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Od redakcji
P

omoc społeczna jest instytucją podlegającą niezwykle dynamicznym zmianom. Są one wypadkową warunków ekonomicznych, kulturowych, społecznych a wreszcie odbiciem bieżących oczekiwań. W zasadzie da się jednak wskazać
wyraźny kierunek tych zmian w aspekcie historycznym czy porównawczym. Głównym ich faktorem staje się rozwój i poszerzanie profesjonalnego pola pomocy.
Jednocześnie ewolucja późnonowczesnych czy ponowoczesnych systemów społecznych wskazuje także inną cechę, jaką jest decentralizacja i włączanie instytucji
pomocy społecznej do zasobów lokalnej i regionalnej polityki społecznej. Proces
ten nie przebiega bez zakłóceń i nie u wszystkich wywołuje akceptację, bowiem
nierozerwalnie wiąże się z przekazywaniem do jednostek pomocy społecznej nowych zadań, obciążeń czy ról. Nie zawsze też nadąża za tymi nowymi zadaniami,
tworzenie korzystnych warunków ich finansowania na poziomie lokalnym, co budzi obawy samorządów
i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i uzasadnione nierzadko wątpliwości, co do nakładania na
nie coraz to nowych obciążeń. Zawsze w tych dyskusjach zajmowałem stanowisko, że nowe zadania w sposób znakomity zwiększają rolę i pozycję społeczno-zawodową pracy socjalnej, że są szansą na dynamiczny rozwój i drogą do tworzenia prawdziwie lokalnych polityk społecznych. Proces decentralizacji i przejmowania przez instytucje socjalne, samorządowe nowych zadań jest zjawiskiem trwałym, a jego ostatnim
przykładem może być włączenie w obszar funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
problematyki adopcji i przeprowadzania procedur adopcyjnych. Tekst poświęcony tej kwestii znajduje się
w bieżącym wydaniu „Empowerment”.

Chcę jednak zwrócić uwagę na niezwykle ważny element, przez wiele środowisk chyba ciągle niedoceniany. Oto bieżący rok jest decydujący w zakresie ustalania priorytetów na kolejny okres finansowania działań ze
środków europejskich w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Warto zatem podjąć poważną
debatę nad modelem regionalnej polityki społecznej. Opolszczyzna ma swoją odrębność kulturową, niezwykle wiele wnosi wartości w dobro zbiorowe, kształtując jak rzadko gdzie postawy tolerancji wobec innych kultur i narodowości. Ma także swoje specyficzne problemy społeczne, z których niewątpliwie najważniejszymi
są: szybkie starzenie się regionu w sensie demograficznym, zagraniczne migracje, a co za tym idzie rozbicie
rodziny i charakterystyczny dla regionu problem „Eurosieroctwa”. Wydaje się, że przychodzi czas, by jednostki
pomocy społecznej stały się w szerszym zakresie podmiotami lokalnej polityki. Określając priorytety na lata
2014-2020 możemy w istotny sposób włączyć się w procesy innowacyjnych zmian mających na celu trwałe
polepszenie standardu i jakości życia mieszkańców Opolszczyzny. W tej perspektywie spotykają się właśnie te
dwa określone na początku faktory jakim są poszerzanie pola profesjonalnej pracy socjalnej jak i decentralizacja i pełne upodmiotowienie regionów do kreowania własnej społecznej polityki.
Dyskusja wokół tych kwestii będzie z pewnością bardzo intensywna i pojawi się wiele idei. Ze swej strony
chciałbym podzielić się z czytelnikami „Empowerment” pomysłem, którym od pewnego czasu staram się zainteresować osoby podejmujące ważne społeczne decyzje. Większość ekspertyz dotyczących strategii rozwoju
Śląska Opolskiego z wielką troską wskazuje starzenie się regionu jako kluczową kwestię społeczną. Jako teoretyk i praktyk pracy socjalnej stawiam może nieco przewrotne pytanie – czy nie można uczynić z tej sytuacji
jednoznacznie postrzeganej jako problem właśnie naszego atutu, jednego ze źródeł społecznego, gospodarczego i wizerunkowego sukcesu Opola i województwa. Mamy doskonałe zasoby, by uczynić z regionu jedną
z europejskich enklaw „złotej jesieni życia” – świetnie przygotowaną kadrę socjalną kształcącą się w ramach
Uniwersytetu, władający wieloma językami personel medyczny, kulturowo ukształtowaną tradycję szacunku
do człowieka sędziwego, miasto którego nie przytłacza wielkomiejski zgiełk. Przy dobrej współpracy władz
samorządowych różnych szczebli, instytucji polityki społecznej, służby zdrowia, bezpieczeństwa publicznego,
placówek upowszechniania kultury, instytucji kultury fizycznej, pomocy społecznej, Uniwersytetu z dynamicznym Zakładem Pracy Socjalnej, przy relatywnie niskich kosztach, srebro sędziwych włosów połączone z uśmiechem i pełną społeczną partycypacją może być dla nas szansą, która wpisana jest w najpiękniejsze wartości
kultywowane od pokoleń na śląskiej ziemi. Usługi socjalne mogą być tak samo dynamicznie rozwijającą się
gałęzią gospodarki jak produkcja przemysłowa. Opole jako miasto nowoczesnego Uniwersytetu i szczęśliwej
„Jesieni Życia” – mnie osobiście taka propozycja bardzo przekonuje i w takim mieście i regionie chciałbym żyć.
Pomoc społeczna i pracownicy socjalni z pewnością włączą się w to zadanie jeżeli na etapie tworzenia strategii
rozwoju regionalnego do roku 2020 zostanie ono uwzględnione i znajdzie ramy instytucjonalne, organizacyjne i materialne.
Redaktor naczelny
dr Piotr Sikora

Opolskie szkice z teorii i praktyki
pracy socjalnej
Kazanie z uroczystości obchodów 18-tych urodzin Pracy
Socjalnej w Opolu głoszone przez Biskupa Opolskiego
dr hab. Andrzeja Czaję w kościele seminaryjno akademickim pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej
(17.11.2011r.)
Siostry i Bracia!
ardzo, bardzo serdecznie wszystkich Was moi drodzy witam. Wszystkich pracowników socjalnych,
wszystkich przygotowujących się do wypełnienia tej posługi, do wypełnienia tego powołania, także tych, którzy
uświetniają nam tę liturgię, braci kleryków, siostry zakonne. Wszystkich Was kochani serdecznie witam.

B

Bardzo się cieszę, że mogę świętować z wami. Ten mój
wkład w świętowanie, tak go przynajmniej widzę, to dołączenie się do waszej wdzięczności Panu Bogu, a jednocześnie chcę tu dzisiaj Panu Bogu dziękować za Was, że
ta ziemia Was ma. Ta nasza śląska ziemia od wieków, ludzi
pochylających się nad człowiekiem i to jest jej wielkie bogactwo. Jest pośród nas wiele opuszczenia, samotności
człowieka, wiele biedy ludzkiej, tej materialnej, duchowej
ale jest też wiele pomocnych serc, pomocnych dłoni i do
nich Wy należycie. Naprawdę Bogu chcę dziękować za
Was, wraz z wami dziękować za to, że Was wspierał w tym
codziennym usługiwaniu. I będziemy tu dziś razem też
prosić, abyście potrafili czerpać w codzienności, z tego co
Wam daje, wtedy można jeszcze więcej człowiekowi oddać - jak podpowiada nam patronka dnia dzisiejszego. To
nie jest w moim przekonaniu zbieg okoliczności, to też
dar boski, że gromadzimy się tutaj we wspomnienie św.
Elżbiety i przy nas są także relikwie błogosławionej Marii Luizy, tej śląskiej Samarytanki. Za wstawiennictwem
tych dwóch świętych niewiast, tak zaangażowanych w to
pochylanie się nad człowiekiem, prośmy Pana aby stale
nas wspierał, błogosławił, darzył siłami, zdrowiem i nieustannie inspirował także pozwalał jak najlepiej zaradzić
potrzebom człowieka.
To Wasze święto. Cieszę się, że mogę się z Wami przełamać słowem bożym. Ten stół tak obficie zastawiony,
tak wiele litości, aż nie wiadomo od czego zacząć. Może
od Jana rozpocznę - Jana Apostoła - ekumenisty i jego
pierwszego listu. Pisze do pierwszych chrześcijan przejmujące słowa, zaświadcza „po tym poznaliśmy miłość, że
on oddał za nas życie swoje. W imieniu dwunastu apostołów tych którzy byli najbliżej Jezusa, którzy z nim przebywali dzień i noc przez trzy lata, w imieniu tych wszystkich
–zaświadczam - poznaliśmy ,miłość, miłość Jego, Jezusową miłość- że on oddał za nas życie swoje. My także
winniśmy oddać życie za braci”. Pisze to w chwili, kiedy
jedenastu życie swe już oddało. On był tym ostatnim,
który przy życiu został, a który życie swoje oddawał co
dnia. Poznaliśmy miłość Jezusa, po tym, że on oddał za

Biskup Opolski dr hab. Andrzej Czaja podczas uroczystej mszy św. w 18
rocznicę rozpoczęcia kształcenia do Pracy Socjalnej

nas życie. Trudno się dziwić, że chrześcijanie tak zinterpretowali krzyż, wcześniej znak hańby, ogromnego bólu,
niewypowiedzianego cierpienia. Zinterpretowali krzyż,
jako znak miłości bożej, jako znak nadziei człowieka i to
wzięli w swoje życie i to przekazali następnym pokoleniom i to kościół stara się przekazywać stale, że misją
chrześcijanina, ucznia chrystusowego na tej ziemi jest
tak jak Jezus - życie dać, czyli miłość ukazać i obudzić
nadzieję. To jest naszym zadaniem, nas wszystkich i pasterzy i wiernych , być takim znakiem miłości, nadziei
w świecie. Rzecz jasna i trochę inna jest specyfika tego
bycia z nami w miłości, w nadziei w życiu kapłańskim
i życiu małżeńskim i w poszczególnych też posługach
jakie w kościele pełnimy. Jest też pewna specyfika tej
posługi u podstaw której jestem przekonany jest powołanie, tej posługi, którą pełnicie, do której się przygotowujecie, do której się coraz bardziej sposobicie, poprzez
różne formy szkoleń i dokształceń. Myślę, że słowa wiersza dobrze oddają specyfikę tego bycia w stanie miłości
i nadziei, kiedy się jest pracownikiem socjalnym.
Na kartce z krzyżem przydrożnym, na miedzy polnej
nieopodal lasu, na odwrocie tej kartki otrzymałem kiedyś
taki wiersz:
„Bycie znakiem
nie zakazu,
nie nakazu,
nie ostrzeżenia,
po prostu znakiem miłości.
Małym niepozornym ale na niebezpiecznym
zakręcie bez względu na wzgląd ratować życie.”
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Myślę, że ten wiersz – DEDYKUJĘ GO WAM – wyraża
coś z tej specyfiki; waszego zawodu w pojęciu posługi ratować życie. Tak pięknie krzewiła to na naszej śląskiej
ziemi, zwłaszcza w samym mieście Nysa, błogosławiona
Maria Luiza Merkert, mówimy śląska samarytanka. Jak już
wspomniałem seminarium nasze cieszy się jej relikwiami
od paru dni. Tak świeże jest wspomnienie beatyfikacji tej
błogosławionej. Spieszyła się czynić dobro. A kiedy projektowała swoje dzieło wraz z koleżankami, za patronkę obrała właśnie tę dzisiejszą świętą, którą kościół dziś
wspomina w liturgii - świętą Elżbietę. Mówimy węgierską
albo turyńską. Węgierską ze względu na pochodzenie,
a turyńską ze względu na to, że właściwie oddano ją za
żonę synowi Langrafa Turyngii Ludwikowi. Nie dożyła
długiego wieku, zaledwie 24 lata, urodziła troje dzieci,
a od młodzieńczych, czy panieńskich lat najwcześniejszych do śmierci prowadziła bardzo uduchowione życie.
Kiedy zmarł jej mąż, dobrowolnie wyrzekła się wszystkiego, podjęła ubóstwo i poświęciła się posługiwaniu biednym. Pobudowała im szpitale, z tego co miała resztę rozdała, do tego stopnia, jak pisze biograf, że koniec końców,
kiedy już właściwie pieniędzy zabrakło, a dalej przecież
trzeba było pomagać, to swoje kosztowności ostatnie
i szaty spieniężyła. Można więc powiedzieć, że to są patronki nasze, takie wielkie wspaniałe wzory natchnienia.
Dzięki nim rozwija się dzieło Caritas zarówno w kościele jak i w tej posłudze socjalnej, w społeczeństwie
współczesnym. Można powiedzieć w cudzysłowie, że
jedna i druga była też pracownikiem socjalnym, ponieważ to posługiwanie błogosławionej Marii Luizy
i świętej Elżbiety było skrojone jak Wasze. U podstaw
tej Waszej posługi jest też solidne przygotowanie, wykształcenie, ciągłe transformacje, ciągłe dokształcanie.
W ich przypadku właściwie był to wyłącznie charyzmat
- Boży dar. Pilnie się też uczyły - z mądrości życia. Myślę, że jedno i drugie jest bardzo potrzebne. W realizacji tej posługi pracownika socjalnego konieczne jest
i wykształcenie ale też korzystanie z mądrości i doświadczenia innych, także tych, którym się posługuje. Od nich
się przecież też tak wiele bierze. Ale potrzeba Bożego
daru, potrzeba charyzmatu, potrzeba Bożego wsparcia. Powiem więcej, potrzeba czerpania z potęgi miłości
Boga. Słyszeliśmy, słyszeliśmy razem ten przejmujący
fragment ewangelii Łukasza, któremu ewangelista zbudował te niezwykle wysokie wymagania Jezusa wobec
swoich uczniów, aż ciarki przechodzą, czego oczekuje od
nas Jezus. „ Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”, jeszcze raz powtarza to
niżej „miłujcie waszych nieprzyjaciół, bądźcie miłosierni,
jak ojciec wasz jest miłosierny.”

