenie, 
potrzeby praktyki. Red. Niesporek A., Wódz 
K. Katowice 1999.
Praca socjalna i polityka społeczna ‒ obszary 
współdziałania wobec wykluczenia społecznego. 
Red. Marzec-Holka K., Rutkowska A., Jo-
achimowska M. Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008. 
Problemy społeczne w przestrzeni Wrocła-
wia. Red. Kłopot S.W., Błaszczyk M., Pluta 
J. Warszawa 2010.

Program ograniczania zdrowotnych następstw 
palenia tytoniu w Polsce. Cele i zadania 2010-
2013. Warszawa 2009.
Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do roz-
woju lokalnego. Red. Skrzypczak B.
Przygotowanie do starości. Polacy wobec starze-
nia się. Red. Szukalski P. Warszawa 2009.
Richmond M.: Social Diagnosis. New York 
1917.
Richmond M.: What is Social Case Work? 
An Introductory Description. New York 1922.
Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych 
w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych 
i europejskich. Red. Krzyszkowski J., Piątek 
K. Częstochowa 2006.
Rymsza M.: Założenia i tezy badawcze. [W:] Czy 
podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy 
socjalni i praca socjalna w Polsce w 20 lat po re-
formie systemu pomocy. Red. Rymsza M. Insty-
tut Spraw Publicznych. Warszawa 2011.
Ryzyka transformacji systemowej (na przykła-
dzie Łodzi). Red. Warzywoda-Kruszyńska 
W., Grotowska-Leder J. Łódź 2000.
Shaw C.R., Zorbaugh F.M., McKay H.D., 
Cottrell L.S.: Delinquency Areas: A Study 
of the Geographic Distribution of School Tru-
ants, Juvenile Delinquents, and Adult Offenders 
in Chicago. Chicago 1929. 
Shulman L.: The Skills of Helping Individuals, 
Families, Groups and Communities. Belemont 
2006, 2009. 
Sieci czy struktury? Dialog społeczny na pozio-
mie regionalnym. Red. Błaszczyk M., Sroka 
J. Warszawa 2006.
Skazani na wykluczenie. Red. Orłowska 
M. Warszawa 2005.
Skoczylas P., Binczycka-Anholcer M.: Al-
koholizm wśród dzieci i młodzieży. „Problemy 
Alkoholizmu”, nr 1(524)/2006.
Social Support: An Interactional View. Ed. Sa-
ranson B., Saranson I.G., Pierce G. Chiche-
ster, New York 1990.
Socjologiczne portrety grup społecznych. Red. 
Zagórski Z. Wrocław 2002.
Społeczeństwo i praca socjalna. Red. Frysz-
tacki K., Nóżka M., Ornacka K. Kraków 
2009/2010.



255

Literatura

Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał spo-
łeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governan-
ce. Red. Kazimierczak T., Hernik K. Warsza-
wa 2008. 
Spożycie alkoholu i polityka wobec alkoholu 
w ocenie społecznej. PARPA, Warszawa 1992.
Stare i nowe problemy społeczne wielkiego mia-
sta. Socjologiczne studium konsumpcji na przy-
kładzie Wrocławia. Red. Kłopot S.W., Błasz-
czyk M., Pluta J. Warszawa 2010.
Stelmiaszczuk Z.: Sieci społeczne. [W:] Lalak 
D., Pilch T.: Elementarne pojęcia pedagogiki 
społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.
Stępień E., Wojcieszek K.: Alkohol a polska 
młodzież. Raport 1994. Warszawa 1995.
Strategie w polityce społecznej. Red. Grewiń-
ski M., Karwacki A. Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej. Warszawa 2009.
Sutherland E.H.: The Proffesional Thief. Chi-
cago ‒ London 1937.
Szafraniec K.: Młodzi 2011. Warszawa 2011.
Szafraniec L.: Osady i osiedla Katowic. Kato-
wice 1996.
Szatur-Jaworska B.: Diagnozowanie w polityce 
społecznej. IPIS UW, Warszawa 2005.
Szatur-Jaworska B.: Diagnoza i diagnozowanie 
w polityce społecznej. [W:] Pedagogika Społecz-
na. Podręcznik akademicki. Red. Firlit-Fesnak 
G., Szylko-Skoczny M. Warszawa 2007. 
Szmagalski J. Stres i wypalenia zawodowe pra-
cowników socjalnych.Warszawa 2008.
Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeń-
stwa. Kraków 2002.
Sztompka P.: Zaufanie. Fundamenty społe-
czeństwa. Kraków 2007.
Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań 
społecznych. Katowice 2010.
Szuster A.: Orientacje prospołeczne a preferowa-
ne wartości (w kategoryzacji Shaloma Schwart-
za). [W:] Jednostka i społeczeństwo. Podejście 
psychologiczne. Red. Lewicka M. i Grzelak 
J. Gdańsk 2002. 
Swadźba U.: Śląski etos pracy. Studium socjo-
logiczne. Katowice 2002.
Szczepański M.S.: Opel z górniczym pióropu-
szem. Katowice 2002.

Szczepański M.S.: Przestrzeń i miejskie zbio-
rowości lokalne. Szkice z socjologii dnia codzien-
nego. [W:] Społeczność lokalna. Teraźniejszość 
i przyszłość. Red. Jałowiecki B., Sowa K.Z., 
Dubkiewicz P. Warszawa 1989. 
Szczurzykiewicz J.: Agresja i przemoc w szko-
le. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warsza-
wa 2000.
Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeń-
stwa. Kraków 2002.
Sztompka P.: Zaufanie. Fundamenty społe-
czeństwa. Kraków 2007.
Śląski świat wartości. Z badań empirycznych 
w Rybniku. Red. Swadźba U. Katowice 
2008.
Świątkiewicz W.: Kondycja rodziny śląskiej. 
[W:] Zmieniające się oblicza regionu górnoślą-
skiego. Red. Jacher W., Klasik A. Katowice 
2007.
Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone. Red. Kunic-
ki W. Poznań 2009.
Świda-Ziemba H.: Młodzi w nowym świecie. 
Kraków 2005.
The Negro In Chicago. A Study of Race Rela-
tions and A Race Riot by the Chicago Commis-
sion on Race Relations. Chicago 1923.
The Social Economy in Poland. Past and Pre-
sent. Red. Rymsza M., Kazimierczak T. War-
szawa 2008.
Thrasher F.M.: The Gang. A Study of 1313 
Gangs in Chicago. Chicago (1927) 1960. 
Trawkowska D.: Portret współczesnego pra-
cownika socjalnego. Studium socjologiczne. Ka-
towice 2006. 
Turowski J.: Socjografia. [W:] Encyklopedia so-
cjologiczna, T. 4. Warszawa 2002.
Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie. 
Poznań 2002.
Urban B.: Psychospołeczne uwarunkowania 
przestępczości młodzieży i kierunki profilaktyki. 
[W:] Młodzież a dorośli. Napięcia między socja-
lizacją a wychowaniem. Red. Kwiecińska R., 
Szymański M.J. Kraków 2001.
Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów 
reintegracji społecznej. Red. Friske K.W. War-
szawa 2004.



Literatura

Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-
Leder J.: Wielkomiejska bieda w okresie trans-
formacji. Łódź 1996.
Węcławowicz G.: Geografia społeczna miast. 
Zróżnicowania społeczno-przestrzenne. War-
szawa 2003.
Wirth L.: The Ghetto. Chicago (1928) 1956. 
Whittaker J.K., Garbarino J.: Social Support 
Networks: Informal Helping in the Human Se-
rvices. New York 1983.
Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psy-
chologii społecznej. Warszawa 2002.
Wojnarowska A.: Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne. 
Łódź 2011. 
Wolińska J.M.: Agresywność młodzieży, pro-
blem indywidualny i społeczny. Lublin 2000.
Współpraca sektora obywatelskiego z admini-
stracją publiczną. Red. Rymsza M. Warszawa 
2004.
Wódz K., Czekaj K., Niesporek A.: Praca 
socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi 
starszych. [W:] Socjologia i polityka społeczna 
a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy 
teorii i praktyki. Red. Wódz K., Piątek K. To-
ruń 2004.

Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. Sęk 
H., Cieślak R. PWN, Warszawa 2011.
Wybrane problemy przeobrażeń społecznych 
Górnego Śląska. Red. Sztumski J., Wódz 
J. Wrocław 1985.
Wysocka E.: Doświadczanie życia w młodości 
– problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywa-
nia. Katowice 2009.
Young P.V.: Scientific Social Survey and Rese-
arch. New York 1939.
Young P.V.: The Pilgrims of Russian-Town. 
Chicago Commission on Race Relations. Chica-
go 1922.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Red. 
Frąckiewicz L. Katowice 2005.
Ziomek A.: Przeciwdziałanie bezrobociu w gmi-
nach. Możliwości i sposoby. Katowice 2012.
Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia pol-
skie. Red. Kurczewska J. Warszawa 1999.
Zmiana w społeczności lokalnej – szkice o ka-
pitale społecznym w praktyce i nie tylko. Red. 
Kazimierczak T. Warszawa 2007.
Zorbaugh H.W.: The Gold Coast and the Slum. 
A Sociological Study of Chicago’s Near North 
Side. Chicago ‒ London (1929) 1965.



Część II

ANEKS



258

Andrzej Górak, Beata Flak

Działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach – dobre praktyki 

Wstęp
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest samodzielną jednostką 
samorządową, realizującą działania wynikające m.in. z ustaw:
– o pomocy społecznej; 
– o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 
– o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
– o świadczeniach rodzinnych; 
– o dodatkach mieszkaniowych; 
– o repatriacji. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to rozwijająca się od ponad 20 lat in-
stytucja, mająca doświadczenie w realizacji różnorodnych przedsięwzięć, pro-
gramów i projektów, w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. 

Ośrodek aplikuje i pozyskuje środki unijne w celu uzupełnienia oferty 
wsparcia dla osób potrzebujących, sprawnie rozbudowuje własny potencjał. 
Zasobem jest liczna i doświadczona kadra pracowników Ośrodka, pracująca 
na rzecz mieszkańców miasta Katowice z oddaniem, profesjonalizmem i zaan-
gażowaniem. Oferta Ośrodka elastycznie odpowiada na stale aktualizowane 
potrzeby mieszkańców miasta, a w szczególności klientów Ośrodka; jest ona 
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ściśle powiązana ze zmianami w sytuacji społeczno-gospodarczej oraz z sytu-
acją na rynku pracy. 

Wybrane nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:
1. Listopad 2011 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach otrzy-

mał pierwszy na Śląsku Certyfikat Jakości CAL, przyznany przez Stowa-
rzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z Warszawy za nowa-
torskie działania prowadzone w dzielnicy Szopienice na rzecz społeczności 
lokalnej przez Eksperta CAL w dniu 24 listopada 2011 r. na konferencji 
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Ponadto PCAL Szopienice otrzymał 
Certyfikat „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”, przyznany przez sieć 
Centrów Wolontariatu w Polsce.

2. Czerwiec 2010 r. – Ośrodek został wyróżniony na XIV Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za wdrożenie interdyscy-
plinarnej formuły pracy. Otrzymano „Kryształową Kulę” oraz dokona-
no prezentacji działań i systemu współpracy służb i instytucji związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

3. Czerwiec 2009 r. – zakwalifikowanie do finału konkursu „Samorządowy Lider 
Zarządzania 2009 – Usługi Społeczne”, organizowanego przez Związek Miast 
Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

4. Wrzesień 2008 r. – pozyskanie środków na realizację projektu konkurso-
wego „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób z zaburzeniami psychicznymi”.

5. Wrzesień 2008 r. – pozyskanie środków na realizację projektu konkursowe-
go „Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej mło-
dzieży 15-25 lat”. 

6. Czerwiec 2008 r. – realizacja projektu systemowego „Damy radę – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Czerwiec 2008 r. – realizacja projektu konkursowego „Ja Wam jeszcze po-
każę”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zajął pierwsze 
miejsce w rankingu ocenianych projektów.

8. Listopad 2007 r. – list gratulacyjny oraz wyróżnienie nagrodą pieniężną 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania 
w zakresie pomocy społecznej.

9. Sierpień 2007 r. – utworzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współ-
pracy Regionalnej Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej w Ka-
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towicach w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecz-
nej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

1. Projekt systemowy

1.1. Instrumenty aktywnej integracji
Jednym z przełomowych momentów w funkcjonowaniu Ośrodka było pozy-
skanie środków na realizację projektu systemowego i jego wdrożenie. Ośrodek 
wzbogacił własną ofertę wsparcia o szereg instrumentów aktywnej integracji 
i programów aktywności lokalnej.

Projekt ten nosi nazwę,,Damy radę – program aktywności zawodowej i spo-
łecznej w Katowicach” i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego od 2008 r. Grupę docelo-
wą projektu stanowią przede wszystkim osoby w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Mieszkańcy Katowic 
spełniający ww. warunek mogą skorzystać z szerokiej oferty działań w ramach 
ww. projektu, począwszy od wsparcia indywidualnego (w tym realizowanego 
w oparciu o usługi asystenckie), przez wsparcie grupowe (grupy wsparcia, tre-
ningi czy warsztaty), po oddziaływanie na społeczności lokalne (ze szczegól-
nym uwzględnieniem programów aktywności lokalnej). 

Krótka charakterystyka wybranych form wsparcia – instrumentów aktywnej 
integracji – realizowanych w ramach projektu została przedstawiona poniżej.

Wyjazdowe treningi umiejętności społecznych, obejmujące zakresem treno-
wanie umiejętności społecznych, w tym dobrej komunikacji i zachowań waż-
nych dla wypełniania funkcji rodzicielskich. Rodziny, w ramach treningu, mogą 
w sprzyjającym otoczeniu zdobyć i przećwiczyć umiejętności związane z komu-
nikowaniem się, asertywnością, radzeniem sobie z problemami i ich rozwiązy-
waniem oraz innymi aspektami codziennego życia rodzinnego.

Treningi opiekuńczo-wychowawcze, których tematyka obejmuje różne aspek-
ty życia rodzinnego i wychowywania dzieci. Jest to trening utrzymania higieny 
i dbania o zdrowie, gdzie członkowie rodziny nauczą się zarówno prawidłowej 
dbałości o wygląd zewnętrzny (higiena całego ciała, modelowanie zastosowania 
poszczególnych artykułów higienicznych, pranie, prasowanie, higiena bielizny 
osobistej), jak i dbałości o czystość mieszkania (codzienne porządki, szczególne 
wymagania higieniczne toalety, łazienki, kuchni, dbanie o bieliznę pościelową 
i ręczniki, porządki generalne, planowanie koniecznych remontów i napraw). 
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Rodzice dowiadują się również, jak ważne dla rodziny jest dbanie o jej zdrowie. 
Wraz z trenerem przeglądają karty szczepień dzieci, rozeznają konieczność wi-
zyt u lekarzy specjalistów, otrzymują informacje na temat planowania rodziny. 
Po tym wszystkim przychodzi czas na trening kulinarny, podczas którego do-
wiadują się, czym jest higiena przygotowywania posiłków, jakie są zasady pra-
widłowego żywienia, wspólnie planują i robią zakupy oraz przygotują posiłek, 
uwzględniając potrzeby dietetyczne członków rodziny, sporządzają jadłospisy, 
uczą się prawidłowego przechowywania produktów. 

W ramach treningu opiekuńczo-wychowawczego trener przywiązuje dużą 
rolę do przekazania rodzicom wiedzy na temat rozwoju i wychowywania dzieci. 
Główny nacisk kładzie się więc na konieczność zaspokajania potrzeb dziecka w za-
leżności od jego etapu rozwoju, dbanie o jego zdrowie i bezpieczeństwo, ale też 
zapewnienie mu odpowiednich warunków do zabawy i nauki, chociażby poprzez 
stworzenie tzw. kącika dziecięcego. Trening wychowawczy to próba wypracowa-
nia sposobów zaspokajania dziecięcych potrzeb, praca nad wzajemną komunika-
cją i wyrażaniem uczuć, uwrażliwienie na konieczność utrzymywania kontaktu 
rodzica z nauczycielami i szkołą, nauka umiejętnego stawiania granic, ale też ak-
ceptacji pewnych dziecięcych zachowań, konstruktywne rozwiązywanie proble-
mów wychowawczych z dzieckiem, propozycje spędzania czasu wolnego z dziec-
kiem. Rodzina uczy się, jak tworzyć harmonogram dnia, tygodnia czy miesiąca, 
dowiaduje się, jak ważny jest podział obowiązków domowych, określa istotne dla 
rodziny wydarzenia i planuje konieczne działania w zakresie ich realizacji. 

Na trening opiekuńczo-wychowawczy składa się również trening budżeto-
wy. Rodzina dowiaduje się, co to jest dochód rodziny i co to są stałe wydatki. Li-
czy swoje, ponoszone cyklicznie, opłaty, szuka oszczędności, np. analizując kwo-
ty wydawane na używki, uczy się zasad gospodarowania pieniędzmi poprzez 
np. określenie limitu dziennego, listy zakupów, rozeznanie cen, dokumentowa-
nie zakupów oraz podliczanie. Poszczególne treningi są dostosowane do specy-
fiki funkcjonowania danej rodziny i pozwalają na wydobycie jej zasobów.

Rodzinna terapia psychologiczna – polega na jednoczesnej pracy z osobami 
tworzącymi rodzinę lub jej część (np. para małżeńska). Jedno spotkanie w ra-
mach tej terapii trwa około 60-90 minut. Terapia prowadzona jest według okre-
ślonej metody przez przygotowanego odpowiednio psychoterapeutę. Cykl 
spotkań terapeutycznych zazwyczaj poprzedzony jest zawarciem „kontraktu 
terapeutycznego” pomiędzy rodziną a terapeutą, opisującego cel terapii, czas 
jej trwania, częstotliwość spotkań i inne zasady współpracy. Zakres terapii do-
stosowany jest indywidualnie do potrzeb rodziny i pozwala na – w miarę moż-
liwości – poprawę relacji rodzinnych, usprawnienie komunikacji czy ustąpienie 
problemu, jaki zgłosiła rodzina lub para.
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Indywidualna terapia psychologiczna – stanowi cykl spotkań trwających ok. 
50 minut. Terapia prowadzona jest według określonej metody przez przygo-
towanego odpowiednio psychoterapeutę. Cykl spotkań terapeutycznych za-
zwyczaj poprzedzony jest zawarciem „kontraktu terapeutycznego” pomiędzy 
pacjentem a terapeutą, opisującego cel terapii, czas jej trwania, częstotliwość 
spotkań i inne zasady współpracy.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – to zestaw działań, których celem 
jest wsparcie osoby niepełnosprawnej w różnych aspektach jej funkcjonowania, 
od tych związanych z wykonywaniem podstawowych czynności życia codzien-
nego, po wsparcie psychologiczne i społeczne. W ramach tych działań osobie 
niepełnosprawnej proponowane są usługi samego asystenta, którego zadaniem 
jest stworzenie wraz z osobą niepełnosprawną Indywidualnego Programu Re-
habilitacyjno-Rewalidacyjnego. Pod tą nazwą kryje się plan działań nakierowa-
nych na wspieranie efektów rehabilitacyjnych wypracowanych podczas zajęć 
indywidualnych i grupowych, prowadzonych w ramach projektu. Plan zakła-
da również zachęcanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności 
w nowych aspektach przestrzeni życia codziennego, mobilizowanie do działań 
wspierających aktywizację zawodową oraz społeczną. Osoby niepełnosprawne 
mają również szansę (w ramach grupy wsparcia) na integrację z innymi niepeł-
nosprawnymi, wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem domu, wy-
chowywaniem dzieci, racjonalnym odżywianiem, gospodarowaniem budżetem, 
podejmowaniem działań ułatwiających podejmowanie pracy i jej utrzymanie 
przy występującej niepełnosprawności. Wszystko to ma prowadzić to zminima-
lizowania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i do zmaksymalizo-
wania aktywności społecznej i zawodowej tych osób oraz wsparcia ich w tej 
trudnej sytuacji życiowej.

Usługi asystenta rodziny – proponowane są dla rodzin, które wykazują defi-
cyty w sferze umiejętności społecznych, w zakresie sprawowania opieki i wy-
chowywania dzieci, kompetencji rodzicielskich czy innych trudności opiekuń-
czo-wychowawczych. Rodzina przy pomocy asystenta określa najistotniejsze 
potrzeby rodziny, cele i plan działania i na tej podstawie będzie pracować nad 
poprawą funkcjonowania w określonych sferach. W zależności od potrzeb asy-
stent może przepracować z rodziną takie kwestie, jak pomoc w prawidłowym 
wychowaniu i opiece nad dziećmi, doradzanie w sprawie sposobów organizo-
wania czasu wolnego dzieciom, sposobów rozbudzania zainteresowań, uwraż-
liwianie na okoliczności wymagające szczególnego nadzoru rodziców, pomoc 
w budowaniu prawidłowych więzi i komunikacji między członkami rodziny, 
motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, pomoc 
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w dbaniu o zdrowie (doradzanie w kwestiach higieny, pielęgnacji, prawidło-
wego odżywiania, rekreacji, w razie potrzeby: motywowanie do leczenia i re-
habilitacji, tzn. pomoc w planowaniu wizyt u lekarza, dentysty, sprawdzenie 
bilansów zdrowotnych, książeczek szczepień, praca nad poprawą umiejętno-
ści prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez gotowanie, sprzątanie, 
robienie zakupów, naukę przestrzegania norm społecznych i prawidłowego 
rozumienia i pełnienia ról społecznych – w tym ról rodzicielskich i zawodo-
wych). Asystent zapewnia również wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, 
podsuwa pomysły wsparcia instytucjonalnego w rozwiązywaniu problemów 
w rodzinie. Wszystkie te wspólne działania z rodziną poprzedzone będą pra-
cą z rodziną nad zmotywowaniem jej członków do aktywności, zaangażowa-
nia i otwartości na nowe sposoby radzenia sobie z doświadczanymi dotychczas 
problemami i kryzysami. 

Klub Integracji Społecznej – to program, w ramach którego poprzez dzia-
łania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym 
w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym realizowana jest reintegra-
cja społeczna i zawodowa. W ramach Klubu Integracji Społecznej organizu-
je się m.in. warsztaty psychologiczno-doradcze, specjalistyczne indywidualne 
konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, zajęcia grupowe z zakre-
su obsługi komputera, grupowe zajęcia z języka angielskiego, dostosowane 
do poziomu uczestników (w dwóch różnych grupach zaawansowania). Te-
matyka warsztatów psychologiczno-doradczych obejmuje m.in. takie zagad-
nienia, jak: efektywna komunikacja jako podstawa funkcjonowania jednost-
ki w relacjach osobistych i zawodowych, wewnętrzne poczucie kontroli oraz 
pozytywne myślenie i ich rola w procesie poszukiwania pracy, skuteczne me-
tody poruszania się po współczesnym rynku pracy, techniki i metody rekru-
tacji, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wzmacnianie pozytyw-
nego obrazu siebie w różnych rolach społecznych (m.in. ja – jako rodzic, jako 
pracownik), stres w różnych sytuacjach życiowych i w procesie poszukiwania 
pracy, metody radzenia sobie ze stresem czy autoprezentacja podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej.

Trener pracy to osoba pełniąca kluczową rolę w zatrudnieniu wspomaganym 
– procesie, który wspiera osobę długotrwale bezrobotną na etapach poszukiwa-
nia, podejmowania zatrudnienia i adaptacji w miejscu pracy. 

Szkolenia zawodowe organizowane w latach 2008-2009 przez Ośrodek stano-
wiły odpowiedź na stale zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a w szcze-
gólności zmieniające się potrzeby pracodawców. Dzięki ofercie szkoleniowej 
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klienci Ośrodka mieli możliwość dostosowania swoich kwalifikacji do wyma-
gań rynku pracy. 

Indywidualne poradnictwo zawodowe 
Poradnictwo zawodowe świadczone było przez specjalistów – pracowników 
socjalnych, psychologów oraz doradców zawodowych. Nakierowane było 
na określenie i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień 
osób poszukujących pracy oraz rozeznanie i dopasowanie zewnętrznej oferty 
wsparcia do potrzeb poszczególnych klientów. 

Broker edukacyjny 
Jedną z propozycji kierowanych do młodych mieszkańców Katowic w ramach 
projektu systemowego było wsparcie brokera edukacyjnego. Wsparcie to reali-
zowano głównie w ramach omówionego poniżej Programu Aktywności Lokal-
nej na Rzecz Młodzieży.

Wsparcie w ramach przedmiotowego instrumentu polega na pośrednicze-
niu pomiędzy młodym człowiekiem a rynkiem edukacyjnym i jednocześnie po-
mocy w doborze kierunku nauki, kursu czy szkolenia odpowiedniego do zgła-
szanych przez uczestników Programu potrzeb, zainteresowań i możliwości. 
Broker edukacyjny to przewodnik i godny zaufania mentor, otwarty na młode-
go człowieka i wiarygodny. Świadczy on również usługę wsparcia w zakresie 
poszukiwania pracy, określania zainteresowań i predyspozycji zawodowych 
oraz planowania kariery zawodowej w oparciu o indywidualnie kreowane 
ścieżki rozwoju zawodowego i/lub edukacyjnego. 

