
Konkluzje pierwszego etapu

Grupy wiedzy:

- obywatel – („petent”) w tym kontekśccie ośoby pozośtające w kontakcie z inśtytucjami, 
głocwnie z pomocą śpołeczną

- naukowcy – zajmujący śię problematyką kontaktocw obywateli z inśtytucjami

- przedśtawiciele pomocy śpołecznej – w tym kontekśccie reprezentują inśtytucje lub 
„pomagaczy” (pamiętając, zee teze śą obywatelami)

I. Konflikt w działaniu pomocy społecznej między własnymi potrzebami a 
potrzebami klienta

   1.Szufladkowanie,  klasyfikowanie problemów

Ze śtrony grupy obywateli: W trakcie śpotkanc z cyklu Krzyzeowanie Wiedzy uśłyśzeliścmy, zee
potrzebujący mogą czucc,  zee śą pośtrzegani przede wśzyśtkim przez pryzmat ich problemu.
Mogą czucc śię niezrozumiani i niewyśłuchani, a jednocześcnie mogą odczuwacc, zee śą zbyt śzyb-
ko zaśzufladkowani jako alkoholicy, trudni rodzice, bezrobotni, bezdomni.

To jeśt dla nich trudne do zaakceptowania i fruśtrujące. Kazedy człowiek jeśt kimśc więcej nize
„problemem”. Klienci odnośzą wrazeenie, zee nie zawśze podchodzi śię do ich problemocw i śytu-
acji indywidualnie. Zaśzufladkowanie powoduje, zee nie jeśt juz e mozeliwe autentyczne, empa-
tyczne pochylenie śię nad indywidualną śytuacją, ktocra jeśt bardziej złozeona nize śam ich pro-
blem.

Ponadto, niekiedy niektocrzy odczuwają, zee śą kategorie ludzi gorzej lub lepiej traktowanych.

Ze śtrony przedśtawicieli pomocy śpołecznej: Dla pracownikocw śocjalnych natomiaśt wydaje
śię, zee praca poprzez uśtalone kategorie "klientocw" jeśt pomocna i bardziej śkuteczna, ponie-
waze pozwala na lepśze śkoncentrowanie śię na problemie i odpowiednio do niego udzielaną
pomocą. Nie powoduje rozpraśzania śię, a zatem daje mozeliwośccc na śzybśze ośiągnięcie celu.

Muśzą traktowacc klienta przez pryzmat kategorii, aby zośtała wydana decyzja adminiśtracyjna
np. na zaśiłek okreśowy (finanśowany przez wojewodę i oścrodek), bo muśi bycc wpiśana kate-
goria w śyśtem komputerowy, czyli w dokumenty (dyśfunkcja, np. niepełnośprawnośccc). Utrud-
nia to pracę z klientem, bo jeścli pracownik śocjalny nie jeśt zbyt wnikliwy albo nie ma czaśu, to
klient widziany jeśt jedynie przez pryzmat problemu. Pracownik śpołeczny nie ma czaśu na
wnikliwą diagnozę zcrocdeł problemu. Częśto pełna diagnoza zrobiona zbyt poczcno powoduje
śpiętrzanie śię problemocw.

 Ze śtrony naukowcocw:  Kategoryzacja jest  częścią postępowania administracyjnego, czyli
procedury biurokratycznej. W pracy socjalnej nie ma takiego charakteru.  Im więcej ośocb i
ich problemocw jeśt odpowiednio śklaśyfikowanych, tym bardziej śkuteczne  i mniej kośztow-
ne śą działania lepiej wyśpecjalizowanej kadry pracowniczej. Tyle zee badania ścwiadczą o tym,
zee wiele ośocb nie mieścci śię w zeadnych przewidzianych kategoriach, co śkutkuje reakcjami i
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działaniami  zcle  dopaśowanymi  do  problemocw i  śytuacji  konkretnych  ośocb  oraz  wzrośtem
kośztocw.

2. Wpisywanie w role.

Ze śtrony naukowcocw :Spotkania Krzyzeowania Wiedzy pokazały nam śytuacje, w ktocrych pra-
cownicy śocjalni wchodzili w role „rodzicocw” wobec śwoich klientocw, ktocrych z kolei wpiśy-
wali w role „dzieci.” Konśekwencją tego jeśt brak podmiotowej komunikacji („dorośły-doro-
śły”).

Ze śtrony obywateli: Ośoby śtarające śię o pomoc mogą odbieracc wyzeej wśpomniane śytuacje
jako naruśzenie ich domowego śpokoju (miru), czy wręcz agreśję ze śtrony obcych ośocb na ich
właśnym terytorium. Obśerwowano w dwocch analizowanych przez naś przykładach (1.Dom
dla Ośocb Bezdomnych 2. śytuacja rodziny w ktocrej dochodzi do odebrania dziecka), zee reakcje
klientocw ścwiadczyły o ich rezygnacji lub agreśji.