To nie jest proste. My wiemy jak trudno jest nam miłować najbliższych - współmałżonka, rodziców, dzieci, bo
to wszystko nie polega na deklaracjach. Ta jego homilia
do pierwszych chrześcijan, dzieci „nie miłujmy słowem,
językiem ale czynem i prawdą”. A to jest trudne. Naszym
wyzwaniem są, powiedzmy sobie to szczerze, zazwyczaj
obcy ludzie. Ich bliscy nie stanęli na wysokości zadania.
Czasem nasze struktury społeczne, szwankująca nieraz
sprawiedliwość społeczna i inne jeszcze przyczyny – nieroztropność człowieka, który się zagubił. Ale zazwyczaj są
to obcy ludzie i trzeba przejść z poziomu obcy na poziom
bliźni. Na poziom bliski, jeśli się go chce częstować miłością. To jest bardzo trudne, przecież nieraz nawet ten,
któremu się pomaga umie zadać rany, umie zadać cios.
Bardzo często okazuje niewdzięczność, nie mówiąc już
o tych, którzy z boku filozofują, mędrkują, zabierają dobre imię, na różne sposoby. Trzeba być na to odpornym,
a przecież jesteśmy wszyscy ludźmi. Jak temu dać radę?
Podpowiadam: i ta błogosławiona Maria Luiza i święta
Elżbieta, matka Teresa z Kalkuty i wielu, wielu jeszcze innych świętych, że trudnym zadaniem, nawet najtrudniejszym, tak jak pokazał nam Jezus jest człowiek w stanie
podołać - jeśli otworzy swe serce i wpuści tam Boga. To
jest właśnie ten charyzmat ten dar, trzeba umieć z niego
skorzystać. Bóg daje swoją miłość i ona jest potężna, potężniejsza niż przewidywał August w starym testamencie
kiedy wołał , ”bo jak śmierć potężna jest miłość. Pisał to
o miłości Bożej. Pomylił się, nie przewidział tego co powiedział Jezus, że miłość jest potężniejsza niż śmierć.
Z niej więc zaczerpnąć, to wyposażyć się w taką potęgę,
że nic nie jest nas w stanie złamać, zniechęcić, zgnieść.
Czerpiąc tę miłość jesteśmy w stanie stawiać ludzi na
nogi jak Jezus.
Najlepszym momentem, by czerpać z miłości jest
Eucharystia. To uobecnienie ofiary Jezusa, krzyżowej ofiary, on się tu zaraz objawi , weźmy go i pójdźmy i stale wracajmy i znów bierzmy, bo to jest nasza
moc. Pewność, że się nie zniechęcimy, a posługę będziemy pełnić na miarę, której od Was oczekuje Bóg,
a jednocześnie będziemy dawać ludziom nie tylko siebie. Koniec końców tak naprawdę co my jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi dać prócz maski. Tak naprawdę człowiek jest w stanie postawić drugiego człowieka
pewnie na nogi, kiedy daje mu Jezusa, kiedy częstuje
go miłością Boga. Życzę więc Wam byście pełniąc mężnie i z radością tę samarytańską posługę pracownika socjalnego, stale mieli serce otwarte na Boga, miłość jego
w tym sercu pielęgnowali, nią żyli i nią się dzielili.
Amen

Katarzyna Delikowska

Spółdzielnie socjalne w polskim modelu ekonomii
społecznej
Nowe wyzwania aktywnej polityki społecznej
achodzące w Polsce zmiany, zapoczątkowane
symboliczną datą 1989 roku dotyczą wszystkich
dziedzin życia człowieka począwszy od polityki poprzez
gospodarkę po naukę i sztukę. W każdej z nich dokonywane są analizy, prognozy, przyjmowane i obalane pa-

Z

radygmaty. Próba opisania istoty zachodzących zmian
oraz ich realnych perspektyw ukazuje zróżnicowany
obraz współczesnego społeczeństwa. W bogactwie refleksji zrodzonym z potrzeby poszukiwania dróg rozwiązania problemów okresu przemian i transformacji
istnieje wspólne przekonanie dotyczące ewolucji pracy

socjalnej. Trwające przemiany społeczno-gospodarcze
takie jak przejście z gospodarki centralistycznej do gospodarki wolnorynkowej, powszechna globalizacja,
zmiana modelu pracy, rozwój technologiczny, kryzys
państwa opiekuńczego, jednoczenie się Europy stały się
czynnikami determinującymi warunki pracy socjalnej.
Przed nowoczesną pracą socjalną stają nowe wyzwania
będące odpowiedzią na nowe potrzeby i problemy społeczne. Zmiany te wynikają również z założeń aktywnej
polityki społecznej, której zadaniem jest przeciwstawienie się dotychczasowym pasywnym formom pomocy
społecznej jako nieskutecznym i doprowadzającym do
coraz większego uzależnienia się osób od jej świadczeń.
Podstawowym zadaniem aktywnej polityki staje się „…
przekształcenie ładu instytucjonalnego sfery społecznej
i rynku pracy, w taki sposób aby wbudowane weń zostały silne zachęty do podejmowania/kontynuowania aktywności ekonomicznej” (Kaźmierczak, Rymsza,
2005, s. 3). Filozofia aktywizacji w Polsce zawarta została
w takich dokumentach jak: Krajowy Plan Działań na rzecz
Integracji Społecznej na lata 2005-2006, Narodowa Strategia Rozwoju 2007-2013.
Zarówno teoretycy jak i praktycy pracy socjalnej
poszukują rozwiązań prowadzących do skutecznego
usamodzielnienia się osób poprzez świadczenie pracy
i zatrudnienie. W Polsce 56,4% (na podstawie GUS za III
kwartał 2011) osób jest aktywna zawodowo, co oznacza, że prawie 14 mln (43,6%) Polaków to osoby bierne
zawodowo. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między
innymi niedostosowanie zasobów ludzkich do potrzeb
zmieniającego się rynku pracy. W przeważającej części
długotrwały brak pracy prowadzi do niekorzystnego
zjawiska społecznego jakim jest wykluczenie społeczne. Na wykluczenie społeczne szczególnie narażeni
są bezrobotni, niepełnosprawni, mieszkańcy terenów
wiejskich, kobiety oraz młodzież rozpoczynająca pracę.
„Są to grupy, które mają szanse odnalezienia się na rynku pracy i powinny znaleźć na nim swoje miejsce, ale
w związku ze swoimi specyficznymi problemami potrzebują odpowiedniego wsparcia w wejściu czy powrocie
na ten rynek” (Gosk, Huszcza, Klaus, 2006, s. 26) . Dla
osób niepełnosprawnych bardzo pomocne jest posiadanie wyższego wykształcenia, jednak uzyskanie go nie
jest dla tej grupy łatwym zadaniem. Wiele polskich uczelni wyższych nie jest jeszcze dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych zarówno pod względem organizacyjnym, jak i architektonicznym (Dąbrowska-Jabłońska, 2007, s. 33-38).
Ekonomia społeczna instrumentem pracy socjalnej
Jednym ze skuteczniejszych instrumentów wsparcia
staje się w Europie ekonomia społeczna, dzięki której
osoby zagrożone wykluczeniem mogą stać się aktywnymi współtwórcami w procesie odbudowy swojego życia
i rozwoju wspólnoty lokalnej, a także poprzez integrację
w pracy uzyskać upodmiotowienie. Ekonomia społeczna zdaje się uzupełniać lukę w obszarach, z którymi nie
radzi sobie ani rynek, ani interwencja publiczna, a nowe
potrzeby nie są właściwie zaspakajane. W 2002 roku,
na I Konferencji Ekonomii Społecznej w Krajach Europy
Środkowo-Wschodniej w Pradze, B. Roelants powiedział
o ekonomii społecznej: „każdy wie że istnieje, ale nikt
nie wie co to jest” [Brzozowska, 2007, s.34] Do tej pory
nie ma wśród badaczy zgodności co do definiowania
tego terminu. W literaturze przedmiotu możemy wyróżnić dwa podejścia. Pierwszy sposób definiowania

postrzega ekonomię społeczną jako typ podmiotów
prawnych w skład którego wchodzą fundacje, towarzystwa wzajemnościowe, stowarzyszenia i spółdzielnie. Drugie podejście definiuje ekonomię społeczną ze
względu na cel i sposób działalności, wyróżniając działalność, w której zysk nie jest celem lecz instrumentem
do osiągnięcia celu ważniejszego, jakim jest misja społeczna (Brzozowska, 2007, s.34). Oba te podejścia połączyli w swej definicji Jacques Defourny i Patrick Develtere twierdząc, że „ekonomia społeczna obejmuje wszelkie
rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorstwa, głównie spółdzielnie, stowarzyszenia
i towarzystwa świadczeń wzajemnych, które w swoich
normach etycznych przestrzegają następujących zasad:
1. przedkładanie służby członkom lub wspólnocie
ponad zysk;
2. autonomiczne zarządzanie;
3. demokratyczny proces decyzyjny;
4. prymat ludzi i pracy nad kapitałem przy dystrybucji dochodów” (Defourny, Develtere, 2008, s.86).
Ze względu na pewną swoistość tego pojęcia ekonomię społeczną można zaliczyć do szczególnych ruchów
społecznych (Kaszyński, Defourny, Develtere) bowiem
jest ona wynikiem działań zbiorowych podejmowanych
przez społeczności lokalne i powstała w wyniku „pewnej
konieczności” (Defourny, Develtere, 2008, s. 31) oraz poczucia tożsamości zbiorowej i wspólnoty losu. Ewolucja
pojęcia ekonomia społeczna ma swoją długą historię
i sięga XIX w., co oznacza, że nie jest to zjawisko nowe. To
rozwój naszej świadomości pozwala nam nadać jej nowy
sens oraz odnaleźć nowe sposoby wykorzystania w realizowaniu aktywnej polityki społecznej.
Mechanizmy umożliwiające rozwój ekonomii
społecznej w Polsce
Sama świadomość szerokich możliwości ekonomii społecznej nie wystarczy w celu realizacji koncepcji
aktywnej polityki społecznej, należy stworzyć mechanizmy, które będą umożliwiały jej rozwój, jako strategii,
która daje szansę na reaktywację osób wykluczonych
społecznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat (2003-2011)
wypracowano w Polsce w miarę spójny system prawny,
który wskazuje nowe perspektywy dla rozwoju działań
w ramach ekonomii społecznej:
• stworzono prawno - finansowe ramy funkcjonowania tego sektora;
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu
socjalnym,
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw,
• stworzono różne formy gospodarowania w ramach ekonomii społecznej;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych,
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
• stworzono sieć instytucji wspierających sektor
ekonomii społecznej;
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Spółdzielnie socjalne podmiotem ekonomii
społecznej
Na mocy wymienionych ustaw jednym z podmiotów ekonomii społecznej jest oparta na włoskim wzorcu
spółdzielnia socjalna, łącząca jako instytucja cele gospodarcze i społeczne. Choć w polskim prawie, od niedawna
znalazły się przesłanki do zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych należy pamiętać, że spółdzielcze formy
gospodarowania funkcjonują w naszym kraju od przeszło
150 lat. Pierwsza organizacja oparta na zasadach spółdzielczych została założona przez ks. Stanisława Staszica
w 1816 roku pod nazwą Towarzystwa Rolniczego Ratowania się w Nieszczęściach. W latach trwania poprzedniego
systemu społeczno- gospodarczego spółdzielczość była
narzędziem władzy. To spowodowało, że często jeszcze
dziś ta forma działalności utożsamiana jest z poprzednią
epoką. Spółdzielnie socjalne zostały współcześnie umocowane Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Doprecyzowanie
zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych nastąpiło
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach
socjalnych, która definiuje że, spółdzielnia socjalna jest
przedsiębiorstwem społecznym typu non-for-profit,
opartym na osobistej pracy, zrzeszonych na zasadzie dobrowolności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych 27 Dz. U. 2006 nr 94 poz. 651).
Wspomniana wyżej ustawa poświęcona tylko i wyłącznie spółdzielniom socjalnym daje możliwość rozwijania idei spółdzielczości, szczegółowo opisuje zasady
jej zakładania i prowadzenia, wskazuje uprawnienia.
Ze względu na działalność spółdzielczą, ważne są również ogólne uregulowania dotyczące spółdzielczości,
zapisane w prawie spółdzielczym. Celem spółdzielni
socjalnych nie jest generowanie zysku, lecz reintegracja zawodowa i społeczna osób o niskich kwalifikacjach
i defaworyzowanych. Przez reintegrację zawodową
należy rozumieć działania zmierzające do odbudowywania i podtrzymywania umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych
w pracy, w domu i środowisku lokalnym, natomiast reintegracja społeczna zmierza do odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 osób,
które są założycielami, natomiast liczba członków może
wynosić od 5 do 50 osób. Ustawodawca wyraźnie określił jakie grupy osób mogą założyć spółdzielnię socjalną, co decyduje o jej szczególnym charakterze. W myśl
zapisu ustawowego mogą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się
w sytuacji ubóstwa oraz ograniczonego uczestnictwa
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym:
• bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
• uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• uzależnione od narkotyków lub innych środków
odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
• chore psychicznie, w rozumieniu przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego,
• długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•

zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
• niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Ustawa z dnia 15
czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw ( Dz. U. Nr 115, poz. 793, art.1 ust.2).
Ten zamknięty rejestr osób jest powodem, który
służy kwestionowaniu zasadności istnienia przedsiębiorstw ekonomii społecznej w ogóle. Badacze sytuacji
osób bezdomnych potwierdzają, że jedynie kilka procent z tej grupy marzy o pracy, większość nie podejmuje żadnych działań zmierzających do jej znalezienia, a bezdomni utrzymują kontakty prawie wyłącznie
z osobami o tej samej pozycji społecznej. W tej sytuacji
trudno jest zatem zastosować instrumenty ekonomiczne, a doinwestowywanie spółdzielni socjalnych np. dla
osób bezdomnych może powodować marnotrawienie
środków publicznych – w efekcie klient dalej pozostaje
beneficjentem świadczeń pomocy społecznej, a środki
zainwestowane w przedsiębiorstwo ekonomii społecznej nie mogą być już odzyskane. Pomimo rozbieżności
opinii liczba spółdzielni socjalnych w Polsce zwiększa się
i według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych w marcu 2012 roku wynosi 447.
Analizując dane dotyczące ilości spółdzielni socjalnych
w poszczególnych województwach można dostrzec, że
ilość spółdzielni w województwie jest odwrotnie proporcjonalna do stopy bezrobocia w tym regionie. Najwięcej
bo 56 spółdzielni socjalnych znajdziemy w województwie wielkopolskim gdzie stopa bezrobocia w styczniu
2012 roku wyniosła 9,8%, najmniej spółdzielni socjalnych powstało w województwach świętokrzyskim tylko
7 i podlaskim 9 przy 16,3% i 14,9% stopie bezrobocia. Niewiele spółdzielni socjalnych powstało
w województwach (opolskim 12 (14,2%), lubuskim 16
(16,5%). Lepiej sytuacja wygląda w województwach mazowieckim 44 (10,4%), małopolskim 43 (11,2%) i łódzkim
37 (13,5%). W pozostałych województwach liczba spółdzielni socjalnych wynosi od 23 do 27 spółdzielni socjalnych (opracowanie własne na podstawie danych GUS
i OZRSS).
Na podstawie analizy stopy bezrobocia i rejestracji
spółdzielni socjalnych można stwierdzić że zapisy ustawowe stworzyły od 6 lat podstawy do tworzenia spółdzielni socjalnych w Polsce. Aby zrozumieć przyczynę
tak słabej aktywności obywatelskiej należy wymienić
silne i słabe strony polskiego ustawodawstwa oraz przeanalizować wsparcie ze strony organizacji rządowych jak
i organizacji non-profit. Do silnych stron polskiego ustawodawstwa w zakresie spółdzielczości socjalnej możemy
zaliczyć:
• bezpłatną rejestrację spółdzielni (spółdzielcy zwolnieni są z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jak również
z opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym/art.6 ust.3/;
• możliwość refundowania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe;
• kapitał początkowy może pochodzić z Funduszu
Pracy przy czym wysokość przyznanych środków