1.2. Aktywizowanie społeczności lokalnych
Programy Aktywności Lokalnej
Projekt systemowy znacząco zwiększył skalę działań i różnorodność form 
i metod oddziaływania w przypadku środowiskowej pracy socjalnej. Znacze-
nie tego rodzaju działań stale rośnie; widoczne są wymierne efekty aktywności 
Ośrodka w tej sferze. Dzięki takim działaniom mieszkańcy miasta w ramach 
projektu mogą skorzystać z oferty realizowanych w poszczególnych dzielni-
cach miasta Programów Aktywności Lokalnej. Funkcjonujące na terenie mia-
sta Katowice programy działają w oparciu o metodologię CAL (Centrum Ak-
tywności Lokalnej) oraz OSL (Organizowanie Społeczności Lokalnych). Każdy 
z programów ma określony sposób działania, którego celem jest aktywizo-
wanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do dane-
go miejsca i lokalnej grupy, uruchomienie na nowo zbiorowych strategii po-
magania ludziom w pomaganiu samym sobie. Obecnie programy tego typu 
funkcjonują w następujących katowickich dzielnicach: Szopienice, Nikiszo-
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wiec i Załęże. Ośrodek realizuje też program ponaddzielnicowy, skierowany 
do młodzieży. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach
Program powstał w oparciu o innowacyjną metodę pracy ze społecznością 
lokalną, polegającą na inspirowaniu i wspieraniu mieszkańców w ich samo-
dzielnych dążeniach do poprawy własnej sytuacji. Mottem Programu są słowa: 
„Pomóżmy ludziom, aby pomogli samym sobie”. Program zakłada, iż osobą 
najbardziej zdolną do dokonywania pozytywnych zmian w swojej rzeczywisto-
ści jest sam człowiek. Trzeba go jedynie doposażyć w umiejętności, kompeten-
cje i fundamentalną wiedzę o jego prawach i możliwościach. Jeśli dodatkowo 
otrzyma wsparcie techniczne i stworzy mu się przyjazne warunki do rozwoju 
jego pomysłowości i aktywności, będzie on mógł samodzielnie rozwiązywać 
swoje problemy, a przez to bardziej świadomie i efektywnie wpływać na jakość 
swojego życia i funkcjonowania w dzielnicy. 

PCAL Szopienice realizowany jest od 2008 r. Podstawowy cel projektu 
to zdiagnozowana potrzeba ograniczenia sfery wykluczenia społecznego w Ka-
towicach, a co za tym idzie – ułatwienie integracji społecznej i zawodowej oso-
bom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cele operacyjne w ramach pro-
jektu to: rozwój form aktywnej integracji, zwiększenie poziomu kompetencji 
i umiejętności społecznych oraz zawodowych klientów Ośrodka, w szczegól-
ności osób niepełnosprawnych, podniesienie (poprzez programy aktywności 
lokalnej) poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy oraz instytucji lokalnych 
w samodzielnym rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, zwłaszcza 
problemów dotykających osoby korzystające z pomocy MOPS-u.

Chcąc opisać w trzech słowach główne problemy, z którymi borykają się 
zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy dzielnicy, można by rzec: 
bezrobocie, bierność i nadużywanie alkoholu. Zjawiska te występują w dużym 
natężeniu w jednym z kwartałów dzielnicy – „Bagnie” – gdzie przenikają się 
wzajemnie, „psując” życie społeczne i kulturalne, jak również wizerunek osiedla. 
Odizolowanie geograficzne „Bagna” od pozostałej części dzielnicy dodatkowo 
wzmaga poczucie alienacji wśród tamtejszej społeczności, tworząc współczesne 
getto. W świetle tych faktów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
postanowił objąć szczególną troską i wsparciem w ramach Programu Centrum 
Aktywności Lokalnej społeczność właśnie tej części Szopienic. Uruchomienie 
tych działań, jak pokazują doświadczenia, było dalece uzasadnione. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu
Nikiszowiec to zabytkowa, unikatowa w sensie urbanistycznym dzielnica Kato-
wic, obchodząca w 2008 r. stulecie powstania. Z punktu widzenia administracyj-
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nego wchodzi w skład dzielnicy Janów-Nikiszowiec, która liczy w chwili obec-
nej około 11,8 tys. mieszkańców, z czego w samym Nikiszowcu zamieszkuje ok. 
3500 mieszkańców. Obecny Nikiszowiec to mieszanka ludności autochtonicz-
nej, związanej z dzielnicą od początku jej istnienia, oraz coraz liczniejszej grupy 
ludności napływowej – zarówno tej nęconej jeszcze kilkanaście lat temu możli-
wością dobrze płatnej pracy, jak i tej świadomie wybierającej Nikiszowiec (jako 
unikatowy, ciekawy „zabytek”) jako miejsce swojego życia.

Nikiszowiec jawi się jako dzielnica niezwykłych możliwości, dzielnica lu-
dzi z dużym potencjałem i kreatywnością, którzy jednak mają niewielką świa-
domość swojej siły i sprawczości. W dzielnicy są jednostki mające wizję jej roz-
woju, wiele osób deklaruje chęć zmiany, poszukuje rozwiązań. Widać jednak, 
że okres kształtowania się „pustyni społecznej” (w okresie zmian ustrojowych, 
odejścia od opiekuńczej roli państwa i kopalni) odcisnął na społeczności Ni-
kiszowca znaczne piętno. Społeczność ta wymagała przede wszystkim czasu 
na zorganizowanie się, na odzyskanie wiary w swoje siły, a także inwestowa-
nia w szeroko rozumianą edukację społeczną i propagowanie aktywnego udzia-
łu obywateli w życiu społeczności. Także wsparcia, towarzyszenia na różnych 
etapach rozwoju społeczności. Jest to niezbędne, gdyż nadal wiele do życzenia 
pozostawiają umiejętności komunikacyjne mieszkańców. Społeczność wymaga 
wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów lokalnych, w dyskusji na ważne tematy, 
w negocjowaniu kompromisów. Społeczność Nikiszowca cechuje duża niechęć 
do ujawniania się z problemami osobistymi i rodzinnymi. Utrudnia to konsty-
tuowanie się m.in. grup samopomocowych czy korzystanie ze specjalistycznego 
wsparcia, np. psychologicznego. Taka sytuacja powoduje znaczne wydłużenie 
w czasie działań nakierowanych przede wszystkim na osoby bezpośrednio za-
grożone marginalizacją. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszow-
cu realizowany jest od 2008 r.

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu
Działanie Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu jest krokiem 
w upowszechnianiu nowatorskiej metody pracy socjalnej, jaką jest animacja 
społeczności lokalnej. Zapoczątkowana w Szopienicach i Nikiszowcu, została 
po raz kolejny zastosowana w trzeciej z kolei dzielnicy – Załężu – najbardziej na-
rażonej na problemy społeczne. Metoda ta jest elementem strategii zmierzającej 
do szeroko pojętej rewitalizacji dzielnicy, ukierunkowanej na polepszenie jako-
ści życia społeczności oraz przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zjawisk, 
takich jak bezrobocie, nadużywanie alkoholu czy zaniedbania wobec dzieci. 

Program uruchomiony został w 2009 r., a jego pierwszym etapem było opra-
cowanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb Załęża. Na jej podstawie wyłonio-
no najważniejsze problemy mieszkańców, nad których rozwiązaniem pracują 
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przedstawiciele działających na rzecz dzielnicy organizacji społecznych i poza-
rządowych oraz samopomocowe grupy złożone z samych mieszkańców. W ra-
mach tych działań warto wymienić wyłonienie spośród beneficjentów progra-
mu grupy liderów, przeszkolenie ich oraz wsparcie w animowaniu środowiska 
lokalnego. Aktualnie na rzecz mieszkańców Załęża organizowane są cyklicznie 
edycje Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Zakres tematyczny TUS wy-
nika ze zgłaszanych przez uczestników potrzeb. Duży nacisk kładzie się na sze-
roką współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą grupom najbardziej 
narażonym na oddziaływanie negatywnych czynników życia w Załężu – oso-
bom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz dzieciom. Organizowa-
ne są między innymi debaty i spotkania, imprezy środowiskowe oraz zajęcia 
profilaktyczne dla dzieci. 

Reasumując – działanie PCAL Załęże ma na celu pobudzenie do aktywno-
ści jak największej grupy mieszkańców, tak, by wsparcie instytucjonalne stało 
się jedynie elementem działań w duchu postawy obywatelskiej. 

Program Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w 2011 r. rozpoczął reali-
zację Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży „Postaw na siebie!”. 
Program ten to propozycja dla młodych, tj. w wieku od 15 do 25 lat, aktywnych 
mieszkańców Katowic, którzy poprzez udział w Programie będą mogli pod-
nieść swoje umiejętności, nabyć nowe doświadczenia oraz pokazać, jak wielka 
siła drzemie w młodzieży. Program zakłada w pierwszej kolejności wsparcie 
młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na swój 
status materialny, wykształcenie, środowisko zamieszkania, stan zdrowia itp., 
w przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym 
i zawodowym.

W ramach Programu katowicka młodzież może m.in. skorzystać ze wspar-
cia brokera edukacyjnego, zaplanować i realizować w grupie rówieśników 
lub znajomych różne inicjatywy, pomysły i działania, korzystając ze wsparcia 
animatora lokalnego, skorzystać z konsultacji specjalistycznych, wziąć udział 
w zajęciach podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym czy wzmoc-
nić swoje kompetencje społeczne poprzez udział w treningach umiejętności 
społecznych. 

Wśród celów Programu warto wymienić:
– określenie potencjału i deficytów kompetencji zawodowych i społecznych 

uczestników Programu w celu zaproponowania wsparcia adekwatnego 
do ich potrzeb;

– doposażenie uczestników Programu w kompetencje zawodowe, podnoszą-
ce ich szanse na rynku pracy;
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– rozwijanie kompetencji społecznych uczestników Programu, poprawiają-
cych ich funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie;

– rozbudzanie w młodych ludziach aktywności społecznej poprzez wolonta-
riat i realizację inicjatyw lokalnych;

– zapewnienie młodzieży pomocy w uzyskaniu dostępu do informacji o ak-
tualnej sytuacji na rynku pracy, umożliwiających świadome dokonywanie 
wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej;

– propagowanie wśród młodych ludzi sportu, rekreacji, kultury i turystyki 
jako form spędzania wolnego czasu, alternatywnych dla nudy i zachowań 
ryzykownych;

– współpracę międzysektorową w kreowaniu działań na rzecz rozwoju katowic-
kiej młodzieży i rozwiązywania ważnych z jej punktu widzenia problemów.

1.3.  Program na rzecz integracji społecznej i zawodowej  
osób niepełnosprawnych 

Program na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 
PION 
Program uruchomiony został w 2010 r. w odpowiedzi na zidentyfikowane po-
trzeby mieszkańców Katowic. Oferta Programu jest skierowana do osób nie-
pełnosprawnych oraz do wszystkich mieszkańców Katowic, którzy w sposób 
aktywny chcieliby przyczynić się do poprawy sytuacji tych osób. Głównymi ce-
lami Programu są: poprawa jakości życia i integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych zamieszkujących Katowice oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkań-
ców Katowic na problemy osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez: 
– identyfikację i uruchomienie zasobów ludzkich i organizacyjnych z zamia-

rem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w mieście Katowice;
– zwiększenie gotowości osób niepełnosprawnych do podejmowania aktyw-

ności w zakresie rozwiązywania samodzielnie (pozainstytucjonalnie) pro-
blemów lokalnych, w tym w szczególności problemów społecznych, z jaki-
mi się borykają, przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu 
marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych;

– wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, 
przekładający się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy;

– wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw osób niepełnosprawnych.

2. Grupowa praca socjalna
Doświadczenia Ośrodka, dobra diagnoza potrzeb, zasoby sprzętowe i lokalo-
we, a przede wszystkim doświadczeni pracownicy Ośrodka to argumenty prze-
mawiające za wykorzystywaniem na dużą skalę w Ośrodku metody grupowej 
pracy socjalnej. Rola zajęć grupowych wiąże się z profitami zarówno dla osób 
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korzystających, jak i dla samego Ośrodka (m.in. możliwość optymalnego wyko-
rzystywania sił i środków, dotarcie z ofertą wsparcia do szerszej grupy odbior-
ców, wykorzystywanie formuły samopomocowych grup, rozbudowa współ-
pracy z innymi podmiotami). Ważne miejsce zajmują programy wolontariackie 
– bogate doświadczenie Ośrodka również w tym obszarze oddziaływania po-
zwoliło na stworzenie cennej, pożądanej oferty pomocowej, dzięki której oso-
by w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą zarówno korzystać ze wspar-
cia wolontariuszy, jak i takie wsparcie świadczyć.

Programy diagnostyczne, aktywizujące 
Warsztaty readaptacyjne
Program readaptacji zawodowej był ukierunkowany na aktywizację osób dłu-
gotrwale bezrobotnych. Integrował oddziaływania na bezrobotnego poprzez 
zatrudnianie na stanowisku pracy w formie zatrudnienia na czas określony 
w ramach etatyzacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na okres 4 miesię-
cy w oparciu o umowę o pracę oraz objęcie zajęciami o charakterze motywują-
cym i aktywizującym. 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych metodami grupowymi 
Program „Warsztaty rozwoju i samorealizacji dla kobiet” 
Uczestniczkami warsztatu były niepracujące kobiety. Program realizowany był 
w formie zajęć grupowych. Uczestniczkom proponowano tematy zajęć i for-
my aktywności, takie jak: wpływ problemów osobistych kobiet na ich obecną 
sytuację życiową i brak zatrudnienia; specyfika roli kobiety jako żony, matki 
i kobiety aktywnej zawodowo; planowanie przyszłości, w tym przyszłości za-
wodowej, oraz budowanie celów życiowych w oparciu o rozpoznane zasoby; 
umiejętność radzenia sobie z napięciami życia codziennego.

Program Pracy Socjalnej z Bezrobotnymi Niepełnosprawnymi
Podstawowym założeniem była pomoc bezrobotnym niepełnosprawnym 
w znalezieniu i utrzymaniu się w pracy. W Programie wiele uwagi poświęco-
no aktualizacji informacji dotyczących działających na terenie Katowic zakła-
dów pracy chronionej oraz innych firm zatrudniających bezrobotnych niepeł-
nosprawnych. Nawiązano łącznie kontakt z 52 podmiotami zatrudniającymi 
osoby niepełnosprawne. Przedłożone przez Ośrodek propozycje współpracy 
pozwoliły na zatrudnienie 26 osób niepełnosprawnych. 

Program „Nowy start”
Program skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej z ty-
tułu bezrobocia i zorientowany na aktywizację klientów do podejmowania 



Andrzej Górak, Beata Flak

270

działań ukierunkowanych na zmianę swojej sytuacji zawodowej i material-
nej. W trakcie udziału w Programie uczestnik przy wsparciu prowadzących 
zajęcia dokonywał szczegółowej diagnozy swej sytuacji zawodowej, opraco-
wywał indywidualny plan działania, analizował rezultaty wykonywanych 
działań nakierowanych na poprawę sytuacji zawodowej, wymieniał się infor-
macjami na temat propozycji zatrudnienia z innymi uczestnikami zajęć, plano-
wał codzienne działania ukierunkowane na realizację opracowanych strategii 
działania, uzyskiwał wiedzę na temat sposobów poszukiwania pracy – w tym 
metod poszukiwania pracy, zasad autoprezentacji oraz sporządzania doku-
mentów aplikacyjnych.

Program „Po starcie”
Program był skierowany w szczególności do osób długotrwale pozostających 
bez pracy i stanowił kolejny (po zajęciach w ramach programu „Nowy start” 
etap oddziaływania grupowego na osobę w trudnej sytuacji na rynku pracy). 

Zajęcia prowadzili pracownicy socjalni oraz psycholodzy. Wybrane bloki 
tematyczne realizowane były ponadto przez zaproszonych gości, ze szczegól-
nym uwzględnieniem doradców Ochotniczego Hufca Pracy oraz metodyków 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy – dzięki współpracy MOPS-u z tymi instytucja-
mi, która szerzej zostanie zaprezentowana w dalszej części opracowania.

Program „Perspektywa”
Celem programu było zmotywowanie uczestników – osób bezrobotnych 
– do podniesienia kwalifikacji poprzez podjęcie nauki, zweryfikowanie przeko-
nań uczestników co do możliwości jej podjęcia, a także polepszenie samooceny 
osób biorących udział w projekcie. 

Program „Zmiana”
Celem programu było zwiększenie szans powrotu na rynek pracy osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, objętych pomocą Ośrodka, poprzez poprawę funk-
cjonowania emocjonalnego i społecznego, wzmacnianie aktywności życiowej 
i motywacji do zmian, zwiększenie wiedzy o własnych zasobach, pogłębienie 
umiejętności stawiania sobie celów, a także nabycie elementarnej znajomości 
języka angielskiego.

Program „Ja i alkohol”
Program przeznaczony dla osób, u których zaobserwowano fakty świadczące 
o możliwości występowania problemu alkoholowego. Cele udziału w zajęciach 
to rozpoznanie przez klientów własnego stylu picia, negatywnych konsekwen-
cji wynikających z używania alkoholu oraz edukacja na temat problematyki 
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alkoholowej, a w efekcie diagnoza problemu alkoholowego. Klient otrzymu-
je także informacje dotyczące form i miejsc leczenia odwykowego, konstruuje 
indywidualny plan leczenia. Spotkania grupowe odbywają się 2 razy w tygo-
dniu i trwają 2 godziny. Integralną częścią programu są spotkania indywidual-
ne z prowadzącym konsultantem. 

Programy dla rodzin
Program dla rodzin zastępczych
Adresatami programu są rodziny zastępcze (zarówno spokrewnione, jak i nie-
spokrewnione), mające pod swoją opieką dzieci w wieku szkolnym – w szcze-
gólności adolescentów. Celem programu jest wsparcie rodziców zastępczych 
w radzeniu sobie z problemami z dzieckiem, a w efekcie zbudowanie sie-
ci wsparcia. Realizacja programu obejmuje zajęcia grupowe o charakterze 
wspierającym i edukacyjnym. Zakres tematyczny spotkań omawiany jest 
z uczestnikami i dostosowywany do ich potrzeb. Przykładowo proponuje się 
następujące tematy do omówienia z rodzicami zastępczymi: potrzeby dziec-
ka w rodzinie zastępczej i ich realizacja; relacje w rodzinie a funkcjonowanie 
dziecka; tożsamość dziecka w kontekście pozostawania poza rodziną natu-
ralną; rola i znaczenie rodziny naturalnej w procesie wychowywania dziecka; 
zachowania charakterystyczne dla wieku dziecka, trudne do zaakceptowania 
przez rodziców; zaburzenia zachowania; sposoby radzenia sobie z dziećmi 
w trudnych sytuacjach; budowanie sieci wsparcia w kontekście rozwiązywa-
nia problemów dziecka; udział gości z zewnątrz (według zapotrzebowania 
uczestników).

Program dla usamodzielnianych wychowanków
Adresatami programu są usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastęp-
czych i/lub opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i specjalne ośrod-
ki wychowawcze, którzy mają problemy w relacjach społecznych, mają trud-
ności w samodzielnym funkcjonowaniu oraz problem z zaplanowaniem swojej 
drogi życiowej, ale są gotowi pracować nad rozwiązaniem tych problemów 
i oczekują bądź są gotowi przyjąć pomoc w tym zakresie.

Cele programu to wsparcie wychowanków w samodzielnym funkcjonowa-
niu jako osób dorosłych, a w efekcie zbudowanie sieci wsparcia, oraz praca nad 
wzrostem kompetencji społecznych.

Realizacja programu obejmuje zajęcia grupowe o charakterze wspierającym 
i edukacyjnym. Zakres tematyczny spotkań omawiany jest z uczestnikami i do-
stosowywany do ich potrzeb.

W ramach programu proponuje się m.in. następujące tematy: mapa życia 
jako narzędzie budowania własnej przyszłości (mapa będzie tworzona w trak-
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cie indywidualnych spotkań z wychowankiem, na zajęciach grupowych pre-
zentowany będzie efekt finalny); wpływ pochodzenia na budowanie własnej 
tożsamości, zasoby i bariery rodzinne mające znaczenie w planowaniu przy-
szłości (ten obszar również będzie rozpoczęty w trakcie spotkań indywidual-
nych, aby wcześniej móc dostrzec osoby wymagające udziału w terapii); przy-
gotowanie do życia w rodzinie; pułapki uzależnienia, przemocy, sekt; trening 
budżetowy; przygotowanie zawodowe; budowanie sieci wsparcia w kontekście 
rozwiązywania własnych problemów; udział gości z zewnątrz (według zapo-
trzebowania uczestników).

Program „Moje dziecko”
Program skierowany jest do kobiet w ciąży oraz matek wychowujących dzie-
ci w wieku 0-3 lat, które o przyszłym macierzyństwie dowiadują się najczęściej 
w chwili, gdy stają się matkami i są mało przygotowane do tej roli.

U osób biorących udział w programie wyklucza się występowanie proble-
mu alkoholowego i zaburzeń psychicznych. W programie mogą uczestniczyć 
kobiety będące matkami po raz pierwszy, jak również te, które są w kolejnej 
ciąży i wychowują dzieci w wieku do lat 3.

Celem programu jest nabycie przez kobiety wiedzy i umiejętności umożli-
wiających właściwe przygotowanie do roli matki (kobiety ciężarne); zdobycie 
wiedzy i umiejętności umożliwiających prawidłowe pełnienie roli matki (mat-
ki posiadające dzieci).

Spotkania mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez pedagoga 
i psychologa Sekcji Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo z uczestnika-
mi programu są prowadzone spotkania w miejscu ich zamieszkania.

Program psychoedukacyjny „Świadomy rodzic – szczęśliwsza rodzina”
Program adresowany jest do mieszkańców miasta Katowice, w tym osób korzy-
stających z pomocy MOPS Katowice. Jest przeznaczony przede wszystkim dla 
rodziców z dziećmi, którzy zgłaszają/zauważają istnienie problemów w rela-
cjach z dziećmi, czują się zagrożeni utratą wpływu na swoje dzieci, oraz do ro-
dziców, którzy gotowi są podnosić swoje kompetencje wychowawcze, roz-
wijać nowe umiejętności przydatne w procesie wychowywania i opieki nad 
dziećmi. 

Celami programu są m.in.: rozwój kompetencji wychowawczych rodzi-
ców; uświadomienie rodzicom ich zasobów oraz deficytów w pełnej roli rodzi-
cielskiej, stosowanym stylu wychowawczym; analiza relacji dorosły – dziecko; 
edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych i emocjo-
nalnych członków rodziny, a w szczególności dzieci; zmiana spostrzegania 
możliwości rozwojowych dzieci.
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Program „Romowie – Polacy do dialogu i współpracy” 
Program skierowany jest do rodzin romskich objętych pomocą społeczną i re-
alizowany przez Sekcję Psychologiczno-Pedagogiczną we współpracy z Wy-
działem Edukacji Urzędu Miejskiego w Katowicach oraz z przedstawicielami 
społeczności romskiej.

Celami programu są: organizacja pomocy w nauce dla dzieci romskich, 
w tym korepetycji z udziałem wolontariuszy; wyposażenie dzieci romskich 
w książki i artykuły szkolne. 

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Program „Równe szanse” 
„Równe szanse” to program na rzecz integracji społeczności romskiej i pol-
skiej, w szczególności na rzecz dzieci wywodzących się z rodzin romskich oraz 
rodzin dysfunkcyjnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym ro-
dzin objętych pomocą MOPS-u w Katowicach, przeciwdziałający marginaliza-
cji i wykluczeniu społecznemu oraz problemowi opóźnionej dojrzałości szkol-
nej dzieci. Jest adresowany do dzieci romskich i polskich w wieku od 7 do 15 lat 
oraz do ich rodzin. 

Program realizowany jest w trzech Świetlicach Środowiskowych Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Część zajęć ma charakter zajęć 
wyjazdowych. Program dotowany jest ze środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Najważniejsze cele programu „Równe szanse” to: przeciwdziałanie margi-
nalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin romskich; objęcie dzieci i rodzin 
pochodzenia romskiego profesjonalnymi oddziaływaniami i wsparciem specja-
listycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, jakimi są Świetlice Środo-
wiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Program pełni także funkcję profilaktyczną poprzez działania zmierzające 
do utrzymania dziecka w jego środowisku naturalnym, czyli w rodzinie, po-
mimo doświadczanych przez rodzinę trudności opiekuńczo-wychowawczych 
(często bardzo poważnych i długotrwałych); przeciwdziałania niedostosowa-
niu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży, a także integracji społecz-
nej rodzin romskich i polskich. 

Dzieci objęte programem mają okazję wziąć udział w wielu zajęciach o cha-
rakterze rekreacyjno-sportowym, tanecznym oraz plastycznym. 

Działania realizatorów programu nastawione są przede wszystkim na in-
tegrację dzieci wywodzących się z ww. opisanych środowisk ze środowi-
skiem lokalnym oraz na udzielanie im i ich rodzinom profesjonalnego wspar-
cia i pomocy. 
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Programy wolontariackie
Wolontariusze od wielu lat wspierają działania Ośrodka zmierzające do po-
prawy sytuacji naszych klientów. Pracują w różnych komórkach organizacyj-
nych Ośrodka w ramach realizowanych programów wolontariackich („Szansa”, 
„ABC, i co dalej…” „Słonecznik”, „Wolontariat osób bezrobotnych”). 

Jednym z najwcześniej uruchomionych w Ośrodku programów wolonta-
riackich była „Szansa” – Dzielnicowy program przeciwdziałania niedostoso-
waniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży z Szopienic, w tym: Program 
pomocy w nauce dzieciom i młodzieży oparty na wolontariacie, realizowany 
od listopada 1999 r., którego celem jest wspieranie młodego człowieka, aby 
potrafił samodzielnie i prawidłowo funkcjonować w dorosłym życiu w zakre-
sie poprawy swojej trudnej sytuacji, m.in. poprzez systematyczne chodzenie 
do szkoły i uczęszczanie na korepetycje. W ramach Programu 70-100 wolon-
tariuszy pomaga dzieciom w nauce oraz starają się ukazać młodym ludziom 
różne formy spędzania wolnego czasu. Celem Programu jest także pozyskanie 
przedstawicieli społeczności lokalnej i pozalokalnej do działań pomocowych 
na rzecz dzieci i młodzieży. Utrzymywana jest stała współpraca z radnymi, 
domem kultury, szkołami, uczelniami i lokalnymi firmami. Program „Szansa” 
od 2008 r. realizowany jest w ramach projektu systemowego przez Program 
Centrum Aktywności Lokalnej Szopienice. W 2011 r. PCAL Szopienice otrzy-
mał Certyfikat „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”, przyznany przez sieć 
Centrów Wolontariatu w Polsce.