Ze śtrony przedśtawicieli: Pracownicy śocjalni mocwili o tym, jak zcle śię czuli w roli „rodzica”,
wykonawcy decyzji, ktocra częśto była podjęta przez inne ośoby (wyzeej). Reakcje agreśywne
czy rezygnację ze śtrony klientocw („dzieci”) odczytywali jako dodatkowe śygnały ścwiadczące o
śłuśznoścci podejmowanych działanc i koniecznoścci ich interwencji („rodzicocw”).

 3. Nierówne relacje.

Ze śtrony obywateli: omawiane przykłady śytuacji pokazują, to jak mozee czucc śię obywatel w
kontakcie z inśtytucjami pomocowymi. Praktycznie mozee czucc, zee śtoi przed wyborem: 

- zgodzenie śię na narzuconą mu rolę i kategorię, czyli podporządkowuje (traci godnośccc) do-
datkowo  ryzykując, zee jego śytuacja  mimo tego śię nie poprawi  

-odmowa przyjęcia kategoryzacji i roli,  co jeśt rocwnoznaczne z rezygnacją z korzyśtania ze
wśparcia przez tę inśtytucję.

Obywatele mogą odczuwacc rocwnieze, zee brakuje dyśkuśji między śtronami i narzuca im śię roz-
wiązania.  W ramach śpotkan c Krzyzeowania Wiedzy zobaczyliścmy, zee  klienci rozwazeają takie
wybory i jeśt to bardziej widoczne w miejścach, gdzie pomoc śpołeczna jeśt związana z za-
pewnieniem podśtawowych docbr jak np. zapewnienie dachu nad głową. W miejścach gdzie
klienci śzukają śchronienia zaśady i reguły śą uśtalane jedynie przez kadrę zarządzającą tymi
miejścami. Nie jeśt brana pod uwagę autentyczna konśultacja z mieśzkanccami. A przyjmowane
przez zarządzających reguły częśto nie śą dośtośowane do śytuacji i potrzeb klientocw. Zatem
wyborem jeśt uległośccc, poddanie śię regułom (bez nadziei na zmianę śytuacji) lub nie przyję-
cie reguł i ryzyko pozośtania bez dachu nad głową.

Obywatele mogą śię czucc traktowani lekcewazeąco przez reprezentantocw inśtytucji. Uwazeają,
zee jeśt za mało pracownikocw i za mało okazują zwykłego „człowieczencśtwa”.

Ze śtrony przedśtawicieli: Jezeeli ma śię dyśtanś do śytuacji to łatwiej wchodzi śię „w buty”
obywatela. Mozena wtedy bardziej obiektywnie zobaczycc śytuację.

 Funkcjonowanie takich miejśc jak noclegownie lub śchroniśka nie przewiduje indywidualne-
go traktowania człowieka ani widzenia przyczyn jego problemu. Doścwiadczenie ucześtnikocw
warśztatocw pokazuje, zee częśto regulaminy nie zawierają punktocw pozytywnych (np. praw
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mieśzkanccocw) tylko negatywne (np.  nakazy i  zakazy dla ośocb  pijących).  W tych miejścach
śzczegoclnie łatwo o zbyt śzybką, negatywną  i nieśprawiedliwą ocenę człowieka (charaktery-
śtyczne jeśt śtereotypowe myśclenie, zee człowiek w śchroniśku to na pewno alkoholik, bezdom-
ny itp).

Ze strony naukowców: Nierówne relacje między klientem pomocy społecznej a administracją są
wpisane w istotę stosunku administracyjno-prawnego. Przeciwdziałać poczuciu nierówności mają
koncepcje zarządzania w administracji publicznej i towarzyszące im nazewnictwo – np. interesa-
riusz a nie klient.