•

•

•
•
•

nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni;
wsparcie kapitału początkowego spółdzielni ze
środków Funduszu Pracy nie może przekroczyć
200% przeciętnego wynagrodzenia na jednego
członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu;
zwolnienie z podatku dochodowego jeśli dochody spółdzielni wydatkowane w roku podatkowym
zostały przeznaczone na społeczną i zawodową
reintegrację jej członków;
możliwość uczestniczenia w otwartych konkursach ofert n realizację zadań publicznych;
możliwość korzystania z prasy/pomocy wolontariuszy.
mogą prowadzić odpłatną działalność statutową,
ale musi być ona wydzielona księgowo;

Słabe strony przepisów o spółdzielniach socjalnych:
wymóg prowadzenia pełnej księgowości zgodnie
z ustawą o rachunkowości. Księgowość w tym zakresie jest skomplikowana i często wykracza poza
kompetencje członków spółdzielni i zmusza ich do
korzystania z usług fachowców co dodatkowo wiąże się z barierą finansową;
• rygorystyczne obwarowanie dotyczące warunków,
jakie muszą być spełnione aby zostać członkiem
spółdzielni socjalnej;
• limit członkostwa dla osób do 20%, które nie spełniają warunków wymienionych w ustawie. Często
osoby posiadające inne kwalifikacje są niezbędne
do funkcjonowania spółdzielni socjalnej;
• ograniczenie w dysponowaniu dywidendą.
Członkowie nie mogą w sposób dowolny dysponować nadwyżką nie mogą jej podzielić między członków spółdzielni czy oprocentować
udziałów. Co najmniej 40% może zostać przekazane na fundusz zasobowy, fundusz inwestycyjny oraz co najmniej 40% na cele społecznej
i zawodowej reintegracji;
• tylko 20% majątku może być przekazana członkom
spółdzielni przy jej likwidacji, pozostałe 80% przechodzi na Fundusz Pracy. W przypadku likwidacji
spółdzielni przed upływem roku należy zwrócić
kapitał wraz z odsetkami;
• brak mechanizmów, które pozwalałyby spółdzielniom zdobywać środki na bieżącą działalność.
•

Często w opiniach spółdzielców pojawiają się również zarzuty, co do zbyt rozbudowanej biurokracji,
która wiąże się ze skomplikowanymi procedurami, formalnościami. Podstawą założenia spółdzielni socjalnej
jest przedstawienie biznesplanu. Nasuwa się pytanie
skąd „bezrobotny ubogi” utrzymywany latami przez
pomoc społeczną ma posiadać takie umiejętności?
Szkolenia tych osób w tym zakresie w moim odczuciu
są niewystarczające i stanowią często barierę nie do
przezwyciężenia, już na pierwszym etapie zakładania
spółdzielni. Niestety obraz ten dopełnia jeszcze często brak wsparcia na poziomie lokalnym, wynikający
z niewielkiej wiedzy na ten temat urzędników oraz
stosowanie praktyk, które nie znajdują potwierdzenia
w przepisach prawach. Urzędnicy żądają od spółdzielców poręczycieli dotacji. Członkowie spółdzielni socjalnych wywodzą się z grup defaworyzowanych, zatem kto

udzieli chętnie takim osobom poręczenia. Spółdzielcy
skarżą się również na nieterminowe przekazywanie
dotacji, co przy pełnej księgowości stanowi poważny
problem. Nie ma w Polsce również systemu udzielania
porad prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni. Lokalne organizacje pozarządowe, które powinny stanowić siłę napędową spółdzielni socjalnych
w wielu regionach nie wykazują większego zainteresowania inicjatywami społecznymi.
Pomimo wielu problemów na jakie napotykają przyszli bądź obecni członkowie spółdzielni socjalnych można stwierdzić, że ten typ organizacji jest nam potrzebny
i wypełnia niszę, którą nie są zainteresowane podmioty
gospodarcze, ze względu na niską dochodowość. Z całą
pewnością spory nacisk powinien zostać położony na
edukację urzędników w celu zmiany podejścia do spółdzielni socjalnych. To właśnie przedstawiciele urzędów
jak i organizacji non-profit powinni rekomendować nowe
formy pracy i sposoby zatrudnienia, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Rozwój gospodarczy oznacza również rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Rozwój
spółdzielczości społecznej natomiast będzie zapewniał
odpowiednie struktury do funkcjonowania osób z najsłabszych grup społecznych.
Zakończenie
Niewątpliwie działania w ramach ekonomii społecznej dają możliwości do mobilizacji społeczności lokalnej,
poprzez włączanie mieszkańców w działania na rzecz
rozwiązywania problemów.
Spółdzielnie socjalne:
• mogą stać się ważnym dostawcą usług nie cieszących się zainteresowaniem sektora komercyjnego
ze względu na niską opłacalność;
• w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem
przyczyniają się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego;
• stają się narzędziem pozwalającym na ograniczenie wypłat zasiłków;
• mogą się przyczynić do wzrostu konkurencyjności
na lokalnym rynku;
• przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez ograniczenie problemów społecznych;
• stanowią jedną z metod promocji przedsiębiorczości lokalnej
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Ludzie pomocy człowiekowi
i ich dzieło
Można polubić nie zawsze młodych, zdrowych i bogatych
- rozmowa z dyrektorem DPS w Krapkowicach,
Panem Kazimierzem Rużyckim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” Kazimierz Rużycki

Pan Kazimierz Rużycki, po wygraniu konkursu objął stanowisko dyrektora DPS w Krapkowicach. Dom
Pomocy Społecznej był wówczas w budowie, a jego
otwarcie nastąpiło we wrześniu 1992r. Powołano
wówczas także Dom Dziennego Pobytu. W 1994 r. de-

cyzją dyrektora WZPS w Opolu Pan Kazimierz został
skierowany do Strzelec Opolskich celem objęcia DPS
w Strzelcach z filią w Niwkach. Rok 1997 zaowocował przejęciem budynku po byłym szpitalu w Leśnicy
i utworzeniem fili strzeleckiego DPS przeznaczonego
dla osób niewidzących i słabo widzących. Umożliwiło
to, zebranie wszystkich osób potrzebujących stałego
wsparcia z terenu województwa, dotkniętych tą niepełnosprawnością i rozpoczęcie programu mającego
na celu przystosowanie niewidzących do samodzielnego, w miarę możliwości funkcjonowania. W porozumieniu z władzami Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zostali wykształceni instruktorzy
orientacji przestrzennej. W 1998 r. zostało powołane
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niedowidzącym
i Słabowidzącym. Za pracę socjalną na rzecz innych,
Pan Kazimierz Rużycki został wyróżniony 05.10.1998r.
przez Wojewodę Opolskiego tytułem Zasłużony dla
Opolszczyzny. W 2006r. powrócił do Krapkowic i przejął obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej
„ANNA”.

W

skazany adres trudny do odnalezienia - takie
same budynki, ulice, nie widać punktu odniesienia. W końcu udaje się, jesteśmy. Ciepła atmosfera, czuć
prostotę tego miejsca. Siadamy. Jest przytulnie, można
rzec - rodzinnie, ciepło, tak swojsko. Za drzwiami terapia
zajęciowa. Odpowiednie miejsce dla potrzebujących pomocy ludzi.
Od jak dawna jest Pan dyrektorem Domu Pomocy
Społecznej w Krapkowicach?
W 1991 r. ogłoszono konkurs na dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Krapkowicach, do którego przystąpiłem i uzyskałem akceptację. Budowałem ten dom.
Wcześniej, były tu same ruiny i działki. We wrześniu 1992r.
nastąpiło uroczyste otwarcie, którego ślady uwieczniliśmy w kronice. Ten dom zaczął funkcjonować jako jeden
z pierwszych domów wg nowych zasad Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ministrem wówczas był Pan Jacek Kuroń, którego do dzisiaj z szacunkiem wspominam.
W tym trudnym czasie był to człowiek na właściwym
stanowisku. W ogóle Pomoc Społeczna zaczęła zmieniać
swoje oblicze, swoje zadania. Posłużę się może takim
przykładem, który dość często wspominam. Budujemy
ten dom, przychodzi tu człowiek i pyta: „co wy tu robicie?”, a murarz na to: „budujemy dom dla dziadów, dom
starców”. Wtedy w latach 1990\1991 to był taki czas, gdy
weszliśmy już w nowe struktury organizacyjne. Funkcjonowały wtedy Wojewódzkie Zespoły Pomocy Społecznej.
Systematycznie zmieniano spojrzenie na sprawy osób
potrzebujących, ale w mentalności społeczeństwa jeszcze tkwił ten stereotyp, że to dom dla dziadów. Wstydem
było udać się do takiego domu. Rodzina się nie przyznawała, że w domu starców kogoś umieszcza. W Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Opolu z Panią Brygidą
Lewicką na czele, nadano nowy kierunek postępującym
zmianom ilościowym i jakościowym. Przykładem niech
będzie ilość pracowników DPS mających ukończone wyższe studiach. Domy istniały, ale ich sytuacja była fatalna,
nie było standaryzacji. Istotne zmiany nastąpiły, gdy zaczęto przekazywać fundusze do województw, dzięki czemu osiągnęliśmy zamierzony poziom standaryzacji. Takie były początki. Wracając do tego „domu dla dziadów„
postawiłem sobie takie pierwsze podstawowe zadanie,
żeby w miarę możliwości, w mentalności społeczeństwa
Krapkowic zmienić myślenie i patrzenie na Domy Pomocy Społecznej, żeby nie mówić „dom dla dziadów” tylko
po prostu Dom Pomocy Społecznej – Dom, który posiada
pewne walory. Nie twierdzę, że tego typu placówki są najlepszym możliwym rozwiązaniem problemów sędziwego
wieku i opieki, ale są jednym z tych, które gwarantuje pozytywną zmianę w życiu ludzi, którzy zostali pozbawieni
wsparcia rodziny, są chorzy i potrzebują pomocy. Pragnę
w tym miejscu wyjaśnić pewien fakt z pogranicza spraw
niewyjaśnionych - żart oczywiście, ale jednak jak to się
stało, że odszedłem z Krapkowic i ponownie tu jestem?
W 2005r otrzymuję informację, że „ANNA” będzie likwidowana. Przyjeżdżam więc do Krapkowic i po rozmowie
z ówczesnym starostą panem Albertem Machą podejmujemy jedyną możliwą do przyjęcia decyzję - ratujemy
„ ANNĘ’’. Nie wolno wydać na zgubę naszej „otmęckiej
perełki’’. W ekspresowym tempie, w 2006r. przystępujemy
do realizacji zamierzeń wynikających z opracowanego
programu naprawczego. W rezultacie 07.12.2007r. nasz
Dom Pomocy Społecznej otrzymuje od Pana Wojewody
decyzję zezwalającą na prowadzenie placówki na czas
nieokreślony –„Veni Vidi Vici’’.

Główne wejście do Domu Pomocy Społecznej „ANNA”

Obecnie przed nami kolejne wezwania. Długość życia systematycznie rośnie, a wraz z nią rosnące zastępy
seniorów oczekujących należnej im pomocy. Więc jak to
jest z tym moim powrotem do Krapkowic - przypadek
czy przeznaczenie?
Jak Pan wcześniej wspomniał, w domu Anna znajdują się 22 miejsca. Skąd mieszkańcy tego domu pochodzą? Czy większość z nich pochodzi z miast czy z obszarów wiejskich?
Naszymi podopiecznymi są osoby starsze pochodzące z Powiatu Krapkowickiego.
Dlaczego dom został nazwany właśnie „Anna” i kto
nadał mu taką nazwę?
Sam wymyśliłem taką nazwę ponieważ kojarzy się
ona z Górą Świętej Anny.

Kaplica w Domu Pomocy Społecznej „ANNA”

W naszej kaplicy mamy replikę obrazu Świętej Anny
„Samotrzeciej” i uznałem, że dobry będzie skrót myślowy - pracuję u Anny mieszkam u Anny. Teraz tak się już
utarło, że jeżeli się idzie do sklepu, bądź do instytucji coś
załatwić i powie ”jestem z Anny” - wszyscy wiedzą o co
chodzi.
Otrzymał Pan nagrodę za pracę w pomocy społecznej, co to była za nagroda?
Tytuł ten otrzymałem 5 października1998 roku. Muszę zaznaczyć, że w owych latach posiadaliśmy wielką
determinację i entuzjazm związany z przemianami w pomocy społecznej. Po kilku latach pracy w Krapkowicach
decyzją szefowej WZPS Pani Brygidy Lewickiej zostałem
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skierowany do Strzelec Opolskich. Funkcjonował tam
Dom Pomocy Społecznej z filiami, które trzeba było pilnie
odbudować. Podobnie było z budynkami po byłym szpitalu w Leśnicy, gdzie po adaptacji utworzyłem oddział
dla osób niewidzących i słabowidzących. To był zupełnie
oddzielny etap mojej pracy. Praca z niewidomymi wiele
mnie nauczyła. Było tam wielu starszych i młodych ludzi,
którzy uczyli się chodzenia przy pomocy laski, parzenia
herbaty, czy samodzielnego wyjścia na spacer. Nie zdawałem sobie sprawy jakie to niesie uciążliwości, szczególnie dla starych ludzi. Niektórzy z nich jeszcze przed
wojną mieszkali w Laskach. I może po tych działaniach
Wojewoda zadecydował aby nadać mi tytuł zasłużony
dla Opolszczyzny.