Program „A, B, C i co dalej...”
Program jest kierowany do dzieci i młodzieży mających trudności edukacyjne. 
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie rodzi-
ców, opiekunów z pomocy MOPS-u. Główny cel programu to kontynuacja na-
uki przez dzieci i młodzież.

W ramach programu realizowana jest: pomoc w nauce dzieciom w miej-
scu zamieszkania, współpraca ze szkołami w zakresie organizowania na ich 
terenie pomocy w nauce dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, współpraca z ro-
dzicami/opiekunami dzieci, współpraca z pedagogami szkolnymi, praca z wo-
lontariuszami, a także współpraca z pracownikami socjalnymi prowadzącymi 
rodziny.

Program „Słonecznik 
– Wolontariat na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych”
Adresatami programu są osoby starsze i niepełnosprawne wymagające wspar-
cia w formie usług opiekuńczych, które nie mają rodziny lub takie, których ro-
dzina nie świadczy pomocy. Usługi wolontariatu realizowane są bezpośrednio 
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w środowisku osoby zainteresowanej, wymagającej pomocy, lub na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych w ramach działalności Domu Noclegowego i Ze-
społu Pomocy Dzieciom i Rodzinie – placówek dla osób bezdomnych. Celami 
programu są: utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku 
zamieszkania w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych; poszerze-
nie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych; 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych.

Wolontariusze mogą skorzystać z darmowych szkoleń prowadzonych przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Re-
gionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach.

Wolontariat osób pozostających bez pracy
W działaniach aktywizacyjnych wolontariat stanowi ważny etap przygotowy-
wania bezrobotnych klientów do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pra-
cy poprzez umożliwienie kontaktu z pracodawcą oraz powrót osób długotrwa-
le pozostających bez pracy do tzw. „rytmu pracy”. Osoby bezrobotne mogą 
bowiem w ramach wolontariatu zdobyć doświadczenie zawodowe, uzyskać 
nowe umiejętności, sprawdzić się podczas wykonywania obowiązków nałożo-
nych przez pracodawcę, ale także sprawdzić swoje umiejętności interpersonal-
ne podczas rozmowy z pracodawcą.

Ważnym aspektem związanym z uczestnictwem osób poszukujących pra-
cy w wolontariacie jest także przywrócenie im poczucia własnej wartości i god-
ności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które w przeszłości były 
docenianymi i realizującymi się w aktywności zawodowej pracownikami. Po-
żyteczne zagospodarowanie czasu, doświadczanie bycia w sytuacjach społecz-
nych i zadaniowych, mówiąc potocznie – powrót „między ludzi” i poczucie 
bycia potrzebnym – są najwartościowszymi stymulatorami wyzwalającymi we-
wnętrzną motywację do wyrwania się z kręgu osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

Wolontariat stanowi wsparcie również dla pracodawców – pozwala mię-
dzy innymi realizować działania jednostki w oparciu o wsparcie wolontariusza, 
a także umożliwia sprawdzenie w pracy potencjalnego pracownika.

3. Poradnictwo specjalistyczne 
Szczególne znaczenie w działalności Ośrodka od wielu lat ma rozbudowana 
oferta poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcie świadczone przy wyko-
rzystaniu grupowej metody pracy socjalnej. W przypadku poradnictwa szcze-
gólną uwagę zwraca możliwość bezpłatnego korzystania z oferty poradnictwa 
specjalistycznego Ośrodka przez mieszkańców Katowic, którzy nie są klientami 
Ośrodka. Kluczową rolę w ewolucji tej formy wsparcia odgrywa uważne anali-
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zowanie zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców Katowic. Obecnie poradnic-
two specjalistyczne obejmuje wsparcie świadczone m.in. przez psychologów, 
pedagogów, prawników, konsultantów ds. uzależnień, konsultantów Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, psychiatrów, doradców zawodowych, mediatora czy 
terapeuty. Zarówno forma, narzędzia, jak i metody pracy stosowane w ramach 
poradnictwa dla osób i rodzin dopasowane są do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców. Wprowadzono szereg ułatwień dla korzystających z poradnic-
twa (dogodne godziny, w których można korzystać ze wsparcia specjalistów, 
świadczenie wsparcia bliżej miejsca zamieszkania mieszkańców – poradnictwo 
świadczone jest w komórkach organizacyjnych Ośrodka zlokalizowanych w po-
szczególnych dzielnicach miasta, zamieszczanie ważnych informacji – wskazó-
wek, porad, informatorów – na stronie internetowej Ośrodka). Wybrane formy 
poradnictwa zostały krótko scharakteryzowane poniżej.

Poradnictwo dla osób, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
Poradnictwo dla tej grupy odbiorców realizowane jest przez zatrudnionych 
w Ośrodku psychologów, mediatora, terapeutę i pedagoga. Poradnictwo 
to świadczone jest mieszkańcom Katowic bez względu na ich sytuację docho-
dową. Obejmuje ono diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier 
oraz udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Szczegól-
nym wsparciem objęte są osoby/rodziny w kryzysie/konflikcie, które mogą 
otrzymać pomoc mediatora i terapeuty. W ramach poradnictwa prowadzone 
są również programy psychologiczne, w tym: warsztaty i treningi umiejętności 
społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

Poradnictwo ma na celu m.in. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności ro-
dziców za własną sytuację życiową, los dzieci, adekwatne spostrzeganie swo-
ich problemów oraz zmianę stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi na ich 
indywidualne potrzeby i umiejętności w poszczególnych okresach rozwojo-
wych, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków 
rodziców, a także – w stosunku do młodzieży – wzrost umiejętności planowa-
nia swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz wzrost motywacji do podjęcia 
pracy i naukę budowania celów życiowych poprzez spożytkowanie własnych 
zasobów. Poradnictwo prowadzone jest w formie porad indywidualnych i ro-
dzinnych, programów dla rodzin i dzieci oraz młodzieży. 

Poradnictwo dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Osobna oferta poradnictwa skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Wsparcie w tym zakresie służy m.in. podtrzymywaniu i rozwijaniu umie-
jętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania oraz przeciwdzia-
łania ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Wśród celów wsparcia 
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warto wymienić usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie (poprzez 
nabycie różnych umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania), udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i te-
rapeutyczno-edukacyjnego zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom, za-
pewnienie opieki w środowisku osobom wymagającym takiej pomocy, przy-
gotowanie osób mających szanse na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia czy 
budowanie lokalnych sieci oparcia społecznego.

Poradnictwo prawne
We wszystkich Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, zlokalizowanych 
w różnych dzielnicach Katowic, zatrudniony jest konsultant ds. prawnych, pro-
wadzący poradnictwo prawne dla klientów. Konsultacje obejmują różne gałęzie 
prawa. Konsultant udziela również porad pracownikom socjalnym w indywi-
dualnych sprawach, dotyczących świadczeń pomocy społecznej i pracy socjal-
nej. Osoby korzystające z tej formy wsparcia najczęściej zgłaszają się w spra-
wach, w których zastosowanie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(rozwody i podział majątku, sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojco-
stwa, przemocy w rodzinie, ustalenie alimentów). Kolejny ważny obszar to za-
bezpieczenie społeczne (sprawy związane ze stosunkiem pracy, pozwy i odwo-
łania do ZUS) oraz zagadnienia dotyczące ochrony praw lokatorów (w zakresie 
spraw mieszkaniowych, eksmisji, zagadnień związanych z uzyskaniem tytu-
łu prawnego do lokalu, najmu i podnajmu). Konsultant udziela również porad 
pracownikom socjalnym w indywidualnych sprawach, dotyczących świadczeń 
pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy nakierowane było 
na określenie i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień 
osób poszukujących pracy (mieszkańców gminy, w szczególności klientów 
Ośrodka) oraz rozeznanie i dopasowanie zewnętrznej oferty wsparcia do po-
trzeb poszczególnych klientów. Tematyka konsultacji indywidualnych obej-
mowała między innymi: diagnozę sytuacji zawodowej klienta poprzez analizę 
SWOT, diagnozę dotychczasowej aktywności na rynku pracy, edukację w za-
kresie wymagań obecnego rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat aktyw-
nych metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplika-
cyjnych, pracę nad wizerunkiem i autoprezentacją, gospodarowanie czasem, 
w tym planowanie działań podczas poszukiwania pracy. Osoby korzystające 
z konsultacji miały także dostęp do informacji o bieżących ofertach zatrudnie-
nia (także z internetowej bazy ofert) oraz do bezpłatnych szkoleń, kursów i pro-
jektów, w tym finansowanych ze środków unijnych. Korzystający ze wsparcia 
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specjalistów Centrum (podobnie jak pozostali mieszkańcy miasta Katowice) 
mieli również dostęp do pracowni komputerowej. Każda konsultowana osoba 
otrzymywała zaktualizowany informator z rozbudowanym wykazem instytu-
cji i organizacji wspierających osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Ka-
towic. Oferta skierowana była także do osób niepełnosprawnych, które zostały 
wyposażone w wykazy zakładów pracy chronionej oraz zestawienie organiza-
cji pomagających niepełnosprawnym, a ponadto otrzymywały inne przydatne 
informacje i narzędzia ułatwiające poruszanie się po rynku pracy.

4. Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
Ośrodek przywiązuje wagę do pozyskiwania środków zewnętrznych (w ra-
mach projektów finansowanych z EFS, EQUAL czy też w ramach projektów 
ministerialnych i innych). Zaprezentowane poniżej projekty realizowane są sa-
modzielnie przez Ośrodek lub w partnerstwie z innymi podmiotami. Pozwala-
ją one nie tylko na wzbogacenie oferty dla klientów, ale też umożliwiają naby-
wanie doświadczenia przez pracowników Ośrodka (w zakresie pozyskiwania 
środków na realizację projektów oraz sprawne ich rozliczanie, zwiększanie po-
tencjału Ośrodka, rozbudowywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
oraz zmianę wizerunku instytucji pomocy społecznej. Nie bez znaczenia są pro-
fity finansowe – dające możliwość uruchamiania przedsięwzięć czy tworzenia 
rozwiązań, które byłyby niedostępne przy wykorzystaniu środków gminnych 
czy z budżetu państwa. 

Projekt „Ja Wam jeszcze pokażę... Aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze 
dla osób po 45 roku życia, pozostających bez pracy”
1 czerwca 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczął 
realizację pilotażowego projektu „Ja Wam jeszcze pokażę... Aktywne wspar-
cie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku życia, pozostających bez pra-
cy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Poddziałanie: 6.1.1. 

Na realizację ww. projektu w okresie 1.06.2008 – 30.05.2009 r. Ośrodek uzy-
skał dotację rozwojową w wysokości 473.964 zł. Wsparciem w ramach projektu 
zostało objętych 39 osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, a jed-
nocześnie niezarejestrowanych w PUP, w szczególności korzystających z pomo-
cy MOPS-u w Katowicach (w tym 23 kobiet i 10 osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej oraz zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia osób pozostających 
bez pracy, niezarejestrowanych jako bezrobotne, które ze względu na wiek 
– ponad 45 lat – znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Cel ten re-
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alizowany był poprzez wdrażanie następujących celów szczegółowych: stwo-
rzenie odpowiednich warunków oraz wypracowanie instrumentów służących 
podniesieniu poziomu aktywności zawodowej, zdolności i gotowości do pod-
jęcia zatrudnienia przez uczestników projektu; zwiększenie gotowości uczest-
ników projektu do podejmowania aktywności w zakresie poszukiwania pracy 
i podejmowania zatrudnienia; podniesienie poczucia własnej wartości uczestni-
ków projektu oraz zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy; przeciwdzia-
łanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji wśród uczestni-
ków projektu.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania, skierowane bez-
pośrednio do jego uczestników: opracowano Indywidualne Plany Działania 
(IPD), udzielono wsparcia psychologicznego i doradczego uczestnikom pro-
jektu w celu pełniejszego ich przygotowania do wejścia i trwałego pozostania 
na rynku pracy, przeprowadzono warsztaty i szkolenia z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy, a także szkolenia zawodowe. Zorganizowano również in-
dywidualne pośrednictwo pracy, polegające na wsparciu uczestników projek-
tu w docieraniu do ofert pracy, oferowano pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
z pracodawcami oraz wspieranie w nabywaniu umiejętności w obszarze pro-
wadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Inkubator Gospodarki Społecznej – to mała jednostka doradcza, której celem 
było wspieranie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy w poszukiwaniu 
zatrudnienia, w tym w tworzeniu miejsc samozatrudnienia (uruchamiania indy-
widualnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego). Inku-
bator Gospodarki Społecznej (WISP) w Katowicach powstał w sierpniu 2007 r. 
we współpracy MOPS-u ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej z Cho-
rzowa oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach dzięki dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
WISP łączył funkcje doradcze i szkoleniowe w zakresie prowadzenia efektywnej 
działalności gospodarczej przez podmioty II i III sektora. Od czerwca do grud-
nia 2008 r. Inkubator Gospodarki Społecznej świadczył usługi w ramach pro-
jektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach”, finansowanego ze środków PO KL, priorytet VII Promocja in-
tegracji społecznej, realizowanego przez MOPS Katowice. 

Inkubator w praktyce pozwolił na opracowanie, przetestowanie i wdroże-
nie systemu procedur, narzędzi i instrumentów, które wykorzystywane były 
po to, by inicjować powstawanie i wspierać działalność podmiotów II i III sek-
tora (przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, spółdzielni socjal-
nych oraz innych podmiotów, w tym działających na zasadzie not-for-profit 
i non profit). Działania Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej adre-
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sowane były w szczególności do dwóch grup, które w ogromnym stopniu 
są zagrożone marginalizacją ze względu na sytuację na rynku pracy. Pierw-
sza grupa to osoby długotrwale bezrobotne. Druga grupa to bezrobotna mło-
dzież. Poziom bezrobocia w Polsce wprawdzie się obniżył, ale nadal jest jed-
nym z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Osoby zaliczające się 
do wybranych grup docelowych to często osoby o niskich lub zdezaktualizo-
wanych kwalifikacjach. Pozostawanie bez pracy, w szczególności przez dłu-
gi czas, oprócz związanych z tym ogromnych problemów natury materialnej 
przyczynia się do pasywności, utraty wiary w możliwość zmiany swojego losu 
i niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań. Takim osobom nie jest ła-
two wrócić na rynek pracy i znaleźć się w pracy zawodowej, nawet wtedy, gdy 
pojawiają się możliwości.

Działalność Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej przyczyniła 
się do wyłonienia grup osób zainteresowanych aktywnością w obszarze go-
spodarki społecznej spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Katowicach oraz pozostałych – bezrobotnych mieszkańców Katowic 
– zmniejszenia ryzyka podejmowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej lub w formie spółdzielni socjalnej, poprzez profesjonalną pomoc doradczą, 
począwszy od oceny ekonomicznej samego pomysłu na działalność, właściwe 
przygotowanie zawodowe spółdzielców/pracowników i osób zarządzających, 
aż po pomoc w poszukiwaniu kooperantów, rynków zbytu i promocję produk-
tów czy świadczonych usług, jak i pomoc w pozyskiwaniu kredytów oraz do-
tacji dla nowo powstających spółdzielni. Istotne efekty powstania Wirtualnego 
Inkubatora Gospodarki Społecznej wiązały się także z możliwością finanso-
wania różnego rodzaju inicjatyw – również w obszarze gospodarki społecznej 
– ze środków przeznaczonych przez Unię Europejską na lata 2007-2013. Skut-
kiem działalności Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej było utwo-
rzenie: 4 podmiotów III sektora – 3 Stowarzyszeń i 1 Spółdzielni Socjalnej – 
oraz utworzenie i zarejestrowanie 11 podmiotów II sektora. Wśród podmiotów 
III sektora zainicjowano powstanie 4 stowarzyszeń oraz objęto pomocą mery-
toryczną będącą w fazie rejestracji spółdzielnię socjalną. 

W końcowej fazie projektu oprócz wspomnianej efektywności na uwagę 
zasługuje fakt, iż liczne podmioty zostały objęte wsparciem, w tym m.in. po-
mocą w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy, anali-
zą zyskowności przedsięwzięcia oraz pomocą w wypełnieniu dokumentacji 
rejestracyjnej. 

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom efektywności, przekraczają-
cy znacznie założenia administratora projektu, zadecydowano o kontynu-
acji Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej jako wysoce efektywne-
go przedsięwzięcia. 
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Od 2008 r. zadanie kontynuowano w oparciu o projekt systemowy. W tym 
czasie przeprowadzono liczne pakiety konsultacji indywidualnych świadczo-
nych przez konsultantów Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej, pod-
czas których udzielano wsparcia merytorycznego (w szczególności osobom za-
interesowanym utworzeniem podmiotów II i III sektora). 

Projekt „Klucz do kariery 
– program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat
MOPS realizował od września 2008 r. do końca sierpnia 2009 r. projekt 
„Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 
15-25 lat”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Poddziałania 7.2.1. Kwota dofinansowania działań w ramach pro-
jektu wynosiła 452 560,00 zł. Program skierowany był do 20-osobowej gru-
py młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu miasta Katowic, zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym.

Celem programu było stworzenie systemu wspierania rozwoju kompeten-
cji społecznych, które ułatwią uczestnikom programu samodzielne poruszanie 
się w otoczeniu społecznym i zwiększą ich szanse na zatrudnienie na dzisiej-
szym rynku pracy.

W ramach projektu utworzono:
– 2 Kluby Wspierania Rozwoju Osobistego Młodzieży, gdzie zostały zorga-

nizowane kółka zainteresowań: sportowe, informatyczne, artystyczne oraz 
językowe;

– Punkt Wspierania Rozwoju Edukacyjnego i Zawodowego, gdzie młodzież 
korzystała ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego w zakresie: po-
radnictwa edukacyjnego i zawodowego, doradztwa społecznego, a także 
monitoringu lokalnego rynku pracy;

– Biuro Mentoringu, które było całkowicie innowacyjnym i nowatorskim po-
mysłem w praktyce rozwiązywania problemów młodzieży w woj. śląskim. 
Mentorzy – indywidualni opiekunowie młodzieży – wspierali uczestników 
programu w dokonywaniu zmian w sposobie dotychczasowego działania, 
sytuacji życiowej, edukacyjnej i zawodowej.
W projekcie zorganizowano:

– Trening Umiejętności Społecznych – zadaniem było nauczenie lub rozwinię-
cie umiejętności interpersonalnych u uczestników projektu, które pozwolą 
skuteczniej radzić sobie w życiu osobistym i zawodowym;

– „Mini Targi Pracy i Edukacji”, które były okazją do nawiązania współpracy 
z siecią lokalnych pracodawców i instytucji wsparcia na rzecz uczestników 
projektu. Celem Targów było przedstawienie ofert pracy stałej, tymczaso-
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wej, wakacyjnej oraz możliwości uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych; 

– wycieczki i wspólne wyjścia o charakterze edukacyjno-kulturalnym dla 
uczestników projektu. 
W projekcie przygotowano Poradnik dla młodzieży poszukującej pracy, który 

stanowił pewnego rodzaju dopełnienie przekazanej wiedzy i nabytych umiejęt-
ności podczas zajęć w projekcie. Został on przygotowany przez pracowników 
projektu we współpracy z samymi uczestnikami, którzy wskazali deficytowe 
obszary wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na nabycie i rozwinięcie kompe-
tencji społecznych, głównie asertywności, automotywacji oraz autoprezenta-
cji, która jest nieocenioną umiejętnością podczas rozmowy o pracę. Uczestni-
cy projektu zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy, nauczyli się, jak 
szukać pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, a przede wszystkim okre-
ślać, jaka praca im odpowiada. Zyskali również świadomość, że rozwój zawo-
dowy i wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest podjęcie zatrudnienia, jest 
bardzo ważny.

Projekt „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej  
i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”
Projekt,,Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
z zaburzeniami psychicznymi” realizowany był w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Na realizację ww. projektu w okresie 1.10.2008 – 30.06.2009 r. Ośrodek uzy-
skał dotację rozwojową w wysokości 361 411,04 zł. W projekcie uczestniczyło 
30 osób. Grupa uczestników, która objęta była oddziaływaniem projektu, to oso-
by zaburzone psychicznie zdolne do podjęcia zatrudnienia, zagrożone wyklu-
czeniem społecznym.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa osób zabu-
rzonych psychicznie. Cel był realizowany poprzez: pogłębienie umiejętności po-
szukiwania zatrudnienia przez uczestników projektu, podniesienie ich poczu-
cia własnej wartości, poszerzenie dostępu do rynku pracy, nabycie umiejętności 
związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych, a także zmianę nega-
tywnego stereotypu osoby zaburzonej psychicznie w środowisku lokalnym. 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z warsztatów psychologicznych, 
szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu, indywidualnych spo-
tkań z doradcą zawodowym i psychologiem, grupowych zajęć warsztatowo-
szkoleniowych, spotkań z prawnikiem, spotkań grupy wsparcia, wyjazdu szko-
leniowo-integracyjnego do Wisły, a także,,majówki” połączonej z Targami Pracy. 
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W trakcie Targów swoją ofertę prezentowali pracodawcy chcący zatrudnić oso-
by z zaburzeniami psychicznymi (Zakłady Pracy Chronionej i inne podmioty) 
oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Została zawiązana współpraca pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Katowicach, Organizacjami Pozarządowymi, Polską Organizacja 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Centrum Psychiatrii w Katowicach, 
mająca na celu podejmowanie wspólnych działań zmierzających do współpra-
cy między osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego, gru-
pami samopomocy oraz profesjonalistami w dziedzinie zdrowia psychiczne-
go. Uzgodniono, że Strony będą się wzajemnie informować o podejmowanych 
działaniach zmierzających do realizacji ww. celu.

Dwóch uczestników projektu w trakcie jego realizacji znalazło zatrudnie-
nie. Zakończyli oni udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką 
uczestnictwa. Po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podjęło jeszcze 
7 jego uczestników (ogółem 9).

Projekt „Równe szanse – program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi” 
W okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Katowicach realizował projekt „Równe szanse – program 
reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 
z zaburzeniami psychicznymi”, współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację działań projek-
towych Ośrodek uzyskał w wyniku konkursu dotację rozwojową w wysokości 
445 274,24 zł. 

Celem głównym projektu była reintegracja zawodowa i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, będących miesz-
kańcami Katowic zdolnymi do podjęcia pracy. W ramach projektu zorganizo-
wano: warsztaty psychologiczne, warsztaty edukacyjno-szkoleniowe, warsztaty 
wyjazdowe „Autoprezentacja”, indywidualne wsparcie w zdobyciu i utrzyma-
niu zatrudnienia. Pobudzanie aktywności społecznej uczestników realizowano 
poprzez organizację imprez rekreacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych, szko-
lenie z obsługi podstaw komputera i Internetu, grupy wsparcia, Pracownię Roz-
woju Twórczego oraz Targi Pracy. Opracowano również publikację obejmują-
cą obszary problemowe, z którymi na co dzień spotykają się osoby po kryzysie 
psychicznym, w szczególności poszukujące pracy. 

W projekcie wzięło udział 38 osób (22 kobiety i 16 mężczyzn); 3 kobie-
ty i 2 mężczyzn przerwało udział w projekcie z powodu złego stanu zdro-
wia. 5 osób – 3 kobiety i 2 mężczyzn – w trakcie realizacji projektu podjęło 
zatrudnienie. 
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Projekt IT w służbie potrzebującym  
– budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej  
wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach 
Projekt realizowany jest z funduszy unijnych w ramach RPO WSL. Zapewni 
on pełną jawność działań prowadzonych przez MOPS w Katowicach zgodnie 
z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz znacznie uprości wymianę 
informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. 

Przedmiotem projektu jest utworzenie bezpiecznej platformy elektronicz-
nej dla wspomagania zarządzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
(MOPS) w Katowicach. Zadaniem systemu będzie przesyłanie dokumentów 
urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek MOPS-u (elektroniczny obieg 
dokumentów) celem ułatwienia interesantowi kontaktu z urzędem poprzez 
ograniczenie czasu jego obsługi. System wyposażony będzie we własny inter-
fejs użytkownika z możliwością integracji z systemem SEKAP i ePUAP. Wdro-
żenie systemu pozwoli na spełnienie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Katowicach wymogów prawnych dotyczących przyjmowania wniosków 
drogą elektroniczną oraz elektronicznego obiegu dokumentów (Ustawa z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r., 
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 
17 lutego 2005 r. – Dz. U. nr 64 z 2005 r.). 

„Diagnoza problemów społecznych  
i monitoring aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach”
Miasto Katowice we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 
w okresie 1.05.2011 – 30.06.2012 r. realizuje projekt „Diagnoza problemów spo-
łecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Kato-
wicach”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest stworzenie systemu diagnozowania i kreowania roz-
wiązań problemów społecznych w mieście Katowice. Realizacja projektu po-
zwoli na:
– identyfikację problemów społecznych w poszczególnych dzielnicach mia-

sta Katowice;
– wypracowanie aktualnej diagnozy społecznej;
– pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat problemów społecznych wy-

stępujących na terenie miasta Katowice w ujęciu przestrzennym;
– zintegrowanie procesu monitorowania i zbierania informacji na temat sys-

temu pomocy i wsparcia dla mieszkańców Katowic;
– utworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz diagnozowania 

i rozwiązywania problemów społecznych;
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– zdobycie wiedzy na temat sposobu pozyskiwania i wykorzystywania infor-
macji o problemach społecznych;

– promocję dobrych praktyk w zakresie metodyki diagnozowania problemów 
społecznych (czego efektem jest m.in. niniejsza publikacja). 
W działania projektowe zaangażowani byli pracownicy Ośrodka, którzy 

w ramach realizowanych zadań projektowych:
– konsultowali opracowany przez Partnera zakres niektórych badań, narzę-

dzi badawczych, raporty z badań, listę respondentów w badaniu systemów 
wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Katowice;

– systematyczne spotykali się z realizatorami badań w celu zdobycia 
przez struktury miejskie know-how na temat diagnozowania problemów 
społecznych;

– wspierali działania związane z realizacją badań na teranie Ośrodka poprzez 
udostępnienie dokumentacji dotyczącej działalności Ośrodka, baz kompu-
terowych MOPS – POMOST itp.;

– pracownicy socjalni Ośrodka pozyskiwali dane do badania B1;
– opracowali materiały promocyjne i informacyjne w konsultacji z Uniwersy-

tetem i Urzędem Miasta; 
– zaangażowali się w działania nakierowane na docieranie z informacją o pro-

jekcie do mieszkańców Katowic, w tym respondentów w badaniach, poprzez 
dystrybucję kolportowanie/upowszechnianie materiałów promocyjnych i in-
formacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta, siedzibach organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów i instytucji; informowali o projek-
cie na wszelkiego rodzaju spotkaniach służących wymianie informacji po-
między osobami poruszającymi się w obszarze tematyki projektu.
Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, którego podstawowym zadaniem jest podejmowanie różnorodnych 
działań przy wykorzystaniu zasobów gminy i współpracy z innymi podmiota-
mi działającymi na terenie miasta, w tym zwłaszcza z organizacjami pozarzą-
dowymi, w działaniach ukierunkowanych na ograniczenie obszaru wyklucze-
nia społecznego na terenie Katowic. 

