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1. Kontekst i temat

Niniejszy dokument powstał w ramach projektu „Nasze Głosy”. Projekt
ten, współfinansowany przez Komisję Europejską, realizowany w trzech
krajach: Polsce, Hiszpanii i Irlandii miał na celu przeanalizowanie wpływu
polityk publicznych na życie obywateli oraz wpływu obywateli
na kształtowanie polityk publicznych. W każdym z krajów uczestnicy
wybrali konkretny obszar polityk publicznych.
W ramach działań w Polsce, na pierwszym spotkaniu zebrali się
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mieszkańcy Kielc i Warszawy doświadczający trudności życiowych, żeby
podzielić się tym, co sprawia, że czują się źle, niekomfortowo. Najczęstsze
odpowiedzi to brak podstawowych zasobów, brak tolerancji, strach przed
utratą stabilności oraz problemy w kontaktach z instytucjami. Pod koniec
opracowano zagadnienie, którym uczestnicy chcieli się zająć:
„Równowaga
pomiędzy
instytucjami
reprezentowanymi
przez urzędników a obywatelami w celu zagwarantowania wszystkim
podstawowych praw i życia bez lęku”.
Na kolejnym spotkaniu, poza osobami doświadczającymi trudności
życiowych
obecni
byli
również
akademicy,
wolontariusze
oraz przedstawiciele pomocy społecznej. Zastanawiano się nad pytaniem
badawczym. Każdy z uczestników zadał pytanie, które nasunęło mu się
w związku z tematem opracowanym na pierwszym spotkaniu. Pod koniec,
ponad 20 osób z różnych środowisk, wypracowało wspólnie jedno pytanie
badawcze: „Co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog pomiędzy
stronami
(pomagaczami
i
potrzebującymi),
prowadzący
do korzystnego i wspólnie wypracowanego rozwiązania problemów
zgodnie z prawami człowieka?”.
Pytanie to nadało kierunek prac kolejnych spotkań, podczas
których analizowano relacje pomiędzy przedstawicielami pomocy
społecznej, czyli pracownikami socjalnymi i wolontariuszami a osobami,
które mają doświadczenie korzystania z tej pomocy. Okazało się, że te
relacje bywają trudne, z jednej strony przez trudne przeżycia klientów,
a z drugiej strony przez wieloaspektowość pracy pracownika socjalnego.
Po opracowaniu diagnozy sytuacji, uczestnicy zastanawiali się
nad sposobami poprawy tych relacji.
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2. Metodologia: krzyżowanie wiedzy
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym uwzględnia wielu
aktorów, którzy zajmują różne i nierówne pozycje w społeczeństwie.
Z jednej strony instytucje, politycy, badacze uniwersyteccy i specjaliści,
często działając w dobrej wierze, proponują rozwiązania bazujące
na własnych analizach przyczyn biedy. Ich wiedza jest uznawana
przez społeczeństwo, z racji sprawowanych funkcji oddziałują na innych
i mają możliwości, by podejmować decyzje.
Z drugiej strony, osoby żyjące w biedzie są często uwzględniane
z punktu widzenia tego, czego im brakuje lub jakie mają potrzeby.
Umieszczeni są w pozycji korzystających z rozwiązań, które przygotowali
im inni. Odczuwają, że znajdują się w wyjątkowo niesprzyjającej sytuacji.
Ich wiedza na temat życia w biedzie, która bazuje głównie na ich
życiowym doświadczeniu, nie zostaje dostrzeżona. Przynosi to ogromne
skutki - brak uwzględnienia wiedzy osób żyjących w biedzie jest jedną
z przyczyn niepowodzeń programów przeciwdziałania ubóstwu. Osoby
żyjące w biedzie często doświadczają traktowania przedmiotowego –
w stosunku do procedur, do wydanych decyzji, do świadczeń, do zasad.
Warunkiem wstępnym w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
jest traktowanie ich jako pełnoprawnych uczestników życia publicznego.
Pozwala to także dostrzec i docenić ich wiedzę, która wspólnie z wiedzą
akademicką i specjalistyczną stanowi łącznie wiedzę kompletną.
Inicjatorem takiego łączenia i krzyżowania wiedzy był założyciel
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Józef Wrzesiński1.
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Guidelines for the Merging of Knowledge and Practices when working
with people living in situations of poverty and social exclusion.