Najważniejszy kapitał już posiadamy - mam na myśli
umiejętności załogi. Serce i zaangażowanie, jakie wkładają w tę pracę gwarantują wymagany standard świadczonych usług. Odpowiadając na postawione pytanie
dotyczące moich zamiarów na przyszłość odpowiadam
jednoznacznie – zapewnić pomoc i opiekę tym, którzy jej
potrzebują. Mówiąc konkretnie, zwiększyć ilość miejsc
w DPS „ANNA”, by można było umieścić tu około 80 osób.
To gwarantowało by likwidację kolejki oczekujących na
miejsce. Dla realizacji tych musimy zaadaptować dwa
domy, które tu stoją od dwudziestu lat. Przystosowanie
ich stawia jednak pewne wymogi, a jeżeli w grę wchodzi standaryzacja to trzeba się bardzo przyłożyć do pro-

Jakie predyspozycje, powinien Pana zdaniem posiadać człowiek, pracujący w tego typu
domu?
Przede wszystkim musi lubić ludzi, akceptować także tych starych i chorych, z ich zaletami
i wadami. Dom jest kameralny, jednak na dzień
dzisiejszy jest to problem, gdyż tworzy się kolejka potrzebujących aby w nim zamieszkać, a my
nie mamy wolnych miejsc. Jestem w ścisłym
kontakcie z Panem Starostą i Radą Powiatu. Podejmujemy wspólne działania, żeby tych miejsc
w Krapkowicach przybyło. Mamy pewne wizje,
mamy możliwości, mamy obiekty, które można
sensownie zagospodarować na naszym terenie.
Proszę powiedzieć jak wygląda kwestia dopłaty przez gminy, jak Pan to ocenia?
Dopóki będą takie emerytury, płace lub
świadczenia jakie są, to rodzina nie ma szans na Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej „ANNA”
pełne pokrycie kosztów utrzymania członka swojej ro- jektów i planów przebudowy. Byłem w Niemczech dwa
dziny w DPS. Musi zwrócić się do gminy, a gmina musi tygodnie na szkoleniu. Zauważyłem, że tam może jest lew tych kosztach partycypować. W powiecie krapkowi- piej pod względem materialnym, wyposażenia, ale jeżeli
ckim wiele rodzin jest niepełnych, ponieważ część osób chodzi o pracę załogi tj. pań opiekunek i pracowników
mieszka i pracuje na terenie Niemiec. Młodzi wyjechali socjalnych, to nie mamy się czego wstydzić i już jesteśmy
w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, a starzy pozosta- gotowi na poszerzenie oferty
Panie Dyrektorze, jak wygląda Pana ocena takiej
li tutaj sami. Przychodzi taki moment, że trzeba się nimi
zająć, między innymi przyjąć do DPS. Przychodzą do sytuacji, gdzie Domy Pomocy Społecznej prywatne są
nas wystraszeni i umęczeni, a my im to minimum bez- zapełnione ludźmi zamożnymi i średnio zamożnymi,
pieczeństwa socjalnego, społecznego i osobistego - tak ale mają gorsze warunki, a osoby do których dopłaca
sądzę gwarantujemy.
gmina mieszkają w standaryzowanych pięknych domach?
Przekraczając próg domu „ANNA” odczuwa się kaPowstawanie prywatnych domów pomocy jest niemeralną i rodzinną atmosferę. I rodzi się pytanie, jak uniknione. Ich właściciele stawiają sobie jeden zasadniradzicie sobie z sytuacjami problemowymi, czy takie czy cel, po prostu muszą na tym zarobić. W domu powiatowym ludzie dostają pracę, a kierownictwo nie dąży
w ogóle występują?
Gdzie są ludzie - są i problemy. Pracownicy Domu do osiągnięcia zysków. Nam zależy, aby stworzyć dobrą
Pomocy Społecznej muszą umieć zaradzić tym trudnym atmosferę i poczucie bezpieczeństwa ludziom oddanym
często sytuacjom. Najważniejsza jest umiejętność pra- pod naszą opiekę. Tym samym, tzw. zyski schodzą na
cowników utożsamiania się z podopiecznymi, a tym sa- dalszy plan. Środki masowego przekazu często przedmym zaradzenia wszystkim konfliktom.
stawiają różne problemy w domach pomocy społecznej,
nie zawsze w sposób obiektywny i prawdziwy. Zdarza się
Jakie są Pana plany na przyszłość?
oczywiście, że zawiódł gdzieś konkretny człowiek, czy
Chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji w której powstały zaniedbania w konkretnej placówce, ale odpoczłowiek potrzebujący pomocy nie będzie oczekiwał wiedzialność nie może spadać na wszystkich. Ten negana nią w kolejce przez okres kilku miesięcy, a nawet lat. tywny wizerunek medialny mocno mnie boli.
Starzy ludzie nie mają czasu na tak długie oczekiwanie
z powodu braku miejsc. Jak zwykle znowu chodzi o pieLudzie są zadowoleni z pobytu w domu „ANNA”, lecz
niądze, które muszą się znaleźć. Dobrze się składa że, gdyby mieli możliwość powrotu do rodzinnego domu,
przedstawiciele władz powiatowych rozumieją ten prob- jak Pan myśli co by odpowiedzieli?
lem, a tym samym podejmują starania, dzięki którym bęProwadziłem badania na temat więzi rodzinnych
dzie można zapewnić godziwą opiekę potrzebującym. mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i obok wielu

wniosków jeden był taki dość istotny - na pytanie, czy
chciałbyś wrócić do środowiska w którym mieszkałeś,
z którego przyszedłeś, odpowiadali że nie. Tęsknią za
rodziną i znajomymi pozostawionymi w swoim środowisku, ale wracać na stałe już nie chcą. Jasne, że to nie jest
dom rodzinny, ale poczucie bezpieczeństwa pod każdym
względem skłania ich do tego, że wrócić już by tam nie
chcieli, najwyżej tylko po to, by odwiedzić bliskich. Czują
się mieszkańcami tego domu, złe czasy mają już za sobą,
a warunki jakie im zapewniamy są o wiele lepsze niż mieli
wcześniej.
Ci ludzie są po przejściach, różnego rodzaju doświadczeniach, wiadomo że nikt tu nie trafia z radością. Jest to zawsze jakiś przymus.
Jako placówki całodobowe zobowiązani jesteśmy do
stworzenia takich warunków, aby zmiana środowiska zamieszkania nie wpłynęła w sposób negatywny na funkcjonowanie człowieka w nowych warunkach. Zawsze
proszę pracownika socjalnego, żeby przygotował przyszłego mieszkańca do tej, jakże ważnej życiowej zmiany.
Nie zamykamy przed nimi drogi powrotu, ale prawda jest

Niepokonani
Renata Kokot, Wanda Chojnacka

Chcieć, to znaczy móc –
Magdalena Szyszka

taka, że wracać tam nie chcą, cenią sobie to co aktualnie posiadają. Praca socjalna z człowiekiem w podeszłym
wieku ma charakter indywidualnej reakcji na jego potrzeby. Wiele uwagi poświęcamy na poszanowaniu osobowości i godności ludzkiej.
Ludzie, którzy mieszkają w domu „ANNA”, to już któreś pokolenie, przecież jedni odchodzą a na to miejsce
przychodzą inni. Czy personel zżywa się z nimi w jakiś
sposób?
Oczywiście, tworzą się więzi pomiędzy mieszkańcami
i personelem. Wiadomo, jak wszędzie jednych się bardziej
lubi, innych mniej. Ja doświadczam takiego uczucia, że
ludzie starzy stali mi się bliscy, pomimo że nie posiadają
cech kreowanych przez media: młodości, zdrowia, urody
i bogactwa. Ja też mam swoje lata. Siebie znałem, ale nie
przeczuwałem, że ludzie starzy tak mocno staną się bliscy memu sercu. Generalnie rzecz biorąc, nie wiedziałem,
że można polubić starych i brzydkich a jednak to prawda.
Można dostrzec w każdym to ukryte piękno i charakter.
							
Rozmawiały:
Grażyna Lizoń
Maria Gryfik
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie
budować ściany wokół siebie, marna sztuka
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam
Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać
Stanisław Sojka „Tolerancja” (Na miły Bóg)

C

óż znaczy- chcieć? Chcieć – to pokonać wszelkie
przeciwności losu, przełamać bariery, pozbyć się
wszelkich obaw i strachu. Czy rzeczywiście chcieć to znaczy móc? Bohaterka tego artykułu śmiało może powiedzieć, że zrealizowała swoje dotychczasowe marzenia.
Magdalena Szyszka jest osobą młodą, na pewno wiele
jeszcze realizację wielu marzeń ma jeszcze przed sobą,
ale już w tej chwili może poszczycić się tym, że od niedawna prowadzi swoją własną kancelarię adwokacką
w Kędzierzynie - Koźlu. Może nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie to, że jest ona osobą niewidomą,
jednak niepełnosprawność w żadnym razie nie przeszka-

Adwokat Magdalena Szyszka

dza jej w spełnianiu się w pracy zawodowej, jak również
realizacji wielu życiowych pasji.
Na pozór Pani Magdalena jest osobą niezwykle
skromną i delikatną, taką, która potrzebuje opieki i pomocy innych osób. Jednak, każdy kto choć raz spotkał
się z nią w kancelarii, na sali sądowej, czy zobaczył jak
sprawnie porusza się po ulicach Kędzierzyna–Koźla to
wie, że ma do czynienia z prawdziwą perfekcjonistką,
z kobietą, która z niesamowitą determinacją dąży do realizacji wymierzonego celu. Jest niezwykle konsekwentna
w tym, co robi, nie idzie na skróty, nie zdaje się tylko na
pomoc innych, stara się być samodzielna, na ile to tylko
możliwe, jednak gdy zachodzi taka potrzeba, nie odrzuca
pomocy innych. Magdalena Szyszka jest osobą niewidomą od urodzenia. Dziś jako ceniony adwokat z nostalgią
wspomina swoje pierwsze kroki w szkole. Były chwile
bardzo sympatyczne, jak również te, o których chciałaby zapomnieć, ale zarówno w jednych jak i w drugich
zawsze mogła liczyć na wsparcie swoich najbliższych –
rodziców i brata. Po krótkim i niezbyt przyjemnym dla
niej epizodzie pobytu i nauki w ośrodku dla dzieci niewidomych, powróciła do domu w Kędzierzynie – Koźlu
i rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Jak zauważa,
wtedy szkoły nie były przystosowane do nauki dzieci
niepełnosprawnych, lecz jej szkoła była swoistą prekursorką w tworzeniu klas integracyjnych. Nasza bohaterka
dostrzega, jak niezmiernie ważne jest powstawanie klas
integracyjnych i kontakt dzieci niepełnosprawnych z ich
pełnosprawnymi rówieśnikami. Tym kontaktom na pewno nie sprzyjało izolowanie dzieci niepełnosprawnych
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w specjalnych ośrodkach i szeregowanie ich, jako ludzi
wykonujących tylko określone czynności (np. produkcja
szczotek w spółdzielniach dla niepełnosprawnych). Pomimo wielu barier, czy to architektonicznych, czy tkwiących w mentalności ludzi osiągała bardzo dobre wyniki
w nauce. Celująco ukończyła kędzierzyńskie liceum, a po
maturze stanęła przed najważniejszym w swoim dotychczasowym życiu wyborem – dalszej drogi edukacji.
Dobre wyniki w nauce pozwoliły jej dostać się na dwa
kierunki na Uniwersytecie Warszawskim – historię oraz
prawo. Ostatecznie zdecydowała się na prawo. Dlaczego
to był akurat Uniwersytet Warszawski? Dlaczego postanowiła wyjechać aż tak daleko? Powodów na pewno było
kilka. Ważne było dostosowanie budynków uniwersytetu
do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie
sal wykładowych i bibliotek dla osób niewidomych. Pani
Magdalena chciała także na jakiś czas wyjechać z Kędzierzyna, poznać nowych ludzi. W rodzinnym mieście czuła, jakby żyła pod „kloszem” i miała pełne przekonanie,
że jeżeli nie wyjedzie na tyle daleko, by nie dosięgała jej
nadopiekuńczość rodziny, nigdy ostatecznie się nie usamodzielni. Nie była to łatwa decyzja biorąc pod uwagę
bliskie relacje z rodzicami i bratem a rozłąka z czasem
stawała się bardzo dotkliwym przeżyciem. Wyjazd do innego miasta, całkowita zmiana otoczenia, nawiązywanie
nowych kontaktów, były zarówno wyzwaniem, ale też
niesamowitą traumą. Dowodem na to, jak trudny był to
dla niej okres jest jej wiersz „Wróciłam”, który powstał zaraz po powrocie do rodzinnego domu.
Wróciłam
Wróciłam do domu, po długiej tułaczce
z ciasnych klitek gdzieś daleko.
Znów u siebie mam swój kąt.
Tam byłam obca, tam byłam jakby znikąd
bez wielkich nadziei i bez wielkich szans
Moja dusza popełniała ciągle ten sam błąd
nie umiała kochać tego miasta
jego murów odrapanych
jego brudnych szarych ulic
jego gmachów okazałych,
co je kiedyś na chwałę Stalinowi stawiali,
dzisiaj na chwałę mamony
nie pokochałam biegu ani tłumu i rozpychania się
łokciami
cóż, wróciłam do domu
tam byłam znikąd
tutaj jestem stamtąd
tamto trochę za duże
to trochę nazbyt małe
wróciłam do domu kochani
wróciłam, po długiej walce o pozostanie sobą
w Warszawie.
O ile poruszanie się po ulicach rodzinnego miasta nie
stanowiło dla niej większych trudności, to samo poznanie Warszawy, przemieszczanie się jej ulicami, poruszanie
się po gmachach uniwersyteckich wymagało na nowo
ukończenia kursu orientacji przestrzennej. Nie było to
jednak przeszkodą, nie do pokonania. Pani Magdalena
nie była jedyną osobą niewidomą na wydziale. Z wieloma kolegami ze studiów nadal utrzymuje kontakty. Nauka nie pochłaniała jej całkowicie. Znajdowała czas, by
działać społecznie – współpracowała z Academią Juris.
Ta pozarządowa organizacja za główny cel stawia sobie
ochronę praw i wolności obywatelskich, zabiega o oso-

biste zaangażowanie prawników w pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza ludziom samotnym, kobietom
samotnie wychowującym dzieci, itp. Nabywanie praktyki
prawniczej nie było jedynym powodem, dla którego nasza bohaterka zaangażowała się w wolontariat. Chciała
także udowodnić sobie samej, iż jest w pełni samodzielną
osobą. Wcześniej to ona otrzymywała pomoc od kogoś.
W ten sposób mogła się w jakiś sposób zrewanżować.
Cały jej pobyt w Warszawie, tak daleko od domu miał być
właśnie próbą dorosłości.
Dzięki ogromnej determinacji oraz wewnętrznemu
uporowi ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. To niesamowita siła charakteru powoduje, że nigdy się nie poddaje, nie użala się nad sobą
i nie lubi, gdy inni użalają się nad nią. Twierdzi, że nasze
społeczeństwo długo musiało dojrzewać, by nabrać odpowiedniego stosunku do osób niepełnosprawnych.
Niestety, wciąż obecny i powszechny jest w relacjach do
nich paternalizm – osoby doświadczone przez los traktujemy jako bardziej zależne od pomocy niż nas dzieci i nie
nadajemy im statusu partnerstwa, pełnego upodmiotowienia. Tylko część z nas dostrzega, iż niepełnosprawni
wcale nie są skazani na naszą pomoc, wręcz przeciwnie
– to inni czasem mogą otrzymywać od nich wsparcie.
Pani Magda zawsze będzie wspominać czas, gdy jako
osiemnastoletnia studentka przyjechała do rodzinnego
miasta, aby wziąć udział w swoich pierwszych wyborach
parlamentarnych. Zarówno ona jak i jej rodzice byli niezwykle dumni z tego, czego już dokonała, wtedy usłyszeli
od stojącego obok mężczyzny „współczuję Państwu takiego dziecka”. Pani mecenas podkreśla, jak wielkie błędy
popełniają ludzie tzw. „pełnosprawni”. Ludzie z niepełną
sprawnością czasem potrzebują pomocy innych, wsparcia, zaangażowania, ale na pewno nie potrzebują ich litości. Ona sama jako osoba niewidoma chętnie korzysta,
gdy ktoś zaofiaruje jej pomoc przy przejściu przez ulicę
lub w obsłudze windy bez głośnika, ale „wpychanie” do
ręki pieniędzy jest dla niej bardzo upokarzające.
Po ukończeniu studiów Magdalena Szyszka powróciła na Opolszczyznę. Kolejnym krokiem ku zawodowej
realizacji była aplikacja adwokacka, którą w latach 20062009 odbyła w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu.
Jednocześnie pracowała w kancelarii Małgorzaty Gdyni
oraz uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez
Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Egzamin adwokacki zdała w 2009 roku, a po kilku miesiącach została
wpisana na Listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwoka-
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ckiej w Opolu. W grudniu 2010 roku, po ponad dekadzie
nauki, Magdalena Szyszka otworzyła w rodzinnym Kędzierzynie- Koźlu własną kancelarię adwokacką. Oferta
porad prawnych, które można w niej otrzymać nie różni
się od tych, które udzielane są w podobnych miejscach
w całej Polsce.
Bohaterka naszego artykułu jest wyjątkowym przykładem na to, że upór i wytrwałość są wstanie zburzyć
wszystkie przeszkody dzielące od spełnienia marzeń. Dla
Magdaleny Szyszki marzeniem nie było oczywiście zostanie adwokatem samo w sobie, ale udowodnienie sobie i całemu światu, że jest w stanie funkcjonować wśród
ludzi w pełni sprawnych, na warunkach w pełni partnerskich, że nie oczekuje tylko pomocy. Przeciwnie – pomocy sama potrafi udzielić.
Praca zawodowa nie przeszkadza jej w realizacji wielu życiowych pasji. Uwielbia literaturę, a na jednym ze
swych blogów recenzuje książki. Jak sama o sobie mówi
– jest niepoprawną romantyczką. Na blogu zatytułowanym „Myślę, więc piszę, piszę co myślę” zamieszcza próbki swych wierszy. Pani Magda jak większość ludzi kocha