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwią uzyskanie pełnej diagnozy 
sytuacji społecznej w mieście, co jest kluczowym warunkiem podejmowania 
celowych działań wynikających z zadań Ośrodka. 

5. Charakterystyka wybranych systemów wsparcia 
5.1.  System pomocy rodzinie w kryzysie  

i rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Katowicach jest przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej i zapo-
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bieganie jej skutkom oraz szybkie reagowanie i pomoc rodzinom w sytuacjach 
kryzysowych. Priorytety w działaniach stanowi zapewnienie bezpieczeństwa, 
zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny oraz przeciwdziała-
nie rozpadowi rodziny.

Na system pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy skła-
da się:
– Praca socjalna z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy, po-

legająca na wczesnym diagnozowaniu symptomów występowania problemu 
przemocy w rodzinie oraz udzielaniu środowiskowej pomocy interwencyj-
nej, nakierowanej na zapewnienie bezpieczeństwa, powstrzymywanie kryzy-
su i zjawiska przemocy w rodzinie. Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi 
problemem przemocy koncentruje się na rozpoznawaniu zjawiska przemocy, 
budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psycho-
logicznym i prawnym oraz jego realizacji (wspólnie z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej MOPS-u). Pracownicy socjalni Terenowych Punktów Pomocy Spo-
łecznej w ramach swoich działań stosują procedurę tzw. „Niebieskiej Karty” dla 
służb społecznych, która stanowi narzędzie do zbierania informacji o sytuacji 
przemocy w rodzinie, faktów niezbędnych do podejmowania działań w opar-
ciu o współpracę z policją i innymi instytucjami w ramach ww. procedury.

– Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który udziela pomocy ro-
dzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy 
– ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka. Pomoc skierowana jest 
do osób doznających przemocy (ofiar przemocy), osób stosujących przemoc 
(sprawców przemocy) i świadków przemocy.
W Ośrodku z rodzinami prowadzona jest systematyczna praca w oparciu 

o indywidualny plan pomocy socjalnej i psychologicznej. Obejmuje ona indy-
widualne poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, grupowe formy porad-
nictwa oraz wizyty w środowisku. 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemo-
cy Ośrodek zapewniał schronienie dla osób, które ze względu na dramatyczną 
sytuację nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Pracownicy Ośrodka podejmują grupowe formy pracy socjalnej w formie 
Programu Pomocy Psychologicznej. Celem zajęć jest uzyskanie wsparcia i wie-
dzy o możliwościach ochrony i rozwiązywania problemu przemocy w aspek-
cie prawnym, psychologicznym i socjalnym. 

Od dwóch lat Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Edukacyj-
no-Korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących prze-
moc. Uczestnicy programu kierowani są przez dzielnicowych w ramach proce-
dury „Niebieska Karta” oraz kuratorów sądowych. Niektórzy uczestnicy zgłosili 
się dobrowolnie. Do końca 2011 r. w programie wzięły udział 22 osoby.
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Uwzględniając specyfikę zjawiska przemocy i kryzysu, praca środowisko-
wa stanowi dla pracowników OIK stały element w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa osobom poszkodowanym. 

Budowanie naturalnych grup wsparcia w środowisku w ważnym stopniu 
przyczyniała się do powstrzymania przemocy. Klientami ośrodka są też tzw. 
świadkowie przemocy (rodzina, sąsiedzi, przyjaciele), którzy, wyposażeni w in-
formacje, edukację i wsparcie, świadomie i aktywnie wspierali swoich bliskich 
w sytuacji kryzysu i przemocy.

Współpraca OIK z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. OIK 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje ze Ślą-
skim Stowarzyszeniem „Ad Vitam Dignam” w zakresie prowadzenia przez 
ww. organizację Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Al-
koholowym. Usługi Ośrodka polegają na: zapewnieniu doraźnego całodobo-
wego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi, znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych, w tym w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów ro-
dzinnych, zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu; świadcze-
niu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego 
i prawnego.

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z Komen-
dą Miejską Policji oraz z przedstawicielami innych służb i instytucji w ra-
mach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie. W 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Policji, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy), Oświa-
ty, Ochrony Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Straży Miejskiej, a także organizacji pozarządowych. 

Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań 
służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie w mieście Katowice oraz opracowanie i realizacja Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar. 

Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Robo-
czych celem organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach. 

Działania Zespołu obejmowały m.in.: powołanie koordynatorów ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym Terenowym Punkcie Pomocy 
Społecznej MOPS-u, którzy wchodzą w skład grup roboczych, oraz koordy-
natora ds. interwencji i procedury „Niebieska Karta” w Ośrodku Interwencji 
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Kryzysowej, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych z realiza-
cją procedury „Niebieska Karta” oraz pracą grup roboczych; realizację cyklu 
szkoleń dla policjantów z patrolu interwencyjnego i naczelników wydziałów 
prewencji komisariatów nt. przemocy wobec dzieci i wskazań do interwencji 
związanej z odebraniem dziecka z rodziny; ustalenie z przedstawicielami pro-
kuratury zasady kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału 
w programie edukacyjno-korekcyjnym; przeszkolenie kuratorów w zakresie 
nowych zadań i zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc i dozna-
jących przemocy, określonych w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie; organizację spotkania z Kierownikiem Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach celem określenia zasad współpracy w ramach 
podejmowania interwencji związanej z odebraniem i umieszczeniem dziec-
ka poza rodziną1.

W ramach współpracy ze szkołami zorganizowano spotkania szkoleniowe, do-
tyczące przemocy wobec małych/młodszych dzieci, dla liderów pedagogów 
szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Katowicach. Szkolenie do-
tyczyło problematyki więzi jako podstawowego czynnika chroniącego przed 
zachowaniami ryzykownymi. Wspólnie z metodykiem ds. psychologiczno-pe-
dagogicznych opracowano procedury postępowania w sytuacji samobójstw (in-
terwencja kryzysowa w szkole). Dokument ma służyć pedagogom szkolnym 
jako algorytm postępowania w sytuacjach kryzysowych, wymagających opa-
nowania stresu. 

Program stażowy i edukacyjny dla studentów śląskich uczelni. Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje Program 
Stażowy dla studentów śląskich uczelni pod patronatem Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Uczestnikami Pro-
gramu są głównie studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego, jak również studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania – Wydzia-
łu Ekonomiczno-Społecznego w Katowicach. 

W ramach Programu studenci mają możliwość zapoznania się z celami reali-
zowanymi przez placówkę, rodzajami oferowanych usług i zasadami ich świad-
czenia. Na pracę ze studentami składają się: zajęcia praktyczne prowadzone pod 

1   Ośrodek Interwencji Kryzysowej od 1999 r. organizował spotkania Interwencyjnych Zespołów In-
terdyscyplinarnych, w których brali udział: policjant, pracownik socjalny, pracownik OIK, pedagog 
oraz lekarz, celem podjęcia szybkich i skoordynowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa osobom poszkodowanym. Zadaniem Zespołów było szybkie reagowanie na docierające sygnały 
o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci. W związku z wejściem w 2010 r. omówionych zmian w prze-
pisach dotyczących Zespołów Interdyscyplinarnych formuła pracy zgodnie z wymogami ustawowy-
mi uległa modyfikacji.
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opieką pracowników merytorycznych, które obejmują możliwość uczestnicze-
nia w konsultacjach indywidualnych, zespołach interdyscyplinarnych, wizy-
tach środowiskowych w ramach prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” 
oraz zebraniach klinicznych zespołu, a także szkolenia obejmujące tematykę 
związaną z przemocą domową i interwencją kryzysową z tego zakresu. 

Każdy student otrzymuje również zaświadczenie i opinię po zakończeniu 
realizacji Programu Stażowego. Realizacja Programu przyczynia się do szerze-
nia wiedzy i zwiększenia świadomości w zakresie problematyki przemocy do-
mowej, kształtowania konstruktywnych postaw wobec tego zjawiska, jak rów-
nież służy przygotowaniu młodych ludzi do profesjonalnej pracy w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Inne działania realizowane przez OIK 
„Telefon Zaufania”. Od września 2011 r. uruchomiono nowe zadanie pn. „Te-
lefon Zaufania”. Zadanie to obejmuje udzielanie pomocy psychologicznej i po-
radnictwa osobom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych. 

„Wolontariat”. W ramach usług wykonywanych przez wolontariuszy można 
wymienić: opiekę nad dziećmi klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej; pomoc 
w rozreklamowaniu Ośrodka na terenie Katowic; wyjście w środowisko wraz 
z pracownikiem OIK (wizyty środowiskowe, interwencje); prowadzenie z pra-
cownikiem OIK konsultacji indywidualnych, a także prace administracyjno-
biurowe. 

5.2. System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom 
Celem strategicznym działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej na rzecz osób zaburzonych psychicznie jest stworzenie dla nich syte-
mu oparcia środowiskowego służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejęt-
ności niezbędnych do samodzielnego życia tych osób. Cel ten realizowany jest 
poprzez działania zmierzające do usprawnienia osób zaburzonych psychicznie 
do funkcjonowania w społeczeństwie, m.in. poprzez nabycie różnych umiejęt-
ności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania; udziela-
nie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutyczno-edukacyjnego 
zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom; zapewnienie opieki w środowi-
sku osobom wymagającym takiej pomocy, przygotowanie osób mających szan-
se na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia, a także budowanie lokalnych sie-
ci oparcia społecznego. 

Działania w ramach systemu realizowane są przez pracowników socjal-
nych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej oraz Centrum Rehabilitacji 
Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego (CRS – komórka organizacyjna 
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Ośrodka odpowiedzialna za wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin).

Na system pomocy skierowany do tej kategorii klientów składają się omó-
wione poniżej formy aktywności.

Praca socjalna
Celem jest rozeznanie problemów dotyczących osób z zaburzeniami psychicz-
nymi; motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym w Poradni 
Zdrowia Psychicznego, a w razie potrzeby leczenia; wspieranie osoby i rodziny 
oraz pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Prowadzo-
na jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecz-
nej we współpracy z konsultantami ds. zaburzeń psychicznych CRS.

Poradnictwo specjalistyczne (omówiono powyżej). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne) przeznaczone są dla osób 
ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), 
tj. w szczególności: osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psycho-
tyczne), upośledzonych umysłowo, wykazujących inne zakłócenia czynności psy-
chicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 
psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form po-
mocy i opieki, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi są świadczone w środowisku osobom, które ze wzglę-
du na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie mają możliwości uczęsz-
czania do Środowiskowego Domu Samopomocy, a nie wymagają leczenia szpi-
talnego. Ta forma usług, świadczonych w środowisku zamieszkania, pozwala 
na odejście od instytucjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie. Ponadto 
usługi w miejscu zamieszkania ułatwiają budowanie systemu wsparcia społecz-
nego dla osób chorych, umożliwiają lepsze poznanie ich warunków życiowych, 
sytuacji rodzinnej, a przez to skuteczne ich wspieranie. Usługami specjalistycz-
nymi objęte są również dzieci autystyczne.

Do zakresu usług należy m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego życia, pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, 
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakre-
sie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wych ze środków publicznych, pomoc mieszkaniowa, zapewnienie dzieciom 
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 
i rewalidacyjno-wychowawczych.
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Usługi opiekuńcze (psychologiczne) świadczone są przez Centrum Re-
habilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego (komórkę organizacyj-
ną Ośrodka odpowiedzialną za wspieranie osób z zaburzeniami psychiczny-
mi i ich rodzin).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne)
Są one realizowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do zakresu usług 
należy: załatwianie spraw urzędowych, pielęgnacja (jako wspieranie procesu 
leczenia), pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pil-
nowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wy-
kupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania le-
ków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc 
w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów 
ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placó-
wek rehabilitacyjnych. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, po-
legających w głównej mierze na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia, wymaga odpowiedniego (specjalistycznego) przygo-
towania opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi realizowane są przez wykonawców, z którymi Ośrodek zawarł stosowne 
umowy. 

Sieć Środowiskowych Domów Samopomocy 
Środowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone są do prowadzenia rehabili-
tacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umy-
słowo i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które 
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 
a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opie-
ki, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Celem tej 
rehabilitacji jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samo-
dzielnego życia. Cel ten jest osiągany między innymi poprzez psychoterapię, 
terapię zajęciową, działania w zakresie przygotowania do pracy osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, jak i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 

Program wspierająco-rehabilitacyjny zajęć w ŚDS przeznaczony jest dla 
osób posiadających decyzje administracyjne; udział w zajęciach ma charakter 
obowiązkowy. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 
klientów. 

Środowiskowe Domy Samopomocy zapewniają swoim pensjonariuszom 
następujące rodzaje usług: pobyt w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku 
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do piątku), dwa posiłki dziennie, terapię zajęciową, treningi umiejętności spo-
łecznych i interpersonalnych, trening umiejętności samoobsługi i zaradności 
życiowej, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, psychoterapię, ogól-
ną rehabilitację ruchową oraz indywidualną, porady i wsparcie psychologicz-
ne indywidualne, grupowe zajęcia psychologa ze społecznością pensjonariuszy, 
grupy wsparcia, grupy samopomocowe, imprezy organizowane na terenie ŚDS, 
imprezy organizowane poza ośrodkiem wsparcia, kółka zainteresowań, a tak-
że usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze). 

ŚDS buduje sieć wparcia społecznego dla swoich klientów poprzez współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i środo-
wiskiem lokalnym. 

Programy i projekty skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi
W ramach pracy socjalnej w Centrum Rehabilitacji Społecznej realizowany jest 
od wielu lat „Program poprawy funkcjonowania w środowisku zamieszka-
nia oraz wspierania zatrudnienia osób zaburzonych psychicznie”, skierowany 
do osób, wobec których zakończono świadczenie usług specjalistycznych, nie-
przystosowanych w pełni do samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
oraz szerszej grupie społecznej, wyrażających chęć podjęcia zatrudnienia. 

CRS realizowało dwa projekty finansowane ze środków unijnych, tj.:
– ,,Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi”,
– „Równe szanse – program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wy-

kluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi”(omówiono 
powyżej).

Wolontariat 
CRS angażuje w swoje działania wolontariuszy, którzy świadczą na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi następujące usługi: uczenie i rozwijanie umie-
jętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania klienta w środowisku 
zamieszkania (tj.: trening umiejętności społecznych w zakresie komunikacji in-
terpersonalnej, trening higieniczny, motywowanie do aktywności, wspólne or-
ganizowanie i spędzanie wolnego czasu), pomoc w załatwianiu spraw urzędo-
wych oraz współudział w spotkaniach pracowni terapii zajęciowej. 

Pracownicy CRS, propagując nowoczesne metody pracy z osobami zaburzony-
mi psychicznie, współpracują z pracownikami socjalnymi TPPS i innymi jed-
nostkami organizacyjnymi MOPS-u w sprawach dotyczących pomocy osobom 
zaburzonym psychicznie poprzez konsultowanie, wydawanie opinii, udzielanie 
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informacji, wspólne prowadzenie trudnych przypadków; współpracują z za-
kładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej i innymi instytucjami działającymi 
na rzecz osób zaburzonych psychicznie; prowadzą szkolenia dla praktykantów 
(uczestnikami szkolenia byli m.in. studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. Podczas praktyk studenci zapoznali się z celami reali-
zowanymi przez placówkę, rodzajami oferowanych usług na rzecz osób z za-
burzeniami psychicznymi i zasadami ich świadczenia. Zajęcia praktyczne obej-
mowały również możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych 
na miejscu oraz w wizytach w środowisku zamieszkania, udział w zespołach 
interdyscyplinarnych i konsultacyjnych, a także nabycie umiejętności korzysta-
nia z narzędzi diagnostycznych).

5.3. Aktywizacja i zabezpieczenie osób w wieku senioralnym 
W Katowicach obecnie ok. 20% mieszkańców znajduje się w wieku senioral-
nym. W mieście, podobnie jak w całym kraju, w związku z procesem starzenia 
się społeczeństwa daje się zauważyć stały wzrost w strukturze społecznej udzia-
łu osób w wieku powyżej 60 roku życia. Stanowi to przesłankę dla władz miasta 
oraz realizującego w jego imieniu zadania z zakresu polityki społecznej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby szczególną uwagę skupić na rozwija-
niu systemowych działań na rzecz mieszkańców w wieku senioralnym. Wszel-
kie podejmowane w tej materii działania wynikają z przekonania, że stosunek 
do człowieka starszego jest miarą humanistycznych stosunków w społeczeń-
stwie. Działania te oparte są o założenia obowiązujące w krajach Unii Europej-
skiej, takie jak: organizacja życia społecznego uwzględniająca zachowywanie 
praw ludzi starszych do niezależności, współuczestnictwa, opieki, samoreali-
zacji i godności. 

Tak rozumiane działania na rzecz osób starszych wpisują się w Miejską 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Celem działań określonych 
w strategii, podejmowanych na rzecz osób starszych, jest: utrzymanie osób star-
szych jak najdłużej w środowisku zamieszkania, zapewnienie im opieki oraz 
promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Na podstawie założeń Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych opracowano Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepeł-
nosprawnych „Siedemdziesiąt Plus”. Jego celem jest zaspokajanie realizacji 
potrzeb zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału 
w życiu społecznym osobom w wieku senioralnym.

Działania na rzecz osób starszych oparte są w ramach Programu na dwóch 
systemach: systemie wsparcia w codziennej egzystencji oraz w funkcjonowaniu 
społecznym, a także systemie wsparcia świadczeniami finansowymi w celu za-
spokojenia codziennych potrzeb życiowych. 
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System wsparcia w codziennej egzystencji oraz w funkcjonowaniu spo-
łecznym obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, usługi opie-
kuńcze, usługi Dziennych Domów Pomocy Społecznej, usługi świadczone 
w mieszkaniu chronionym dla osób starszych i niepełnosprawnych, usługi Ro-
dzinnego Domu Pomocy Społecznej, usługi Domu Pomocy Społecznej, a tak-
że realizację programu „Słonecznik – Wolontariat na Rzecz Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych”.

Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych Terenowych 
Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z pracownikami Ośrodków 
Wsparcia.

Praca socjalna świadczona na rzecz osób starszych ma na celu: promowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia, ułatwianie kontaktów z placówkami służby 
zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji lecz-
niczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie 
działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie 
opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, w tym zawieranie umów ali-
mentacyjnych, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie osobom upraw-
nionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie 
społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, skorzystanie przez osoby 
starsze z przysługujących im uprawnień, np. wyjazdu na turnus rehabilitacyj-
ny, do sanatorium, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyj-
nego itp. 

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich 
sytuację dochodową), realizowane jest przez:
– Sekcję Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Poradnictwa Specjalistycz-

nego, Metodyki i Strategii, zatrudniającą: psychologów, terapeutę, media-
tora i pedagogów. Obejmuje ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, 
ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej.

– Centrum Rehabilitacji Społecznej, prowadzące poradnictwo specjalistycz-
ne dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców 
miasta, zarówno dla chorych, jak i ich rodzin. Prowadzone jest przez kon-
sultantów ds. zaburzeń psychicznych (psychologów, lekarzy psychiatrów, 
pracowników socjalnych). 

– Konsultantów ds. prawnych, zatrudnionych w każdym TPPS, prowadzą-
cych poradnictwo prawne dla klientów. 
Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, obejmują: po-

moc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę hi-
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gieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, a także zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem.

Usługi te realizowane są przez agencje opiekuńcze i stowarzyszenia, z któ-
rymi Ośrodek zawiera stosowne umowy. Całość postępowania administracyj-
nego oraz planowanie pracy socjalnej jest zadaniem pracowników socjalnych 
Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest lokalnym ośrodkiem wsparcia przezna-
czonym dla ludzi samotnych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub inne przy-
czyny wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, lub też rodziny tych 
osób nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki. Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej świadczą następujące usługi: pobyt w godz. od 8.00 do 16.00 od po-
niedziałku do piątku oraz całodzienne wyżywienie na miejscu, posiłki na wynos 
dla osób, które mają trudności z poruszaniem się w środowisku (wtedy osoby 
te są objęte również wsparciem opiekunki), usługi higieniczne (natrysk, usługi 
pralnicze), terapię zajęciową, ogólną rehabilitację ruchową oraz indywidualną, 
porady i indywidualne wsparcie psychologiczne, grupowe zajęcia psychologa 
ze społecznością pensjonariuszy, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, im-
prezy organizowane na terenie DDPS, w tym okolicznościowe, imprezy orga-
nizowane poza ośrodkiem wsparcia oraz kółka zainteresowań. 

Mieszkanie chronione. W Katowicach funkcjonują 3 mieszkania chronio-
ne. Są one przeznaczone dla ok. 14 osób starszych i niepełnosprawnych; 
trzecie mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób z upośledzeniem 
umysłowym.

Prowadzenie mieszkania chronionego zlecono agencji opiekuńczo-medycz-
nej. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowi-
sku oraz sprzyja integracji ze społecznością lokalną. Jest ono przeznaczone dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej, które ze względu na wiek, niepełnospraw-
ność czy chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jednak 
nie wymagają takiego zakresu usług, jakie świadczy jednostka opieki całodo-
bowej. Jest też formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod 
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rodzinny Dom Pomocy Społecznej. Od sierpnia 2008 r. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Katowicach zawarł umowę na prowadzenie Rodzinnego 
Domu Pomocy Społecznej, poszerzając ofertę pomocową dla osób starszych.

Dom dysponuje 8 miejscami. W ramach swojej działalności zapewnia usłu-
gi bytowe: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie w czystości, usługi opie-
kuńcze, m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, 
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opiekę higieniczną, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, niezbęd-
ną pomoc w załatwieniu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem, organizację 
czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia i niezbędnych artykułów 
osobistego użytku.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagają-
ce i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
osób w nim przebywających z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób, które z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w śro-
dowisku swojego zamieszkania nawet przy wsparciu w postaci usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Organizacja Domu Pomocy 
Społecznej oraz zakres i poziom usług uwzględnia w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu, jak rów-
nież stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W Katowicach funkcjonują 
dwa Domy Pomocy Społecznej.

„Słonecznik” to program wolontaryjny, którego adresatami są osoby starsze 
i niepełnosprawne, wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych, które 
nie mają rodziny lub takie, których rodzina nie świadczy pomocy. 

System wsparcia świadczeniami finansowymi w celu zaspokojenia codzien-
nych potrzeb życiowych obejmuje: świadczenia pieniężne przyznawane 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, celowe; zasi-
łek pielęgnacyjny wypłacany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz osób, które ukończyły 
75 rok życia, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zapewnie-
niem opieki i pomocy osoby drugiej; dodatki mieszkaniowe, stanowiące wspar-
cie finansowe również dla osób starszych, których dochód własny nie pozwala 
na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, jaką jest utrzymanie mieszkania; 
pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych (Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych): dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjne-
go; dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; dofinansowanie 
do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; dofinansowanie 
do likwidacji barier architektonicznych.

5.4. System pomocy bezdomnym
Strategicznym celem systemu pomocy bezdomnym jest reintegracja osób bez-
domnych ze środowiskiem. Dokonuje się tego poprzez: rozwiązywanie indy-
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widualnych problemów, które stały się przyczyną powstawania bezdomno-
ści; uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych; nabycie 
przez osoby bezdomne umiejętności społecznych niezbędnych do samodziel-
nego funkcjonowania w środowisku, a także odtworzenie, w możliwym zakre-
sie, zerwanych więzi rodzinnych.

W skład systemu pomocy osobom bezdomnym wchodzą:
Sekcja ds. Bezdomnych – komórka organizacyjna MOPS-u zatrudniają-

ca pracowników socjalnych, do których zadań należy zaliczyć: regularne akcje 
informacyjne i działania interwencyjne w skupiskach osób bezdomnych, prze-
bywających poza ośrodkami wsparcia; intensywną pracę socjalną z osobami 
deklarującymi gotowość do współpracy w zakresie rozwiązywania ich indywi-
dualnych problemów, w szczególności w zakresie uzyskania prawa do lokali 
mieszkalnych, a także pomoc materialną osobom bezdomnym.

Praca socjalna z bezdomnymi podejmowana jest przez pracownika socjalnego 
przy współudziale klienta i zmierza do uzyskania mieszkania i powrotu do śro-
dowiska oraz rozwiązania innych problemów często towarzyszących bezdom-
ności, tj. uzależnienia, bezrobocia czy niepełnosprawności.

Pracownik socjalny wspólnie z klientem opracowuje program wychodzenia 
z bezdomności – kontrakt socjalny, w którym obydwie strony zobowiązują się 
do podjęcia działań mających na celu rozwiązywanie określonych problemów.