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Praca w projekcie odbywała się zgodnie z powyższymi założeniami. Osoby
z różnych środowisk były podzielone na trzy grupy: wiedzy
z doświadczenia ubóstwa, wiedzy z praktyki bez doświadczenia ubóstwa
oraz wiedzy akademickiej. Każda z grup liczyła średnio 3 – 5 osób
na każdym spotkaniu. Spotkanie składało się zazwyczaj z kilku sesji,
w których na zmianę pracowano w małych grupach oraz na forum.
Najpierw uczestnicy pracowali w swoich grupach nad kluczowym
zagadnieniem spotkania, po czym spotykali się na forum, przedstawiali
swoje wnioski, a następnie dyskutowali wspólnie nad tymi wnioskami,
w celu wypracowania wspólnych wyników.
Początkowo, pomiędzy grupami było wiele nieufności,
a uczestnicy niekiedy zamykali się w sobie. Jednak proces otwierania się
i poznawania, który następował powoli, skutecznie pozwalał na budowę
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zaufania między uczestnikami. Metoda ta wspomagała możliwość
wypowiedzenia swojego zdania bez strachu przed ośmieszeniem
czy zignorowaniem. Każda wypowiedź i myśl była starannie przemyślana
przez współuczestników i przedyskutowana tak, żeby nikt nie czuł się
wykluczony z dyskusji.
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3. Diagnoza sytuacji (etap I)

W I etapie projektu, uczestnicy dokonali diagnozy sytuacji i w jej
ramach opracowali dwa rodzaje konkluzji. Jedne dotyczyły konfliktu
potrzeb w działaniach z zakresu pomocy społecznej – pomiędzy potrzebami
i ograniczeniami systemu pomocy społecznej a potrzebami osoby
korzystającej z tej pomocy. Drugi rodzaj konkluzji dotyczył natomiast
miejsca pracownika socjalnego w systemie i sytuacjach pomocy.
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I. Konflikt potrzeb
Szufladkowanie problemów
Osoby korzystające z systemu pomocy społecznej odczuwają, że są
postrzegane przez pryzmat swoich problemów, czują się zaszufladkowane,
a przez to doświadczają poczucia niezrozumienia, co prowadzi
do nieakceptacji tej sytuacji oraz frustracji. Każdy człowiek jest kimś
więcej niż „problemem” dlatego potrzebuje, by jego sytuacja została
potraktowana z empatią i otwartością przez pracownika socjalnego. Z kolei
pracownicy socjalni są zdania, że praca poprzez ustalone kategorie
problemów pozwala działać szybciej, nie powoduje rozpraszania się,
co daje szanse na szybsze osiągnięcie zakładanego celu oraz jest konieczne
do wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej przekazanie
adekwatnej pomocy. Badania naukowców świadczą jednak o tym, iż wiele
osób nie mieści się w żadnych przewidzianych kategoriach, co powoduje,
że zaadresowane do danej kategorii działania systemowe nie przynoszą
poprawy sytuacji danej osoby.
Wpisywanie w role rodzic-dziecko
Organizacja systemu pomocy społecznej wywołuje powstanie
schematu ról rodzic-dziecko. Jest to destrukcyjny schemat zarówno
dla osoby korzystającej z pomocy, wchodzącej w rolę dziecka (poczucie
naruszenia miru domowego, co może skutkować agresją lub rezygnacją)
jak i dla pracownika socjalnego przyjmującego rolę rodzica (niezgoda
na taką rolę).
Nierówne relacje
Osoba korzystająca z pomocy społecznej, decydując się
na wsparcie instytucjonalne, w pewnych sytuacjach może mieć poczucie,
że traci swoją godność (poprzez zgodę na narzuconą jej rolę i kategorię).
Może również doświadczać braku pola do dyskusji, narzucania rozwiązań
czy zmierzyć się z koniecznością przyjęcia określonych reguł, co odczuwa
jako jej lekceważenie. Naukowcy zwracają jednak uwagę, iż nierówne
relacje pomiędzy osobą korzystającą z pomocy społecznej a administracją
są wpisane w naturę takiego stosunku.
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II. Miejsce pracownika socjalnego – pośrednika między instytucją
a osobą korzystającą z pomocy.