muzykę, lubi podróże i zwierzęta. Wielu niewidomych
korzysta z pomocy psów przewodników. Pani Magdalena także ma psa, który jednak nie został przeszkolony do
specyficznej roli pomocnika osoby niewidomej. Z założenia pies przewodnik nie może być rozpieszczany, a dla
pani Magdaleny jest on przede wszystkim przyjacielem.
Zresztą, jak sama się śmieje, „w sądzie numeru sali i tak
mi nie wskaże”.
Na tym kończymy naszą opowieść o wyjątkowej Pani
Adwokat z Kędzierzyna - Koźla. Kolejne rozdziały tej poruszającej historii nasza bohaterka dopiero będzie dopisywać. Gdybyśmy porównali życie do wyścigu to ona już
na starcie straciła wiele do prowadzących zawodników,
lecz z biegiem czasu, dzięki niezwykłemu uporowi, konsekwentnie odrabiała dystans twierdząc, że najważniejsze to mieć marzenia i nigdy nie wątpić w możliwość ich
realizacji. A przede wszystkim to wierzyć w siebie, bo jeśli sami przestaniemy w siebie wierzyć, to dlaczego inni
mieliby uwierzyć w nas?				
Pani Magdaleno, życzymy jeszcze wielu pięknych marzeń i dalszej wytrwałości w ich realizacji.

Rodzinne poradnictwo socjalne
Anna Weissbrot - Koziarska

Diagnoza kryzysu małżeńskiego
Do pracownika socjalnego zgłosiła się 40-letnia kobieta. Powodem jej przyjścia jest trudna sytuacja życiowa, dodatkowo
utrudniona licznymi konfliktami i awanturami domowymi. Ze względu na trudną sytuację materialną stała się klientką
pomocy społecznej. Wraz z mężem wychowują czwórkę dzieci. Kobieta jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku,
a jej mąż ma niewielkie dochody z tytułu umowy o pracę. Korzystają ze świadczeń przysługujących im z mocy ustawy,
a dzieci dodatkowo mają pomoc w szkole w postaci darmowych obiadów. Od jakiegoś czasu sytuacja w rodzinie
znacznie pogorszyła się, gdyż mąż zaczął nadużywać alkoholu. Stało się to przyczyną licznych awantur, w których
uczestniczą także dzieci. Kobieta prosi pracownika socjalnego, żeby pomógł jej przywrócić spokój w rodzinie. Nie chce
rozstawać się z mężem, jednak atmosfera, w jakiej aktualnie funkcjonują wpływa zarówno destrukcyjnie na nią, jak
i na prawidłowy rozwój ich dzieci.

S

prawa, z którą zgłosiła się do pracownika socjalnego kobieta, jest bardzo złożona. Aby udzielić jej
prawidłowej pomocy, musi on dokładnie zdiagnozować
sytuację zgłaszającej się. Wymaga to od niego znajomości zagadnień z zakresu poradnictwa socjalnego dla rodzin. Punktem wyjścia jest założenie, że we wszystkich
niemal związkach dochodzi do konfliktów. Stąd też
rolą pracownika socjalnego pełniącego funkcję doradcy
nie jest dbałość o to, żeby ludzie nie wchodzili ze sobą
w spory, ale nauczenie ich sposobów minimalizowania
skutków pojawiających się konfliktów, ograniczania ich
częstotliwości i zmniejszania siły natężenia. Małżeństwa,
gdzie dochodzi do silnych napięć, muszą zrozumieć jak
ważną sprawą jest umiejętność konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.
Zanim jednak pracownik socjalny w tym omawianym przypadku podejmie interwencję, musi dokładnie
ustalić, co jest faktyczną przyczyną kryzysu w związku.
Rodzina proszącej o pomoc jest rodziną wielodzietną,
zatem istnieje wieloukładowość interakcji, w jakie wchodzą między sobą poszczególni członkowie. W tej sytuacji
poradnictwo ma jasno określony cel: ma mieć charakter
pomocowy, terapeutyczny i edukacyjny. Pracownik socjalny musi znać sposoby i metody uczenia swoich klien-

tów-małżonków, jak mają rozmawiać ze sobą i z innymi,
aby minimalizować skutki sporów, konfliktów i awantur,
do których dochodzi w ich domu. Zanim jednak zastosuje on odpowiednie procedury edukacji w procesie komunikowania się, musi ustalić czy w małżeństwie pojawił
się kryzys.
Pojecie kryzysu małżeńskiego jest pojęciem nieostrym
i niejednoznacznie definiowanym, często utożsamianym
z konfliktem, patologią czy rozluźnieniem więzi małżeńskich. Tymczasem kryzys w małżeństwie to zakłócenie
stabilności układu, który nastąpił w wyniku czynników zewnętrznych bądź wewnątrzrodzinnych, a stosowane do
tej pory strategie radzenia sobie małżonków w trudnych
sytuacjach nie są wystarczające, co zmusza do zmiany postępowania i poszukiwania nowych rozwiązań. W trakcie
jego trwania widoczne są zmiany w zachowaniu, działania pojedynczej osoby lub pary są mniej efektywne niż
zwykle. Duża część aktywności poświęcana jest na rozładowywanie napięć i przypadkowe, najczęściej nieudane
próby rozwiązania problemów. Często pojawiają się: poczucie winy, bezradność, ostry lęk, niepewność, gniew,
itp. Stosunkowo łatwo może więc dojść do rozpadu małżeństwa. Zdarza się, że w przypadku małżonków zwracających się o pomoc do pracownika socjalnego często

EMPOWERMENT - Nr 1 (3) marzec 2012

15

EMPOWERMENT - Nr 1 (3) marzec 2012

16
jest już zbyt późno, żeby zastosować typowe dla kryzysu
mechanizmy, które zapobiegną stosowaniu utrwalonych
przez małżonków sposobów reagowania w sytuacjach
konfliktu. Jeśli nauczą się fizycznie rozwiązywać spory,
bądź uciekną w odurzanie się środkami chemicznymi,
trudno będzie za pomocą tylko poradnictwa przywrócić
im prawidłowe funkcjonowanie. Takie mechanizmy są
już widoczne w przypadku kobiety proszącej o poradę,
która nie potrafi porozumieć się ze swoim mężem, a ten
z kolei, jako sposób rozwiązania trudnej sytuacji, wybrał
odreagowanie frustracji poprzez nadużywanie alkoholu.
Zatem jeśli mamy już do czynienia z tego typu sytuacją
pracownik socjalny musi wiedzieć, że sam poprzez działania poradnicze nie rozwiąże problemu. Stąd też musi
wejść w interakcję z innymi instytucjami pomocowymi
i specjalistami (psychologami, terapeutami, prawnikami,
lekarzami, gdyż w grę może już wchodzić uzależnienie
od alkoholu), którzy pomogą przywrócić parze małżeńskiej w miarę oczekiwany porządek.
Ważne jest aby w sytuacji kryzysu odpowiednio szybko zareagować i doradzić małżonkom, kto i gdzie pomoże im rozwiązać problemy, z jakimi się borykają. Tego
typu działanie w obszarze pracy socjalnej nosi miano interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa obejmuje
kilka etapów działania pracownika socjalnego w działaniu poradniczym. Należą do nich:
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnoza, czyli ustalenie przyczyn kryzysu, który
wystąpił w związku małżeńskim
Określenie celu (ów) interwencji
Określenie warunków interwencji
Opracowanie planu działania interwencyjnego
w procesie poradniczym
Dobór metod, technik i środków działania poradniczego

Pierwszy etap-diagnozy przyczyn interwencji kryzysowej wynika z dwóch aspektów realizacji zadań pracownika socjalnego. Pierwszym z nich jest konieczność
podejmowania działań w sytuacji, gdy małżonkowie nie
dostrzegają symptomów rozpadu ich związku, a sytuacja, w jakiej się znajdują zagraża trwałości ich dalszego
prawidłowego funkcjonowania. Mam tu na myśli problemy związane z trudną sytuacją materialną, bytową czy
zaburzeniami osobowościowymi, które są podłożem narastających konfliktów w rodzinie. W takiej sytuacji pracownik socjalny jest zobowiązany podjąć interwencję,
której celem jest poprawa tych warunków, co stanowi
podstawę do zmiany relacji miedzy partnerami. Drugi
zaś aspekt odnosi się do sytuacji, kiedy to małżonkowie
sami dobrowolnie proszą pracownika socjalnego o poradę, która ma im pomóc w przezwyciężeniu trudności, na
jakie napotykają w swoim życiu. Chodzi tu o umiejętność
poprawy warunków życia rodzinnego, w tym relacji między nimi, dziećmi i innymi członkami rodziny. W takiej sytuacji pracownik socjalny musi ustalić, jakie są przyczyny
nieumiejętnego porozumiewania się, co utrudnia proces
prawidłowego kształtowania stosunków pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Prawidłowo zdiagnozowana sytuacja pozwala na określenie celów interwencji kryzysowej. Cel ten powinien być jasno i precyzyjnie
sformułowany, powinien być zrozumiały dla radzących
się i doradzającego. Aby zapobiec eskalacji sytuacji kryzysowej należy zwerbalizować uczucia małżonków i występujące między nimi konflikty. Podjąć próbę znalezienia wspólnych rozwiązań oraz zapobiec ewentualnym
nieodwracalnym, impulsywnym odreagowaniom, takim

jak pobicia, samobójstwo bądź morderstwo. Ponadto
ważne jest, aby zmotywować parę małżeńską do rozpoczęcia wspólnej psychoterapii.
Osiągnięcie założonych celów wyznacza charakter
i rodzaj podejmowanych działań. Muszą one mieć osadzenie w ustaleniach, co do miejsca i charakteru spotkań.
Pracownik socjalny w dalszym działaniu ma za zadanie
ustalić czy problem konfliktów i narastającego napięcia
zakłócającego porządek wewnątrzrodzinny warunkuje
tylko jeden z małżonków, czy też obydwoje. Jeśli któreś
z małżonków za zaistniałą sytuacje obwinia tylko jednego z nich, wówczas zadaniem pracownika socjalnego
jest uświadomienie małżonkom, że to oboje są odpowiedzialni za kryzys. I tak, jeśli jeden z małżonków dopuścił
się zdrady, co jest powodem do rozpadu ich związku,
przyczyną silnego zubożenia rodziny, co zmusza ją do
korzystania z pomocy instytucji społecznych i stało się
przyczyną silnych konfliktów w rodzinie, to nie tylko małżonek jest temu winien i nie tylko on ma za zadanie zmienić taki stan rzeczy, ale oboje są zobowiązani do tego, aby
uczynić wszystko, żeby móc samodzielnie funkcjonować
realizując podstawowe potrzeby swoje i pozostałych
członków rodziny. To samo dotyczy małżonków, z których jeden uzależnił się od środków odurzających. Oboje
muszą zrozumieć, że nie jest to tylko problem jednego
z nich, ale jest to problem ich obojga. Aby podjąć skuteczną interwencję należy zdefiniować kryzys jako problem pary, a nie jako problem jednego z partnerów. Ponadto obydwoje muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo
w działaniu poradniczym, gdyż rozwiązanie kryzysu jest
ich wspólnym dobrem. Tylko wspólne uczestnictwo w rodzinnym poradnictwie, daje szanse na to, że oboje dołożą
wszelkich starań, aby wyjść z trudnej sytuacji kryzysowej.
Może jednak okazać się, że tylko jeden ze współmałżonków wyraża chęć współpracy z pracownikiem socjalnym.
Wówczas należy podjąć działania poradnicze w stosunku
do niego, ale nie należy zapominać, że funkcjonuje on
w szerszym układzie grupowym. Dlatego też pracownik
socjalny powinien dołożyć wszelkich starań, aby w relacji
klient-doradca posługiwać się wiedzą uzyskaną od drugiego ze współmałżonków i pozostałych członków rodziny. Aby uczestniczący w procesie doradzania małżonek
nie czuł się osamotniony, jedną z radykalnych propozycji
doboru metod działania poradniczego jest włączenie go
w proces oddziaływania grupowego, w którym członkowie mają podobne doświadczenia społeczne i oczekują
porady, co do rozwiązania sytuacji, w jakiej się znalazły. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zastosowaniu
tej metody działania poradniczego, należy zastosować
metodę pracy z indywidualnym przypadkiem. Technikami zastosowanymi w tej metodzie są indywidualne
rozmowy. Stąd też po ustaleniu przyczyn problemów
i warunków spotkań, należy zaproponować spotkania
indywidualne, bowiem małżonkowie nie zawsze życzą
sobie wspólnego uczestnictwa w procesie poradniczym,
zwłaszcza w sytuacji, gdy są skonfliktowani. Pracownik
socjalny w trakcie indywidualnych rozmów powinien
ustalić, jakie oczekiwania wobec siebie mają małżonkowie. Jeśli uda mu się doprowadzić do zgody na wspólne spotkania powinien zaproponować im rozwiązania,
które są zbieżne w oczekiwaniach obu małżonków. Brak
zgłaszania oczekiwań zmusza pracownika socjalnego do
opracowania kalendarza rozwiązań i zaproponowania go
małżonkom. Przyjęcie wspólnych stanowisk pozwala na
opracowanie planu działania interwencyjnego, którego
sukces warunkuje zaangażowanie obojga małżonków.