Program zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, po-
legające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu problemów życio-
wych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyska-
niu zatrudnienia (art. 49, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

W ramach pracy socjalnej oferowana jest przede wszystkim pomoc w za-
kresie: wypełnienia i uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania z zasobów 
Urzędu Miasta Katowice oraz wysyłanie podobnych wniosków do gmin wła-
ściwych Bezdomnego, redagowania pism o przyspieszenie przydziału mieszka-
nia, porad prawnych i psychologicznych, kontaktów z Urzędem Miasta w spra-
wie przydziału mieszkania w przypadku osób niepełnosprawnych, kierowania 
na odpowiednie programy dla osób bezrobotnych, kompletowania dokumen-
tacji w celu uzyskania renty, emerytury i innych świadczeń poza świadczenia-
mi pomocy społecznej, kierowania na odpowiednie programy dla osób z pro-
blemem alkoholowym, załatwiania miejsc w ośrodkach odwykowych dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz ośrodkach detoksykacji dla narkomanów, kon-
sultacji z lekarzami przychodni, szpitali i pogotowia ratunkowego w sprawach 
stanu zdrowia petentów, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarzą-
dowymi w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji klientów.
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Pomoc osobom bezdomnym realizowana jest według trójstopniowego pro-
gramu wychodzenia z bezdomności, opisanego poniżej.

I etap – zapewnienie schronienia i innych potrzeb na elementarnym pozio-
mie w Noclegowni lub Schronisku. Pobyt doraźny obejmuje: zapewnienie 
schronienia osobom bezdomnym w postaci miejsca leżącego lub siedzącego 
w ogrzewanym pomieszczeniu, w godzinach nocnych, przez 7 dni w tygodniu, 
możliwość dokonywania zabiegów higienicznych, a także wymiany odzieży. 
Schronienie doraźne na terenie Katowic zapewniają: Ogrzewalnia dla Bezdom-
nych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i Ogrzewalnia Górnośląskie-
go Towarzystwa Charytatywnego. 

II etap – zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego w Hotelu 
Pomocy Społecznej lub Domu Noclegowym osobom gotowym do współpracy 
w rozwiązywaniu swoich problemów oraz chorym i niepełnosprawnym. Inten-
sywna praca socjalna ma na celu pomoc w rozwiązywaniu najpoważniejszych 
problemów życiowych, w zdobywaniu różnych umiejętności życiowych i spo-
łecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania.

Dom Noclegowy
Dom Noclegowy zapewnia swoim mieszkańcom schronienie, jeden gorący po-
siłek dziennie oraz pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomoc w za-
łatwieniu spraw urzędowych oraz innych spraw bytowych. Ponadto w Domu 
Noclegowym świadczy się usługi opiekuńcze, udziela się porad psychologicz-
nych, psychiatrycznych oraz konsultacji diagnostycznych dla osób z proble-
mem alkoholowym. 

W Domu Noclegowym prowadzona jest grupowa praca socjalna w formie 
spotkań społeczności mieszkańców. Podstawowym efektem społeczności jest 
zdobywanie przez mieszkańców umiejętności życia w dużej grupie, przysto-
sowania się do pewnych norm i wymagań oraz radzenia sobie z konfliktami. 
Nabyte umiejętności pozwalają na lepsze funkcjonowanie w środowisku lokal-
nym po opuszczeniu placówki. 

Ponadto prowadzone są spotkania małych grup (społeczności). Celem tych 
spotkań jest nabycie umiejętności współżycia w salach mieszkalnych, rozwiązy-
wania konfliktów i wypracowania prawidłowych relacji między mieszkańcami.

Hotel Pomocy Społecznej
Hotel Pomocy Społecznej jest lokalnym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym 
do udzielania pomocy bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i rodzinom, ma-
jącym związek z Katowicami z tytułu zameldowania, ofiarom klęsk żywiołowych 
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lub ekologicznych, przypadków losowych, oczekującym na przyznanie mieszkań 
zastępczych lub wyremontowanie dotychczas zajmowanych lokali, oraz w przy-
padku ostrych konfliktów rodzinnych, zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Prawo do pobytu w Hotelu mają jedynie osoby, którym świadczenie to zo-
stało przyznane decyzją administracyjną i które współdziałają w rozwiązywa-
niu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Czas pobytu w Hotelu, poza szczególnie uzasadnionymi przypadka-
mi, nie może przekroczyć 12 miesięcy. Placówka prowadzi z wszystkimi 
mieszkańcami szeroko zakrojoną pracę socjalną, nakierowaną na rozwią-
zywanie doświadczanych problemów, a ponadto funkcjonuje poradnictwo 
psychologiczne i konsultacje indywidualne oraz grupowa praca socjalna  
w formie opisanych poniżej programów. 

Trening umiejętności społecznych
Program zakłada edukację oraz zwiększenie umiejętności mieszkanek w za-
kresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza: orientację we wła-
snym budżecie domowym, bilans przychodów i rozchodów, uczenie się sposo-
bów oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, przyswojenie sobie właściwych 
nawyków związanych z utrzymaniem higieny osobistej, nabycie umiejętności 
utrzymania porządku w mieszkaniu.

Spotkania społeczności mieszkanek
Spotkania społeczności mają charakter pracy grupowej; ich podstawowym efek-
tem jest nabywanie przez mieszkanki umiejętności życia w dużej grupie, przy-
stosowania się do pewnych norm i wymagań oraz radzenia sobie z konfliktami. 
Zdobyte umiejętności pozwolą na lepsze funkcjonowanie w środowisku lokal-
nym po opuszczeniu placówki.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych wobec dzieci  
przez mieszkanki
Realizatorzy programu dążą do wypracowania zmiany postaw matek, uzmy-
słowienia im potrzeb dzieci, pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich trudnych 
spraw, problemów, sytuacji z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwo-
ści, poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego.

Wspieranie kobiet i rodzin usamodzielniających się 
po opuszczeniu placówek dla bezdomnych
Program wdrożony został w listopadzie 2003 r., a jego celem jest wspieranie 
w adaptowaniu się osób usamodzielnionych do nowych warunków i samo-
dzielnego, odpowiedzialnego życia w swoim mieszkaniu.



Andrzej Górak, Beata Flak

300

III etap – mieszkania readaptacyjne jako miejsce sprawdzenia 
nabytych umiejętności i przygotowania się do pełnej samodzielności
Mieszkania readaptacyjne 
Mieszkania readaptacyjne działają w ramach Domu Noclegowego oraz Ho-
telu Pomocy Społecznej. Do mieszkań kierowane są osoby, które uprzed-
nio mieszkały w powyższych placówkach, pomyślnie realizując indywi-
dualny program wychodzenia z bezrobocia i rokując duże szanse na pełne 
usamodzielnienie.

Program mieszkania readaptacyjnego zakłada przede wszystkim trening 
umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku, zdobytych podczas pobytu w Domu Noclegowym lub Hote-
lu. Chodzi zatem o to, by osobom bezdomnym dać szansę pełnej readaptacji 
do samodzielnego życia, w warunkach bardzo zbliżonych do samodzielnego 
mieszkania w środowisku.

Mieszkańcy uczą się w praktyce oszczędnego gospodarowania mediami 
oraz współżycia w środowisku sąsiedzkim, w warunkach tylko częściowo mo-
nitorowanych ze strony pracowników.

6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
W celu wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Ośrodek roz-
winął współpracę z różnymi podmiotami (organizacjami/instytucjami). Bardzo 
szeroki jest zakres współpracy i bardzo duża liczba podmiotów współpracu-
jących. Współpraca realizowana jest m.in. na podstawie podpisanych porozu-
mień z takimi instytucjami rynku pracy, jak Powiatowy Urząd Pracy w Ka-
towicach czy Ochotniczy Hufiec Pracy w Katowicach. Ośrodek współpracuje 
ponadto z Wojewódzkim Urzędem Pracy. W tym rozdziale przedstawiony 
został też ciekawy przykład współpracy z sektorem bankowości, dzięki któ-
rej Ośrodek wdrożył innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji świad-
czeń z pomocy społecznej przy wykorzystaniu nowych technologii i rozwią-
zań informatycznych. 

Powiatowy Urząd Pracy
Współpraca z tą instytucją prowadzona jest na podstawie zawartego w 2009 r. po-
rozumienia dotyczącego partnerstwa w zakresie realizacji zadań na rzecz akty-
wizacji zawodowej i społecznej osób zarejestrowanych w PUP i korzystających 
ze wsparcia Ośrodka. Ośrodek pośredniczy w rekrutacji klientów do skierowa-
nia w organizowanych przez Urząd prac społecznie użytecznych. Cyklicznie 
do Urzędu Pracy są przesyłane listy osób korzystających z pomocy Ośrodka 
i równocześnie będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu inten-
sywniejszej aktywizacji zawodowej tej grupy klientów w postaci skierowania 
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do uczestnictwa w aktywnych formach wsparcia oferowanych przez Urząd 
Pracy (takich jak: pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, staże, przygoto-
wania zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, wsparcie doradców 
zawodowych, kluby pracy itp), a w szczególności do przekazywania ofert pra-
cy w pierwszej kolejności. 

W ramach współpracy, którą reguluje podpisane porozumienie, Ośrodek 
wspiera także Urząd Pracy w opracowywaniu potrzeb szkoleniowych bezro-
botnych klientów Ośrodka w celu opracowania planu szkoleń.

Wojewódzki Urząd Pracy
Zakres współpracy z WUP obejmuje m.in. wsparcie metodyczne dla pracow-
ników Ośrodka realizujących zadania dla osób w trudnej sytuacji na rynku 
pracy (zarówno w postaci szkoleń grupowych, jak i indywidualnych porad). 
Metodycy WUP chętnie dzielą się posiadaną wiedzą zarówno z pracownika-
mi Ośrodka, jak i klientami. Dla klientów WUP cyklicznie uruchamiał szereg 
zróżnicowanych warsztatów, zajęć grupowych o zróżnicowanej, dopasowanej 
do wymogów rynku pracy ofercie. Były one realizowane zarówno w siedzibie 
WUP, jak i na terenie Ośrodka. Innym przykładem współpracy jest udział pra-
cowników Ośrodka w targach pracy, dniach kariery, konferencjach (także mię-
dzynarodowych) i seminariach poświęconych tematyce rynku pracy. Wymiana 
doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji służy doskonaleniu zasad ko-
munikacji, pogłębianiu poziomu wiedzy na temat zadań/oferty obu instytucji, 
wypracowywaniu wspólnych rozwiązań oraz aktualizowaniu informacji na te-
mat zmian w sytuacji na rynku pracy. 

Ochotniczy Hufiec Pracy 
Współpraca z tym podmiotem realizowana jest na mocy podpisanego 
w 2009 r. porozumienia o współpracy. Główne cele to: przeciwdziałanie skut-
kom wykluczenia społecznego osób pozostających bez zatrudnienia (w szcze-
gólności osób do 25 roku życia), aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
na rynku pracy, a także wspieranie osób poszukujących pracy. Ośrodek wraz 
z OHP współpracował w oparciu o formułę partnerską przy wdrożeniu pro-
jektu systemowego. Przykładem współpracy była realizacja przez doradców 
zawodowych OHP zajęć grupowych dla klientów Ośrodka i poradnictwa in-
dywidualnego. Opisane działania miały charakter nowatorski – wiązały się z re-
alizacją przez OHP bezpłatnych instrumentów aktywnej integracji dla klien-
tów Ośrodka. 

Innym przejawem współpracy były cykliczne spotkania z pracownikami 
Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w celu wymiany informacji dotyczą-
cych uczestników usług doradczych i warsztatów aktywizacyjnych. Ponad-
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to przedstawiciele OHP uczestniczyli w zespołach konsultacyjnych dla pra-
cowników socjalnych wspierających osoby bezrobotne i poszukujące pracy; 
przedstawili uczestnikom ofertę wsparcia na rzecz osób w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, a w szczególności skierowanej do osób młodych, do 25 roku 
życia.

Współpraca ponadnarodowa 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozwija współpracę ponadnarodową. Dzię-
ki współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej nawiązał kontakt 
z Diakonische Werk z Niemiec. W dniu 3.11.2010 r. w siedzibie Centrum Porad-
nictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Diakonische Werk, podczas którego przedstawiono krótką charakte-
rystykę obu instytucji, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
oraz  Diakonische Werk. 

Przedstawiciele z Diakonii niemieckiej, którzy w ramach Programu „Le-
onardo Da Vinci” odbywali wizytę studyjną w Polsce, pragnęli zapoznać 
się z rodzajami oferowanego wsparcia, głównie dla młodych osób niepełno-
sprawnych. Wynika to z faktu, iż sami realizują innowacyjny pomysł na ośro-
dek wsparcia, przypominający nasz DPS dla młodych, niepełnosprawnych 
ludzi, który miał im umożliwić przełamanie izolacji społecznej. W ramach 
podjętej współpracy pracownicy MOPS-u zapoznali gości z ofertą Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowi-
skowego Domu Samopomocy, a także Programu Aktywności Lokalnej dla 
Niepełnosprawnych. 

W 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował nawiązywa-
nie współpracy ponadnarodowej poprzez kontakt z przedstawicielami Diako-
nii z Niemiec. Przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu z gościem 
z Diakonii niemieckiej, Klausem Dieterem Kotnikiem. W spotkaniu uczestni-
czyli także inni przedstawiciele sektora publicznego, zajmującego się szeroko 
rozumianą polityką społeczną w Katowicach. 

Celem niniejszego spotkania było nawiązanie szerszej współpracy pomię-
dzy Diakonią niemiecką a przedstawicielami instytucji zajmujących się pomocą 
społeczną w Katowicach lub województwie śląskim. Efektem tego spotkania był 
wspólny wyjazd wspomnianych wyżej przedstawicieli do Niemiec w dniach 
3-5 maja 2012 r. do miejscowości Bilefeld, który zorganizowała organizacja pra-
cująca na zlecenie Diakonii niemieckiej, tj. Johaneswerk. W trakcie wyjazdu zre-
alizowano szereg wizyt w domach pomocy społecznej dla osób starszych. Pod-
jęto wówczas deklarację szerszej współpracy w mieście Katowice na rzecz osób 
starszych z przedstawicielami Kościoła ewangelickiego przy wsparciu wspo-
mnianej wyżej organizacji. 
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Koordynator Programu Aktywności Lokalnej dla Młodzieży uczestniczył 
w międzynarodowej konferencji pod nazwą „EYV 2011 – Cologne Volunteering 
Conference, Volunteer Commitments of Citizens in Cologne and its Partner Ci-
ties”. Nawiązano wówczas kontakty, na bazie których planowano i planuje się 
nadal realizację wspólnych przedsięwzięć. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej z Cho-
rzowa w projekcie pn. „Entwicklung Eines Multinationalen Fortbildungskonz-
zeptes Fur Pflegepersonal In Der Ambulanten Und Stationaren Pflege Zur 
Verbesserung Der Pflegedienstleistung Und Pfleguqualitat Von Jungen Pfleg-
bedurftigen Menschen”, który realizowany jest w ramach inicjatywy „Leonar-
do da Vinci”, uczestniczono w trzech wyjazdach zagranicznych. W dniach 
16-18.02.2011 r. odbył się wyjazd studyjny do Bottrop w Niemczech, w czasie 
którego uczestnicy zostali zapoznani z niemieckim systemem wsparcia osób za-
grożonych wykluczeniem, w tym zwłaszcza z przedsięwzięciami z zakresu ak-
tywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W dniach 1-3.04.2011 r. odbyło 
się spotkanie robocze w Bottrop w Niemczech, którego celem było wypracowa-
nie modułu szkoleniowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych przebywa-
jących w placówkach opieki stałej. Stworzony materiał ma być podstawą kur-
sów wspierających opiekunów w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym 
i innymi trudnościami o charakterze psychologicznym. 

W dniach 15-18.05.2011 r. odbył się natomiast wyjazd studyjny Sfantu 
Gheorghe w Rumunii. Jego celem było zapoznanie się z przedsięwzięciami 
realizowanymi przez gospodarza spotkania – organizację „Fundatia Crestina 
Diakonia”: systemem wsparcia dla osób starszych świadczonego w miejscu za-
mieszkania, placówką dla osób upośledzonych oraz inicjatywami o charakterze 
społeczno-ekonomicznym, m.in. farmą ekologiczną, sklepem z odzieżą, działa-
jącym na zasadzie outlet, hurtownią odzieży używanej, społeczną firmą ogrod-
niczą itp. 

W ramach tego samego projektu wzięto udział w dwóch wydarzeniach, któ-
re odbyły się w Polsce. 12.05.2011 r. zorganizowano wizytę studyjną w Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Adamskiego, w której wzięli udział przedstawiciele 
Diakonii z Niemiec. 31.08.2011 r. przeprowadzono natomiast wizyty studyjne 
dotyczące programów: PION „Teraz My!” oraz PCAL Nikiszowiec, w których 
wzięli udział przedstawiciele „Fundatia Crestina Diakonia” z Rumunii. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w latach 2012-2013 realizować 
projekt systemowy w oparciu o partnerstwo ponadnarodowe. Formuła współ-
pracy zakłada wymianę doświadczeń, głównie poprzez wizyty studyjne pomię-
dzy partnerami, pozwalające na rozbudowanie ich potencjału oraz wzbogace-
nie oferty. Na partnerów realizacji projektu wybrano stowarzyszenia z Włoch, 
Hiszpanii i Litwy.
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Karta przedpłacona
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jako jeden z pierwszych 
w regionie od lipca 2004 r. wprowadził nową formułę płatności świadczeń kartą 
bankomatową – tzw. kartą przedpłaconą. Karta przedpłacona służy do wypła-
ty świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego i dodatków mieszkaniowych dla korzystających z pomocy mieszkań-
ców Katowic. Karta przedpłacona to karta płatnicza działająca w systemie 
Master Card. Jej wdrożenie jako formy wypłaty świadczeń nie było sprawą 
prostą. Najważniejsze dla powodzenia tego przedsięwzięcia było dostosowa-
nie możliwości Ośrodka do wymogów i potrzeb systemów bankowych, profe-
sjonalne przeszkolenie pracowników, a także proste, zrozumiałe przekazanie 
klientom Ośrodka najważniejszych informacji dotyczących zasad korzystania 
z karty i uzyskanie zgody klientów na zmianę dotychczasowej formy wypła-
ty świadczeń. 

Z karty przedpłaconej korzysta obecnie około 5000 klientów Ośrodka. 
Przedsięwzięcie ułatwia dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i ban-
kowej i podnosi poziom życia mieszkańców, pozwala na edukację, zwiększa 
umiejętności w zakresie załatwiania spraw urzędowych i korzystania z usług 
i produktów. Umożliwia wzmacnianie potencjału, komfortu życia (oszczędność 
czasu i wygoda związana z ułatwionym dostępem do zasobów finansowych)  
oraz szersze wykorzystywanie zasobów własnych mieszkańców, budowanie 
prestiżu i wiarygodności Ośrodka jako instytucji nowoczesnej, idącej z duchem 
czasu, w odpowiedzi na potrzeby klientów Instytucji, wzbogacającej/uatrakcyj-
niającej swoją ofertę we współpracy z rozwijającym się sektorem bankowym. 
Rozwiązanie ogranicza obszar wykluczenia społecznego grupy mieszkańców 
miasta Katowice będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zwiększa 
ich poziom bezpieczeństwa (minimalizuje ryzyko kradzieży/zagubienia gotów-
ki) oraz obniża koszty funkcjonowania (związane z dojazdami do/z miejsca wy-
płaty gotówki). 

7. Jakość świadczonych usług
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu swojej działalności stale dba o pod-
noszenie jakości swoich usług zarówno w bezpośredniej pracy z klientem (cze-
go dowodem jest przedstawiona wyżej oferta pomocowa Ośrodka), jak i w za-
kresie metodyczno-formalnym. 

MOPS działa poprzez sieć dziesięciu Terenowych Punktów Pomocy Spo-
łecznej, zlokalizowanych w większych dzielnicach miasta. 

Do zadań Terenowych Punktów Pomocy Społecznej należy:
– pomoc materialna;
– praca socjalna dla rodziny, grupy i środowiska lokalnego;



Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach... 

305

– poradnictwo prawne i psychologiczne;
– konsultacje w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu.

Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny, badając jej 
możliwości samodzielnego przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, bu-
dują wraz z nią plan pomocy i podejmują różne formy pracy socjalnej, ukierun-
kowanej na rozwiązywanie problemów i usamodzielnienie rodzin z różnymi 
dysfunkcjami. Ściśle współpracują ze specjalistami i konsultantami w opraco-
waniu diagnozy, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej.

Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup z konkretnymi 
problemami, które mają charakter grup wsparcia lub grup samopomocowych, 
przy wykorzystaniu wolontariatu i zasobów dzielnicy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach pracownicy socjal-
ni podzieleni są na grupy specjalizacyjne zajmujące się określonymi kategoriami 
podopiecznych, m.in.: pracownicy socjalni ds. osób starszych i niepełnospraw-
nych, pracownicy socjalni ds. bezrobotnych czy pracownicy socjalni ds. rodzin 
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

Cechą wyróżniającą pracę socjalną pracownika socjalnego w Terenowych 
Punktach Pomocy Społecznej jest systemowe, całościowe podejście do rodziny. 
Uznanie rodziny za system powoduje, że wszystkie dysfunkcje mające w niej 
miejsce nie mogą być traktowane jako odrębne zjawiska. Pracownik socjalny 
proponuje rodzinie różnego rodzaju usługi specjalistyczne w zależności od pro-
blemów występujących w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach realizowane są for-
my szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 
pracowników socjalnych, opisane poniżej.

Szkolenia indywidualne 
Pracownicy Ośrodka uczestniczą w różnych formach podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych. Prowadzona w MOPS Katowice działalność szkolenio-
wa ma na celu zwiększenie poziomu specjalistycznej wiedzy pracowników, 
rozwój umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, 
a także profesjonalizm i fachowość w funkcjonowaniu Ośrodka. Stałe pod-
noszenie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie stosowanych me-
tod i form pracy socjalnej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkań-
ców Katowic. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oprócz własnych środków finanso-
wych, przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowni-
ków, korzysta z bogatej oferty szkoleń realizowanych w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
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Szkolenia grupowe realizowane dla pracowników w MOPS-ie
W ramach dbania o podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników 
Ośrodka oraz rozwój ich umiejętności zawodowych realizowane są m.in. 
szkolenia: 
– Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna?,
– Trening Zastępowania Agresji,
– Praca z rodziną zastępczą w kontekście tożsamości dziecka,
– Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej,
– Kształcenie i wychowywanie dzieci moralnie zaniedbanych,
– Systemowe podejście w pracy z rodziną,
– Szkolenie relaksacyjne dla pracowników socjalnych – szkolenia wyjazdowe,
– Praca psychologiczna z dzieckiem w sytuacji przemocy,
– Zarządzanie zespołem pracowniczym – efektywne motywowanie, wspie-

ranie pracowników kluczem do sukcesu.

Zespoły Konsultacyjne 
W Ośrodku realizuje się poradnictwo metodyczne w formie Zespołów Konsulta-
cyjnych dla pracowników socjalnych pracujących z różnymi grupami klientów. 
Zespół Konsultacyjny jest grupową metodą wsparcia zawodowego pracowników 
socjalnych i osób zarządzających w realizacji standardów pracy socjalnej z klien-
tem pomocy społecznej. Jest miejscem pogłębiania wiedzy i trenowania umiejęt-
ności istotnych w pracy socjalnej z rodzinami, klientami danej specjalizacji. 

Zespoły Konsultacyjne prowadzone były m.in. dla pracowników socjal-
nych: specjalizacji ds. rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 
specjalizacji ds. osób starszych i niepełnosprawnych, dla pracowników socjal-
nych specjalizacji ds. osób bezrobotnych. Prowadzono również Zespół Kon-
sultacyjny dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projek-
tu systemowego. 

Konsultacje indywidualne 
Pracownicy Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (CPS) 
udzielają konsultacji indywidualnych pracownikom socjalnym Ośrodka pra-
cującym z różnymi grupami klientów. Celem konsultacji indywidualnych jest 
wsparcie pracownika w pracy z klientem pomocy społecznej, ustalenie zakre-
su działań podejmowanych na rzecz klienta/rodziny, a także uzyskanie przez 
niego większego wglądu w jego umiejętności zawodowe. 

Studia podyplomowe, specjalizacje 
Pracownicy Ośrodka dbają o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, 
m.in. poprzez podejmowane studia podyplomowe i zdobywane stopnie specja-
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lizacji w zawodzie pracownika socjalnego. 12 pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ukończyło studia podyplomowe dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 1.45 pn.: 
„Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w for-
mie studiów podyplomowych”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej PO KL. 

Studia podyplomowe obejmowały następujące kierunki: organizacja i za-
rządzanie w pomocy społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-
Białej, zarządzanie i organizacja pomocy społecznej w Akademii Polonijnej 
w Częstochowie. 

Ponadto w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pracow-
nicy Ośrodka ukończyli szkolenie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik 
socjalny w zakresie przygotowania ogólnego i specjalistycznego na kierunku 
praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy, praca z osobami bezro-
botnymi, zaburzonymi psychicznie, niepełnosprawnymi. Szkolenie realizowa-
ne było przez Uniwersytet Śląski, Studium Pracy Socjalnej w Katowicach. 

Superwizje indywidualne i grupowe 
W Ośrodku od wielu lat prowadzone jest poradnictwo metodyczne w formie 
superwizji psychologicznych (indywidualnych i grupowych) dla pracowników 
Ośrodka. 

Celem superwizji psychologicznych jest wspieranie pracowników socjal-
nych prowadzących pracę socjalną z różnymi grupami klientów pomocy spo-
łecznej. Prowadzona była także superwizja grupowa dla pracowników Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej MOPS-u. Prowadzący, Luis Alarcon i dr Wanda Badu-
ra-Madej z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeprowadzili super-
wizję pracy interwencyjnej i psychologicznej pracowników OIK. Pracownicy 
Centrum Rehabilitacji Społecznej korzystali ze wsparcia superwizora Tomasza 
Krupskiego. Wsparciem superwizyjnym Instytutu Ericksonowskiego w Kato-
wicach cyklicznie objęci są także wychowawcy Świetlic Środowiskowych i Klu-
bów Młodzieżowych.

Zakończenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poprzez swoje działania sta-
ra się sprostać stawianym w ustawie o pomocy społecznej wymaganiom, zwią-
zanym z ograniczaniem obszaru wykluczenia społecznego. Oprócz pomocy 
finansowej na szeroką skalę podejmuje działania wspierająco-motywująco-ak-
tywizujące naszych klientów, poprzez realizowaną pracę socjalną (w wymiarze 
indywidualnym, grupowym, pracę ze środowiskiem lokalnym), poradnictwo 
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specjalistyczne, świadczone usługi, metodyczne działania na rzecz poszczegól-
nych grup klientów Ośrodka (w tym m.in. osoby niepełnosprawne, starsze ofia-
ry przemocy, osoby bezdomne) poprzez realizowane usługi, programy i projek-
ty, a także kreowanie nowych rozwiązań z zakresu pracy socjalnej. 

W celu rozszerzenia zakresu działalności i wzbogacenia oferty dla klientów 
Ośrodek wykorzystuje nie tylko środki ustawowo przewidziane na realizację 
zadań, ale również pozyskuje dodatkowe, w ramach m.in. ogłaszanych kon-
kursów ministerialnych oraz ze środków unijnych. Wielość zadań podejmowa-
nych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wymaga stałego podnoszenia 
kompetencji i umiejętności przez zatrudnioną kadrę. Kadra Ośrodka jest w tym 
zakresie wielostronnie wspierana poprzez szkolenia, superwizje, zespoły kon-
sultacyjne, umożliwienie wymiany dobrych praktyk z podmiotami krajowymi 
i zagranicznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

MOPS nawiązuje współpracę z lokalnymi podmiotami, dzięki którym dzia-
łania Ośrodka ukierunkowane na ograniczenie obszaru wykluczenia społecz-
nego i podnoszenia poziomu jakości życia w Katowicach mają znacznie więk-
szy zasięg i są skuteczniejsze. 

Ważnym aspektem działalności Ośrodka jest promocja podejmowanych 
działań i ich efektów, która ma istotne znaczenie dla zmiany wizerunku pomo-
cy społecznej w środowisku lokalnym. To z kolei wpływa znacząco na skutecz-
ność działań podejmowanych przez Ośrodek2. 

2 �Informacje�zawarte�w�niniejszym�opracowaniu�zaczerpnięto�z�dokumentacji�wewnętrznej�Ośrodka�oraz�sprawoz-
dań�z�jego�działalności.�
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Maciej Maciejewski
Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Środowiskowe programy profilaktyczne 
w Katowicach

Środowiskowe programy profilaktyczne, realizowane w Katowicach od 2001 r., 
to formuła systematycznej i stale poszerzanej pracy profilaktycznej w większości 
katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Gdyby spojrzeć na te programy w sposób powierzchowny, można było-
by określić je jako zajęcia pozalekcyjne lub „kółka zainteresowań”. W latach 90. 
XX w. tego typu zajęcia zniknęły ze szkół z powodów finansowych. Środki finan-
sowe pozyskiwane przez samorząd zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią materialną bazę do 
stworzenia koncepcji środowiskowych programów profilaktycznych. W koncep-
cji merytorycznej chodziło o powstanie szeroko dostępnej oferty profilaktyki, opi-
sywanej jako I- i II-rzędowa. W związku z tym już na wstępnym etapie przyjęto 
założenie, że nie będą to zajęcia w głównej mierze dla uczniów najlepszych czy 
bardzo dobrych, czyli takich, dla których zajęcia pozalekcyjne byłyby formą przy-
gotowania do odnoszenia sukcesów w międzyszkolnych konkursach przedmio-
towych bądź sportowych rozgrywkach. 

W rozmowach z pedagogami i nauczycielami okazywało się, że jest ogrom-
na grupa dzieci zaniedbanych wychowawczo, które nie są objęte wystarczają-
cą troską dorosłych, bo z przeróżnych powodów ich rodzice nie znajdują dla 
nich czasu, możliwości albo po prostu rodzicielskiej chęci. Jednocześnie dzieci 
te nie kwalifikują się do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS 
lub organizacje pozarządowe. 
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Przygotowując koncepcję środowiskowych programów profilaktycznych, ko-
rzystano z doświadczeń i opinii wychowawców świetlic zarówno prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe, jak i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wychowawcy tych placówek chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Oka-
zało się, że wiele powszechnych przekonań o tym, co dla dzieci i młodzieży atrak-
cyjne, w przypadku dzieci zaniedbanych wychowawczo, często obarczonych róż-
nymi problemami, nie sprawdza się. Na przykład zajęcia sportowe najczęściej nie 
są wystarczająco interesujące dla tego typu dzieci, żeby na dłużej odwrócić ich 
uwagę od różnych ryzykownych zachowań. 

Najważniejsze, najbardziej chroniące, okazywały się więzi osobowe z innymi 
ludźmi, z opiekunami i z rówieśnikami. Zdrowe, oparte na szacunku i uznaniu 
dla każdego dziecka, kontakty z innymi ludźmi mają moc chronienia przed roz-
paczą, a co za tym idzie – przed zachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyj-
nymi. Żeby takie więzi można było tworzyć, konieczna jest wspólna przestrzeń 
do bycia ze sobą w bezpieczny i satysfakcjonujący sposób. Ciekawe, urozmaico-
ne, dające możliwość wszechstronnego rozwoju zajęcia pozalekcyjne miały stać 
się okazją do rozbudzania u zaniedbanych dzieci wiary we własne możliwości 
i szukania w innych ludziach oparcia w realizacji swoich, często dopiero odkry-
wanych, talentów. 

W każdej ze szkół, która zgłosiła swój projekt programu, zwracano uwagę, 
żeby zajęcia były różnorodne, żeby koordynowała je osoba o odpowiednich kwali-
fikacjach – najczęściej pedagog lub psycholog szkolny, dobrze zorientowany w pro-
blemach i sytuacji rodzinnej uczniów. Koordynator zgromadził wokół siebie zespół 
realizatorów, którzy proponują swoje autorskie zajęcia. Koordynatorzy we współ-
pracy z wychowawcami klas zapraszają i zachęcają dzieci (zwłaszcza te najbardziej 
potrzebujące wsparcia) do udziału w programie. Następnie pilotują ich uczestnic-
two w różnych formach zajęć. Ponadto starają się nawiązywać kontakt z rodzicami 
i zapraszać ich na różnorodne formy zajęć i imprez wynikających z programu. Dla 
wielu z rodziców jest to okazja zobaczenia swojego dziecka odnoszącego sukces 
w różnych formach aktywności, np. w przedstawieniach teatralnych lub innych for-
mach artystycznej ekspresji. Poczucie dumy ze swojego dziecka, które dotychczas 
najczęściej było przedmiotem uwag i skarg zgłaszanych podczas tzw. „wywiadó-
wek”, to niezwykle ważny impuls do budowania dobrych relacji rodzinnych oraz 
zmiany dotychczasowego nastawienia wobec szkoły i nauczycieli.

Realizatorzy zajęć to zazwyczaj nauczyciele, którzy potrafią swoimi pasjami 
zarażać uczniów. Frekwencja uczestników na zajęciach jest przedmiotem suro-
wej weryfikacji prowadzących. Brak zainteresowania danymi zajęciami ze strony 
uczestników zwykle kończy się rezygnacją ze współpracy z ich realizatorem i po-
szukaniem w jego miejsce osoby, która zaproponuje i poprowadzi bardziej atrak-
cyjne zajęcia.
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Bardzo istotne jest, że środowiskowe programy profilaktyczne zwykle opie-
rają się na współpracy różnych podmiotów: szkoły, Terenowego Punktu Pomocy 
Społecznej MOPS-u, domu kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznej, orga-
nizacji pozarządowych i innych, np. parafii lub lokalnych przedsiębiorców. 

W październiku 2001 r. 31 szkół rozpoczęło realizację środowiskowych pro-
gramów profilaktycznych. W latach 2003-2004 w programie pozostało 30 szkół, 
a ich łączny budżet roczny wynosił 560 000 zł. W 2005 r. do programu dołączy-
ło 12 nowych szkół (a zatem razem było ich 42), a budżet wzrósł do 582 321 zł. 
W 2006 r. budżet zwiększył się do 760 000 zł. W 2008 r. środowiskowe progra-
my profilaktyczne realizowały już 53 szkoły, a ich łączny budżet wynosił 870 000 
zł. W 2009 r. jedna ze szkół (Gimnazjum nr 13) przeszła na finansowanie z środ-
ków Unii Europejskiej, a pozostałym 52 szkołom zwiększono budżet do 968 341 
zł. Dokładnie taka sama liczba szkół i ten sam budżet powtórzyły się w roku 2010 
i w roku 2011. 

Szkoły prowadzą w okresach półrocznych dokładną sprawozdawczość z re-
alizacji programu, tzn. podliczają godziny zrealizowanych zajęć, liczbę uczestni-
ków i prowadzących. 

W 2011 r. we wszystkich programach realizowanych w 52 szkołach uczest-
niczyło w zajęciach 6850 dzieci. Zajęcia były prowadzone przez 539 realizatorów 
oraz 91 wolontariuszy. 

Tabela 1. Zajęcia prowadzone w 2011 r. w ramach środowiskowych programów profilaktycznych w 52 
szkołach katowickich

Rodzaj zajęć Liczba godzin
Sportowe 4054

Dydaktyczno-wyrównawcze 3616
Artystyczne 3656

Terapeutyczno-pedagogiczne 2624
Imprezy integracyjne 3010

Komputerowe 1179
Inne rodzaje zajęć 2696

Razem 20 835

Regularnie prowadzona jest również statystyka problemów, które koordyna-
torzy stwierdzają u dzieci uczestniczących w programach. 

Poniżej zamieszczono dane z 2011 r.:
– uczestnicy programu, których rodziny korzystały z pomocy MOPS-u: 1698;
– uczestnicy programu z rodzin o nieprawidłowej sytuacji wychowawczej: 

1794;
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– uczestnicy programu wychowywani przez jednego rodzica: 1143;
– uczestnicy programu sprawiający problemy wychowawcze: 1663;
– uczestnicy programu z trudnościami w nauce: 2360;
– uczestnicy programu z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym zdrowotnymi: 

990;
– uczestnicy programu z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych: 234;
– uczestnicy programu, u których nie stwierdzono ww. problemów: 2005.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo zalecenia, aby zapraszać do programu 
w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane wychowawczo i z problemami, w za-
jęciach mogą brać udział również dzieci, u których takich problemów nie stwier-
dzono. Dzięki temu uczestnikom programów nie towarzyszą obawy i wstyd, 
ponieważ biorąc udział w środowiskowym programie profilaktycznym, nie 
są narażone na uzyskanie etykietki w rodzaju „biedny”, „gorszy” lub „proble-
mowy”. Ponadto udział rówieśników, którzy nie przejawiają większych trud-
ności, stwarza szansę zaistnienia mechanizmu modelowania pozytywnych 
zachowań. 

Co kilka lat przeprowadzana jest ewaluacja jakościowa, która opiera się 
na badaniach ankietowych wśród realizatorów oraz dzieci uczestniczących w za-
jęciach. Na ich podstawie każda ze szkół uzyskuje następujące wskaźniki:
– odsetek uczniów objętych programem (w stosunku do liczby uczniów 

szkoły);
– odsetek stałych uczestników zajęć w stosunku do liczby uczniów objętych 

programem (systematyczny udział powyżej 50%);
– odsetek uczestników zajęć, u których realizator zauważa pozytywną zmia-

nę w zachowaniu;
– odsetek uczestników, u których nastąpiła poprawa wyników w nauce;
– odsetek uczestników, u których udział w zajęciach ma wpływ na funkcjo-

nowanie szkolne.
W dniu 16 listopada 2011 r. w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Gi-

szowiec” w Katowicach odbyła się konferencja „Czy uda się ochronić dzieci 
i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata? – próba podsumowa-
nia 10 lat działalności ŚPP w Katowicach”. Regionalny Ośrodek Metodyczno-
Edukacyjny „Metis” w Katowicach, będący wraz z Urzędem Miasta Katowice 
współorganizatorem tego przedsięwzięcia, wydał z tej okazji publikację pod 
tym samym tytułem. Zawiera ona m.in. refleksje osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w realizację Środowiskowych Programów Profilaktycznych na te-
renie szkół.

Przedstawione poniżej fragmenty publikacji, której autorami są osoby 
tworzące i realizujące Środowiskowe Programy Profilaktyczne, ilustrują spe-
cyfikę i potencjał tej formy zajęć profilaktycznych. 
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Profilaktyka w środowisku lokalnym – pomysł na wychowanie1. 
Dlaczego profilaktyka środowiskowa jest ważna?
Tytuł ten zrodził się z moich rozważań na temat tego, co tak naprawdę jest waż-
ne, by młody człowiek kończący edukację wchodził w „dorosłe” życie z takim 
„kapitałem profilaktycznym”, który ochroni go przed niewłaściwymi wybora-
mi, zachowaniami ryzykownymi, niebezpiecznymi. Co jest ważne w kontakcie 
wychowawczym, który odbywa się w szkole, choć już po lekcjach? Czym różni 
się wpływ nauczyciela, który w trakcie dodatkowych, różnych zajęć staje w nie-
co innej roli – realizatora (tzw. profilaktyka) – od wpływu nauczyciela – dydak-
tyka? Jakie relacje się budują, jaka więź powstaje między dorosłym, który chce 
spędzać czas z dziećmi, a młodymi ludźmi, którzy nieprzymuszani przychodzą 
na zajęcia?

Na te wszystkie pytania próbuję znaleźć odpowiedź w dalszej części tek-
stu, włączając się w wypowiedzi na temat środowiskowych programów profi-
laktycznych – formuły działań zainicjowanej w Katowicach 10 lat temu. W wie-
lu miejscach miasta zrodziły się inicjatywy pracy wychowawczej z dziećmi 
i młodzieżą, związane z danym środowiskiem, odpowiadające na specyficz-
ne problemy danej szkoły. Patrząc z perspektywy tych 10 lat, wyraźnie widać 
różnice między programami, odmienność aktywności charakterystycznych dla 
każdego środowiska. Ale jest coś wspólnego, coś, co moim zdaniem jest naj-
ważniejsze w budowaniu i realizacji dobrej, przyjaznej dzieciom i młodzieży 
profilaktyki. Ci nauczyciele, wychowawcy, którzy „działają w programach”, 
to w większości ludzie chcący coś ważnego dać młodym ludziom – swój czas, 
swoje zainteresowanie życiem i sprawami uczniów, system wartości, według 
którego żyją. 

Podstawa teoretyczna 
Źródeł analizy w tej kwestii można szukać w teorii czynników chroniących, we-
dług której istnieją sytuacje czy cechy zwiększające odporność na zachowa-
nia trudne, ryzykowne (K. Ostaszewski, 2003). Mowa tu o budowaniu kapita-
łu osobowościowego jednostki, wspomaganiu jej otoczenia, mającym na celu 
wzmocnienie ogólnego potencjału życiowego, a przez to uodpornienie na dzia-
łanie czynników ryzyka. 

Wśród czynników chroniących na uwagę zasługują, biorąc pod uwagę środo-
wiskowe programy profilaktyczne, takie wskaźniki jak:

1  Mgr Maria Bernad – mgr psychologii ze specjalnością psychologii wychowawczej, specjalista terapii 
pedagogicznej, psycholog szkolny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach, od 2001 r. ko-
ordynator merytoryczny i realizator Środowiskowego Programu Profilaktycznego pn.: „Dzieci Ty-
siąclecia – Integracja”; autorka programów profilaktyczno-edukacyjnych, nauczyciel dyplomowa-
ny. Od 2000 r. doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach.
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– pozytywne relacje z dorosłymi (posiadanie osób znaczących, autorytetów);
– przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej, grupy społecznej;
– zaangażowanie w działania prospołeczne.

A jak to wygląda w praktyce? 
Myślenie „według teorii czynników” o środowiskowych programach pokazuje, 
że rzeczywiście robimy to, co istotne dla dzieci i młodzieży. 

Głównym celem naszej pracy profilaktycznej jest tworzenie środowiska i at-
mosfery przyjaznej, pozwalającej na zdrowy, pełny rozwój młodego człowie-
ka. Jest COŚ, co mimo upływu lat, zmian cywilizacyjnych, przemian społecz-
nych w edukacji i wychowaniu nie zmieniło się – w każdym pokoleniu istnieje 
silnie zaznaczona potrzeba spotkania z tzw. „mądrym dorosłym” – wycho-
wawcą autentycznym, zaangażowanym w swoją pracę. „Prawdziwy” realiza-
tor programu profilaktycznego to słuchający, dobry wychowawca, wnikający 
w przyczyny problemów, szukający porozumienia ze wszystkimi zaangażowa-
nymi w daną sytuację. Do takich dorosłych garnie się młodzież, do takich wy-
chowawców (realizatorów) garną się też rodzice. Spotykam w swej pracy jako 
psychologa, koordynatora środowiskowego programu profilaktycznego takich 
realizatorów, którzy opowiadają o swoich podopiecznych, żyją ich sprawami, 
obserwują ich przemianę i mówią o tym z przejęciem. To są właśnie ci nauczy-
ciele, którzy po zakończeniu pracy nie wychodzą w biegu ze szkoły, lecz są dalej 
dostępni dla uczniów. To ludzie szukający sposobów dotarcia do ucznia (i jego 
rodziców), ludzie, po których widać, że na sercu leży im los młodego pokolenia. 
To ci, którzy proponują różne sposoby realizacji zajęć, zmieniają formy, poszu-
kują nowych rozwiązań. Po to, by wypełniać przestrzeń relacji między dorosły-
mi a dziećmi, młodzieżą, by budować ten tak ważny kapitał życiowy młodego 
człowieka. Nieraz w zastępstwie domu rodzinnego, nieraz uzupełniając coraz 
bardziej „skrótowe” kontakty społeczne i rodzinne. 

I takie myślenie o wychowaniu stanowi według mnie kwintesencję profi-
laktyki środowiskowej.

Obserwując życie szkolne, wyraźnie widać, jak w obecnych czasach bardziej 
niż kiedykolwiek dzieciom i młodzieży potrzeba dorosłych rzetelnych, zaanga-
żowanych, autentycznych. Jednak nie chodzi przecież o to, by poprzez organi-
zowane różnorodne zajęcia, spotkania programowe zastępować dzieciom dom, 
tworzyć relacje zastępcze wobec rodzinnych. I tu pojawia się dodatkowy atut 
programów, jakim są podejmowane przez realizatorów kontakty z rodzicami, 
opiekunami dzieci. „Program” to bardzo dobra podstawa relacji, bo umożliwia 
szukanie porozumienia na innej płaszczyźnie niż szkolna, edukacyjna, mimo 
że jednak w warunkach szkolnych. Doświadczenia działań programowych po-
kazują, że bez akceptacji (a optymalnie – bez zrozumienia) ze strony rodziców 
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dla tego, w co się angażujemy, nie zdołamy wiele zdziałać. 
Współczesne obserwacje pedagogiczne wskazują, iż zwiększa się liczba roz-

bitych rodzin, wzrasta liczba samotnych matek, samotnych ojców. Stres, napię-
cie nerwowe, brak spełnienia w życiu czy rozczarowanie sytuacją ekonomicz-
ną – to stan wielu współczesnych młodych rodziców. A dzieci są jak „gąbka”, 
nasiąkają tymi emocjami i przenoszą je na swoje relacje społeczne. 

I w tej sferze w ramach różnych działań programowych pojawia się moż-
liwość prowadzenia rozmów, bycia w relacji wychowawczej z dzieckiem, na-
stolatkiem. To wszystko dzieje się w trosce o korektę zranionego w ten sposób 
postrzegania świata, o stworzenie różnych dobrych sytuacji w trakcie zajęć, 
w których wychowanek będzie powoli rozumiał świat, znajdywał w nim swoje 
miejsce. Taki cel przyświeca realizatorom, prowadzącym zajęcia o charakterze 
profilaktycznym w różnorodnej formule – od sportowych, przez terapeutyczne, 
do artystycznych. Istotą zajęć jest odnoszenie się nie tylko do sfery edukacji, ale 
i do budowania właściwych doświadczeń społecznych i emocjonalnych. 

Budowanie dobrych doświadczeń to także cel kontaktów z rodzicami na-
szych podopiecznych. Wychowanie to wspólna droga domu, szkoły i wszyst-
kich miejsc, w których przebywa młody człowiek. Tak więc naszym zadaniem, 
którego nie możemy nie doceniać, jest też tworzenie relacji z rodzicami. Ile wy-
siłku wkładamy nieraz w to, by powoli burzyć mur niechęci, oporu czy lęku 
wobec rozmów rodzica z wychowawcą (realizatorem). 

To przestrzeń, która, jeśli jest stopniowo wypełniana dobrymi doświad-
czeniami, cierpliwością, przyjaznym, choć konsekwentnym przekazem wycho-
wawczym, staje się podstawą zbudowania nieraz „nowego świata” – świata, 
w którym rodzice mówią dobrze o szkole, radzą się nauczyciela, jak postępo-
wać ze swoim dzieckiem, zwracają się do niego w trudnych sprawach. I w tym 
pomaga program, bo korzysta z wartości, jaką jest czas poświęcany dzieciom 
i młodzieży – dobrowolnie i świadomie. 

Profilaktyka i czas2

(…) Analizując prowadzone działania profilaktyczne, zazwyczaj oceniałam 
je w kontekście osiąganych efektów. Na ile skutecznie zmieniły funkcjono-
wanie objętych nimi dzieci i młodzieży, jak wpłynęły na ich dalszą karie-
rę szkolną i życie. Dziś mam poczucie, że wielu z moich wychowanków do-

2  Ewa Podemska-Pniok – magister pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, kwalifikacje 
w zakresie terapii patologii zachowań, oligofrenopedagogiki, doradztwa zawodowego, diagno-
zy i terapii SI, terapii dzieci i młodzieży z autyzmem; pedagog szkolny Zespołu Szkół Integracyj-
nych nr 1 w Katowicach; autorka programów dotyczących klas integracyjnych oraz programów 
profilaktyczno-edukacyjnych, realizator Środowiskowego Programu Profilaktycznego Dzieci Tysiącle-
cia – integracja, realizowanego w ZSI 1 w Katowicach; lider grupy wsparcia pedagogów i psycho-
logów szkolnych, nauczyciel dyplomowany.
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konało właściwych wyborów, nawet jeśli bywały chwile, że wydawało się, 
że stosowane metody są bezskuteczne. Są też i tacy, którzy mimo wszystkich 
podejmowanych działań poddali i poddają się fali negatywnych czynników. 
Czy można było, czy można jeszcze coś więcej zrobić? Takie pytania nasuwa-
ją się w kontekście oceny efektów pracy. Ale czy rzeczywiście jest to właści-
we podejście?

Od pięciu lat prowadzę z uczniami zajęcia o charakterze socjoterapeutycz-
nym oraz tzw. Rozmowy po szkole w ramach Środowiskowego Programu Pro-
filaktycznego „Dzieci Tysiąclecia – Integracja”. Spotkania te zmieniły moje spoj-
rzenie na profilaktykę i sposób oceny podejmowanych działań. Niezależnie 
od realizowanych celów zajęć: edukacyjnych, tj. uczenia się rozpoznawania 
emocji, pełnienia różnych ról społecznych, rozwiązywania konfliktów; rozwo-
jowych, tj. potrzeba aktywności ruchowej, zabawy, zdobywania wiedzy, twór-
czości, wsparcia ze strony dorosłych (Sobolewska, 1993) i przede wszystkim te-
rapeutycznych, tj. odreagowanie napięć i negatywnych emocji, doświadczanie 
wielu uczuć pozytywnych (Strzemieczny, 1988), najważniejsze jest, by uczest-
nicy mieli poczucie autentyczności prowadzącego i tego, że otrzymują w pre-
zencie czas, który jest tylko dla nich. 

U podłoża wielu zaburzeń nieakceptowanych społecznie tkwią czynniki 
środowiskowe. Znaczna grupa dzieci wzrasta w niekorzystnych warunkach, 
doświadcza problemu uzależnienia, przestępczości, bezradności czy też złych 
relacji z rodzicami. Dzieci takie często myślą o sobie, że są gorsze od innych. 
Uważają, że muszą być silne, by coś znaczyć. Czują się niezauważane, nieko-
chane, mało ważne dla dorosłych. Dla nich właśnie najistotniejszy jest ofiaro-
wany im czas. 

W takim podejściu nie oceniamy efektów, nie oczekujemy spektakularnych 
sukcesów. Dajemy dzieciom czas, stwarzając im okazję do poznawania siebie, 
nowych sposobów zachowań, uczymy podejmowania decyzji i radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, wierząc, że „Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbar-
dziej niespodziewanej strony” (Paulo Coelho, 2011). 

Ofiarowujemy dzieciom czas, ale i one nam go dają. Przychodząc, roz-
mawiając, dzieląc się swoimi doświadczeniami, dziecięcym spojrzeniem 
na świat, którego po latach pracy tak często nam brakuje, a które tak bardzo 
jest potrzebne, by móc zwyczajnie cieszyć się z małych rzeczy. Największą 
zaś nagrodą staje się nie liczba sukcesów i wymiernych efektów, ale pytania 
uczestników kierowane do prowadzącego: Czy mogę przyprowadzić kole-
gę? Czy mogę w tym roku też zapisać się na te „wyciszające” zajęcia? Daje-
my dzieciom czas i nawet jeśli wydaje nam się, że skutki działań są niewiel-
kie, to nigdy nie jest to czas zmarnowany. Czasem dopiero po latach okazuje 
się, że było warto (…).
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Współpraca, edukacja, integracja, aktywizacja  
– doświadczenia Gimnazjum nr 13 i Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Katowicach-Szopienicach3

Wprowadzenie
Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szansa” od 2000 r. realizowany jest nie-
przerwanie w Katowicach-Szopienicach. Do 2008 r. program był finansowany przez 
Urząd Miasta Katowice. Cechą wyróżniającą było dwóch równorzędnych realiza-
torów programu, tj. Gimnazjum nr 13 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Działaniami w ramach programu obejmowaliśmy dzieci i młodzież z całej dzielni-
cy niezależnie od szkoły, do której uczęszczali. Pracowaliśmy zawsze dla całego lo-
kalnego środowiska, w oparciu o jego posiadane zasoby, wykorzystując bazę oraz 
zaplecze wielu instytucji funkcjonujących w dzielnicy. Naszymi celami była edu-
kacja, aktywizacja oraz integracja dzieci i młodzieży, a także ich rodziców. 