Rozterki pracownika socjalnego
Pracownik socjalny jest człowiekiem „z krwi i kości”, mającym
uczucia i przekonania, ale jednocześnie jest przedstawicielem instytucji
państwowej, przed którą odpowiada i którą reprezentuje. Aby dobrze
wykonywać swoją pracę potrzebuje rzetelnej informacji ze strony osoby
zwracającej się o pomoc. Osoba korzystająca z pomocy ma jednak
ograniczone zaufanie, obawia się, że to co powie, zostanie wykorzystane
przeciw niej.
Język i kontekst instytucji
Język urzędniczy jest skomplikowany i przez osobę korzystającą
z pomocy może być nawet odbierany jako agresywny, gdy brakuje w nim
empatii. Jakość relacji pomiędzy pracownikiem a osobą korzystającą
z pomocy wpływa na odczucie przez tę osobę jakości działań
systemowych. Z kolei pracownik socjalny czuje się przytłoczony
odpowiedzialnością i wpływem, jaki ma na życie osób zgłaszających się po
pomoc. Byłoby mu łatwiej, gdyby mógł skonsultować sytuację danej osoby
ze współpracownikami. Niestety nie istnieje żadna sformalizowana
platforma wymiany informacji, a dodatkowo trzeba być świadomym
otrzymanego zaufania i nie ujawniać otrzymanych informacji na temat
danej osoby.
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4. Rekomendacje (etap II)

W II etapie projektu, spotkania przyniosły następujące
rekomendacje dotyczące tego, co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog
prowadzący do korzystnego i wspólnie wypracowanego rozwiązania
problemów zgodnie z prawami człowieka pomiędzy dwiema stronami pomagaczami i potrzebującymi:
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I. Budowanie relacji między pracownikiem socjalnym a osobą
zgłaszającą się po pomoc powinno być procesem opartym na zaufaniu.
Budowanie zaufania od pierwszego kontaktu
Podczas pierwszego spotkania, pracownik socjalny przeprowadza
rodzinny wywiad środowiskowy z osobą zgłaszającą się po pomoc. Ważne
jest, aby pracownik przekazał jasną informację czym jest i czemu służy taki
wywiad. Ponadto, pracownik powinien informować jakie są jego
możliwości i ograniczenia (brak czasu, dużo pracy administracyjnej)
wynikające z jego trudnej roli: bycia jednocześnie pracownikiem instytucji
i osobą chcącą udzielić pomocy. Ważny jest również sposób
porozumiewania się: powinien być empatyczny i pełen szacunku, upewniać
się, czy jest dobrze zrozumiany, uważnie słuchać i odpowiadać na pytania
lub zadawać pytania otwarte wskazujące na dobrą wolę pomocy. Powinien
dawać do zrozumienia, że jest osobą wspierającą a nie oceniającą
oraz poinformować o możliwości składania skarg.
Dalsza współpraca oparta o podmiotowy dialog
Kolejne spotkania powinny odbywać się poprzez podmiotowy
dialog, który oznacza m.in. dyskrecję prowadzonych rozmów, wsparcie
osoby w jej trudnej sytuacji, wspólny plan działania - wymianę informacji
o tym, jak obie osoby widzą możliwości wsparcia (osoba zwracająca się po
pomoc najlepiej zna swoją historię, problemy i możliwości, natomiast
pracownik socjalny wie, jakie posiada instytucjonalne możliwości
wsparcia). Może okazać się, że w ramach współpracy pomocne będzie
wsparcie innych specjalistów, np. psychologa, lekarza czy asystenta
rodziny bądź udział w odpowiednich projektach i programach,
np. unijnych. Osoba zwracająca się po pomoc powinna zostać
poinformowana o możliwości dołączenia się do rozmów z pracownikiem
socjalnym jeszcze jednej, wybranej przez siebie osoby. Ponieważ
pracownik socjalny musi postawić diagnozę sytuacji, do jej opracowania
konieczne jest zaangażowanie obydwu stron. Współpraca, a co za tym idzie
wypracowanie wspólnego planu działania i diagnozy jest procesem,
a do budowy zaufania potrzebny jest czas.
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II. Propozycje innych rozwiązań w celu szerokiego zapewnienia
dostępności informacji i wspierania osób zgłaszających się po pomoc:
1. Informator – pierwsza osoba, z którą osoba zgłaszająca się po pomoc
mogłaby porozmawiać po wejściu do instytucji. Informatorem byłby
dyżurujący lub emerytowany pracownik socjalny, który udzielałby
spersonalizowanej informacji, co zrobić w konkretnej sytuacji,
wyjaśniałby poszczególne kroki w danej instytucji.