W przypadku, gdy uzyska ich zgodę na wspólne spotkania, pracownik socjalny w działaniu poradniczym, powinien:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Nawiązać kontakt z obojgiem partnerów.
Wspólnie wyjaśnić, co jest powodem szukania
pomocy, czyli co wywołało kryzys; jaka jest ich
sytuacja życiowa i jakie relacje panują między
nimi; jakie podjęli działania, aby rozwiązać dotychczasową sytuację; jak do tej pory radzili sobie
w kryzysie małżeńskim; co odróżnia ten kryzys
od pozostałych; jak postępowano w ich domach
rodzinnych w przypadku sytuacji kryzysowych.
Ocenić stan psychiczny i fizyczny w celu ustalenia
możliwości pojawienia się zachowań destrukcyjnych (agresji, prób samobójczych).
Poszukać sposobów czasowego złagodzenia napięć i cierpienia obojga partnerów.
W przypadku określenia problemu, wesprzeć
partnerów w tym, aby zechcieli dokonać choć
jednej zmiany w obecnej sytuacji, takiej, która
pozwoliłaby im na dalsze funkcjonowanie.
Motywować do dalszych spotkań.

Prawidłowo opracowany plan działania musi zawierać
terminarz i miejsce spotkań, zarówno indywidualnych,
jak i wspólnych oraz proponowane metody, techniki
i środki jego realizacji. Głównym założeniem prawidłowo
zorganizowanego działania poradniczego dla małżeństw
w kryzysie jest wykorzystanie mocnych stron związku dla
podtrzymania jego trwałości. Reasumując, należy podkreślić, że w przypadku niesienia pomocy w postaci porady dla małżeństw w kryzysie pracownik socjalny działa
dwuetapowo. Po pierwsze uświadamia parze małżeńskiej sytuację kryzysową, w jakiej się znalazła zyskując
zaufanie obojga. Po drugie oddziałuje tak, aby uzyskać
zgodę obojga małżonków na realizacje planu pomocy
doradczej wg wspólnie wypracowanego planu działania. Diagnozując przyczyny kryzysu małżeńskiego zgłaszającej się kobiety należy pamiętać, że uczestnictwo jej
i dzieci w rodzinnych awanturach są przeżyciem traumatycznym, które silnie determinuje ich życie utrudniają
dostęp do ujawnienia rzeczywistych faktów funkcjonowania całej rodziny.

Dobre praktyki jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
Małgorzata Maras

„Trochę ciepła, szczypta słońca, uśmiech dziecka…”
Dom Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu

D

om Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną
z najstarszych w województwie opolskim, a zarazem jedyną placówką w mieście i powiecie dla dzieci
i młodzieży pozbawionych trwale lub okresowo opieki
ze strony rodziny własnej. Mieści się przy ul. Skarbowej 8.
Obecnie zamieszkuje w nim trzydziestu wychowanków.
Początki kozielskiego domu sięgają czasów powojennych. Państwowy Dom Dziecka w Koźlu został założony
1 kwietnia 1949r., na mocy decyzji Kuratorium Oświaty Śląskiego Okręgu Szkolnego w Katowicach. Władze
miasta Koźla przekazały na ten cel poniemiecki budynek
wojskowy.

Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

Obiekt wybudowany w 1875r. świetnie nadawał się na
dom dziecka i do dziś niewiele stracił ze swej przydatności. Wyposażenie w dniu otwarcia stanowiły proste meble, niezbędny i mocno wyeksploatowany sprzęt, żelazne
łóżka, sienniki i poduszki wypchane słomą. Brak było
zasłon i firan w oknach. Całość pomieszczeń i ich wyposażenie przypominały typowe, zaniedbane koszary wojskowe. Do 1997r., tj. do momentu tragicznej w skutkach
lipcowej powodzi, zarówno rozmieszczenie jak i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń nie uległo radykalnej zmianie. W 1979r. odbył się I Zjazd Wychowanków.
Według relacji wychowawców i kronik Domu potwierdził
on, że praca wychowawcza nie była daremna. Dom Dziecka wyróżniono Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odsłonięto tablicę pamiątkową, na której wyryte są słowa znaczące tak wiele „ To był nasz dom, tu wracają nasze myśli.” W miarę upływu czasu poprawiał się standard
życia wychowanków, na lepsze zmieniały się warunki
materialne i wyposażenie placówki. Bieżące remonty
polepszyły ogólną kondycję obiektu. Życie domu toczyło się stałym rytmem, aż przyszedł 9 lipiec 1997, dzień
w którym to wychowanków ponownie w dramatyczny
sposób doświadczył los. Po opadnięciu wody i oszacowaniu skali zniszczeń, przystąpiono do opracowania projektu programu robót powodziowych, odtworzeniowych
i modernizacyjnych. Przywrócenie Domu Dziecka do zasiedlenia nastąpiło 1 kwietnia 1998 roku, a więc dziewięć
miesięcy po powodzi. Placówka została odremontowana zgodnie z procedurą i obowiązującymi przepisami
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techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami. Całe przedsięwzięcie udało się dzięki pomocy ludzi
dobrej woli z całego kraju, a także
z wielu zakątków świata. Ostateczny remont i modernizację obiektu
ukończono w grudniu 1998r. Od
stycznia 1999r. zmieniła się podległość Domu Dziecka. Aktualnie
organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie
-Koźlu. Dyrektorem placówki jest
Pani Ewa Miller. Przeprowadzono
w placówce między innymi modernizację instalacji elektrycznej,
wodno - kanalizacyjnej, przeciwpożarowej i gazowej, zainstalowano
centralę telefoniczną typu Panasonic oraz zbiorczą antenę RTV i SAT.
Dokonano modernizacji instalacji
C.O. ze zmianą nośnika grzewczego na gazowy, wymieniono stolar- Kuchnia podręczna
kę okienną i drzwiową. W roku 2008
przeprowadzono szereg prac mających na celu dalsze
podnoszenie standardu pomieszczeń. Wymieniono we
wszystkich pokojach i salach wielofunkcyjnych wykładziny dywanowe na panele podłogowe. Zakupiono nowe
meble do pokoi dzieci, świetlicy i aneksu kuchennego
W budynku znajduje się 12 pokoi zamieszkiwanych przez
wychowanków, w tym: trzy pokoje dwuosobowe, osiem
pokoi trzyosobowych i jeden pokój czteroosobowy.

Pokój dziecka

Pokoje wyposażone są w tapczaniki, nowoczesne
meble, szafki nocne. W niemal każdym pomieszczeniu
znajduje się odbiornik RTV. Do dyspozycji wychowanków pozostają: świetlice - na terenie obiektu funkcjonują 3 pomieszczenia – pełniące rolę świetlicy, dzieci do
swojej dyspozycji posiadają odbiorniki RTV, DVD, wideo,
sprzęt nagłaśniający. Pokój do cichej nauki wyposażony
jest w stoły i krzesła oraz meblościankę. Dzieci mogą korzystać z bardzo dobrze zaopatrzonej biblioteczki, która w swoim księgozbiorze zawiera m.in. encyklopedie,
słowniki, oraz lektury szkolne. Na terenie placówki wychowankowie mogą korzystać z dwóch sal przeznaczonych do różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

rozwijających ogólną kondycję psychofizyczną. Wyposażone one zostały w bieżącym roku m.in. w rowerek treningowy, bieżnię, rower eliptyczny, kosz do koszykówki,
zestaw do jogi, stepper, mini bramkę, trampolinę, stół
do tenisa stołowego materace, piłki itp. W pomieszczeniu jadalni podłoga jest wykafelkowana, wyposażona
w jednolite meble stołowe (6 stołów, przy każdym stole
6 krzeseł).Wielkość sali i umeblowanie pozwala na jednoczesne spożywanie posiłku przez wszystkich
wychowanków. Posiłki z kuchni dostarczane są
do jadalni windą. Łazienki składają się z czterech
pomieszczeń, zmodernizowanych kompleksowo w roku 2009. Znajdują się w nich toalety
oraz prysznice. Dodatkowo toalety wyposażono w bidety oraz pralki automatyczne z których
korzystają wychowankowie. Każda z grup ma
możliwość korzystania z kuchni podręcznych,
które są przestronne i ładnie umeblowane z wyizolowanym aneksem jadalnym.
Rozmiar kuchni i ustawienie mebli pozwala
na jednoczesne korzystanie z pomieszczenia
przez kilkoro dzieci. Pomieszczenia są wykafelkowane i bardzo dobrze wyposażone w sprzęt
gospodarstwa domowego: lodówkę, czajnik
elektryczny, toster, zmywarkę do naczyń, kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, pochłaniacz.
Dla rodziców odwiedzających dzieci w placówce do dyspozycji pozostaje pokój gościnny,
z węzłem sanitarnym, wyposażony w odpowiednie miejsce do spania, lodówkę, czajnik
bezprzewodowy. Na przełomie roku 2008/2009 zorganizowano pracownię komputerową wyposażoną w trzy
stanowiska z dostępem do internetu. Pomieszczenie jest
wyremontowane, zakupiono nowe meble. W tym samym
czasie z pomieszczenia magazynowego utworzono pokój terapeutyczny w którym odbywają się zajęcia grupowe, psychologiczne i pedagogiczne z podopiecznymi.
Jasne wyremontowane lokum wyposażone w niezbędny
sprzęt pomaga w realizacji zajęć terapeutycznych. Od
czerwca 2007r. jedno z pomieszczeń zagospodarowano na gabinet w którym pracują: psycholog, pedagog
i pracownik socjalny. Dzieci mogą w intymnej atmosferze, bez obecności osób trzecich porozmawiać o swoich

problemach. Gabinet jest pomalowany w pastelowe kolory i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Szatnia, która
mieści się na dolnej kondygnacji budynku, wyposażona
jest standardowo. Wychowankowie do swojej dyspozycji
posiadają także plac zabaw usytuowany na tyłach posesji, w którym znajdziemy drewniane meble ogrodowe,
ławki, stół oraz huśtawki.
Organizację Domu Dziecka, jego zadania, specyfikę
oraz zakres sprawowanej opieki określa regulamin. Podstawowe znaczenie dla organizacji pracy z dzieckiem ma
koncepcja grupy wychowawczej.
W placówce funkcjonują trzy grupy rodzinkowe
(dzieci w różnym wieku, różnej płci). Jedna grupa liczy
10 wychowanków. W strukturze Domu funkcjonuje stały
zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Na zebrania zespołu zapraszani są również kuratorzy sądowi,
pedagodzy szkół do których uczęszczają dzieci, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 8 wychowawców,
którzy posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe zawodowe. Niektórzy z nich nadal podnoszą swoje kwalifikacje. Wychowawca kieruje procesem opiekuńczo-wychowawczym, wspiera dzieci w pokonywaniu trudności
szkolnych, współpracując ze szkołą. Pracę wychowawców
wspomagają: pracownik socjalny, pedagog, psycholog.
Odpowiedzialni są oni za utrzymanie kontaktów placówki ze szkołą i rodziną oraz prowadzą pracę środowiskową.
Zatrudnione są także dwie opiekunki nocne na pełnych
etatach, jedna z nich posiada wykształcenie wyższe magisterskie druga wyższe zawodowe. Dyżury pełnią od
godz. 22:00 do godz. 6:00 następnego dnia. Wychowawcy pracujący w godzinach rannych rozpoczynają pracę
od godz. 6-ej, zaś pełniący dyżur popołudniowy pracują
codziennie do godz. 22:00. Zorganizowana w ten sposób
opieka w pełni gwarantuje bezpieczeństwo wychowanków. O swoich problemach wychowankowie mogą in-

Pokój wypoczynkowy

formować Dyrektora placówki. W holu, w wydzielonym
miejscu zamontowana jest skrzynka uwag i wniosków
do której wychowankowie mogą wrzucać anonimowo
pisemne opinie, zastrzeżenia i skargi. Są one rzetelnie
rozpatrywane i wyciągane są konkretne wnioski do dalszego działania. Ta forma kontaktu w rozwiązywaniu konfliktów i problemów w opinii dzieci spełnia swoją rolę.
Oczywiste jest, że nic w pełni nie zastąpi rodzinnego
domu, matczynego ciepła czy ojcowskiego wsparcia, ale
warto podkreślić, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia
instytucjonalna opieka zastępcza sprawowana przez
dom dziecka podlegała modyfikacji i modernizacji. Sam
fakt zmniejszenia liczby wychowanków, rozmieszczenia
i wyposażenia sal na podobieństwo domu rodzinnego
jest ogromnym atutem w procesie wychowawczym.
Zmieniły się również kanony kształcenia i wychowywania podopiecznych domów dziecka. Miałam okazję odbywać kilkanaście lat temu praktykę w jednym z nich
na Opolszczyźnie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe. Pokazało ogromny trud, jaki podejmują
ludzie zawodowo związani z instytucjonalną opieką zastępczą i mam tu na myśli wszystkich pracowników od
dyrektora placówki po kucharkę czy zaopatrzeniowca –
wszyscy wkładają serce w to co robią, aby chociaż w małej części przekazać dzieciom ciepło rodzinne. Ogromna
jest też praca jaką wkłada pracownik socjalny koordynując współpracę całego zespołu, aby dziecko miało szansę
powrócić na łono biologicznej rodziny. Jest to zadanie
bardzo trudne jednak czasami udaje się je zrealizować.
Dzieci trafiają do placówki z bardzo wielu różnych powodów i często są to życiorysy tak poplątane, że trzeba
by zręczności hafciarki, aby częściowo je rozplątać. Dom
Dziecka pomimo tego, że jest środowiskiem instytucjonalnym, odmiennym od rodziny biologicznej, często
w życiu wychowanków spełnia rolę jedynego domu, który daje im ciepło, miłość, wychowanie i wykształcenie.
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Małgorzata Zaparta, Ewa Skirzewska