Doświadczenia wynikające z realizacji Programu „Szansa” umożliwiły uru-
chomienie w dzielnicy w czerwcu 2008 r. przez MOPS Programu Centrum Ak-
tywności Lokalnej. Dzięki temu udało się rozszerzyć ofertę pomocy i skierować 
ją do większej grupy osób z dzielnicy oraz rozszerzyć działania aktywizujące spo-
łeczność lokalną w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. 
Gimnazjum nadal współpracuje z Ośrodkiem w zakresie działań podejmowanych 
w środowisku lokalnym. 

Nazwa Programu: Profilaktyczny Program Przeciwdziałania Niedostosowaniu 
Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa”.
Miejsce realizacji Programu: Program realizowany jest w Szopienicach – dzielnicy 
Katowic, która na podstawie opracowań, analiz i badań opinii społecznej jest jedną 
z trudniejszych dzielnic ze względu na narastające problemy społeczne. 
Realizatorzy Programu:
– Program „Szansa” realizowany był w okresie od 2000 r. do 2008 r. przez dwie 

instytucje: Gimnazjum nr 13 w Katowicach i Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach. 

– W roku 2008 Program „Szansa” został włączony do Programu Centrum 
Aktywności Lokalnej w Szopienicach, który uruchomił w dzielnicy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu systemowego 
„Damy Radę – Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 

3  Agnieszka Rzepecka – specjalista pracy socjalnej, współkoordynator programu „Szansa” oraz koordy-
nator i animator Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach. MOPS Katowice – specjali-
sta pracy socjalnej – animator – koordynator Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach. 
Beata Laska – pedagog – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny 
w Gimnazjum nr 13, współkoordynator programu „ Szansa” w okresie od 2000 r. do 2008 r. Peda-
gog szkolny Gimnazjum nr 13 w Katowicach.
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Autorzy programu: 
– Agnieszka Rzepecka – specjalista pracy socjalnej. Współkoordynator progra-

mu „ Szansa” oraz koordynator i animator Programu Centrum Aktywności 
Lokalnej w Szopienicach.

– Beata Laska – pedagog, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
pedagog szkolny w Gimnazjum nr 13, współkoordynator programu „Szan-
sa” w okresie od roku 2000 do 2008 r. 

Adresaci Programu „Szansa”
Adresatami Programu są dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcjonalnych, wielopro-
blemowych, niewydolnych wychowawczo, a także ich rodzice. Rocznie w progra-
mie uczestniczyło 160-180 dzieci. 
Cele Programu „Szansa”
Najważniejszym celem Programu jest aktywizowanie i motywowanie dzieci, mło-
dzieży oraz rodziców do pracy nad sobą oraz poprawy sytuacji rodziny. 
Formy zajęć realizowane od roku 2000 do 2008 r.:
– Organizowanie bezpłatnej indywidualnej pomocy w nauce dla dzieci i mło-

dzieży. Bezpłatnych korepetycji udzielają pozyskani przez pracowników re-
alizujących program wolontariusze.

– Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 
– Organizowanie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym skierowa-

nych do uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców oraz do młodzieży 
gimnazjalnej.

– Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi oraz przybliżanie dzieciom 
i młodzieży miejsc kultury w ramach tzw. KLUBU ODKRYWCY.

– Organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych.
Rezultaty Programu
Dostrzegane przez nas rezultaty Programu „Szansa” to:
– Wzrost poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży. 
– Możliwość poprawy ocen i doświadczenia sukcesów szkolnych.
– Ukończenie przez uczniów gimnazjum i dostanie się do szkoły średniej. Za-

pewnienie pomocy uczniom na każdym poziomie edukacji, od szkoły pod-
stawowej do szkoły średniej, dało szansę wielu osobom kontynuować z suk-
cesem edukację na poziomie szkoły średniej.

– Nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny. 
Duża grupa dzieci, młodzieży, jak i dorosłych bierze aktywny udział w pro-
ponowanych formach aktywności, między innymi w podejmowanych dzia-
łaniach wolontariackich na rzecz dzielnicy. 

– Zmiana postawy rodziców z biernej na aktywną w zakresie troski o własne 
dzieci i włączanie się rodziców w pomoc przy realizacji Programu oraz zwięk-
szenie zainteresowania sprawami swoich dzieci. 
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Efekty wynikające z realizacji Programu „Szansa”, które wpisały się na stałe 
w środowisko lokalne Szopienic, to:
– Zainicjowanie przez realizatorki Programu nowego miejsca do spędzania cza-

su wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie w 2004 r. przy para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej Kawiarenki Młodzieżowej, która obecnie dzia-
ła samodzielnie pod nazwą „Ekipa”.

– Zainicjowanie przez realizatorki powstania przy Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej grupy terapeutycznej dla młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholo-
wych – większość uczestników grupy to młodzież z Programu „Szansa”.

– Zainicjowanie w 2006 r. w środowisku lokalnej grupy teatralnej składającej 
się z dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupa działa do dzisiaj. Obecnie opiekę 
nad grupą przejęło Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 
z Szopienic. Grupa teatralna ma za sobą wiele przedstawień, wystawianych 
zarówno w Szopienicach, jak i poza terenem Katowic.

– Utworzenie w dzielnicy od czerwca 2008 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach przy wykorzystaniu 
nowatorskiej metody pracy CAL – Centrum Aktywności Lokalnej – w której 
najważniejszą zasadą jest organizowanie działań na rzecz społeczności lokal-
nej przez zaangażowanie mieszkańców, a zwłaszcza osób wykluczonych spo-
łecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Rozwój wolontariatu w dzielnicy Szopienice 2000-2011 r. Dzięki ścisłej współ-
pracy Gimnazjum nr 13 i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowi-
cach udało się zorganizować w dzielnicy sprawnie działający system wolonta-
riatu, czego efektem jest zwiększająca się z roku na rok liczba wolontariuszy 
podejmujących współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szopienicach 
oraz Gimnazjum nr 13. 

Obecnie (stan na 2011 r.) są realizowane dwa rodzaje działań  
związanych z wolontariatem, tj.:
1) Wolontariat na rzecz osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym – or-

ganizacja bezpłatnej pomocy w nauce dzieciom i młodzieży udzielanej przez 
wolontariuszy-studentów (od 2000 r.). Korepetycje odbywają się na terenie 
Gimnazjum nr 13. 

2) Aktywizacja młodzieży oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym do działań wolontariackich w ramach Programu Cen-
trum Aktywności Lokalnej w Szopienicach – utworzenie Klubu Wolontariu-
sza „Szansa” (od 2009 r.).
Klub Wolontariusza mieści się na terenie Gimnazjum nr 13. Wolontariuszami 

są między innymi absolwenci i uczniowie z tego gimnazjum.
Wolontariat uczy młodzież pozytywnych zachowań. Poprzez wspólne dzia-

łania młodzież nabywa konkretnych umiejętności społecznych, tj. uczy się współ-
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pracy w grupie, rozwiązywania bez przemocy sytuacji trudnych oraz wyznacza-
nia sobie celów i ich realizacji. Wolontariat jest doskonałą formą przygotowania 
młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie i na rynek pracy. Wolontariusze widocz-
ni są w środowisku lokalnym, pomagają przy organizacji festynów i pikników lo-
kalnych, organizowanych zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Gim-
nazjum nr 13, a także inne instytucje lokalne.
Wnioski z realizacji Programu „Szansa”  
oraz Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach:
– Realizacja najpierw Programu „Szansa”, a następnie Programu Centrum Ak-

tywności Lokalnej w Szopienicach pokazała, że konieczne dla uzyskania efek-
tów wychowawczych są długotrwałe oddziaływania na uczestników progra-
mu, najlepiej od szkoły podstawowej do średniej. 

– Podstawowymi deficytami dzieci i młodzieży są umiejętności społeczne. An-
gażowanie ich w realizację projektów lokalnych w ramach wolontariatu umoż-
liwia praktyczne nabywanie tych umiejętności.

– Wspólne działania w środowisku i na rzecz tego środowiska dwóch insty-
tucji, tj. Gimnazjum nr 13 oraz MOPS PCAL Szopienice, jest zdecydowanie 
bardziej efektywne, dodatkowo pozwala optymalnie wykorzystać bazę oraz 
zaplecze tych instytucji. Wspólne działania umożliwią podział zadań, co po-
zwala na rozszerzanie działań zarówno ilościowo, jak i jakościowo.

– Programy, działania w ramach programów muszą odpowiadać zdiagnozo-
wanym potrzebom klientów, dlatego muszą one mieć charakter dynamiczny, 
proponowana oferta musi być systematycznie oceniana, weryfikowana, zmie-
niana w zależności od zainteresowania oraz potrzeb uczestników. W środo-
wisku Szopienic od lat największym zainteresowaniem cieszy się oferta bez-
płatnej pomocy w nauce prowadzona przez studentów wolontariuszy. Z roku 
na rok wzrasta liczba osób do objęcia indywidualną pomocą w nauce. 

– Pozyskanie młodzieży do udziału w programie wymaga indywidualnych 
rozmów, wskazywania na konkretne korzyści, monitorowania funkcjonowa-
nia w ramach programu, rozwiązywania trudności, sytuacji konfliktowych. 
W wielu wypadkach konieczna jest dobra znajomość sytuacji rodzinnej, po-
nieważ determinuje ona funkcjonowanie w ramach programu. W istocie jest 
to więc rozszerzona praca wychowawcza oraz socjalna.
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Stowarzyszenia  
i inne organizacje pozarządowe 
w Katowicach – dawcy dobrych praktyk 
czy grupy interesów?

Jednostki samorządu terytorialnego wraz z organizacjami pozarządowymi, 
współpracując dla zabezpieczenia potrzeb środowisk lokalnych, są funda-
mentami współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Głównym obszarem 
współdziałania podmiotów z tych struktur jest subsydiarne i komplementarne 
realizowanie potrzeb mieszkańców w społecznościach lokalnych, podnoszenie 
jakości życia zbiorowości i wspieranie osób i grup zagrożonych marginalizacją 
lub dezorganizacją społeczną. 

Głównym celem powstania organizacji pozarządowych (określanych skró-
tem NGO) jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców doświadczających deficytów 
podstawowych dóbr (mieszkania, środków do życia, bezpieczeństwa publicz-
nego, zdrowia i sprawności, informacji, podmiotowości, kultury, przynależ-
ności społecznej, akceptacji, godności) w różnych sferach życia społecznego. 
Działania podejmowane przez organizacje trzeciego sektora często powiela-
ją się między sobą i dochodzi do powielania takiego samego wsparcia ze stro-
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ny instytucji publicznych i samorządowych ogniw pomocy społecznej1. Mimo 
że wsparcie oferuje wielu specjalistów i stosowane są różnorodne rozwiązania, 
udzielana pomoc może okazać się doraźna.

Współpraca jako działanie wykonywane przez dwa podmioty lub więcej 
na rzecz osiągnięcia wspólnych celów jest nowym trendem w działaniach or-
ganizacji NGO. Organizacje dostrzegają potencjał tkwiący w wymianach do-
świadczeń oraz świadomym współdziałaniu na rzecz osiągnięcia wspólnych ce-
lów. Prowadzona obserwacja organizacji pozarządowych oraz samorządowych 
wskazuje, że organizacje NGO odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu 
się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Należy podkreślić, że na aktywność 
obywateli i organizacji pozarządowych ma wpływ systematyczna współpra-
ca m.in. z administracją publiczną oraz wsparcie władz miasta, co służy inte-
resom beneficjentów i ich rodzin, mieszkańcom społeczności lokalnej oraz sa-
mym organizacjom2. 

W województwie śląskim liczba organizacji pozarządowych oraz organi-
zacji wsparcia społecznego według oficjalnych rejestrów wynosi 11 2653 (dane 
są nie precyzyjne); około 10% organizacji nie prowadzi działalności, pozostaje 
jednak w rejestrach. 

Przegląd organizacji i stowarzyszeń III sektora, funkcjonujących w Katowi-
cach, daje zestawienie w postaci długiej listy, którą weryfikowano, nawiązując 
kontakt telefoniczny lub internetowy. W tabeli 1 zawarto podstawowe zesta-
wienie tak zidentyfikowanych jednostek.

Tabela 1. Instytucje wsparcia społecznego funkcjonujące w Katowicach

Lp. Nazwa instytucji
1. AIESEC Polski Komitet Lokalny Akademia Ekonomiczna
2. Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ośrodek św. Jacka 
3. Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum”
4. Chrześcijańska Organizacja Charytatywna „Tabita”
5. Europejska Fundacja Kultury
6. Fundacja „Człowiek dla Człowieka”

1  T. Schimanek, Wprowadzenie [w:] Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organiza-
cji pozarządowych. Poradnik dla samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, red. P. Frączak, Aka-
demia Rozwoju Filantropii w Polsce, Poznań 1998.

2  D. Parlak, Szanse i zagrożenia dla współpracy w pomocy społecznej. Komunikacja między profesjonalistami, 
,,Praca Socjalna” 16 (2001), nr 2.

3 http://bazy.ngo.pl/ 
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Lp. Nazwa instytucji

7. Fundacja „Światło – Życie” Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy  
im. ks. F. Blachnickiego

8. Fundacja „Pomoc Dzieciom Śląska”
9. Fundacja „Format”

10. Fundacja „Gwiazda Nadziei”
11. Fundacja „Gaudete”
12. Fundacja „Ulica”
13. Fundacja „Uśmiech Dzieciom”
14. Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” 
15. Fundacja „Homini”
16. Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 

17. Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

18. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  
im. św. Stanisława Kostki

19. Fundacja Pomocy „Nowy Świat”
20. Fundacja „Śląskie Hospicjum dla Dzieci”
21. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
22. Hufiec Katowice ZHP
23. Instytut Regionalny w Katowicach
24. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
25. Katolicka Fundacja Dzieciom przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
26. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”
27. Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym)
28. Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
29. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”
30. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś”
31. Klub Sportowy „Bumeikan”
32. Klub Śląskich Amazonek

33. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Bohaterów Wieży Spadochronowej w Katowicach

Tabela 1 – cd.
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Lp. Nazwa instytucji
34. Krajowe Forum Bezrobotnych – stowarzyszenie społeczne
35. Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Katowice
36. Liga Kobiet Polskich Zarząd Regionu o. Katowice
37. Lions Club Katowice Barbórka 
38. „Nasze Śląskie” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

39. Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach

40. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach

41. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej

42. Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  
w Katowicach

43. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Katowickiej

44. Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki – 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

45. Parafia Ewangelicko-Augsburska

46. Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych,  
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”

47. Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
48. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
49. Polski Czerwony Krzyż
50. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
51. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd O. Katowice

52. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  
Oddział Rejonowy Katowice-Śródmieście

53. Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
54. Polski Związek Niewidomych koło terenowe w Katowicach
55. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Giszowiec
56. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Kostuchna
57. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Koszutka
58. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Ochojec
59. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Osiedle Tysiąclecia

Tabela 1 – cd.
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Lp. Nazwa instytucji
60. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Panewniki
61. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Piotrowice
62. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Superjednostka

63. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów  
– Śródmieście Centrum

64. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów  
– Śródmieście Zachód

65. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Wełnowiec
66. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Załęże

67. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Warszawie – koło w Katowicach

68. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Koło Terenowe Katowice
69. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
70. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
71. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice
72. Polskie Towarzystwo Harfowe
73. Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Oddział Katowice

74. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej  
Oddział Terenowy w Katowicach

75. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
76. Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
77. Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
78. Rzymskokatolicka Parafia św. Anny
79. Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika
80. Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP
81. Stowarzyszenie „Aktywne Życie”
82. Stowarzyszenie „Hipoterapia, Hipika i Środowisko”
83. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”
84. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”
85. Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Tabela 1 – cd.
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Lp. Nazwa instytucji

86.
Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum 

Rozwoju Dziecka
87. Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

88. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
„Dom Aniołów Stróżów”

89. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim  
(Niepełnosprawnym) – „Spełnić Marzenia”

90. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych  
Oraz Im Samym „Convivere”

91. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
92. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich o. Katowice
93. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

94. Stowarzyszenie Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej i Zawodowej Osób 
z Niepełnosprawnością oraz Osób Starszych „Pomagam, Więc Jestem” 

95. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością  
im. J. Kukuczki

96. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”

97. Stowarzyszenie Szkoleniowców  
Sztuk i Systemów Walk Obronnych „Husar”

98. Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej „Alteri”
99. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”

100. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych  
i Dzieci ze Środowisk Zagrożonych Ekologicznie

101. Stowarzyszenie Wspomagania Działań Twórczych „Unikat”

102. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód  
Śląski Oddział Wojewódzki

103. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”
104. Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
105. Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis”

106. Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
– Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach

107. Śląska Liga Walki z Rakiem 
108. Śląska Społeczna Rada Oświatowa
109. Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

Tabela 1 – cd.
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Lp. Nazwa instytucji
110. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „Kafos”
111. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach

112. Świetlica Środowiskowa Profilaktyczno-Wychowawcza  
im. św. Brata Alberta

113. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
114. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Wojewódzki
115. Towarzystwo Przyjaciół Katowic

116. Unia na Rzecz Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
„Forum On”

117 Wspólnota Dobrego Pasterza

118 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii  
– Oddział Terenowy w Katowicach

119 Stowarzyszenie prokulturamedia
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.katowice.eu/ngo4 oraz http://bazy.ngo.pl/5

W Katowicach liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych to ok. 
14816, choć aktywnie działających jest o wiele mniej. Świadczyć może o tym 
m.in. zestawienie organizacji pozarządowych w bazie danych organizacji po-
żytku publicznego publikowanej na stronie Urzędu Miasta Katowice, na której 
znajdziemy informacje o ok. 330 podmiotach. Przyczynami takiego stanu rze-
czy może być fakt słabej aktywności organizacji na tym obszarze oraz to, iż nie 
zabiegają one o rozpoznawalność (działają wyłącznie w wąskiej lokalnej sfe-
rze), stąd brak ich w bazie (jest ona rozbudowywana i aktualizowana). O du-
żej rozbieżności między organizacjami zarejestrowanymi a tzw.,,widocznymi” 
może świadczyć fakt, że niektóre zostały powołane do działania na rzecz kon-
kretnego problemu, a po jego rozwiązaniu samoistnie wygasły. Obserwacje 
wskazują również, iż część organizacji przestaje aktywnie działać w momencie 
wejścia na komercyjny rynek pracy liderów, wolontariuszy (głównie studen-
tów po ukończeniu studiów), stowarzyszeń czy fundacji. Lokalni liderzy nie 
zawsze potrafią łączyć życie zawodowe i osobiste oraz działalność na rzecz in-
nych. Brak wyrazistego lidera oraz brak dobrej promocji organizacji na grun-
cie lokalnym prowadzi często do działań o zasięgu mikro bądź do zaniechania 
aktywnej działalności podmiotu.

4 http://www.katowice.eu/ngo
5 http://bazy.ngo.pl/
6 http://bazy.ngo.pl/ 

Tabela 1 – cd.
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Organizacje pożytku publicznego możemy podzielić na obszary działania, 
m.in.:
– pomoc osobom bezdomnym i ubogim – 66;
– działania na rzecz mniejszości narodowych – 4;
– pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym – 68;
– rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 16;
– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych – 5;
– integracja europejska i współpraca międzynarodowa – 12;
– kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja – 130;
– promocja i organizacja wolontariatu – 19;
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa – 19;
– pomoc dziecku i rodzinie – 46;
–  ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich – 11;
– gospodarcze – 2;
–  organizacje „parasolowe” – 2;
– profilaktyka uzależnień – 17;
– hobbystyczne – 4;
– ekologia i ochrona środowiska – 18;
– ochrona i promocja zdrowia – 35;
–  nauka, edukacja i wychowanie7 – 29.
Ogólna liczba organizacji wg bazy NGO – 330.

Wyżej wymieniona klasyfikacja porządkuje organizacje III sektora działa-
jące na terenie Katowic. 

Klasyfikacja non-governmental organizations ze względu na obszary działania 
ułatwia potencjalnym partnerom szybkie znalezienie w bazach danych orga-
nizacji, z którymi mogą nawiązać współpracę m.in. przy projektach unijnych, 
organizacji grup wsparcia itp. i skierować wspólnie działania do konkretnych 
grup beneficjentów.

Ciekawą grupę organizacji pozarządowych stanowią organizacje pozarzą-
dowe ,,wspierające inne organizacje pozarządowe” (obok działań skierowanych 
bezpośrednio na rzecz grup beneficjentów). Do tej grupy możemy przyporząd-
kować co najmniej 18 instytucji, do których obszarów działań należy m.in.:
– wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz 

beneficjentów;
– merytoryczne i finansowe wspieranie szczególnie wartościowych działań 

w zakresie edukacji;
– pomoc w pisaniu projektów; 
– badania organizacji pozarządowych;

7 http://www.katowice.eu/ngo/test2.html Klasyfikacja wg typu działalności. 
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– pomoc w zakładaniu organizacji;
– sprawy księgowe;
– dostarczanie informacji o źródłach finansowania;
– sprawy formalno-prawne;
– wsparcie lokalowe (udostępnianie sal);
– wsparcie techniczne (dostęp do komputera, Internetu, ksero, biblioteczki);
– reprezentowanie, zrzeszanie organizacji pozarządowych.

Organizacje tzw. „parasolowe” pełnią istotną funkcję w kształtowaniu się 
organizacji pozarządowych: są źródłem informacji dotyczących finansowania 
i pozyskiwania środków finansowania krajowych i zagranicznych. Należy pod-
kreślić, że członkowie NGO często nie mają wystarczających umiejętności w pi-
saniu wniosków aplikacyjnych o środki unijne, a ponadto brak im dostatecznej 
siły przebicia, aby dokonywać konsultacji i prosić o pomoc jednostki samorzą-
du terytorialnego. Organizacje wspierające inne organizacje (tab. 2) służą radą 
i pomocą oraz są cennym źródłem informacji, m.in. dotyczących dostępnych 
szkoleń, informują o wydarzeniach skierowanych do III sektora oraz o możli-
wości wsparcia przez organy samorządowe.

Tabela 2. Organizacje działające na rzecz innych organizacji

Lp. Nazwa organizacji Rok 
powstania

1. Fundacja – Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama 
Graczyńskiego 2005

2. Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka 
„Elementarz” 1992

3. Fundacja dla Śląska 2001
4. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 2007
5. Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964” 2007
6. Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum” 1999
7. Śląskie Forum Kobiet 2003
8. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „Kafos” 1998
9. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 1986
10. Stowarzyszenie Wolontariatu Młodych 2000
11. Śląski Okręgowy Związek Sportu Psich Zaprzęgów 2007
12. Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 2002

13. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 
„Most” 1996



Monika Szpoczek-Sało

330

Lp. Nazwa organizacji Rok 
powstania

14. Śląskie Towarzystwo Marketingowe 2007
15. Śląski Związek Karate 1993

16. 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek 

Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana 
Pańki

1998

17. Regionalny Ośrodek EFS w Katowicach

18. Stowarzyszenie Tworzenia i Wspierania Inicjatyw Poza-
rządowych „Argument” z siedzibą w Katowicach 2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych NGO8

Powyższa tabela przedstawia „organizacje działające na rzecz innych organiza-
cji”. Czas istnienia tych podmiotów jest stosunkowo krótki, choć wcale nie oznacza 
to, że funkcjonują one w sposób nieprofesjonalny. Z obserwacji wynika, że działają 
one bardzo prężnie i mogą stanowić przykład dla innych organizacji m.in. w pozy-
skiwaniu funduszy na prowadzone działania statutowe. O aktywności i współpra-
cy między wyżej wymienionymi organizacjami świadczą m.in. realizowane projek-
ty skierowane do innych organizacji pozarządowych, finansowanych m.in. przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z prowadzonych obserwacji wynika, że w trzecim sektorze następuje profe-
sjonalizacja prowadzonych działań; coraz częściej w organizacjach pracują spe-
cjaliści m.in. z zakresu pozyskiwania środków i usług świadczonych na rzecz 
społeczności lokalnej.

Według prowadzonych analiz współpraca organizacji pozarządowych 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w obszarach działania na rzecz 
wspólnych grup marginalizowanych układa się dość dobrze. Współpraca or-
ganizacji pozarządowych z MOPS-em stanowi jeden z elementów Miejskiej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i opiera się na „Progra-
mie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi”. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej zleca organizacjom pozarządowym część zadań 
na rzecz grup marginalizowanych. Jest to istotne z punktu widzenia beneficjen-
tów, gdyż integracja usług świadczonych przez instytucje służy polepszeniu 
stanu życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W tabeli 3 wymieniono organizacje realizujące zadania zlecane przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej.

8 http://bazy.ngo.pl/

Tabela 2 – cd.
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Tabela 3. Organizacje realizujące zadania zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne

Lp. Nazwa organizacji Realizowane zadania Typ 
działania

1

Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej 

(Ośrodek św. Jacka)

Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej  
im. św. Jacka  

(świetlica typu specjalistycznego).

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej  
im. św. Agaty  

(świetlica typu specjalistycznego).

Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej  
im. św. Brata Alberta  

(świetlica typu specjalistycznego).

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej  
im. św. Wojciecha  

(świetlica typu opiekuńczego)

Zadania 
realizowa-

ne  
na rzecz  
dzieci, 

młodzieży  
i ich 

rodzin

2
Rzymskokatolicka 
Parafia św. Józefa 

Robotnika

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 
typu opiekuńczego, zwanej Ochronką dla 

Dzieci Przedszkolnych

3

Stowarzyszenie im. 
Marii Niepokalanej 
na Rzecz Pomocy 

Dziewczętom 
i Kobietom

Prowadzenie Ośrodka dla Kobiet  
z Dziećmi (udzielenie schronienia)

4 Rzymskokatolicka 
Parafia św. Anny

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 
typu opiekuńczego

5 Katolicka Fundacja 
Dzieciom

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 
(świetlica typu specjalistycznego).