2. Stworzenie elektronicznej, papierowej i dźwiękowej bazy informacji,
a także tematycznych broszur, napisanych prostym językiem, z zakresu
pomocy społecznej.
3. OPS powinien obowiązkowo wydawać prezentatę, dbać o ochronę
danych osobowych, a także dyskrecję rozmów oraz zamieszczać
informacje nt. przysługujących praw, składania skarg oraz godzin pracy
poszczególnych pracowników na tablicy informacyjnej.
4. Określenie standardów jakości pomocy społecznej – zgromadzenie
w jednym akcie prawnym przepisów regulujących prawo do dobrej
administracji w pomocy społecznej a także powołanie w gminach
Rzecznika Praw Osób Starających się o Pomoc w OPS-ach, który działałby
na podobnych zasadach jak Rzecznik Praw Pacjenta w służbie zdrowia.
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5. Wypowiedzi uczestników

Nieważne, kim się jest, bo jesteśmy ludźmi
i niczym się nie różnimy od nikogo. - Marta
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Problemy w każdym kraju są podobne,
ale trzeba wykorzystać możliwości i ludzi,
a by z tym walczyć i krzyczeć. - Czarek

Przede wszystkim żaden człowiek
nie powinien tracić świadomości
swojej godności i wtedy dialog
jest możliwy z każdą osobą. - Krysia
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Fajnie było, kiedy wszyscy razem wypracowywaliśmy różne rzeczy,
kiedy strzelaliśmy do jednej bramki.
Podobała mi się praca na forum, to,
że mówiliśmy o wstydzie i obawach otwarcie,
tu możemy tak mówić. - Basia

Dużo emocji budzi nieprzejrzystość systemu pomocy społecznej:
nie wiadomo, dlaczego jedni dostają więcej niż inni; jest poczucie
niesprawiedliwości systemu. - Marianna
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6. Międzynarodowe spotkanie w Méry-sur-Oise
Na międzynarodowe spotkanie w Méry-sur-Oise, w dn. 2-6 marca,
w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech krajów projektu,
pojechało 14 delegatów z Polski. Na spotkaniu, poza uczestnikami projektu
z innych krajów były obecne również różne osoby związane z ATD
we Francji, a także przedstawiciele Rady Europy i Unii Europejskiej: Anna
Rurka, Francois Vandamme, Cecilia Forrestal oraz Hugh Frazer.
Polska grupa przedstawiła swoje wnioski z diagnozy oraz wstępne
propozycje rekomendacji. Akcentowała trudne relacje między klientami
a pracownikami socjalnymi. Sytuację komplikują również obowiązki
nałożone przez instytucje i prawa. Jednak innych uczestników oczarował
optymizm, energia i nadzieja na rzecz poprawy sytuacji, którą wykazywali
polscy reprezentanci.
Polscy uczestnicy bardzo chętnie wsłuchiwali się w relacje grup
z pozostałych krajów o innych obszarach polityk publicznych. Zwrócili
uwagę na przedstawiane przez grupę z Irlandii problemy z dostępem
do służby zdrowia osób uzależnionych, m.in. dyskryminację, brak
poszanowania czy brak dostępu do niektórych usług. Z kolei grupa
z Hiszpanii opowiadała o wielu trudnościach na rynku pracy: brak pracy,
praca często o bardzo niskim wynagrodzeniu, a dla osób bezrobotnych
oferta niewiele wartych kursów.
Co jednak najważniejsze, zawiązały się silne przyjaźnie. Jeden
z Irlandczyków, Paul, bardzo zaprzyjaźnił się z grupą polską, pomagał jej
w przygotowaniu polskiego dania, a podczas zwiedzania Paryża chodził
razem z Polakami. Podczas posiłków, przerw lub wspólnego sprzątania,
osoby z różnych krajów i różnych środowisk rozmawiały ze sobą o bardziej
lub mniej poważnych tematach. Ludzie odczuwali, że tworzy się
międzynarodowa solidarność, wspólnota, która ma siłę pozwalającą
na wprowadzenie zmian w przestrzeni publicznej.
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