Ośrodek Adopcyjny w Opolu

O

środek
Adopcyjny
w Opolu prowadzony
jest od 1 stycznia 2012 roku
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, podlegający
Marszałkowi
Województwa
Opolskiego. Powołanie placówki zgodnie z art.244 ust.1
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wiązało
się z likwidacją „Publicznego
Ośrodki Adopcyjno- Opiekuńczego”.
Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się
dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, a jego wyłączną kompetencją jest prowadzenie procedur przysposobienia
oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Współpracuje on także ze środowiskiem
lokalnym, w szczególności Siedziba Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, ul Rejtana 5
z innymi podmiotami właści• wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandywymi w zakresie wspierania rodziny, tworzącymi system
datów do przysposobienia dziecka oraz osób, które
pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy
przysposobiły dziecko;
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, insty•
organizowanie szkoleń dla kandydatów do przytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
sposobienia dziecka;
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami
•
wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla
społecznymi.
kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii
Art. 156 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzazastępczej określa najważniejsze zadania ośrodka:
nie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących
• kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia
umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego
•
zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom
do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pew ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno
dagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informa-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawiecji o stanie zdrowia dziecka;
nia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
• dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze
•
prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywawzględu na potrzeby dziecka;
nych
zadań.
• współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca
Ośrodek realizuje swoje zadania nieodpłatnie. Wyłączew szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępo- niu od tej zasady - według obowiązującego jeszcze stanu
prawnego - podlegają szkolenia dla kandydatów do przywania opiekuńczego;
• udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków sposobienia dziecka (opłata nie może być większa niż 150
o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych % minimalnego wynagrodzenia). Trwające obecnie prace
legislacyjne nad zmianą ustawy (nowelizacja przyjęta przez
dokumentów;
• gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą Sejm 16 marca oraz przewidziana do rozpatrzenia przez Senat 11 kwietnia br.) przewidują między innymi uchylenie
być przysposobione;
• przeprowadzanie badań pedagogicznych i psycho- obowiązku wnoszenia ww. odpłatności. Szkolenia są oblogicznych kandydatów do przysposobienia dzie- ligatoryjne - ma to zapobiec sytuacjom pochopnych adopcji, które kończą się rozwiązaniem ich przez sąd. Przed
cka;
• przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdro- skierowaniem kandydata na szkolenie ośrodek dokonuje
wotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kan- jego wstępnej oceny z uwzględnieniem między innymi
dydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej motywacji do podjęcia się wychowania dziecka.
Proces adopcyjny składa się z wielu etapów. Nad ca„wywiadem adopcyjnym”;
łością
pieczę trzyma Ośrodek, zaś przeprowadzenie go
• prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka; i uprawomocnienie należy do sądu rodzinnego, który ma
decydujący wpływ w sprawie. Pierwszy etap zaczyna się

w Ośrodku, do którego zgłaszają się przyszli rodzice lub
rodzic. Następuje wówczas zapoznanie z procedurą adopcyjną tj. przedstawiany jest chcącym adoptować dziecko
wykaz wszystkich dokumentów, zaświadczeń i czynności,
jakich muszą dokonać w trakcie całego procesu. Przeprowadzana jest rozmowa z kandydatami, aby sprawdzić motywację dokonania przysposobienia, świadomość problemów jakie z tego faktu wynikają, aby nakreślić rodzicom
sytuację i pewien profil dzieci oczekujących na adopcję.
Ważnym elementem jest rozmowa z pedagogiem mająca
na celu rozpoznanie możliwości rodziny i warunków, jakie
może ona zaoferować dziecku. Dalszy etap to badania
psychologiczno-pedagogiczne, które określają predyspozycję i cechy charakteru kandydatów. Kolejnym krokiem
jest wywiad środowiskowy, przeprowadzany przez pracowników Ośrodka. Aby rodzina mogła dalej uczestniczyć
w postępowaniu adopcyjnym musi uzyskać akceptację
Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka. Komisja zbiera się co pewien czas i po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach na
rodziców adopcyjnych wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze. Jeżeli wszystkie dotychczasowe etapy
przebiegły pomyślnie kandydaci odbywają specjalistyczne
szkolenia, które mają charakter grupowy i indywidualny.
Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych
z przyjęciem dziecka osieroconego, naukę metod rozwiązywania problemów i zapoznanie się z innymi rodzinami
będącymi w podobnej sytuacji. Terminy szkoleń ustala się
po wcześniejszym uzgodnieniu z kandydatami, a po jego
zakończeniu zapada końcowa decyzja o zakwalifikowaniu
rodziny do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Kolejnym
etapem jest oczekiwanie na wskazanie dotyczące konkretnego dziecka, uwzględniającego zarówno jego cechy jak
i oczekiwania rodziców. Czas ten jest bardzo zróżnicowany i zależny od wieku i płci dziecka, jakie pragną przyjąć
rodzice. Potencjalni rodzice uzyskują wszystkie informację
o dziecku, które może wejść do ich rodziny, jakie posiada
Ośrodek. Otrzymują dane na temat sytuacji rodzinnej,
zdrowia, predyspozycji, czy wyglądu dziecka. Na podstawie tych informacji mogą zdecydować się na pierwszy
kontakt z dzieckiem. Jeżeli wszystko układa się pomyślnie
dochodzi do pierwszego kontaktu z dzieckiem. Rodzina
razem z pracownikiem Ośrodka jedzie do placówki, w której przebywa dziecko, aby się z nim zapoznać. Od tej pory
może stale utrzymywać z nim kontakt, odwiedzać je i brać
udział w jego życiu. Po tym etapie jeżeli nawiążą się właściwe relacje rodzina wnioskuje o przysposobienie pozna-

nego dziecka składając w sądzie komplet dokumentów.
Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej sąd wyraża zgodę
na zabranie dziecka przez rodzinę do domu. Jest to tzw.
okres preadopcyjny. Po pewnym czasie odbywa się druga
rozprawa tzw. adopcyjna, dopełniająca formalności prawnych.
Adopcja w Polsce jest procesem tajnym. Nikt spośród
osób uczestniczących w jej przebiegu (pracowników
ośrodka adopcyjnego, prawników, kuratorów, pracowników domu dziecka i in.) nie ma prawa ujawniać szczegółów sprawy zwłaszcza, jeśli chodzi o dane osobowe dziecka i jego rodziców naturalnych, jak i adopcyjnych. Sam
przysposobiony może ubiegać się o ujawnienie tych informacji dopiero po uzyskaniu pełnoletniości, występując
z wnioskiem do sądu rodzinnego.
Ośrodek Adopcyjny w Opolu mieści się na ul. Rejtana
5 -II piętro. W Ośrodku kandydaci mogą liczyć na pomoc
wykwalifikowanej kadry pracowników, która pomaga
w całym procesie adopcyjnym oraz wspiera rodziny i dzieci. W placówce została utworzona grupa wsparcia pn. „Rodzina Rodzin”, która ma na celu wspieranie i integrowanie
zawiązanych rodzin adopcyjnych. Utworzona grupa jest
szansą na rozwijanie już nabytych umiejętności wychowawczych, okazją do dzielenia się wspólnym doświadczeniem i wspierania w sytuacjach trudnych poprzez
wymianę doświadczeń, informacji, dzielenie się swoimi
odczuciami i refleksjami, w dużej mierze grupa jest sama
w sobie źródłem pomocy. Placówka organizuje również,
coroczne pikniki rodzinne, w których uczestniczą rodziny
adopcyjne oraz zawodowe rodziny zastępcze z dziećmi,
przedstawiciele domów dziecka, pogotowia opiekuńczego oraz reprezentanci instytucji publicznych. Piknik ma na
celu integracje środowisk rodzinnych, wymianę doświadczeń rodzicielskich i popularyzację różnych form rodzinnej
opieki zastępczej.
W Polsce jednym z ważnych i nadal nierozwiązanych
problemów pozostaje umieszczanie i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Dzieci pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie mają szansy zaznać
tego co jest przyrodzonym, naturalnym prawem każdego
dziecka – wychowywania się w rodzinie, posiadania Mamy
i Taty. Ośrodek Adopcyjny w Opolu zapewnia dzieciom
możliwości wychowania się w rodzinie w miejsce wychowania instytucjonalnego oraz daje szansę małżonkom
spełniania się w macierzyństwie i ojcostwie.

III sektor – Socjalne organizacje
pozarządowe
Joanna Łaba

Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Zespołem Downa

O

polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa powstało w lutym 1999r. Celem
Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i ich
rodzicom w rehabilitacji, edukacji oraz integracji społecznej. W chwili obecnej stowarzyszenie obejmuje swoją
opieką ponad 170 osób (dzieci i dorosłych) z zespołem
Downa mieszkających w całym województwie opolskim.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje trzy główne obszary, wszystkie równie istotne i ważne. Pierwszy z nich
to systematyczna i kompleksowa rehabilitacja dzieci
i młodzieży z zespołem Downa. Stowarzyszenie prowadzi liczne formy terapii i rehabilitacji, zajęcia indywidualne i grupowe. W ramach terapii indywidualnych prowadzimy zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem,
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muzykoterapeutą (dzieci i młodzież
uczy się gry na fortepianie), hipoterapię, kynoterapię (terapia z psem) oraz
indywidualną rehabilitację ruchową.
Proponujemy także zajęcia grupowe
na basenie, z nauką pływania, warsztaty fotograficzne z nauką fotografowania, muzykoterapię z nauką gry
na bębnach afrykańskich, grupowe
zajęcia logopedyczno-pedagogiczne
dla maluchów. Wszystkie te rodzaje terapii finansowane są w dużej części ze
środków PFRON. Każdego roku Stowarzyszenie przygotowuje i składa liczne
wnioski, uczestnicząc w konkursach
na dofinansowanie statutowej działalności. Niestety, z roku na rok otrzymujemy coraz mniejsze wsparcie, choć
dzieci i proponowanych ofert przybywa. Celem prowadzonej na tak szeroką
skalę terapii i rehabilitacji jest osiągniecie możliwie najlepszego rozwoju dzie- Nasi podopieczni
cka, zdobycie nowych i niezbędnych
w życiu umiejętności i jak największej samodzielności.
Chodzi o to, by w przyszłości, w życiu dorosłym - osoby
z zespołem Downa mogły prowadzić życie tak, jak inni
ludzie, by mogli podjąć pracę, by żyć, cieszyć się i być
maksymalnie niezależnymi, by jak najmniej potrzebowali
opieki i wsparcia innych.
Kolejna część naszej działalności to wszelkiego rodzaju imprezy i spotkania integracyjne, informowanie,

Impreza integracyjna

edukacja i przybliżanie świata osób niepełnosprawnych – mieszkańcom naszego województwa. Co roku
organizujemy wojewódzkie obchody Światowego Dnia
Zespołu Downa (21 marca), zabawę z Mikołajem, bal
Karnawałowy, koncerty w szkole muzycznej, koncerty
kolęd w opolskich kaplicach i kościołach, Dzień Dziecka,
a także 2-4 dniowe integracyjne wycieczki i letnie turnusy rehabilitacyjne.
Światowy Dzień Zespołu Downa w tym roku obchodzony będzie po raz szósty, jednak po raz pierwszy
przez ONZ i wszystkie 193 państwa członkowskie. Ustalona data - 21.03 – jest datą nieprzypadkową, gdyż to
właśnie trzeci chromosom 21 pary odpowiedzialny jest
za całe „zamieszanie” w zespole Downa. Osoby zdrowe
mają 23 pary chromosomów w każdej komórce ciała,
a nasi podopieczni mają jeden chromosom więcej. Tym
dodatkowym, trzecim chromosomem jest chromosom
21 pary. Dlatego 21.03- to na całym świecie Dzień Zespołu Downa. To także nadzieja, że tak, jak budząca się
tego pierwszego dnia wiosny, do życia przyroda – osoby z zespołem Downa będą miały swoją „wiosnę” i będą
mogły „rozkwitnąć” pełnią swojego życia, życzliwością
i dobrocią, w pełni zaakceptowane przez tzw. zdrową
cześć społeczeństwa. Stowarzyszenie co roku, w sobotę
poprzedzającą Dzień Światowy organizuje na głównym
placu Opola, pl. Wolności - Happening, podczas którego
nie tylko bawimy się, świętujemy, ale także opowiadamy
przechodniom i mieszkańcom Opola o naszym istnieniu,
życiu, o radościach i troskach oraz informujemy w jaki
sposób mogą nam pomóc, mając na uwadze nie tylko
materialną i finansową pomoc.
W tej części działalności Stowarzyszenia mieszczą się
także cykliczne zebrania rodziców, na które zapraszani są
specjaliści z różnych dziedzin, omawiane są istotne sprawy dla naszych dzieci i dalszego rozwoju organizacji. Dla
rodziców malutkich dzieci, nowonarodzonych i tych do
3- 4 roku życia organizowane są spotkania w tzw. Grupie
Wsparcia. Są to spotkania w mniejszej grupie, w rodzinnej
atmosferze, na których można podzielić się swoimi obawami, smutkami i radościami, uzyskać informacje gdzie
i jak załatwić sprawy w urzędzie, u lekarza, rehabilitanta.
Na co zwrócić szczególną uwagę, czemu poświęcić więcej czasu, a co może trochę poczekać. Grupa Wsparcia, to

także, jeśli mama tego sobie życzy – pierwsze spotkanie
zaraz po porodzie, jeszcze w szpitalu lub w domu.
Prowadzimy też stronę internetową (www.ospdzd.
com), na której można znaleźć zarówno informacje o zespole Downa, jak i o działalności stowarzyszenia, aktualności, adresy do innych organizacji, a także bogatą galerię zdjęć. Wielkim problemem jest brak stałej siedziby
i miejsca, gdzie mogłyby się odbywać spotkania, zajęcia
i zabawy dla dzieci. W 2002 roku gmina Opole przekazała
na naszą działalność budynek znajdujący się przy ul. Jagiellonów 53, który wymaga jednak kapitalnego remontu i przebudowy.
Mamy już pełną dokumentację i pozwolenie na budowę, kosztorysy. W 2009r. wyremontowany został dach,
zamontowane okna dachowe. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej- niestety, wniosek został odrzucony, a dalszy remont wstrzymany. Nie możemy liczyć na pomoc ani Urzędu miasta Opole, ani Urzędu
Wojewódzkiego. Nie ma także stosownych programów
w PFRON-ie, z których moglibyśmy otrzymać dofinansowanie. Dlatego zbieramy każdą wpłaconą na nasze konto
złotówkę, każdą darowiznę. Szczególnie gorąco liczymy
co roku na wpłaty z podatku 1%, a dzięki tym wpłatom
możemy prowadzić naszą działalność, rehabilitację. Gromadzimy fundusze na dalszy remont naszej siedziby, naszego Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Zespołem Downa, naszego tętniącego życiem DOMU.
Chcemy w bieżącym roku kontynuować remont budynku przy ul. Jagiellonów, by jak najszybciej mogły
w nim odbywać się terapie i zajęcia, spotkania i konsultacje, porady lekarskie i rehabilitacja. Będziemy wdzięczni
za wszelką pomoc (także rzeczową - wszelkiego rodzaju materiały budowlane i wykończeniowe, wyposażenie, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i inne).
W chwili obecnej wynajmujemy dwa pomieszczenia przy
ul. 1-go Maja w Opolu i tam odbywają się indywidualne
zajęcia terapeutyczne, spotkania Grupy Wsparcia.