 
Prowadzenie Środowiskowego  

Klubu Młodzieżowego  
(klub typu specjalistycznego)

6
Fundacja dla Ludzi 

Potrzebujących 
Pomocy „Gniazdo”

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 
typu specjalistycznego.

 
Prowadzenie Młodzieżowego Klubu 

Wspierania Rozwoju Osobistego typu 
specjalistycznego

7
Stowarzyszenie 

„Szansa dla 
każdego”

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, 
zwanej Klubem „Szansa dla każdego” 

(świetlica typu opiekuńczego)
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Lp. Nazwa organizacji Realizowane zadania Typ 
działania

8

Katowickie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

Starszych, 
Niepełnosprawnych 

i Oczekujących 
Wsparcia „Opoka”

Przygotowywanie dożywiania 
dodatkowego dla dzieci w DDPS nr 5 i 7

Zadania 
realizowa-

ne  
na rzecz  
dzieci, 

młodzieży  
i ich 

rodzin

9

Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej 

Ośrodek św. Jacka

Prowadzenie: 

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Dębowej 23,

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Brata Alberta 4

Zadania 
realizo-
wane na 

rzecz osób 
starszych 
i niepeł-

nospraw-
nych

10

Katowickie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

Starszych, 
Niepełnosprawnych 

i Oczekujących 
Wsparcia „Opoka”

Prowadzenie:

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
nr 2 przy ul. Głogowskiej 23,

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
nr 3 przy ul. Tysiąclecia 45,

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
nr 5 przy ul. Świdnickiej 35a,

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
nr 6 przy ul. Oblatów 24

– Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
nr 7 przy ul. Gliwickiej 74

11

Śląski Zarząd 
Okręgowy 
Polskiego 

Czerwonego 
Krzyża

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

Tabela 3 – cd.



Stowarzyszenia i inne organizacje w Katowicach...

333

Lp. Nazwa organizacji Realizowane zadania Typ 
działania

12

Katowicka  
Fundacja Dzieciom 

Kalekim  
(Niepełnospraw-

nym)

Świadczenie usług w formie dziennego 
pobytu dzieci powyżej 7 roku życia 

i młodzieży niepełnosprawnej.
 

Świadczenie usług rehabilitacyjnych 
grupowych i indywidualnych w postaci 

gimnastyki korekcyjnej.
 

Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacyjnych dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
świadczenie poradnictwa 

psychologicznego i prowadzenie grup 
wsparcia dla rodzin dzieci korzystających 

z usług w ośrodku

Zadania 
realizo-
wane na 

rzecz osób 
starszych 
i niepeł-

nospraw-
nych

13

Śląskie 
Stowarzyszenie 

„Ad Vitam 
Dignam”

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi przy ul. Oswobodzenia 92.

Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

14
Zarząd Okręgowy 

Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej

Świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym w miejscu 

zamieszkania

15

Śląskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 
Specjalnej 

Troski i Osobom 
z Upośledzeniem 

Umysłowym 
Oddział 

„Odrodzenie”

Zapewnienie dziennego pobytu 
w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych 

powyżej 7 roku życia.

Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.

Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych.

Prowadzenie indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego i grup wsparcia

16

Śląskie 
Stowarzyszenie 

Edukacji 
i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

„Akcent”

Świadczenie usług w formie dziennego 
pobytu młodzieży niepełnosprawnej 

powyżej 16 roku życia

Tabela 3 – cd.
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Lp. Nazwa organizacji Realizowane zadania Typ 
działania

17

Stowarzyszenie 
Działające na Rzecz 

Osób Chorych 
Psychicznie i Ich 

Rodzin „Przystań”

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi przy ul. Tysiąclecia 41

Zadania 
realizo-
wane na 

rzecz osób 
starszych 
i niepeł-

nospraw-
nych

18

Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym 

„Koło” 
w Katowicach-

Giszowcu

Świadczenie usług rehabilitacyjnych 
grupowych w postaci gimnastyki 

korekcyjnej.
Świadczenie usług rehabilitacyjnych 

w postaci stymulacji rozwoju 
psychoruchowego przy użyciu sprzętu 

MASTER – w formie indywidualnej, 
hipoterapii – w formie indywidualnej, 

logorytmiki – w formie indywidualnej i/
lub grupowej.

Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacyjnych dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
świadczenie poradnictwa 

psychologicznego i prowadzenie grup 
wsparcia dla rodzin dzieci korzystających 

z usług w ośrodku

19

Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej  

– Ośrodek św. Jacka

Prowadzenie Domu Noclegowego  
dla mężczyzn

Zada-
nia reali-
zowane 
na rzecz 

osób z róż-
nymi pro-
blemami

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej 
MOPS Katowice oraz na stronach organizacji NGO9 

Współuczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji działań z za-
kresu polityki społecznej jest bardzo istotne z punktu widzenia tych organiza-
cji. Środki przeznaczone na realizację usług stanowią często jedyne źródło fi-
nansowania działalności oraz celów statutowych.

Członkowie organizacji pozarządowych świadczą o jej znaczeniu i randze. 
Bez takich osób, przede wszystkim wolontariuszy, realizujących misje i cele sta-
tutowe organizacji, nie moglibyśmy mówić o III sektorze. Dlatego bardzo waż-

9 http://www.mops.katowice.pl/?str=31

Tabela 3 – cd.
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ne jest wspieranie działań organizacji pozarządowych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego, zwłaszcza w szkoleniu wolontariuszy oraz w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych i kontaktach interpersonalnych.

Kondycja III sektora oraz jakość współpracy między organizacjami społecz-
nymi i jednostkami samorządowymi jest bardzo ważnym obszarem badaw-
czym, który może wskazywać innowacyjne kierunki podejmowanych działań 
oraz rozszerzanie istniejącej już współpracy organizacji NGO z miejskimi jed-
nostkami pomocy społecznej i interwencji socjalnej. Organizacje pozarządowe 
i samorząd terytorialny są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Pol-
sce. Z obserwacji wynika, że oba podmioty wiele dzieli, łączy jednak rzecz naj-
istotniejsza: jeden cel, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców społecz-
ności lokalnej oraz podnoszenie jakości jej życia.

W Katowicach możemy zaobserwować brak aktywnej współpracy między 
organizacjami NGO, nawet na płaszczyźnie wymiany informacji o własnych 
projektach. Brak współdziałania między organizacjami NGO świadczy o ich 
wzajemnym konkurencyjnym nastawieniu. Podmioty NGO nie są znaczącym 
partnerem dla władz miasta właśnie dzięki takiemu sposobowi ich aktywności 
oraz ich zindywidualizowanemu prezentowaniu proponowanych ofert agen-
dom miejskiej pomocy społecznej. Dla prężnego działania organizacji ważne 
jest ich wzajemne porozumienie oraz nawiązywanie partnerstwa, którego ce-
lem będzie profesjonalizacja III sektora w Katowicach i stworzenie silnego lob-
by dla wykreowania standardów aktywizacji określonych środowisk i grup 
beneficjentów. 

Istotną funkcję integracji programów realizowanych wspólnie przez organi-
zacje pozarządowe oraz miejskie służby pomocy społecznej mogą spełniać orga-
nizacje wspierające i „parasolowe”, będące stowarzyszeniami monitorującymi 
realizację interesów konsumentów, osób chorych, niepełnosprawnych czy wy-
kluczonych. Instytucjonalni rzecznicy praw z różnych dziedzin mogą być włą-
czani przez sektor NGO w ewaluację projektów realizowanych przez i na rzecz 
beneficjentów oraz organizacji samorządowych. Korzystanie z krajowych i re-
gionalnych instytucji o renomowanej marce, które implementują do polskich 
warunków międzynarodowe standardy pomocy społecznej, i etyczna refleksja 
nad prawnym i administracyjnym zarządzaniem potrzebami beneficjentów, do-
daje wartości kontraktom zawieranym przez jednostki NGO z instytucjami sa-
morządowymi. Powinny one korzystać z ponadlokalnych wzorców, gdyż za-
wierają one skumulowane doświadczenia stanowiące swoisty most pomiędzy 
samorządem a organizacjami NGO, prowadzący do wspólnego celu, którym 
jest zawężenie współpracy między jednostkami działającymi na rzecz społe-
czeństwa obywatelskiego.
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O Autorach
Adam Bartoszek – socjolog, dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Absolwent i od 1982 roku pracownik Instytutu Socjolo-
gii UŚ. Ma w dorobku naukowym publikacje z zakresu socjologii organizacji 
i zarządzania, teorii struktur społecznych, problemów społecznych miasta, ba-
dań kapitałów społecznych i kulturowych, tożsamości regionalnej i osobowości 
społecznej, metodologii badań rynku i opinii publicznej. Jest autorem i współ-
autorem jedenastu książek, w tym prac: Społeczne tworzenie osobowości. Zarys 
socjologicznych teorii osobowości (Wyd. UŚ, Katowice 1994; tłumaczona na język 
ukraiński, wyd. Kijów 2010), Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec 
wymogów rynku (Wyd. UŚ, Katowice 2003).

W latach 1992-2005 z Leszkiem A. Gruszczyńskim prowadził katowicką 
Pracownię Badań Społecznych, powiązaną z Pracownią Badań Społecznych 
w Sopocie, opracowując m.in. serię badań warunków życia w miastach regio-
nu (współautor – z M.S. Szczepańskim i L.A. Gruszczyńskim – książki Miasto 
i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach, 1997). Kierow-
nik projektów badawczych zakończonych publikacjami współautorskimi: Toż-
samość młodych Ślązaków – między patriotyzmem lokalnym a europejskością (współ-
autorzy: T. Nawrocki i J. Kijonka-Niezabitowska, 2009), badań aktywizacji 
kapitału ludzkiego w miastach Górnego Śląska, dokumentowanych pracami: 
Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast 
(współredaktor: K. Czekaj, Katowice 2010) i Aktywizacja edukacyjna i zawodowa 
mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych (współredaktor: U. Swadźba, 
Katowice 2012), a także podprojektu w ogólnopolskim badaniu PolSenior, po-
święconego warunkom mieszkaniowym ludzi starych. 

Dr hab. Krzysztof Czekaj – profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Zarządza-
nia Ochroną Pracy w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. W. Korfantego w Katowicach. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej ds. kierunku socjologia. Socjolog, spe-
cjalista i praktyk pracy socjalnej (konsultant MOPS Siemianowice Śl.), polityki 
społecznej, pomocy społecznej. Autor i współautor 16 książek oraz ponad 75 pu-
blikacji w zakresie socjologii miasta, socjologii problemów społecznych, socjolo-
gii grup dyspozycyjnych, pracy socjalnej, polityki społecznej oraz planowania 
społecznego. W swoich badaniach koncentruje się na problemach społecznych 
w miastach polskich, w szczególności Górnego Śląska, wykorzystując unikalną 
metodę map problemów społecznych. W roku 2010 laureat nagrody indywidu-
alnej PAN im. Ludwika Krzywickiego w zakresie socjologii za książkę Socjologia 
szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Socjo-
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logicznego, Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Polskiego Towarzy-
stwa Polityki Społecznej oraz Oddziału Śląskiego PAN w Katowicach.

Krystyna Faliszek – doktor socjologii, pracuje w Studium Pracy Socjalnej Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Podyplomo-
wych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej. Zajmuje się m.in. zagadnienia-
mi polityki społecznej, problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego 
i społeczności lokalnych.

Najnowsze publikacje:
K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.): Nowe priorytety i tendencje 
w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Akapit, PTPS, PTS, 
Toruń 2012. ISBN 978-83-89163-91-2.
K. Faliszek: Gmina górnicza jako podmiot polityki społecznej. „Górnośląskie Stu-
dia Socjologiczne. Seria Nowa” 2011, Tom 2, s. 164-176. ISSN 0208-6336 oraz 
0072-5013.
K. Faliszek: Niedostatek w okresie socjalizacji pierwotnej jako czynnik marginaliza-
cji społecznej. [W:] D. Trawkowska (red.): Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdy-
scyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Akapit, Toruń 2011. 
ISBN 978-83-89163-87-5.
K. Faliszek: Diagnoza w pomocy społecznej i pracy socjalnej – wyzwania dla edukacji 
i polityki aktywizacji. [W:] K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.): Profesjonal-
na praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Akapit, Toruń 2011. 
ISBN 978-83-89163-82-0.
K. Faliszek: Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społecznej. „Problemy 
Polityki Społecznej”, nr 13-14/2010. ISSN 1640-1808.
K. Faliszek: Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego – praca socjalna 
szansą na drogę z powrotem? „Wychowanie na Co Dzień”, nr 10-11/2010, s. 16-20. 
ISSN 1230-7785.

Andrzej Niesporek – socjolog, dr hab., profesor Politechniki Śląskiej. Ab-
solwent socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zaintereso-
wania naukowo-badawcze dotyczą ogólnej teorii socjologicznej, organizacji 
pozarządowych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego, socjologii proble-
mów społecznych, a także teorii i metod pracy socjalnej. Jest autorem lub 
współautorem 11 książek oraz ponad 50 artykułów naukowych. Szczególne 
miejsce mają tu: analiza wyzwań dla socjologii w zmieniającej się rzeczywi-
stości: Czy koniec socjologii, jaką znamy? (Katowice 2007) oraz Wprowadzenie 
do polskiego wydania książki Alvina W. Gouldnera Kryzys zachodniej socjo-
logii (Kraków 2010). 
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Odbył staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Ro-
sji. Brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Pro-
wadził szereg badań eksperckich na temat zjawisk uzależnień i dezorganizacji 
oraz opracowań na potrzeby lokalnej i miejskiej polityki społecznej.

Dr Dobroniega Trawkowska – adiunkt, zatrudniona w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizuje się w problematyce pomo-
cy społecznej, pracy socjalnej i służb społecznych. Uczestniczyła w projektach 
badawczych Studium Pracy Socjalnej UŚ w Katowicach, Instytutu Polityki Spo-
łecznej UW w Warszawie, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, a także 
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Pracowała w charakte-
rze eksperta dla Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Instytutu Rozwo-
ju Służb Społecznych w Warszawie oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych w Warszawie.

Jest autorką książki Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjolo-
giczne, wydanej w Bibliotece Pracownika Socjalnego (Wydawnictwo Śląsk, Kato-
wice 2006), redaktorką pracy zbiorowej Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscypli-
narne studium o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, opublikowanej w serii Problemy 
Pracy Socjalnej (Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011), oraz autorką kil-
kudziesięciu artykułów, wydanych w pracach zbiorowych i czasopismach specja-
listycznych. Ma liczne doświadczenia praktyczne związane z obszarem pomocy 
społecznej, m.in. w zakresie diagnozowania problemów społecznych i zasobów, 
kształcenia kadr pomocy społecznej, a także superwizji pracy socjalnej.

Dr Monika Zawartka-Czekaj – adiunkt w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk 
Społecznych WZ Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfante-
go w Katowicach oraz w Instytucie Studiów Społecznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Specjalistka, badacz i autorka map problemów 
społecznych ponad 20 miast w województwie śląskim. Współautorka 5 książek 
oraz ponad 20 publikacji w zakresie socjologii problemów społecznych, socjolo-
gii grup dyspozycyjnych, pracy socjalnej oraz polityki społecznej. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecz-
nej oraz Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Monika Szpoczek-Sało – magister socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, specjalność: zarządzanie pracą socjalną, asystent w Studium Pracy So-
cjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Zainteresowania badawcze Autorki dotyczą pracy socjalnej, ekonomii spo-
łecznej oraz organizowania społeczności lokalnej.
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Andrzej Górak – politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Śląskiego. Specjalista pracy socjalnej, organizator pomocy społecznej, do-
radca zawodowy, superwizor. Praktyk z 12-letnim doświadczeniem w two-
rzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy. Twórca autorskich programów 
i projektów. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licz-
nych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych 
w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił m.in. funkcję koordynatora merytoryczne-
go projektu systemowego, koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad 
realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże 
doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z pod-
miotami zewnętrznymi (takimi jak instytucje, firmy czy organizacje pozarzą-
dowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką orga-
nizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, realizującą 
wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu 
wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagog, mediator, terapeuta, 
doradca zawodowy czy trener pracy). W projekcie nakierowanym na diagno-
zowanie problemów społecznych pełnił funkcję eksperta ds. promocji.

Beata Flak – socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządza-
nia w pomocy społecznej, uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracow-
nika socjalnego (II stopień specjalizacji na kierunku praca socjalna z osobami 
bezrobotnymi); zastępca kierownika w Centrum Poradnictwa Metodyki i Stra-
tegii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Ma długoletnie 
doświadczenie w prowadzeniu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi. Współ-
autorka wniosków konkursowych i systemowych, realizowanych w ramach 
PO KL w MOPS Katowice. W projekcie nakierowanym na diagnozowanie 
problemów społecznych pełniła funkcję eksperta ds. badań.

Maciej Maciejewski – mgr psychologii ze specjalnością psychologii wychowaw-
czej poszerzonej o psychologię kliniczną dzieci i młodzieży; certyfikowany tera-
peuta NEST (program terapeutyczny dla osób dorosłych, które doświadczyły róż-
nego rodzaju traumatycznych przeżyć – wykorzystania, zaniedbania, przemocy, 
deprywacji i innych). W latach 1989-1997 psycholog i terapeuta w Ośrodku Lecze-
nia Odwykowego Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Kato-
wicach. Od 1997 roku Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Urzędzie Miasta Katowice. Od roku 2000 współpracuje jako psycho-
log z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym Archidiecezji Katowickiej oraz z Archi-
diecezjalną Poradnią Życia Rodzinnego, ponadto od 2010 roku prowadzi zajęcia 
z psychologii w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego.
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SOCIAL SUPPORT INSTITUTIONS 
AND MONITORING OF SOCIAL 
ISSUES IN KATOWICE – 
A BOOK OF GOOD PRACTICE

Summary
The monograph is one of the two papers which conclude the research part of the 
first multidimensional inventory of Katowice’s social issues, the analysis of the 
whole data concerning the clients of social support institutions and institutions 
that prevent social disorganization and crime. Social diagnosis on problems of 
35 339 clients of different institutions in Katowice were conducted for the first 
time in the history of the town. The attitudes of 182 social workers of MOPS as 
well as 240 experts and leaders of social support institutions were examined in 
order to diagnose the model of work they apply when dealing with their clients. 
The projects to activate the beneficiaries of social welfare system were also de-
scribed. Representative surveys on 1270 inhabitants of Katowice and 2231 pu-
pils of all types of schools in the city were conducted. The research, which is 
the analysis of institutional data, and the publications were accomplished in the 
years 2011-2012 within the project „Diagnoza problemów społecznych i moni-
toring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” („The 
diagnosis of social issues and monitoring of activating the policy of developing 
human resources in Katowice”), financed by the European Social Fund for the 
Human Resources Operational Programme –  number UDA-POKL.07.02.01-24
-028/09-00. The assumption that man is the most significant investment under-
pinned the work of a team of sociologists and experts in social policy connected 
with the Institute of Sociology in the University of Silesia, Social Policy Depart-
ment in the City Council and the Municipal Social Support Centre (MOPS) in 
Katowice which prepared the premises and aims of this project’s research.

In this publication, the authors reflect methodologically upon gathering 
data about the instances of social disorganization within the space of the city 
districts, as well as upon the determinants of the policy of activating local com-
munities that are included in the intervention and social support of municipal 
institutions (including welfare system), as well as non-governmental organisa-
tions of the third sector. The most basic problem is determining the character-
istics of the so-called “good practice” present in the models and systems of in-
stitutional support. In order to present them clearly, this publication was edited 
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in the form of a volume consisting of two parts. The theoretical and research 
parts, which include six monographs, are fundamental as they present a re-
flection on the content, the organizational genesis and the social base of good 
practice. The second part is an Appendix consisting of three presentations of 
diverse regular operations undertaken by aid institutions, which are consid-
ered good practice.    

Defining the “good practice” in social  activity and welfare support is still 
not sufficiently theoretically organised. Dobroniega Trawkowska writes about it 
in her paper entitled „Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej” 
(“The ideas and determinants of good practice in social security”).  It is an introduc-
tion to answering the question about when the good practice turns into real in-
novative programmes, helping the clients.

Krzysztof Czekaj in his chapter argues that the fundamental and the postu-
lated source of defining the standards of good practice is knowledge about the 
structure of social issues in a city. It is a thorough study entitled „Socjologiczne 
mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji do współczesnych dobrych 
praktyk w rozwiązywaniu problemów w mieście” („Sociological research maps in muni-
cipal social policy. From tradition to contemporary good practice in solving social prob-
lems in a city”), presenting the significance of identifying data about the clients 
of social security, social intervention and crime on a city map. A very important 
tool in social research is the map. The utility of the map is not limited merely 
to the graphic portrayal of facts. Maps are often indispensable in locating prob-
lems, verifying hypotheses, analyzing data, and discovering hidden facts and 
relationships. Characterising spatial distribution and territorial accumulation of 
social issues is the basis for any social programme and social action concerned 
with finding solutions or lending support for local communities, as well as for 
individuals and their families.

In the next chapter entitled „O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych 
systemach i sieciach wsparcia” (“About the determinants of good practice in local sys-
tems and networks of support”) Dobroniega Trawkowska proves that good prac-
tice requires overcoming the barrier of passivity and routine of institutional 
staff, as well as of the beneficiaries themselves. There exists an important bar-
rier described as the “awareness of access” to the existing support resources. 
The author argues that their “objective” availability is not enough for individu-
als and their families to reach out for them. In practice, what dominates is offer-
ing support within the range of counselling, training and advice. This indicates 
the predominance of individual support over practice directed at removing the 
barriers of information, creating networks of support and activating local com-
munities as a result of cooperation between municipal institutions, non-gov-
ernmental organisations, schools, police, court and environments of the ben-
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eficiaries and inhabitants who are interested in social issues in their district or 
neighbourhood.

Adam Bartoszek in his chapter entitled „Interwencja socjalna z perspektywy 
praktyk organizacyjnych i współpracy z instytucjami wsparcia społecznego w Katow-
icach w opinii pracowników MOPS” (“Social intervention from the perspective of or-
ganisational practice and cooperation with social support institutions in Katowice – 
the opinions of MOPS workers”) analyses the professional motivation of the staff, 
the requirements of the workers’ professional roles, the workers’ sense of sol-
idarity with their clients in the process of adaptation to the rules of providing 
maintenance to the beneficiaries. In the research part, the author states that 
the ideas of good practice depend on the MOPS workers’ involvement in cre-
ating programmes for working with their clients, as well as on acquiring sup-
port from external units. Barriers of information, competence and organiza-
tion, perceived in reference to different municipal institutions around MOPS, 
are described there. 

The analysis of accumulated social issues in a school environment is pre-
sented by Andrzej Niesporek in his paper „Szkolne systemy profilaktyki i wsparcia 
społecznego uczniów zagrożonych wykluczeniami w Katowicach. Diagnoza i przykłady 
dobrych praktyk” (“School systems of prevention and social support for pupils subject 
to exclusion in Katowice”).  The data show that: the rate of regular alcohol con-
sumption among pupils is increasing; the experience of violence renders it an 
acceptable form of behaviour; nicotine addiction combined with taking drugs 
accompany aggression and poverty; taking substances and reluctance to fulfil 
school duties are present on any level of education. Realization of prevention-
through-education programmes reaches less than half of the pupils. Access to 
environmental prevention programmes is limited for pupils, and some schools 
do not have a clear system of solving conflict situations or rules for preventing 
violence among pupils and teachers.

Krystyna Faliszek in her paper „Współpraca Miasta Katowice z organizacja-
mi pozarządowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych – przykłady do-
brych praktyk” (“The city of Katowice’s cooperation with non-governmental or-
ganisations in the field of solving social issues – examples of good practice”) 
discusses organisational and innovative values of cooperation between the mu-
nicipal government and the non-governmental sector, presenting examples of 
action taken for the sake of solving the problems of different groups of benefi-
ciaries. The data about the increased expenditure on the cooperation with the 
non-governmental sector sound positively. However, a  considerable deficit of 
trust and lack of information exchange between organisations that provide sup-
port and municipal institutions was diagnosed. A predominance of institution-
client bonds in their relations was stated.



Summary

344

In the second part of the book – the Appendix – the municipal social support 
units’ view of their own activity defined as “good practice” was presented.

The extensive documentation of the areas and forms of activity of MOPS 
was prepared by Beata Flak and Andrzej Górak and given the title „Działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – Dobre Praktyki” (“The Activ-
ity of the Municipal Social Support Centre in Katowice – Good Practice”). It is a com-
pendium of practiced instruments of activating the inhabitants, as well as forms 
and  expressions of group and specialist social work in numerous areas of so-
cial support as part of the policy of solving social issues in Katowice. The docu-
mentation of the range and influence of prevention programmes, as well as sug-
gestions concerning theoretical and educational value of the practiced activities 
were presented by Maciej Maciejewski’s study entitled „Środowiskowe pro-
gramy profilaktyczne w Katowicach” (“Environmental prevention programmes 
in Katowice”). It is a positive evidence concerning the demands for objectivi-
sation of activities described as good practice, which are particularly needful 
in school environments. The study which concludes the appendix is Monika 
Szpoczek-Sało’s „Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe w Katowicach” 
(„Associations and other non-governmental organisations in Katowice”), which is de-
voted to an attempt at balancing the organisation sources and non-governmen-
tal activities registered in Katowice. Again here appears the issue of their coop-
eration and mutual exchange of information, which is necessary for planning 
solutions to social issues on the level of individual districts and groups of res-
idents who receive support or wait for support from municipal and non-gov-
ernmental institutions. Without strengthening this cooperation, “good practice” 
will remain individual programmes of partial reach and will fail to create a sys-
tem of municipal prevention integrated with good strategy. Good practice re-
quires new municipal strategy to solve social problems in Katowice.