II. Miejsce pracownika socjalnego - pośrednik między instytucją a 
klientem.

1. Rozterki pracownika socjalnego: „pomagacza”- profesjonalisty z powołania a 
„urzędnika”.

Ze śtrony przedśtawicieli: w czaśie warśztatocw pracownicy śocjalni mocwili o tym, zee śtają w
pracy przed powazenymi dylematami. Z jednej śtrony śą ludzcmi z krwi i koścci, mają uczucia i
przekonania,  a  z  drugiej  jednocześcnie  śą  przedśtawicielami  inśtytucji  pancśtwowej  (przed
ktocrą odpowiadają i w imieniu ktocrej wyśtępują).
Aby śkutecznie wykonywacc śwoją pracę, mocc odpowiedzialnie reprezentowacc pancśtwo oraz
czuc c śię  dobrze  jako  ludzie,  potrzebują  oni  rzetelnej  informacji  ze  śtrony  klienta.  Brak
rzetelnej informacji ze śtrony klienta widzą jako brak chęci do wśpocłpracy i nieuczciwośccc.
Pracownik śocjalny ceni  zrozumienie przez obywateli kontekśtu jego pracy.
Ponadto, z doświadczenia zdarza się tak, że pomoc szybciej i skuteczniej otrzymuje osoba, której
postawę  postrzega  się  jako  roszczeniową.  Wtedy  pracownik  socjalny  czuje  się,  jakby  był
potraktowany przedmiotowo przez klienta i przez instytucję, w której główny przełożony nakazuje
pracownikom socjalnym szybsze niż zwykle załatwienie sprawy.  

 Ze śtrony obywateli: ośoby korzyśtające z pomocy mocwią o potrzebie zaufania w relacji  z
pracownikiem śocjalnym. Brak zaufania jeśt dla nich  dodatkową trudnośccią gdy:
-  chodzi o dyśkrecję - w wielu przypadkach, jeścli klient ma poczucie, zee to, co powie, mozee bycc
uzeyte przeciwko niemu, woli milczecc.
- chodzi o zaangazeowanie w pozytywne rozwiązanie śytuacji poprzez zmakśymalizowanie i
dośtośowane  ścrodkocw,  jak  rocwniez e reprezentowanie  obywatela,  przed  ktocrym  jeśt
odpowiedzialny.  
-  chodzi o odpowiedzialnośccc przed inśtytucją, ktocrą reprezentuje.
W niektocrych przypadkach klient mozee odnieścc c wrazeenie, zee w kontaktach z pracownikiem
śocjalnym przewazeał aśpekt urzędnika nize dwa inne aśpekty: człowieka i profeśjonaliśty.

2. Język i kontekst instytucji

Ze  śtrony  przedśtawicieli: Szczegoclna  pozycja  pracownika  śocjalnego  w  relacji  do  klienta
wynika z roczenych aśpektocw jego pracy. Oczekuje śię od niego znajomoścci i realizacji kodekśu
zawodowego w śtośunku do klienta,  śkutecznoścci urzędniczej, ale przede wśzyśtkim, tego, zee
będzie człowiekiem rozumiejącym drugą ośobę w jej trudnoścciach.
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Profeśjonalizm i  reprezentowanie ścrodowiśka w ramach okreśclonej inśtytucji  powoduje,  zee
jego  śpośocb  porozumiewania  śię  jeśt  nie  tylko  niejaśny  dla  klienta,  ale  odbierany  jako
agreśywny śzczegoclnie jeścli informacje śą przekazywane „na zimno” ( bez okazania empatii).

Miejśce, jakie zajmuje pracownik śocjalny w inśtytucji, powoduje, zee w pewnych śytuacjach
czuje śię ośamotniony ze względu na duzeą odpowiedzialnośccc i wpływ, jaki ma na zeycie ludzi
zgłaśzających śię o pomoc.

Pracownik socjalny potrzebuje też czasem rozmowy ze współpracownikami na temat problemów
klientów. Jednak często nie jest to możliwe w formalnych strukturach.

Ze śtrony obywateli:  jeścli  relacje  między pracownikiem śocjalnym a klientem układają  śię
dobrze,  wocwczaś  klient  ma  poczucie,  zee  pracownik  śocjalny  mozee  pośłuzeyc c śię  śwoim
wpływem  na  rzecz  pozytywnego  rozwiązania  śytuacji  klienta.  Gorzej,  jeścli  te  relacje  nie
układają śię dobrze. Wocwczaś klient ma wrazeenie, zee pracownik śocjalny nie robi wśzyśtkiego
co jeśt w jego mocy.
Problemem może być też fakt, że gdyby okazało się, że pracownik socjalny rozmawia o kliencie ze
współpracownikami,  nie  informując  i  nie  pytając  o  go  zgodę,  taka  wymiana  mogłaby  zostać
odebrana jako zdrada, sianie plotek czy wręcz naruszenie tajemnicy zawodowej, m. in. wyjawienie
danych osobowych.

Ze  strony  naukowców: nie  istnieje  sformalizowana  droga  wymiany  informacji  między
współpracownikami, jak i pracownika z przełożonymi. Krzyżowanie wiedzy pokazało, że między
„pomagaczami” istnieje potrzeba wymiany informacji,  a nie istnieje płaszczyzna,  na której ową
potrzebę dałoby się zaspokoić.
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