Troska, plany stworzenia i spełnienia marzeń o powstaniu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Zespołem Downa z całego województwa, w remontowanym
budynku przy ul. Jagiellonów 53- to nasza trzecia część
działalności. Jednak żadne budynki, ośrodki czy centra
rehabilitacji nie są w stanie zapewnić prawdziwej radości, poczucia bezpieczeństwa, bycia potrzebnym i akceptowanym. To wszystko może tylko sprawić prawdziwa
i szczera życzliwość, prawdziwe i szczere przyjęcie i zaakceptowanie tych słabszych i mniej zaradnych przez silniejszych, sprawniejszych, przez nas wszystkich. Poprzez
przyjazne nastawienie, poprzez tworzenie odpowiednich
przepisów, ustaw i regulaminów. W taki sposób, by nasi
podopieczni mogli razem ze swoimi zdrowymi rówieśnikami uczestniczyć w np. letnich obozach i koloniach, by
mogli korzystać z wyjazdów do sanatorium, uczestniczyć
w życiu społecznym i kulturalnym, by nie byli skazani na
spędzanie czasu tylko w gronie osób niepełnosprawnych, by mogli żyć nie obok, ale razem z nami.
*autorka jest Prezesem Opolskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa
*autor zdjęć: Katarzyna Brandt
Opolskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa
( nr rej. KRS 0000072761 )
ul. 1-go Maja 9 pok.93
45-068 Opole
tel. 077 / 4417740 lub 500611595
www.zespoldowna.opole.pl
Konto bankowe: PKO BP I O/Opole
Nr 56 1020 3668 0000 5302 0095 6011
NIP: 754-26-08-345
Regon: 531423643

Empowerment – gazeta studencka
Dawid Kazimierczak
Student III roku kierunku: praca socjalna na Uniwersytecie Opolskim

Wakacyjne praktyki na światowym poziomie.
Brytyjskie doświadczenia opolskiego studenta

S

tudenckie praktyki budzą w studentach mieszane uczucia. Z jednej strony dają studentom
możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką,
z drugiej zaś stwarzają możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w konkretnych sytuacjach. Dzięki temu studenci mogą otrzymać niezbędne doświadczenie, które
jest niezmiernie cenione na rynku pracy. Niestety, wielu
studentów traktuje to zadanie, jako przykry obowiązek,
który kojarzy im się z nauką obsługi kserokopiarki oraz
robienia kawy. Niezależnie od nastawienia, studenci
w ciągu trzech lat mają obowiązek odbycia 300 godzin
praktyk, w tym również praktyk 120- godzinnych w konkretnej, wcześnie wybranej instytucji, które zajmują
niemal miesiąc. Ten miesiąc to sporo czasu, szczególnie
gdy ktoś spędzi go tylko przy kserokopiarce. Na szczęś-

cie można ten czas wykorzystać inaczej. Warto się zatem
zastanowić, jak odbyć praktykę aby jak najwięcej na niej
skorzystać. Być może instytucja, którą wybierzemy stanie
się naszym przyszłym miejscem pracy, lub też da nam
nowe spojrzenie na naszą specjalizację.
Praktyki zagraniczne
Na kwestię praktyk warto również spojrzeć globalnie.
Studenci nie muszą się ograniczać do miasta, w którym
studiują. Granice stoją otworem i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjechać na studenckie praktyki do innego kraju. Międzynarodowe praktyki mogą przynieść wiele dobrego. Przede wszystkim dają okazję do przyjrzenia
się standardom oraz metodom pracy zagranicznych instytucji, które najczęściej zorganizowane są zupełnie ina-
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czej niż polskie placówki socjalne. Nie sposób również
zapomnieć o takich korzyściach jak poprawa znajomości
języka obcego czy poznanie obcej kultury. Dzięki takim
praktykom staniemy się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, ponieważ będziemy mogli zaoferować pracodawcy
najnowsze światowe trendy i sposoby działania.
Chcąc dostać się na zagraniczne praktyki warto skorzystać z gotowych rozwiązań, jakie dają programy państwowe lub uczelnie wyższe. Między innymi można wziąć
udział w programie „Leonardo da Vinci”, który jest częścią
programu edukacyjnego Unii Europejskiej. Program ten
skupia się na rozszerzaniu kwalifikacji zawodowych za
pomocą praktyk i stażów zagranicznych. Aby wnikliwiej
zapoznać się z możliwościami jaką daje program „da Vinci” można wejść na stronę internetową http://leonardo.
org.pl/. Kolejnym sposobem może być program Erasmus,
który głównie zajmuje się międzynarodowymi wymianami studenckimi, ale również wspiera dłuższe praktyki.
Obecnie Uniwersytet Opolski współpracuje z 27 krajami
Unii Europejskiej. Wszelkie informacje o tym programie
można znaleźć na stronie internetowej http://www.erasmus.uni.opole.pl/. Istnieje również inna możliwość dostania się na zagraniczne praktyki. Można indywidualnie
wyszukać instytucje, które nas interesują i samodzielnie
starać się o przyjęcie na praktyki. Metoda ta może wydawać się dość skomplikowana, lecz przy odrobinie własnego zaangażowania, jest możliwa do zrealizowania.
Mogę o tym zapewnić bazując na własnym doświadczeniu, które nabyłem będąc na praktykach w Anglii.
Praktyki w St. Christopher Hospice
Placówka, w której miałem możliwość odbywać praktyki mieści się w Londynie i należy do St. Christopher’s
Group, w skład której wchodzą dwa hospicja. Główną
cześć pobytu spędziłem w St. Christopher’s Hospice. Zostało ono założone w 1967 roku i było pierwszym nowoczesnym hospicjum. Nie da się ukryć, że nadal jest jedną
z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie.
Zakres oferowanych świadczeń jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. opiekę w domach pacjentów przez
wykwalifikowaną kadrę hospicjum, działanie dziennego
centrum pobytu, w którym odbywają się spotkania rodzin oraz specjalne wydarzenia organizowane przez hospicjum, różnego rodzaju terapie, pomoc pracowników
socjalnych, psychologów, opiekunów duchowych, oraz

Nowoczesne wnętrze St. Christopher’s Hospice

szkolenia zarówno dla personelu jak i wolontariuszy.
Moim zadaniem było pomaganie pacjentom w dziennym
centrum pobytu. Dodatkowym elementem, ze względu
na studiowany w Uniwersytecie Opolskim kierunek było
przyglądanie się pracy pracowników socjalnych oraz
uczestnictwo w szkoleniach i naradach personelu. Zadania, które otrzymywałem od kadry zarządzającej sprawiły, że miesiąc praktyk minął niesamowicie szybko. Dzięki
nim mogłem obserwować nowoczesne metody pracy
z pacjentami oraz przyglądnąć się zagranicznym standardom. Praktyki pozwoliły mi również zgłębić wiedzę
z zakresu pracy socjalnej oraz zdobyć wiele przydatnych
umiejętności.
Sposoby aplikacji na zagraniczne praktyki
Najłatwiejszym sposobem aplikowania na praktyki
zagraniczne jest skorzystanie z zasobów Internetu. Można korzystać z polskich stron oferujących zagraniczne
staże, o których już wspomniałem oraz ze stron internetowych państw, które nas konkretnie interesują. Angielską bazą instytucji, w których można być wolontariuszem jest strona http://www.volunteering.org.uk/. Na tej
stronie znajdują się wszelkie informacje o instytucjach,
które potrzebują wolontariuszy oraz łatwy sposób ich
wyszukiwania. Warto również wspomnieć, że zagraniczne instytucje bardzo często korzystają z wolontariatu.
W hospicjum, w którym miałem praktyki wolontariuszami było około 1000 osób. Decydując się na zagraniczne
praktyki należy pamiętać o wcześniejszy dokładnym zaplanowaniu takiego wyjazdu oraz ustaleniu z placówką
ważnych informacji: czasu pracy, dokładnych wymagań
formalnych, niezbędnych dokumentów, które trzeba ze
sobą przywieźć, ewentualnych zwrotów kosztów transportu. Z mojego doświadczenia jednak wiem, że aplikacja na praktyki zagraniczne jest bardzo prosta i często
polega na napisaniu kilku wiadomości do instytucji,
w której chcemy mieć praktyki.
Mam nadzieje, że przedstawiony obraz zagranicznych praktyk spowoduje, że studenci będą częściej wybierali tę formę zdobywania doświadczenia. Praktyki
studenckie to przecież istotny element naszej studenckiej edukacji. Dlatego też czas na nich spędzony należy
rozpatrywać w kategorii szans oraz możliwości. Watro
już teraz zadać sobie pytanie jak spędzić miesiąc praktyk
wakacyjnych.

Polecamy...
Iwona Dąbrowska – Jabłońska

Jurek Owsiak,
Róbta co chceta czyli z sercem jak na dłoni.
Historia dwudziestu lat grania orkiestry.
Linda Polman,
Karawana kryzysu.
Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej
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zisiaj pragnę polecić Państwu dwie publikacje.
Obie dotyczą oczywiście pracy socjalnej, ale pokazują dwa diametralnie różne oblicza tej działalności.
Pierwsza to książka przyjemna i pozytywna, druga denerwująca i szokująca jednocześnie. Czytając tą pierwszą
możemy czuć się dumni, ale lektura drugiej każe nam
zastanawiać się jak to możliwe, że świat godzi się na takie absurdy. Jedna z tych publikacji dotyczy Polski, druga opisuje wydarzenia jakie miały i nadal mają miejsce
w krajach Afryki.
Styczeń 2012, a wcześniej styczeń 2011, 2010, 2009
i tak od dwudziestu lat. Wielu z nas już przyzwyczaiło
się do tego, że początek każdego roku upływa nam pod
znakiem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dwadzieścia lat temu, mało kto wierzył w sukces tego
przedsięwzięcia, ale dziś mało kto wyobraża sobie, że
nie weźmie w nim udziału. Chcąc podkreślić jubileusz
tak szczytnej akcji charytatywnej polecam Państwu
publikację napisaną przez pomysłodawcę i założyciela
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego
Owsiaka pt. „Róbta co chceta, czyli z sercem jak na dłoni
- 20 lat grania orkiestry”. Jest ta książka świadectwem
ogromnej pracy, jaką wykonał on sam i jego współpracownicy. Początki działalności Orkiestry nie zapowiadały
aż tak spektakularnych osiągnięć. Jerzy Owsiak pojawił
się w połowie lat 80-tych, w telewizji na ul. Woronicza
i w radiu na ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Dziwny człowiek, który grał jeszcze dziwniejszą muzykę, wykrzykiwał hasła w stylu „Uwolnić słonia”, nosił żółte spodnie
i zakładał razem ze znajomymi Towarzystwo Przyjaciół
Chińskich Ręczników. Aż spotkał lekarzy z Centrum
Zdrowia Dziecka i wówczas zaczęła się jego przygoda
z nowoczesną kardiochirurgią.
W swojej książce Jurek Owsiak szczerze opowiada
o wszystkim, o sukcesach i porażkach, o tym jak budował Fundację WOŚP, jak wielkim stresem były dla niego
i jego współpracowników pierwsze styczniowe Finały Orkiestry. Na tle wszystkich zmian ustrojowych, jakie w tym
czasie przechodziły przez Polskę, powodzenie Orkiestry
wydawało się nierealne. Jednak Polacy, zupełnie niespodziewanie, zjednoczyli się wokół idei pomocy dzieciom,
uczestniczyli w licytacjach Złotych Serduszek, jeździli
na Przystanki Woodstock, wspólnie budowali pierwszy
w Polsce serwis internetowy aukcji charytatywnych.
Skala reakcji zaskoczyła wszystkich, począwszy od
telewizji, poprzez polityków i decydentów, którzy po-

czuli się w tej sytuacji nawet trochę zagubieni, aż do samych organizatorów, którzy oczywiście przyjęli sukces
z radością. Jurka Owsiaka zawsze wspierali zwykli ludzie
i to właśnie dla nich i dzięki nim Orkiestra cały czas gra
i to coraz głośniej. Głośno mówi się także co roku o pieniądzach, jakie Orkiestra zbiera. Jurek Owsiak szczerze
i otwarcie opowiada również o tym, w jaki sposób i na co
są przekazywane zbierane środki. Wszystko jest jawne,
możliwe do sprawdzenia i weryfikacji. Odpowiada także
na pytania i wątpliwości sceptyków, bo Orkiestra jednak
nie wszystkim się podoba. Książka liczy ponad 500 stron,
ale czyta się ją bardzo przyjemnie, własne wspomnienia z minionych lat mieszają się z tymi przywoływanymi
przez Owsiaka, który opowiada z ogromnym zaangażowaniem i poczuciem humoru, a wszystko przeplatane
ogromną ilością zdjęć. To doprawdy piękna książka o nas
samych, opowiadająca o gorących i szczodrych sercach
Polaków, o tym jak potrafią się zjednoczyć.
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Teraz chcę namówić Państwa do spojrzenia na sposób udzielania pomocy nieco inaczej, z szerszej, międzynarodowej perspektywy. Książka, która o tym opowiada
nosi tytuł „Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej” autorstwa niezależnej dziennikarki
z Holandii, która od wielu lat przygląda się interwencjom
zbrojnym i akcjom humanitarnym m.in. w Afganistanie,
na Haiti i wielu innych krajach Afryki, gdzie cierpią niewinni i bezbronni ludzie. Z tych podróży i wspomnień
powstał wstrząsający tekst. Tekst opowiada o tym, jak
pomoc humanitarna przeradza się czasem w doskonały
biznes, który dostarcza pieniądze i dobre samopoczucie
wszystkim, poza tymi którym jest naprawdę potrzebna.

Niesienie pomocy międzynarodowej stało się przemysłem, w którym obraca się miliardami, walczy o jak
największy udział w rynku i robi wszystko, by uprzedzić
konkurencję. Podkreślam, że nie wszystkie organizacje
funkcjonują w taki sposób, ale w książce Lindy Polman,
na 304 stronach, opisano wiele z tych, które porzuciły
szczytne ideały i uczyniły ze szlachetnej misji sposób
zarabiania pieniędzy. Autorka koncentruje się wyłącznie na negatywnych kontekstach i przykładach, pokazując jak pomoc humanitarna nie powinna wyglądać.
Po pierwsze, jak pisze Polman zmorą są obozy dla
uchodźców, które są utrzymywane całymi latami, ale
nie robi się zupełnie nic aby ludzie którzy w nich przebywają mogli wrócić do siebie. Np. w obozie Kakuma
w Kenii od 20 lat koczuje 18 tysięcy uchodźców z Sudanu i Somalii. Pytanie: po co przez tyle lat wydaje się
fortunę na utrzymanie tych miejsc, zamiast zbudować
ludziom studnie, pozwolić im wrócić do kraju i przezwyciężyć suszę? Kolejny przykład absurdu - proszę
bardzo. Organizacje starające się o pieniądze rozdzielane przez agendy ONZ na pomoc humanitarną muszą
dysponować nimi zgodnie ze wskazaniami ofiarodawców. I chociaż ci, nie zawsze wiedzą, co naprawdę jest
potrzebne, to odgórnie ustalają przeznaczenie dotacji.
Do głodujących mieszkańców Afryki trafiają więc tabletki odchudzające, koce elektryczne, rękawice narciarskie, karma dla psów, albo co prawda nowoczesne
protezy dla okaleczonych dzieci z Sierra Leone, ale nie
można z nich skorzystać, bo lokalna baza medyczna
nie jest gotowa do obsługi tak nowoczesnej technologii. Również same organizacje charytatywne często
wykazują się brakiem zdrowego rozsądku. Tak było np.
w 1994 roku podczas ludobójstwa w Rwandzie, gdzie
setki organizacji pomagały uciekinierom z plemienia
Hutu, którzy wcześniej z zimną krwią wymordowali
miliony swoich rodaków z plemienia Tutsi. Natomiast
Tutsi, którzy pozostali w kraju nie otrzymali absolutnie
żadnej pomocy, chociaż woda była skażona, brakowało żywności, benzyny, słowem wszystkiego. W tym
samym czasie oprawcy z plemienia Hutu żyli w luksusowych obozach w Gomie. Takich przykładów jest
w „Karawanie kryzysu” wiele i czyta się ją z przerażeniem. To także smutna książka. Jednak powiedzmy stanowczo, że autorka nie namawia do rezygnacji z działań pomocowych, przeciwnie zwraca uwagę na ważne
kwestie i na to, że w tym całym biznesie, jakim stała
się pomoc humanitarna, wciąż najważniejszy jest człowiek. Zapraszam do lektury tej pozycji, chociaż jest to
zły obraz międzynarodowej pracy socjalnej.
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